MTSZSZ HÍRLEVÉL 2019. év 15. hét
Támogasd szavazatoddal az MTSZSZ jelöltjeit az üzemi tanács és munkavédelmi
képviselő választásokon
A MÁV Zrt.és a MÁV Start Zrt. legtöbb szervezeti egységénél ezen a héten megkezdődtek az
üzemi tanács és munkavédelmi képviselők megválasztása.

Kérjük tagjainkat és szimpatizánsainkat, támogassák szavazataival az
MTSZSZ jelöltjeit!
Tárgyalások a ceglédi Infineon cégnél
Az MTSZSZ országos elnöksége a ceglédi Infineon gyárban tárgyalt az újonnan kinevezett HR
igazgatóval. A megbeszélésen szakszervezetünk vezetése bejelentette az MTSZSZ
reprezentativitását, mivel ez év márciusában a tagok létszáma jóval meghaladta a gyár összes
dolgozói létszámának 10%-át. A találkozón a HR igazgató részére átadásra került a
bértárgyalásra vonatkozó kezdeményezésünk is, illetve jeleztük, hogy mihamarabb kollektív
szerződés megkötésére irányuló tárgyalásokat kezdeményezünk.
Támogasd adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt
Kérjük, segítsd Te is a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt. Adószámunk:
18647615-1-42
A személyi jövedelemadód 1%-át az MTSZSZ alapítványának is
felajánlhatod. Részletes tájékoztató és útmutató a felajánlásról a honlapunkon olvasható, amely
elérhető az alábbi linkre kattintva: http://mtszsz.hu/hirek/ado-egy-szazaleka-a--mernokok-estechnikusok-egymasert-alapitvany-szamara
Ne feledjük kérni a betegségek után járó adókedvezményt az SZJA-bevallásban*
Idén jelentősen bővült azon tartós egészségügyi problémák köre, amelyek után a dolgozók
jogosultak arra, hogy a minimálbér 5 százalékát, vagyis az idei évben havi 7 450 forintot a saját
személyi jövedelemadójukból levonjanak. Immár jogosult a kedvezményre többek között az a
mintegy 200 ezer nő is, akinél endometriózist állapítottak meg. A kedvezmény már a havi
adóelőleg levonásakor is kérhető a munkáltatónál, de érvényesíthető az SZJA-bevallásban, egy
összegben is.
Kedvezményes jegyek az MTSZSZ tagjainak Magyar Nemzeti Cirkusz előadásaira
A Magyar Nemzeti Cirkusz 2019. április 10-22 közötti 25 éves jubileumi gálaműsorára az
MTSZSZ tagjai kedvezményesen vásárolhatnak jegyeket. Az előadások Debrecenben, a
balmazújvárosi úti TTL mellett kerülnek megtartásra, időpontjai hétköznap 18 óra, szombat 15
óra és 18 óra, vasárnap 15 óra és 18 óra, Húsvét hétfő 15 óra. A kedvezmény mértéke 45 % 50 % az előadások dátumától és kezdési időpontjától függően. További információk és a
kedvezmény igénylése: E-mail: reztamas@magyarnemzeticirkusz.hu, az igénylés során
hivatkozz az MTSZSZ -re.

www.facebook.com/mtszsz

