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Aláírásgyűjtés a béren kívüli juttatások megőrzése érdekében
A 2019. évi központi költségvetési törvény valamint a 2019. évi adótörvény-módosítások
jelentős hátránnyal járnak a munkavállalók számára.
A béren kívüli juttatások kiemelten fontos gazdaság- és társadalompolitikai célok
megvalósulását segítik, így a munkaerő mobilitását, a családok támogatását, illetve az
öngondoskodás különböző formáit. Ezek megszüntetése a munkaerő megtartása, az élet- és
munkakörülmények javítása, az egészségmegőrzés, valamint a hosszútávú öngondoskodás
ellen hat és jelentős jövedelemcsökkenést okoz a munkavállalóknak.
Szakszervezetünk kiáll a fenti körbe tartozó béren kívüli juttatások megőrzése mellett és
kezdeményeztük a téma VKF és OKÉT ülésén való megtárgyalását.
Mindemellett a szakszervezeti követelések nyomatékosítására aláírásgyűjtő akcióba is
kezdünk. Célunk az, hogy a munkavállalók számára hátrányos adótörvény-módosításokat a
kormány visszavonja és megőrizze a béren kívüli juttatások korábbi rendszerét.
Ezért kérjük tagjaink segítségét abban, hogy az aláírásgyűjtő ívet minél nagyobb számban
írják alá.
További
részletek,
valamint
aláírásgyűjtő
nyomtatvány
letölthető
a
http://mtszsz.hu/hirek/alairasgyujtes-a-beren-kivuli-juttatasokert oldalon vagy kérhető a 06 1
511 1804 telefonszámon, illetve a mtszsztitakarsag@gmail.com e-mail címen.
Munkabalesetek nemzetgazdasági ágak szerinti alakulása 2017. évben*
2017-ben a következő nemzetgazdasági ágazatokban történt a legtöbb munkabaleset:
feldolgozóipar 9013, szállítás-raktározás 3139, kereskedelem-gépjárműjavítás 2509. Halálos
kimenetelű munkabalesetek közül a legtöbb az építőipar területén történt.
Legfrissebb hírek a facebookon
Ha szeretnél a leghamarabb értesülni az MTSZSZ tevékenységéről, szakmai programjairól,
folyamatosan bővülő szolgáltatási köréről kedveld (lájkold) a www.facebook.com/mtszsz
oldalt.
Az őszi szünetben is vár a wellness, pihenés, szórakozás és felhőtlen kikapcsolódás
Az MTSZSZ tagjai a Service 4YOU wellness és gyógy szállodáiban jelentős kedvezménnyel
pihenhetnek. Tiszafüreden, Siófokon, Cegléden, Zalakaroson, Kalocsán már négycsillagos
hotelekben várják a kikapcsolódni, pihenni vágyókat. A kedvezményes foglaláshoz szükséges
kódot az 06-1-511-18-04 telefonszámon vagy az mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen
lehet elkérni.
Változik a vonatok és a buszok menetrendje az ünnepi időszakban
Az október 23-i ünnepnapot övező négynapos hosszú hétvégén módosul a közlekedési rend:
21-én és 22-én az ünnepnapi, 23-án a vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok.
Budapesten október 22-én, hétfőn szombati menetrend; október 23-án, kedden vasárnapi és
ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok. A M3 ezeken a napokon egész
nap közlekedik Lehel tér és Kőbánya-Kispest között.
http://mtszsz.hu/
* Pénzügyminisztérium, Munkavédelmi Főosztály

