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Megszűnik a munkáltatói adómegállapítás 

2018. január 1-től a törvényi változások miatt a munkáltatónak már nincs joga és lehetősége arra, 

hogy munkavállalóinak elkészítse a 2017-es adóévre vonatkozó adómegállapítást. Ennek 

következtében a személyi jövedelemadó (szja) bevallása a magánszemélyek saját felelőssége 

lett. Részletes tájékoztató: http://mtszsz.hu/hirek/megszunik-a-munkaltatoi-adomegallapitas 
 

Olcsóbb üzemanyag az MTSZSZ tagjainak 

A tavaly novembertől igényelhető MTSZSZ-MOL tagkártyák kézbesítése az elmúlt napokban 

megkezdődött.  

A továbbra is ingyenesen igényelhető MTSZSZ-MOL partnerkártyánkkal tagjaink több mint 400 

hazai MOL töltőállomáson juthatnak állandó és azonnali forintkedvezményhez. A kedvezmény 

mértéke: 6 + 1 Ft/liter, amely a MOL magyarországi hálózatában vehető igénybe. 

A kártya igénylése az MTSZSZ tagjainak ingyenes! (Az igényelt kártyát partnerünk, a MOL Nyrt. 

megbízottja postán küldi el tagjainknak.) 

PARTNERKÁRTYA IGÉNYLÉSE : http://mtszsz.hu/mol-partnerkartya 

Bérfejlesztés a vecsési Papst Hungary Kft-nél 

Befejeződtek a bértárgyalások Vecsésen a Papst Hungary cégnél, ahol 2018. április 1-től a direkt 

munkavállalók (gyártósori összeszerelők) alapbére egységesen 12,5 % -kal emelkedik. Az indirekt 

/ unproduktív munkavállalók bérfejlesztésének mértéke átlagos 10 %, de minimum 3 % (vezetői 

értékeléstől függően). A cégnél eltöltött idő után járó kifizetések is jelentősen emelkednek.  

További részletek: http://mtszsz.hu/hirek/beremeles-a-papst-hungary-kft--nel 

 

Ismét választások Tiszaújvárosban a Jabil cégnél 

Március 4-től kezdődően 7-én éjfélig ismét üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választások 

zajlanak a tiszaújvárosi Jabil cégnél. A tavalyi első és második forduló érvényes, de 

eredménytelen volt, ezért kell újabb voksolást tartani.  
 

Egyre gyakoribb a vasúti felsővezeték okozta sérülés és halálozás 

Egyre többször másznak fel fiatalok vasúti teherkocsikra, ahol a nagyfeszültségű felsővezeték 

közelében súlyos, halálos áramütést szenvednek. Januárban két eset is történt,  az egyik 

Százhalombattán a másik Kecskemét állomáson.  
 

A munka jövője: a digitalizáció kihívásai 

Február utolsó napján a NGM (Nemzetgazdasági Minisztérium) és az ILO (International Labour 

Organization) szervezésében konferenciára került sor. A résztvevők előadásokat hallgathattak az 

Ipar 4.0 gazdasági teljesítményekre gyakorolt hatásairól, a munkavégzési formákról, a magyar 

munkaerőpiac jelenlegi kihívásairól, valamint a digitalizáció hatásáról a hazai munkaerőpiacra. A 

digitalizáció és a közösségi média kapcsolata, az esteleges hátrányos jogkövetkezmények 

szempontjából került elemzésre esettanulmányok bemutatásával. A konferenciáról részletesen a 

Gúla 2018 / 1 számában lesz beszámoló.  
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