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Támogasd adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt
Kérjük, segítsd Te is a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt, amelynek célja a
hátrányos helyzetben lévő tagok és családjuk támogatása. 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-es-technikusokegymasert-alapitvany-szamara
Megegyezés közeli bértárgyalások a Tetra Pak és a EBM Papst cégeknél
Az elmúlt időszakban folytatódtak a bértárgyalások a Tetra Pak, valamint az EBM Papst
Hungary Kft-nél és megegyezés közeli helyzet alakult ki. Várhatóan a következő napokban a
megállapodás meg is születik. Az MTSZSZ ezen vállalatoknál is a kétszámjegyű
bérmegállapodást tűzte ki elérendő célként, amellyel a munkaerő-megtartó és munkaerő-vonzó
képességük a cégeknek tovább erősödik.
Üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választások sokasága tavasszal
A választási bizottságok megalakulásával elkezdődtek az üzemi tanácsi és munkavédelmi
képviselő választások előkészítése a MÁV-START, a MÁV Zrt, valamint a Rail Cargo
Hungáriánál. A START-nál az esetleges szervezeti átalakulás miatt még bizonytalan a voksolás
időpontja. Az MTSZSZ célja valamennyi cégnél az öt évvel ezelőtti eredményeknél
eredményesebb szereplés, mind egyénileg, mind összességében.
Munkavállalói fórum Miskolcon a Chinoin cégnél
Az MTSZSZ országos elnökségének tagjai munkavállalói fórumot tartottak Miskolcon a Chinoin
cég telephelyén. A dolgozók tájékoztatást kaptak szakszervezetünk érdekvédelmi munkájáról,
jogsegélyszolgálatáról, valamint szolgáltatási csomagjairól. A tavaly ősszel alakult tagcsoport
létszáma folyamatosan emelkedik, amely egyre eredményesebb tevékenységet tesz lehetővé.
A dolgozók felismerték, hogy eredményeket csak együtt, közösen lehet elérni, ezért is
csatlakoznak szakszervezetünkhöz.
Visszamenőlegesen is jár a személyi adókedvezmény*
Az ötéves elévülési időn belül visszamenőlegesen is lehet érvényesíteni a személyi
kedvezményre való jogosultságot a 335/2009. kormányrendelet mellékletébe 2019. január 1jétől beiktatott betegségek esetében.
https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/17027-visszamenolegesen-is-jar-aszemelyi-adokedvezmeny
Januári kvízjáték nyertese
A 2019 / 1.heti hírlevélben feltett kvíz játék kérdésünkre számtalan helyes megfejtés érkezett.
Gratulálunk nyerteseinknek: Koszta Renátának és András Máriának.
*szakszervezetek.hu
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