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Bérmegállapodások 2019
Emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum összege
Kétéves bérmegállapodást fogadtak el a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) 
munkaadói és munkavállalói oldalának képviselői, amely szerint 2019. január 1-től és 2020. január 1-től is 8-8 
százalékkal emelkedik a minimálbér, valamint a garantált bérminimum összege. A megállapodás értelmében 
2019-ben a 8 százalékos béremelés hatására a minimálbér bruttó összege 149 000 forint, a garantált bérminimum 
bruttó összege pedig 195 000 forint lesz.
2020. január 1-től a minimálbér 161 000, míg a garantált bérminimum 210 600 forint lesz. A következő években a 
munka világának átalakulása miatt is fontos a két évre szóló, előre tervezhető megállapodás.
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Az MTSZSZ által kötött bérmegállapodások
Jelentős bérfejlesztés a Mercedesben

- Akár összesen 35 százalékos alapbéremelés 
2019/2020-ban (VG1-VG3)

- A kollektív célprémium átalakítása bruttó 320.000 Ft 
egyösszegű Vakáció Juttatássá, garantált júliusi kifize-
téssel.

- 100%-ban kifizetett 13. havi juttatás már egy éves szol-
gálati idő után.

- Évente bruttó 340.000 forintos juttatás SZÉPKártyára, 
vagy bruttó 280.000 Ft összegű készpénz (havi részle-
tekben)

- A munkába járási támogatás 15 Ft/km-re emelkedik.
- Új juttatási elem:Havi szenioritási bónusz az alapbéren 

felül Szolgálati idő alapján, a 3. évtől évente emelkedő 
mértékben 7.000-14.000 Ft között.

- Az 5. évtől plusz egy szabadnap

A kölcsönzött munkavállalók (ANÜ-k) az MBMH munka-
társaival azonos mértékű alapbéremelésben részesül-
nek Munkaadóik, azaz a kölcsönző vállalatok részéről.

A Tetra Pak cégnél is kétszámjegyű a jövede-
lem emelkedése 
Szakszervezetünk a budaörsi Tetra Pak cégnél olyan 
bérmegállapodást kötött, amellyel a fizikai dolgozók 
jövedelmében kétszámjegyű emelkedés történt, esze-
rint a bruttó alapbér tömeg emelkedése 12 % mértékű 
(ezen belül garantált egyéni alapbér emelés + 6 %) illetve 
emelkedett a cafeteria juttatás mértéke is. A munkáltatói 
önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás mértéke 3,5 %. 

Az EBM -Papst Hungary cégnél megszületett 
a bérmegállapodás 
Az MTSZSZ és az EBM-Papst Hungary Kft a sülysápi és 
a vecsési telephelyeire bérmegállapodást kötött erre 
az évre vonatkozólag, amely a gyártósori összeszerelők 
esetén 13 %-os jövedelememelkedést biztosít. Azon in-
direkt és unproduktív dolgozókakik fix havi bérrel ren-
delkeznek, 450.000 Ft havi bruttó alapbérig 10 %; akik 
450.001-700.000 Ft alapbér között 8,5 %, 700. 000 Ft fö-
lötti bruttó havi alapbér esetén 7,5 % béremelésben ré-
szesülnek.

A kecskeméti CabTec cégnél megszületett a 
bérmegállapodás 
Az MTSZSZ és a kecskeméti CabTec Kft bérmegállapo-
dást kötött, ami alapján a termelésben dolgozók átlagos 
10 %-os béremelésben részesülnek, de mindenkinek 
meg kell kapni a minimum 7 %-ot. Az érintett munka-
társak részére 3 %-kal magasabb béremelést sikerült 
elérni, mint amit eredetileg a munkáltató adott volna.

Bérmegállapodás az Oriflame Kozmetikai Kft-nél 
Az MTSZSZ bérmegállapodást kötött a vecsési Oriflame 
Kft-nél, amely szerint 3 lépcsőben kerül sor 2019-ben 
a béremelésre. Február 1-től 5%, majd további 4 és 5% 
alapbér emelés valósul meg a cégnél.

Bérmegállapodás a miskolci Bosch-nál
A megkötött bérmegállapodás alapján már 2018. de-
cemberétől emelkedtek a bérek. Az átlag alapbéremelés 
16,3% a fizikai állomány részére, a középvezetői mun-
katársaknak 12,3%. A hűség bonusz minden munkavi-
szonyban töltött hónap után 1 000 Ft/hó. A szezonbonus 
60 000 Ft a Bosch-os és a kölcsönzött munkatársak szá-
mára is.A cafeteria összegéből 100 000 Ft alapbéresítés-
re került, a további 200 000 Ft a legelőnyösebb adózású 
elemekre kerül kifizetésre.

Bérmegállapodás a RailCargo Hungáriánál
A VKF által ajánlott 8%-os átlagos bérfejlesztési mér-
téket felülteljesítve, a 6-12 MMK-ban – mely a munka-
vállalók 75%-át érinti – sikerült 10%-os, kétszámjegyű 
bérfejlesztést megvalósítani.
 
Alanyi jogú alapbérfejlesztés
- 6-12 MMK-ban foglalkoztatottak esetén 10 %
- 13-14 MMK-ban foglalkoztatottak esetén 8 %
- 15-17 MMK-ban foglalkoztatottak esetén 6 %
A mozdonyvezetői munkakörben is fejlesztésre kerültek 
a bérsávok, úgy, hogy a mozdonyvezetőkre jutó 10%-os 
bértömeg terhére a kevesebb szolgálati idővel rendelke-
ző kollégák magasabb, míg a hosszabb szolgálati idővel 
rendelkezők alacsonyabb bérfejlesztésben részesülnek.

Egyéb intézkedések
Az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítésének nö-
velésével 3,5%-ra emelkedik.
Az egészségmegőrzés ösztönzése érdekében a továbbra 
is biztosítja az önkéntes egészségpénztári tagdíj 1%-os 
kiegészítését.

A munkáltató vállalja, hogy 2019. január 1-től 
- A mobilitási támogatás összegét 130.000 Ft-ról 150.000 
Ft-ra emeli.
- 150 millió Ft-ot fordít a munkakörülmények javítására.
- A törzsgárda rendszert fenntartja és a szolgálati idősávok 
mértékét sávonként egységesen 5.000 Ft-tal megemeli.

Választható Béren Kívüli Juttatási Rendszer
A 2019. évi keretösszege: 450.000 Ft/fő/év.
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Dr. Palkovics László innovációs és technológiai 
miniszter köszöntője a XXV. Mérnök-Technikus Bálon

Tisztelt Elnök Asszony, kedves Vendégek!

Ha megengedik, egy képzeletbeli időutazásra invitál-
nám Önöket. Képzeljük magunk elé, ahogy 800 ezer 
évvel ezelőtt az őskori emberek a tűz körül ülnek. Étel 
készítettek a melegével, világítottak a fényével és me-
legedtek a hője mellett. Így ment ez több százezer éven 
át, mígnem valamikor 100 ezer évvel ezelőtt az őskori 
ember rájött, hogy ha tűzzel hevíti a követ, könnyeb-
ben lepattinthatóak a kőből a szükséges borotvaéles 
szerszámok. Létrejöttek az első kések és vadász-
fegyverek, és ezzel tulajdonképpen megszületett a mi 
szakmánk: a mérnöki szakma is. Van okunk feltéte-
lezni, hogy számtalan, egymástól független „feltaláló” 
élt a kőkorszakban, hiszen a leletek tanúsága szerint 
az őskori kő és csont eszközöket egymástól távol eső 
régiókban is megtalálták szerte a világon. 

MTSZSZ DÍJÁTADÓ GÁLA
2019 február 23-án huszonötödik alkalommal került megrendezésre a Mérnök - Technikus Bál, ahol átadásra 
kerültek az MTSZSZ elnöke által életre hívott elismerések. 
A bált az idei évben is Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke nyitotta meg, elmondta, hogy 25 évvel ezelőtt, 
1994- ben került az első bál megrendezésre, amelynek akkor a Benczúr Hotel adott otthont.  
Az idei bál fővédnöke dr. Palkovics László Innovációs és Technológiai miniszter, szakmai védnöke Dr. Homolya 
Róbert a MÁV Zrt. elnök- vezérigazgatója és Christian Wolf a Mercedes Benz vezérigazgatója volt.



A mérnöki szakma dedikáltan az ókortól létezik, ami-
kor is olyan alapvető találmányokat dolgoztak ki, mint 
a kerék vagy a csiga. S ha megnézzük a mérnöki tu-
domány definícióját, amely nem más, mint az emberi-
ség számára szükséges objektumok vagy folyamatok 
tervezése, akkor valóban kijelenthetjük, hogy a szak-
mánk több mint 100 ezer éve él és az általunk alkotott 
világgal együtt fejlődik. 

Mezopotámiában, az egyik első civilizáció kialakulásá-
nak helyszínén meghatározó gazdasági és társadalmi 
szerepe volt a mérnököknek. A vadászó-gyűjtögető 
életmódot elhagyó és egyre inkább az állattenyésztés 
és a földművelés felé forduló népek nem nélkülöz-
hették a mérnököket, az inventorokat. A tudományos 
vívmányok megjelenésével képesek voltak a termelés 
határait kitolni, gátakat építeni, mocsarakat csapolni. 
Kialakultak az első városok, amelyek azonban csak a 
mérnökök tudása által voltak képesek tovább fejlődni, 
hiszen egyre hatalmasabb öntöző- és gátrendszereket 
kellett megalkotni a kereskedelem kielégítése céljá-
ból. Ahogyan növekedett a népesség, úgy volt egyre 
inkább szükség a mérnöki tudományra, a mérnökök 
tudására.

Az emberiség történelmével együtt fejlődött és fejlő-
dik a szakmánk. Hogyan lett volna ipari forradalom, 
technológiai fejlődés mérnökök nélkül? Talámányaink, 
vívmányaink változtatják meg a világot, megoldásaink 
választ adnak a gazdasági és társadalmi problémákra, 
válaszaink új irányt szabnak a fejlődésnek, miközben 
ezáltal újabb és újabb kihívások előtt találjuk magun-
kat. Mérnöki találmányok nélkül a világ nem olyan 
lenne, mint amilyennek ma ismerjük. Mérnökök nél-
kül – kis túlzással – még mindig bogyókat gyűjtöget-
nénk és puszta kézzel vadásznánk a mammutokra. 

Miért mondom mindezt? Nagyon fontosnak tartom a 
szakmánk történelmének és történetének ismeretét, 
tiszteletét és megőrzését, hiszen ez alapvetően meg-
határozza, hogy mennyire ismerjük és értjük saját ma-
gunkat. Mennyire ismerjük el, és mennyire tiszteljük 
mindazt, amit az épített világunkhoz hozzátettünk, 
hozzáteszünk. És: mennyire tudjuk mindezt az érté-
ket közvetíteni a társadalom, a következő generációk 
irányába. 

Időutazásunkban ugorjunk most vissza ide, 2019-re. 
Mérnöki felelősségünk és kötelességünk a gazdasá-
gi és társadalmi problémák megoldása iránt továbbra 
sem szűnt meg. Sőt! A technológiától való függésünk-
kel párhuzamosan a mérnökök szerepe egyre inkább 
felértékelődik. Ma már nincs olyan szakterület, szak-
ma, amely ne lenne kitéve a világban zajló változá-
soknak. Eltolódnak a hangsúlyok, máshová kerülnek 
a fókuszok, újfajta felelősségek és erkölcsi kérdések 
jelennek meg a modernizáció, a digitalizáció következ-
ményeként a 21. században. 

Mi, mérnökök – ahogyan ezidáig mindig -, továbbra 
is a társadalom és az emberek szolgálatában állunk, 
legfontosabb „kincsünk” az analitikus gondolkodás, 

a kreativitás és a problémamegoldás. Azonban mun-
kánkban ötvöződnie kell a korszerű technológiának, a 
modernitásnak és a fejlődésnek éppúgy, mint a hagyo-
mányoknak és a kultúrának.

A mérnöki szakma sosem öncélú, egy mérnök mun-
káját nem motiválhatják pusztán gazdasági megfon-
tolások. Társadalmi problémákra, környezetünk él-
hetőbbé tételére és fejlődésére keressük a választ. 
Hogy csak egy példát mondjak: az egyik legnagyobb - 
ha nem a legnagyobb - mérnöki találmány a villamos 
energia bevezetése volt, amely korábban elképzelhe-
tetlen hatással volt társadalmainkra. Nem pusztán 
a munkát könnyítette meg, de hatásaként hihetetlen 
mértékben megnőtt az életszínvonal is. Vagy nézzünk 
csak meg egy hidat. Egy híd sem csak pusztán egy 
mérnöki szerkezet, amely elvezet egy folyó, egy sza-
kadék egyik oldaláról a másikra, hanem egyszerre 
jelent összeköttetést, könnyebb és gyorsabb elérést, 
oktatáshoz, egészségügyhöz vagy akár élelemhez 
való hozzájutást. Egyszóval: modern civilizáció nem 
létezik innovatív és felelősen gondolkodó mérnökök 
nélkül. Ők – ha mondhatjuk így – civilizált világunk 
alapjai.

A mérnökök óriási hatást gyakorolnak modern életünk 
minden aspektusára akár a mezőgazdaságról, akár a 
közlekedésről, akár az egészségügyről vagy az okta-
tásról beszélünk, de sorolhatnám az életünk bármely 
területét. Nincs élelmiszer előállítás, nincs agrártech-
nológia, nincs öntözőrendszer mérnökök nélkül. Nincs 
modern orvoslás megfelelő orvosi műszerek nélkül. 
Nincs biztonságos és gyors közlekedés mérnöki talál-
mányok nélkül. A felsorolás végtelen, hiszen bárhová 
nézünk magunk körül, a mérnökök keze munkája itt 
van körülöttünk. 

S itt van még valami, amiről hajlamosak vagyunk meg-
feledkezni: a biztonság. Annyira evidens számunkra, 
hogy az épített környezet, amely körülvesz minket, az 
eszközök, amelyeket használunk, biztonságosak, hogy 
csak akkor gondolkodunk el a felelősség és az kocká-
zat kérdésén, amikor baleset vagy katasztrófa törté-
nik. Pedig a legapróbb mérnöki pontatlanság, a rossz 
anyagválasztás, vagy egy hibás számítás mind-mind 
emberéleteket követelhet. Felelősségünk van abban, 
hogy az a fizikai világ, amelyet létrehozunk, a funkcio-
nalitáson túl biztonságos is legyen. 

Szoktuk mondani, hogy míg a tudós a gondolatok, a 
mérnök a tettek embere. Éppen ezért felelősségünk is 
másként értelmezhető: míg a mérnökök – ugyanúgy, 
mint az orvosok vagy a katonák – nem hibázhatnak, a 
kutatók vagy tudósok – munkájuk természetéből faka-
dóan – megengedhetik maguknak azt is, hogy az oly-
kor évekig tartó kutatómunka hibás megoldásokhoz 
vezessen. Munkájuk során fenntarthatják maguknak a 
tévedés jogát. De a világunk így kerek, ettől leszünk 
egymás számára nélkülözhetetlenek.

Köszönöm a figyelmet!
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2019-ben az ÉV MÉRNÖKE díjat a MÁV Zrt munkavállalója 
Falucskai András kapta

2007-ben friss diplomásként a gyakornoki program keretében került a 
MÁV Zrt. Beruházási szakterületéhez, ahol a munkába állását követően 
szinte azonnal lehetőséget kapott nagyobb volumenű munkák lebonyolí-
tásban való részvételre, melyekben végig kísérhette azok megvalósulásá-
nak teljes folyamatát, mint pld. „Érd Diósdi úti vasúti átjáró különszintű 
kialakítása”, Elővárosi közlekedés feltételeinek javítása a Budapest-Pusz-
taszabolcs, valamint a Budapest-Székesfehérvár vonalakon Budapest és 
Érd között” és „Érdliget megállóhely rekonstrukciója”.
2014 óta  az MTSZSZ tagja és azóta  a MÁV Zrt. beruházással foglalkozó 
szervezeténél Üzemi Tanács Tag és Munkavédelmi bizottsági tag is.
Munkájának, szorgalmának köszönhetően részesül az Év Mérnöke díjban.

2019- ben az MTSZSZ -ért díjat Dr. Horváth Gyula vehetett 
át, aki az MTSZSZ Egészségügyi Tagozatának vezetője

Horváth Gyula az ELTE TTK-n végzett Ph.D diplomával rendelkezik. La-
borvezetőként dolgozik a 18. kerületi Egészségügyi Szolgálatnál.
2007. márciusában a dolgozók 65%-a belépett a szakszervezetbe, a tag-
szervezet vezetőjeként kezdte meg érdekvédelmi munkáját.
Aktív közreműködésével és szakmai tapasztalatával  2010-ben kollektív 
szerződést kötöttünk a Rendelőintézetben.
Több, mint 10 éve összetartja az egészségügyben dolgozó tagjainkat, ren-
dezi problémáikat.
Mérnöke díjban.

2019- ben az MTSZSZ -ért díjat a MÁV-START Zrt. munka-
vállalója Juhász István kapta

Juhász István a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségi-
zett, majd Békéscsabán a MÁV Körzeti Üzemfőnökséghez került  jegy-
vizsgálónak.
Különböző vasúti vizsgák után vezető jegyvizsgáló, majd nemzetközi ve-
zető jegyvizsgáló munkakörbe került a MÁV Start Zrt. TSZVI Szeged, 
Békéscsaba telephelyén.
2006. október 27-én alakult meg Békéscsabán az MTSZSZ személyszál-
lítási tagcsoportja.
Juhász István jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készségének és 
problémamegoldó képességének köszönhetően a területén kiválóan 
működik az MTSZSZ. 

2019- ben az MTSZSZ -ért díjat Réczkai Gabriella kapott az 
MTSZSZ irodavezetője

2011. óta dolgozik a szakszervezet titkárságán, kezeli nemcsak a veze-
tő tisztségviselők ügyes-bajos dolgait, de nála jelentkezik az MTSZSZ 
több, mint 12 ezer tagjának problémája, biztosítása, tagdíjfizetése, üze-
netek – telefonok kezelése, postai feladatok és minden, amivel tagjaink 
megkeresik az MTSZSZ irodát.
Mindezen feladatok megoldásában Gabi nagy segítségünkre van. 
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„A mérnök azért van, hogy megoldja a problémákat”
Falucskai András Gábor a kö-
zelmúltban nyerte el a Mérnö-
kök és Technikusok Szakszer-
vezete (MTSZSZ) által alapított 
Év Mérnöke díjat. Úgy véli, 
Magyarországon a szakmának 
égető szüksége van a fiatal, 
tettrekész, kellő önkritikával 
és tudásvággyal rendelkező 
mérnökökre.

Hogyan fogadta a díjat? Számított rá?
– Nem számítottam rá, hogy idén én kapom a Mérnökök 
és Technikusok Szakszervezete által alapított Év Mérnöke 
díjat.  Meghatott, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy 
a tevékenységemet ezzel a díjjal ismerték el. A díjátadást 
követően még percekig remegett a kezem az idegesség-
től. Nem minden nap ismerik el az ember munkáját ilyen 
módon. 2014 óta vagyok tagja az MTSZSZ-nek, azóta fog-
lalkozom érdekvédelmi, érdekképviseleti feladatokkal a 
műszaki munkavállalók érdekében. Nagyon jó érzés, hogy 
idén én érdemelhettem ki ezt a díjat.

Beruházás-fejlesztő mérnökként tevékenykedik a MÁV-
nál. Milyen feladatokat lát el pontosan?
– Jelenleg a MÁV Zrt. Műszaki Lebonyolító Osztály égisze 
alatt biztosítóberendezési felújítási munkákban veszek 
részt műszaki ellenőrként és beruházás lebonyolítóként. 
Emellett az osztályon belül a távközlési, erősáramú és 
biztosítóberendezésekkel foglalkozó kollégák munkájá-
nak szakmai koordinációját végzem. Továbbá a területi 
lebonyolító osztály vezetőjének munkáját támogatom, il-
letve szakmai kompetenciát tekintve, a vezető helyettesí-
tését is ellátom. Munkám mellett, de azzal összefüggés-
ben, a Beruházás Lebonyolító Igazgatóság szervezeténél 
az Üzemi Tanács és a munkavédelmi bizottság tagjaként 
is tevékenykedem a Mérnökök és Technikusok Szabad 
Szakszervezete képviseletében.

Mit szeret a legjobban a munkájában?
– A munka sokszínűségét, az akár napi szinten jelentkező 
kihívásokat és a munkakörből adódóan biztosított folya-
matos fejlődési lehetőséget. Emellett a kollégáim, a mér-
nökszakszervezet tagjai által felvetett emberi és szakmai 
ügyek megoldását.

Milyen kihívásokkal kellett megküzdenie mérnökként?
– Beruházásokkal foglalkozó mérnökként nem csak a 
mérnökszakmához közvetlenül tartozó, hanem annak 
hozadékaként jelentkező napi kihívások is feltűnnek. Ér-
tem ez alatt a jogi, gazdasági vagy szakmán kívüli műsza-
ki kérdéseket, melyek rendezése sok időt és energiará-
fordítást igényelhet. Meg kellett küzdenem a rám bízott, 
statikus környezetben megfogalmazott, de dinamikusan 
változó környezetben megvalósított projektekkel. Kihívás-
ként éltem meg azt, hogy 2017-ben futó projektek közben 
állt át a MÁV az új vállalatirányítási rendszerre. És ugyan-
csak kihívásnak nevezném a folyamatos tudásbővítés és 

a szakmai fejlődés igényét is a mindennapi munka mel-
lett. Nekem azt tanították, hogy a mérnök azért van, hogy 
megoldja a problémákat, és helyt álljon a kihívásokkal 
szemben. Remélem, hogy ennek mindig és mindenkor si-
került és sikerül megfelelnem.

Mit gondol a mérnök-szakmáról, milyen lehetőségeik 
vannak a fiatal frissdiplomás mérnököknek? 
– Ez a szakma mind anyagilag, mind erkölcsileg megbe-
csülve, magas színvonalú, gyakorlatközpontú mérnökkép-
zéssel és a kreatív, a kor követelményeire választ kereső 
mérnökgenerációkkal kiegészülve a mai nemzetgazdaság 
egyik, ha nem a legerősebb hajtómotorja. Ezt a szakma az 
innovációk és a problémamegoldások révén éri el. Meglá-
tásom szerint ma Magyarországon a szakmának szüksége 
van a fiatal, tettrekész, kellő önkritikával és tudásvággyal 
rendelkező mérnökökre. Ez különösen igaz a vasúti szak-
területek tekintetében. Ugyanakkor szükség van szakmai 
alázatra is, amely alapján a mérnök a megoldandó kérdé-
seket nem öncélúan, egyedi szakmai szempontok alapján, 
hanem adott környezetében komplexen kezeli.

Sok frissen végzett mérnök dönt úgy, külföldön kezd el 
dolgozni, pedig itthon is nagy szükség van rájuk. Önnek 
is eszébe jutott ez pályája kezdetén?
– A kialakult mérnökhiány jó lehetőséget biztosít a fiatal 
mérnököknek a fejlődésre, előre haladásra és önmaguk 
pozícionálására. Ismerem a tendenciát, mely azt mutat-
ja, hogy a frissdiplomások – ideértve a mérnököket is 
– különböző okokra hivatkozva külföldön keresik a bol-
dogulásukat. Bevallom, a kezdetekkor bennem is meg-
fogalmazódott ez a gondolat. Nem ítélek el ezért senkit. 
Ugyanakkor jó lenne, ha a döntés meghozatala előtt csak 
két egyszerű kérdést tennénk fel maguknak: szakmailag 
megéri, lenne lehetőségem hasonló fejlődésre itthon? Mi-
lyen hosszú távra tervezek, és ez szakmailag, emberileg, 
illetve anyagilag megtérül? A kérdésekre adott válaszok 
alapján már egyszerűbb a jónak tűnő döntést meghozni.

A digitalizáció már szinte mindent behálózott. Mit gon-
dol, mennyire lesz fontos a jövőben az informatikai tudás 
a mérnököknél?
– Véleményem szerint az informatikai tudás, az infor-
matikai ismeretek jelenleg is lényeges, elengedhetetlen 
elemei a mérnöklétnek. Rendszereink egyre inkább szá-
mítógépekkel vezérelté válnak, legyen szó gyártósorok-
ról, vasúti forgalomirányításról, mezőgazdaságról, szóra-
koztató iparról, tervezésről, építőipari kivitelezésről vagy 
akár a háztartásainkról. Villamosmérnökként a jelenlegi 
tendenciák és fejlődési irányok ismeretében úgy vélem, a 
jövőben még a jelenleginél is jobban fel fog értékelődni az 
informatikai tudás a mérnökszakmában és a világunkban. 
Az informatikai ismeret – véleményem szerint – olyan em-
beri alapkészséggé fog előlépni, mint a beszéd vagy eset-
leg az írás, olvasás. Akinél nem lesz meg ez a készség, 
lehet akármilyen felkészült szakmailag, el fog kallódni.

Forrás: autopro.hu
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Molnár Sándorné, Eta
az MTSZSZ vezető ügyvivője az EbmPapst gyárban

2002. augusztus óta dolgozom az EbmPapst Hungary Kft-nél operátori 
pozícióban. A 17 év aktív munkaviszony alatt a gyártásban több munka-
folyamatot is elláttam, így teljes körű képpel rendelkezem a cég műkö-
déséről. 2018  óta üzemi tanácselnök és munkavédelmi képviselőként is 
tevékenykedem.

Hogyan kerültél kapcsolatba az MTSZSZ -el? Mióta 
vagy tag? Hogyan emlékszel vissza a tagcsoport alakí-
tására? 
Számomra mindig is fontos volt, hogy a cég érdekeit fi-
gyelembe véve, de a munkavállalók igényeire is figyelve 
megfelelő munkakörnyezetben dolgozhassanak a mun-
katársaim. Véleményem szerint a megfelelő munkakö-
rülményekkel lehet a leghatékonyabb termelést elérni. 
Üzemi tanács tagjaként is mindig megpróbáltam ennek 
érdekében eljárni, viszont sajnos a cégnél korábban ez 
sokszor akadályokba ütközött. Várhatólag a megfelelő 
érdekképviselet hiánya miatt és ezért is vettem fel a kap-
csolatot és kértem segítséget Búzásné Putz Erzsébettől 
2014-ben. A szakszervezet 2014. január 20-án alakult 
cégünknél. 

Milyen munkákat végzett eddig a Szakszervezetben? 
2014. január óta ügyvivőként képviselem az MTSZSZ-t 
az Ebm-Papstnál munkavállalói megválasztás alapján. 
Munkám során a munkavállalók érdekeit képviselem a 
cégvezetés előtt, valamint a munkáltató és a dolgozok 
közötti megfelelő kapcsolattartás és az érdekeik egy-
máshoz való közelítése.  Többek között az érdemeink 
közé tartozik az éven belül elért többszöri béremelés, 
munkakörülmények javításának elérése, plusz juttatá-
sok. A folyamatostaglétszám bővítésén

A napokban az MTSZSZ megkötötte a  bérmegálla-
podást kötött a cég vezetőivel. Milyennek ítéled ezt a 
megállapodást? 
A megkötött megállapodás a mostani gazdasági helyzet-
ben versenyképes fizetést nyújt a dolgozói számára, mely 
hosszútávon eredményes lehet a dolgozók és a munkál-
tató számára is, hisz a megfelelő munkakörülmények 
kialakításával a nagyfokú fluktuáció megszűntethető.  Az 
új dolgozók betanítására fordított idő és pénztömeg a cég 
számára is megspórolható.

Hogyan látod az MTSZSZ további lehetőségeit a gyár-
ban? Főleg, hogy elmúlt időszakban összevonták a sü-
lysápi és a vecsési telephelyet.
A szakszervezet taglétszáma folyamatosan növekszik és 
az új telephely bevonásával a taglétszám mellett az el-
látásra váró feladatok köre is nő. A tagok toborzását is a 
fő feladatomnak tekintem, viszont az elért eredmények 
fényében ez a legkönnyebb feladataim közé tartozik. 

Az új telephelyen is hasonló eredményeket szeretnék 
elérni és a szakszervezet támogatásával véleményem 
szerint nagymértékű változásokra lehet számítani, mely 
előnyős lesz a munkavállalók számára.

Szakszervezeti ügyvivő, munkavédelmi képviselő és 
üzemi tanács elnök is vagy. Hogy bírtad munka mellett 
ezt a sok feladatot? 
A napi munkámon és a családdal kapcsolatos feladatok 
mellett nem kis nehézséget okozott a számomra minden 
feladatot ellátni. Viszont fontos számomra, amit csiná-
lok, és jó érzéssel töltenek el az elért eredmények, ahogy 
látom a munkám gyümölcsét. Továbbá a munkatársaktól 
is rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, melyek feltöl-
töttek energiával, így nem éreztem megterhelőnek.

Március 1-től függetlenített tisztségviselőként erősíted 
az MTSZSZ csapatát, mik a feladataid? Miért döntöttél 
úgy hogy vállalod?
A növekedő taglétszám és az új telephely bevonásával, 
ahogy korábban is mondtam az elvégzendő feladatok 
száma is arányosan növekedett, mely már teljes embert 
kíván, így a napi feladataimon felül nem tudtam volna 
teljes körűen ellátni. A felkérést és a lehetőséget na-
gyon megtisztelőnek érzem, és így több időt tudok majd 
fordítani arra, hogy a munkavállalókkal egyeztessek, át-
beszéljem a problémásabb, vagy megoldandó feladato-
kat. A Sülysápi telephelyen is szeretnék több időt tölteni, 
megismerni az ottani dolgozókat, munkakörülményeket. 
Szeretném tájékoztatni őket a szakszervezetről, meg-
mutatni a munkánkat, eredményeinket és a velünk kap-
csolatos információkat.

Mivel foglalkozol szabadidőben? Mi a hobbid?
A legtöbb szabadidőmet a családommal töltöm, mert ők 
töltenek fel energiával. Nagyon szeretek a természetben 
lenni, kirándulni és horgászni.

Hogyan tudnak elérni a tagok, mik az elérhetőségeid?
A gyárban folyamatosan jelen vagyok, így a személyes 
kapcsolattartásra mindig van lehetőség, de ezen felül 
plakátok kihelyezésével is népszerűsítem a szakszerve-
zetet, melyen az elérhetőségeim is megtalálhatóak.

Telefonszám: 06-20-992-0646; 
E-mail cím: mtszszeta@gmail.com

Bemutatkozik
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Táppénz csak a betegszabadságot követő naptól jár
Mit kell tudni a betegszabadságról?

A munkavállalót munkáltatójánál az adott naptári évben 
betegsége miatti keresőképtelensége idejére - ide nem 
értve a társadalombiztosítási szabályok szerint üzemi 
baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképte-
lenséget, valamint a veszélyeztetett terhesként törté-
nő gondozásba vételt követő, terhesség miatti kereső 
képtelenséget - tizenöt nap betegszabadság illeti meg, 
melyre az ellátást a munkáltató fizeti 

Tekintsük át, hogy milyen szabályok vonatkoznak ennek 
elszámolására.
A betegszabadság kiadására a szabadság kiadására 
előírt rendelkezéseket kell alkalmazni.
Betegszabadság a beosztás szerinti munkanapokra jár. 
Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén, ha a betegsza-
badságként elszámolható idő a beosztás szerinti napi 
munkaidőnél rövidebb, a teljes beosztás szerinti mun-
kaidőt betegszabadságként kell elszámolni. A munka-
vállaló táppénzre csak a betegszabadságot követő naptól 
kezdődően jogosult.
Év közben kezdődő munkaviszony esetén a munkavál-
laló a betegszabadság arányos részére jogosult.
A munkáltatónak nem kell vizsgálnia, hogy az előző mun-
kahelyén hány nap betegszabadságot vett már igénybe a 
munkavállaló.
A betegszabadság a munkavállalót illeti meg, ebből kö-
vetkezik, aki tagként, egyéni vállalkozóként lesz kereső-
képtelen az első naptól kezdődően táppénzre jogosult.
A betegszabadság időtartamára a munkavállaló részére 
távolléti díjának 70 százaléka jár.
A távolléti díjat az esedékessége időpontjában érvényes 
alapbér, pótlékátalány, valamint az utolsó hat naptári hó-
napra kifizetett teljesítménybér és bérpótlék figyelem-
bevételével kell megállapítani.
Amikor az orvos a magánszemély keresőképtelenségét 
megállapítja, az „Orvosi igazolás a keresőképtelen (ter-
hességi) állományba vételről” nyomtatványon kódszám-
mal közli, hogy a megbetegedés milyen jellegű, ebből 
megállapítható, hogy a munkavállalót betegszabadság 
vagy azonnal táppénz illeti-e meg.

A tanulót a tanulószerződés alapján a betegsége idejé-
re a Munka Törvénykönyve alapján tíz nap betegszabad-
ság illeti meg. A tanuló a betegszabadságot meghaladó 
betegsége idejére a társadalombiztosítási jogszabályok 
szerint táppénzre jogosult. A betegszabadságra egye-
bekben a Munka Törvénykönyve szabályait kell alkal-
mazni.
A tanulót a betegszabadság időtartamára tanulói pénz-
beli juttatásának hetven százaléka illeti meg.
A keresőképtelenséget az Mt. szerinti munkaviszonyban 
álló nyugdíjasok esetén is úgy kell igazolni, mint ahogy 
az összes munkavállalónak ,,Orvosi Igazolás a kereső-
képtelen (terhességi) állományba vételről” elnevezésű 
nyomtatványon, tartós keresőképtelenség esetén ,,Orvo-
si igazolás folyamatos keresőképtelenségről” megneve-
zésű nyomtatványon.
Az Mt. szerinti munkaviszonyban dolgozó nyugdíjas al-
kalmazott nem biztosított, így táppénzre nem jogosult, 
de jogosult a Munkatörvénykönyvben foglalt betegsza-
badságra, amelyhez szintén szükséges a keresőkép-
telenségi igazolás. A betegszabadság lejártát követően 
fennálló keresőképtelenség esetén – a keresőképte-
lenségi igazolás alapján – a munkavállalóként dolgozó 
nyugdíjas igazolt – nem fizetett – távolléten lesz.
Az Mt. 126. (4) bekezdése szerint a betegszabadság ki-
adásánál a 124. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkal-
mazni. A 124. § (3) bekezdés alkalmazásakor, ha a be-
tegszabadságként elszámolható idő a beosztás szerinti 
napi munkaidőnél rövidebb, a teljes beosztás szerinti 
napi munkaidőt betegszabadságként kell elszámolni. A 
kiadás során a fél napot elérő töredéknap egész munka-
napnak számít.
A fenti rendelkezések alapján a szabadságot főszabály 
szerint a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra 
kell kiadni.
Azaz általános munkarend esetén például december 24 
– 26. napja között nem fog csökkenni a betegszabadság-
napok száma (nem lehet elszámolni ünnepnapokra be-
tegszabadságos napot).
Amennyiben azonban a munkavállaló foglalkoztatásá-
ra egyenlőtlen munkarendben kerül sor, a szabadságot 
(betegszabadságot is beleértve) kétféleképpen lehet ki-
adni és nyilvántartani. A törvény a szabadságot naptári 
évenként határozza meg, ezért a munkáltatónak már év 
elején el kell döntenie, hogy melyik szabadságkiadási 
módot választja és ezt a naptári év során nem változtat-
hatja meg.
Az egyik lehetősége a munkáltatónak, hogy munka-
napban tartja nyilván és abban is adja ki a szabadságot 
akként, hogy a hét minden napja munkanapnak számít, 
kivéve a munkaszüneti napot (jelen esetben az ünnep-
napokat – azaz itt sem kell e napokra elszámolni) és a 
heti pihenőnapot. A szabadságnapot ebben az esetben a 
munkavállaló napi munkaidejével kell elszámolni, füg-
getlenül attól, hogy a távol töltött szabadságnapra hány 
órára lett volna beosztva.
Ha a munkáltató a másik lehetőséget választja, akkor 
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Felvételi nélkül is bejuthatnak az egyetemekre
Ötéves technikum lesz szakgimnáziumi képzés helyett
A szakmatanulásáért jövedelmet kaphatnak, könnyeb-
ben érettségizhetnek és felvételi nélkül is bejuthatnak 
az egyetemekre, a szakirányú felsőoktatásba a szak-
képzésben résztvevő diákok Magyarországon – mondta 
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 
szakmai szervezetekkel együttműködésben készült 
Szakképzés 4.0 stratégia fontosabb elemeit ismertető 
sajtótájékoztatón Budapesten. Hozzátette: osztrák min-
tára, az iparkamarák és a vállalatok kezdeményezésére 
fejleszti tovább a kormány a szakképzést.
Újdonság, hogy a jelenlegi szakgimnáziumi 4+1 struktú-
ra helyébe az 5 éves technikumi képzés lép.
Ennek zárásaként négy közismereti tantárgyból kell 
érettségi vizsgát tenni. Az ötödiket a szakmai vizsga vált-
ja ki, amely emeltszintű érettségi tárgynak felel meg. A 
sikeres technikusi vizsga egyenes utat jelenthet a szak-
irányú felsőoktatásba.
A Szakképzés 4.0 stratégia másik jelentős újdonsága, 
hogy új ösztöndíjrendszert is tartalmaz. A két részre 
bontott rendszerben a szakképző iskolában minden diák 
ösztöndíjat kap tanulmányai alatt, az ösztöndíj másik ré-
szét – motivációs okokól – eredményes vizsga után ve-
heti kézbe. A tanulószerződést felváltó tanulói munka-
szerződés pedig megteremti annak a lehetőségét, hogy a 
duális képzésben a fiatalok unkajövedelemhez jussanak.

A szaktanárok megbecsülése is az egyik legfontosabb 
eleme a stratégiának, a képzésük, illetve a megfelelő 
egzisztenciájuk biztosítása.
Ugyanazokat a feltételeket kell biztosítani a szakmai 
képzőhelyeken, mint amit a munkaerőpiacon megkap-
nak. Szólt arról is, megteremtik annak a lehetőségét, 
hogy vállalati szakemberek, mérnökök óraadóként ad-
hassák tovább a gyakorlatban megszerzett tudásukat, és 
ezért megfelelő jövedelmet kaphassanak.
Ha megnézzük az Európai Unió jól működő országait, 

Finnországot, Németországot, Ausztriát vagy éppen Hol-
landiát, akkor látható, hogy ezekben az országokban a 
18 éves fiatalok nagyobb része szerez szakképzettséget, 
mint aki érettségivel fejezi be a középiskolát. Minden-
képpen ebbe az irányba kellene hazánknak is haladnia. 
Ausztriában például a 10. osztályosok több mint három-
negyede szakképzési úton, több mint egyharmaduk du-
ális képzésben, tanulószerződéssel tanul. A miniszter 
hangsúlyozta, hogy Magyarországon is megteremtették 
már a duális képzés lehetőségét. Mint mondta ma ha-
zánkban 54 ezer középiskolás gyerek tanul duális for-
mában. Vagyis amellett, hogy iskolába jár, egy vállalatnál 
képzik, és ezért a képzésért még jövedelmet is kap – tet-
te hozzá.
A miniszter szólt arról is, ha valaki bármilyen okból ki-
esne az oktatásból, ne hagyhassa el végzettség nélkül 
az iskolarendszert. Vagyis a lemorzsolódás csökkenté-
se érdekében, úgynevezett műhelyiskolában részszak-
képzettséget tud szerezni, és ezzel a munkaerőpiacon 
valamilyen szinten már tudja magát pozícionálni.
A szakképzés átalakítása a gazdaság szereplőivel közö-
sen történik. Ezért hozták létre a Szakképzési Innovációs 
Tanácsot és az Ágazati Készségtanácsot is. Így minden 
olyan igény és vélemény megjelenik a munka során, 
amely abban segít, hogy a képzési rendszert pozitív 
irányba lehessen alakítani – jelentette ki a miniszter.
A diákoknak versenyképes végzettséget, a gazdaság ál-
tal elvárt tudást kell kapniuk, ami biztos egzisztenciát és 
magas jövedelmet nyújt.
 A követendő irányok meghatározásában bevált nem-
zetközi – elsősorban osztrák és német – gyakorlatokra 
támaszkodtak. A 21. századi szakképző iskolafejlesztési 
program megteremti annak a feltételeit, hogy a diákok 
korszerű eszközökkel, naprakész technológiával felsze-
relt tanműhelyekben tanulhassanak.

Forrás: Magyar Nemzet

egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság ki-
adásakor órákban kell elszámolni. Ezen megoldás vá-
lasztása esetén a szabadságot úgy kell kiadni, hogy a 
munkavállaló a munkaidő-beosztással azonos tartamra 
mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési köte-
lezettsége alól, és a szabadságot a munkavégzés alóli 
mentesülés tartamával egyező óraszámban kell nyilván-
tartani, azaz olyan óraszámban, ahogy a távol töltött sza-
badságnapra be volt osztva a munkavállaló.
Ebben az esetben tehát a beosztás szerinti munkaidő-
vel kell számolni, úgy kell tekinteni, hogy a szabadságon 
lévő munkavállaló annyi órát teljesített, mint amennyire 
a távolléte napján, azaz a szabadságnapon eredetileg be 
volt osztva. Ennyi órára kell a távolléti díjat is elszámolni.
Munkaidő-beosztás hiányában pedig a szabadságot 
(betegszabadságot) az általános munkarend és a napi 
munkaidő figyelembevételével kell kiadni.

Ha a munkaszüneti napok körüli pihenőnapok áthelye-
zésre kerülnek, a betegszabadság kiadásánál ezt figye-
lembe kell venni, és az áthelyezés miatti pihenőnapra 
nem, a helyette munkanapnak nyilvánított napra viszont 
betegszabadságot kell elszámolni.
Ha a dolgozó fizetett szabadsága alatt megbetegszik, 
a szabadság kiadását meg kell szakítani és részére az 
éves keret figyelembe vételével betegszabadságot (ha 
már nincs, akkor táppénzt) kell elszámolni.
Többes jogviszonyban (több munkáltatónál) dolgozó 
munkavállalónak minden jogviszonyában jár a betegsza-
badság (ha mindegyik jogviszonyában keresőképtelen), 
táppénzre csak ennek lejárta után jogosult, és csak ab-
ban a jogviszonyában, amelyben az egészségbiztosítási 
járulék pénzbeli részét is megfizette.

Forrás: agroforum.hu
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Fellázad Kelet-Európa az alacsony bérek ellen? 

Január végén egy hétig sztrájkoltak a dolgozók a győri 
Audi-gyárban, mire sikerült kialkudniuk a kért 18%-os, 
de legalább 75 ezer forintos béremelést. A dolgozók al-
kupozícióját jelzi, hogy hiába hivatkozott a cég arra, hogy 
a követelések teljesítése veszélyeztetné a gyár termelé-
sét, a legfontosabb pontokban mégis nekik kellett en-
gedniük. A győri munkabeszüntetés ugyanis már az Audi 
központi üzemének munkáját is befolyásolta Ingolstadt-
ban, hiszen a magyar gyárban nem készültek motorok. 
Az Audi-sztrájk már lecsengett, de azóta is példaként 
lebeg az autóipari dolgozók szeme előtt. A legutóbb az 
esztergomi Suzukinál sikerült szintén 18%-os béreme-
lést kiharcolni hosszas tárgyalások után. A folyamat pe-
dig nem állt meg a magyar határnál.

Február közepén a Volkswagen-csoporthoz tartozó Sko-
da csehországi gyárában kezdték meg a sztrájk előké-
szítését, mivel megalázónak találták a cég bérajánlatát. 
Az ajánlat részleteit nem hozták nyilvánosságra, de a 
szakszervezet szerint az legfeljebb a 2 százalék feletti 
inflációt ellensúlyozta volna - írta a Reuters. Ráadásul a 
műszakokat is átalakították volna, amivel gyakorlatilag 
nulla lett volna a tényleges béremelés. 

A Skoda cseh gyárai 2017-ben az ország autóipari termelé-
sének több mint 60 százalékát adták, mellette a Hyundai, a 
Toyota és a Peugeot-Citroen van még jelen Csehországban. 
A hírek szerint továbbra sincs megállapodás a bérekről, az 
Unicredit nemrég kiadott elemzése szerint ez fontos teszt 
lehet az egész régió számára, hiszen várhatóan március-
ban megegyezésre kellene jutni, hogy elkerülhető legyen 
az újabb sztrájk. A bank elemzői szerint ha a tavalyi 20 szá-
zalékos béremelés után a csehek megint ki tudnak alkudni 
maguknak kétszámjegyű emelést, akkor az az egész régió 
feldolgozóiparára hatással lehet. A Skoda-gyár dolgozói 
egyébként ugyanazzal érvelnek, mint az Audi-munkások 
Győrben: a bérük az utóbbi évek emelése ellenére is mesz-
sze elmarad a cégcsoporton belül német kollégáikétól. 

A magyar audisok egyébként a sztrájk indoklásaként azt hoz-
ták fel, hogy helyzetük még a régióban is a legrosszabb: el-
mondásuk szerint a Volkswagen-csoporton belül a csehek 
25, a szlovákok 28, a lengyelek pedig 39 százalékkal keresnek 
többet, így a fő cél nem is a 3,6-szoros belga bér elérése volt.

Véget érhet a régió gazdasági sztorija 

Látható, hogy részben a magyar Audi-sztrájkon felbuz-
dulva mélyebb folyamatok is elindultak a régióban, né-

hány elemző szerint mostanra arról beszélhetünk, hogy 
kifulladni látszik Kelet-Európa eddigi feldolgozóiparra 
épülő modellje. Ez nagyrészt az olcsó és bőséges mun-
kaerőre épült, most viszont mindkét területen változást 
látunk. 

A régió szinte minden országát sújtja a szakképzett munkaerő 
hiánya. Az Európai Bizottság szokásos felmérése szerint ez 
leginkább Magyarországon tartja vissza a cégeket kapacitásbő-
vítéstől, de a többi országban is több éves vagy évtizedes mély-
ponton van a munkanélküliség, és egyre kevesebb a tartalék.
A folyamatos átlagon felüli béremelés után egyre ke-
vésbé mondható el, hogy versenyképes a kelet-eu-
rópai munkaerő költsége. Persze az utóbbi évek nö-
vekedése után a régiós országok óránként 10 eurós 
bérköltsége még mindig nagyjából harmada az eu-
rózóna átlagának, de a görög, a portugál vagy akár 
a szlovén bérköltségek már alig haladják meg a kö-
zép-európaiakat.

Magyar munkások állnak a lázadás élére,
de a végén pórul járhatunk

Európai szinten is komoly folyamatokat indíthat el az Audi-dolgozók januári sztrájkja, a régió több autógyárában 
is a magyar dolgozók által kiharcolt 18%-os béremelést tekintik példának. Ez pedig rávilágít arra is, hogy kezd 
megdőlni Kelet-Európa eddigi gazdasági modellje, ami az olcsó és bőséges munkaerőre épült. Most még a mun-
kások vannak jó alkupozícióban, de a megnövekedett bérigények később visszaüthetnek az új beruházásokért 
folyó versenyben.
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Később még ráfázhatunk a mostani bérrobbanásra 

Nemrég a Bloomberg is a magyar Audi-sztrájkot hoz-
ta példaként a régió egyre erősödő bérnyomására, ami 
veszélyezteti Kelet-Közép-Európa olcsó munkaerejét. 
Kiemelik, hogy a romló demográfiai folyamatok, a kiván-
dorlás és a külföldi bevándorló munkaerő politikai eluta-
sítása vezetett a most tapasztalható bérnyomáshoz.

Ennek hosszabb távú következményei lehetnek, hiszen 
ma még a dolgozók alkupozíciója erősebb, de az Unic-
redit már idézett elemzése szerint a jövőben az új be-
ruházások helyszínének meghatározásakor hátrányba 
kerülhetnek azok az országok, ahol a munkaerő nem 
áll rendelkezésre vagy nem elég mobil.

Márpedig a nagy autógyártók várhatóan továbbra is a 
régió legnagyobb beruházói lennének, ha rendelkezésre 
állna a megfelelően képzett munkaerő. Tavaly novem-
berben például éppen a Volkswagennel kapcsolatban je-
lentek meg olyan hírek, hogy Magyarország mellett Ro-
mánia és Bulgária lehet versenyben egy új egységért, sőt 
akár a győri Audi-gyár bővítése is szóba kerülhet. Akkor 
az Automotive News Europe azt írta, hogy a tervezett be-
ruházás egymilliárd eurós lenne, és 4000-5000 új mun-
kahelyet is teremthetne. 

A Reuters már tavaly nyáron hasonló tendenciáról 
számolt be, akkor a moszkvai székhelyű Reneissance 
Capital véleményét idézték, mely szerint a már eldön-
tött projekteken valószínűleg nem változtatnak a nyu-
gat-európai cégek, de a jövőbeli beruházási döntése-
iknél figyelembe veszik majd a bérrobbanást. Az orosz 
cég szakértői szerint Közép-Európa a jövőben nem kínál 
majd olyan lehetőségeket, mint a kilencvenes években. 

A cégek rövidtávon a hatékonyságukat próbálják javí-
tani például automatizálással, hosszabb távon viszont 
más országok felé tolódhat el a termelés, ahol még 
mindig olcsó a munkaerő. Az orosz cég elemzői sze-
rint ez elsősorban Törökországot, Marokkót, Tunéziát, 
Egyiptomot és akár Ukrajnát hozhatja előnyös helyzet-
be.

Ez azt is jelenti, hogy a kelet-közép-európai országok-
nak az eddigi helyett új növekedési motorra is szükségük 
lesz, hiszen a jövőben nem lesz fenntartható az intenzív 
tőkebeáramlás és a feldolgozóipar dominanciája. Éppen 
ezért egyre több helyen próbálnak a magasabb hozzá-
adott értékű munkahelyek felé nyitni, mivel ezt a problé-
mát a kormányok is belátták.

Forrás: Gyártástrend

Vasárnapi pótlék: milyen időszakra jár?
Milyen időszakra jár a vasárnapi pótlék az Adózóna olvasó-
jának cégénél, ha háromműszakos (8 órás) munkarendet 
vezetnek be a jelenlegi helyett? Dr. Kéri Ádám ügyvéd vá-
laszolt.
A kérdés konkrétan így szólt. „Cégünk szeretne három-
műszakos (8 órás) munkarendet bevezetni. Jelenleg két-
műszakos munkarendet alkalmazunk, működésünk eléri 
a heti 80 órát, vasárnapra is beoszthatók a munkavállalók, 
illetve háromhavi munkaidőkeretet alkalmazunk. Az éjsza-
kai műszak az egyik esetben vasárnap 22 órakor kezdődne, 
és hétfőn 6:20-ig tartana, ilyenkor ezt a napot lehet hétfői 
munkanapnak minősíteni? A 22-24 óra közötti időszakra 
meg kell-e adni a vasárnapi 50 százalékos pótlékot? Ha a 
munkavégzés vasárnap 21:20-tól kezdődne (a tömegközle-
kedést figyelembe véve), és hétfőn 5:40-ig tartana, abban 
az esetben lehetne-e hétfői munkanapnak minősíteni ezt a 
napot? Ha nem lehet hétfői munkanapként figyelembe ven-
ni, akkor vasárnapi munkanap szerint kell kezelni? Ilyenkor 
milyen időszakra jár a vasárnapi pótlék? A 21:20-24 óra kö-
zötti időszakra vagy mind a 8 óra munkaidőre?”

Jelenleg ez a hatályos szabály:
87. § (1) Munkanap: a naptári nap vagy megszakítás 
nélküli huszonnégy óra, ha a munkarend alapján a beosz-
tás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azo-
nos naptári napra is beosztható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók 
a heti pihenő- vagy a munkaszüneti nap meghatározása 
tekintetében is, azzal, hogy a hét és huszonkét óra közöt-
ti tartamot heti pihenő- vagy a munkaszüneti napnak kell 
tekinteni.
(3) Hét: a naptári hét vagy megszakítás nélküli százhat-
vannyolc óra, ha a munkarend alapján a beosztás szerinti 
napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári 
napra is beosztható.
A munkáltató megállapíthatja tehát azt, hogy a munkanap 
22 órától 22 óráig tart és nem 0-24 óráig. Ebben az esetben 
valóban 22 óra után már munkajogilag hétfőről beszélünk, 
melyre tekintettel vasárnapi pótlék nem jár.

Nincsen akadálya annak sem, hogy 21.20-kor kezdődjön az 
egyik műszak. Amennyiben a munkáltató 22-22-ig tekin-
ti  munkanapnak a napot, abban az esetben 40 percre jár 
vasárnapi pótlék. A szabály ugyanis csupán annyit mond, 
hogy „7-22 óráig nem lehet hétfő”.
Vasárnapi pótlék egyebekben csak akkor jár, ha az Mt. 140. 
§-ban nevesített feltételek fennállnak, azaz, ha a vasárnapi 
munkavégzés nem rendelhető el más jogcímen is (meg-
szakítás nélküli működés, rendeltetésénél fogva vasárnap 
is működő munkáltató vagy munkakör stb). Ezt is kísérjék 
figyelemmel!

Forrás: adozona.hu
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A békéscsabai MTSZSZ története

Új, virtuális bemondónő a kínai állami tévénél

MTSZSZ tagcsoport alakult az Opel gyárban

2006. október 27-én alakult meg Békéscsabán az MT-
SZSZ személyszállítási tagcsoportja, amelyet Deák 
Mária, Kéri Julianna, Jusztin Ferencné, Ádám Lajos és 
Novodonszki András hozott létre. Céljuk egy szakmai 
alapokon nyugvó érdekképviselet életre hívása volt.

Rövid időn belül újabb kollégák csatlakoztak az alap-
szervezethez, a jelentős taglétszám növekedése Vaszily 
Mónikának és Juhász Istvánnak köszönhető.
A jegyvizsgálók és személypénztárosok mellett az elmúlt 
években személyszállítási ügyeletesek, pénztárellenőrök, 
ügyfélszolgálatosok, munkaidőbeosztás-készítők, sze-

mélyzetirányítók, technológusok is az MTSZSZ-t válasz-
tották. Legújabb tagjaink között reszortos és mozdonyve-
zető kollégát is üdvözölhetünk, de szolgáltatásértékesítő 
és pénztárvizsgáló is erősíti a társaságot.

A MÁV-START mellett a MÁV ZRt-nél is alakult tagcso-
port, amely Tokaji Ferenc nevéhez fűződik. Forgalmi 
szolgálattevők, váltókezelők, tolatásvezetők és kocsiren-
dező kollégák választották szakszervezetünket.

A MÁV Szolgáltató Központban és a MÁV FKG KFT-nél 
dolgozók 2017. évben csatlakoztak az MTSZSZ-hez.

2017 nyarán érdekképviseletünk irodát nyitott a vasú-
tállomáson az oktató termek közelében, év végén pedig 
munkavállalói fórumot tartott az országos vezetőség, 
amelyen a helyi eredmények és problémák kerültek elő-
térbe (http://mtszsz.hu/galeria/2017/mtszsz-forum-be-
kescsaban).

2018-ban a Vasutasnap központi rendezvények egyik 
helyszíne Békéscsaba volt, ahol a főzőversenyen két csa-
patunk is részt vett és három bográcsban főttek a finom 
pörköltek (http://mtszsz.hu/galeria/vasutasnap-2018).

Jantyik Marianna és Novodonszki András

A hús-vér hírolvasók kiváltása nagyrészt kényelmi 
szempontokat szolgál.

 A kínai Hszinhua állami hírügynökség bemutatta első 
női virtuális hírbemondóját. Bár Hszin Hsziaomeng úgy 
néz ki, mint egy ember, a műbemondó csupán mester-
séges intelligencia. Érzések és  lelkiismeret hiányában 
bármilyen hírről rezzenéstelen arccal tudja tájékoztatni a 
publikumot. A Hszinhua az első virtuális és éppenséggel 
egy valós személyről modellezett férfi riporterét, Csiu 
Haót már tavaly novemberben, az Internet Világkonfe-
rencián munkába állította. Csiu azóta már 3400 riportot 
készített, és 10 000 percet töltött el a képernyőn. A két 
mesterséges riporter következő nagy feladata az lesz, 
hogy Kína legfontosabb éves politikai eseményéről, az 
úgynevezett Két Ülésszakról folyamatos tájékoztatást 
nyújtsanak az embereknek.

Forrás: Gyártástrend 

Az elmúlt év végén a szentgotthárdi Opel gyárban is 
megalakult az MTSZSZ Ipari tagozatának legújabb 
tagcsoportja. A vállalat több mint húszéves múltra te-
kint vissza, amely a térség legnagyobb foglalkoztatói 
közé tartozik. A MTSZSZ tagcsoport megalakításával a 
munkavállalók az érdekvédelem erősödését és kedve-
zőbb bérfejlesztések elérését várják.
Ügyvivő Tollas Gábor, helyettes Herczeg Szabolcs
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Mi mennyi 2019-ben?
1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

2. A 2018. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma

* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkozta-
tott munkavállalót illeti meg (a havi, heti és napi bérnél teljes munkaidővel számolva)
** A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoz-
tatott közfoglalkoztatottat illeti meg a teljes munkaidő teljesítése esetén
*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai 
végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg
****A közfoglalkoztatási pontokban legalább 6 órában foglalkoztatottakat speciális garantált közfoglalkoztatási bér a legalább 
középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén illeti meg

Havi bér
Ft/hó

Heti bér
Ft/hét

Napi bér
Ft/nap

Órabér
Ft/óra

Minimálbér 324/2018. (XII.30.) Korm.r. 2. § (1) bek. 149.000 34.260 6.860 857
Garantált bérminimum* 324/2018. (XII.30.) Korm.r. 2. § (2) bek. 195.000 44.830 8.970 1.121
Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ (1) bek. 81.530 18.740 3.748 -
Garantált közfoglalkoztatási bér** 
170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2. § (1) bek. 106.555 24.495 4.899 -

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 
170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 2/A.§ (1) bek. 89.705 20.620 4.124 -

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér*** 
170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2/A. § (2) bek. - 117.245 26.955 5.390 -

Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak 
speciális közfoglalkoztatási bére 
170/2011. (VIII. 24.) Korm.r. 2/C. § (1) bek.

42.805 9.840 1.968 -

Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak 
speciális garantált közfoglalkoztatási bére**** 
170/2011. (VIII. 24.) Korm.r. 2/C. § (2) bek.

55.940 12.860 2.572 -

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 28.500,- Ft/hó
Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. § 24.250,- Ft/hó
Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj együttfolyósí-
tási összeghatára 2019. január 1-jétől
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

93.540,- Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – foglalkoztathatóság reha-
bilitációval helyreállítható 2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) bek. a) pont, (2) bek. a) pont, 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §

alapösszeg (101.560,- Ft)
30%-a –

30.468,- Ft/hó
Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – tartós foglalkoztatási rehabilitáció
2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) bek. b) pont, (2) bek. b) pont, 327/2011. (XII. 29.) Korm. ren-
delet 8/A. §

alapösszeg (101.560,- Ft)
40%-a –

40.624,- Ft/hó
Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségi 
állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a 
komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb kö-
rülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,
2011. évi CXCI. tv 12. § (1) bek. a) és (2) bek. a), 327/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 8/A. §

alapösszeg (101.560,- Ft)
30%-a –

30.468,- Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségi ál-
lapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősí-
tés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt 
foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,
2011. évi CXCI. tv 12. § (1) bek. b) és (2) bek. b), 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §

alapösszeg (101.560,- Ft)
45%-a –

45.702,- Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege– rehabilitációja nem javasolt, kizárólag fo-
lyamatos támogatással foglalkoztatható,
2011. évi CXCI. tv 12. § (1) bek. c) és (2) bek. c), 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §

alapösszeg (101.560,- Ft)
50%-a –

50.780,- Ft/hó
Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségká-
rosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes
2011. évi CXCI. tv. 12. § (1) bek. d) és (2) bek. d), 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §

alapösszeg (101.560,- Ft)
55%-a –

55.858,- Ft/hó



3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás

4. Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek

5. Munkavállalók által fizetendő közterhek

6. Egészségügyi szolgáltatási járulék      7.500,- Ft/hó (250,- Ft/nap)
Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra 
a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészí-
tő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben 
meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet, az egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenysége 
szünetelésének ideje alatt. [Tbj. 8. § f), 18. § (1) bek., 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

Ellátás összege
Álláskeresési járadék maximuma
(folyósítási idő maximum 90 nap) 1991. 
évi IV. tv. 26. § (5) bek., 27. § (3) bek.

munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő nap-
ján hatályos minimálbér napi összegének 100%-a:

max. 6.860,- Ft/nap

Nyugdíj előtti álláskeresési segély
1991. évi IV. tv. 30.§ (2) bek.

a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a:
59.600,- Ft/hó 1.987,- Ft/nap

(előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a 
járadékalap 40%-a, a napi összeg pedig ennek harmincad része)

Keresetpótló juttatás
1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek.

a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos minimálbér 60-100%-
a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg:

89.400,- Ft/hó – 149.000-,- Ft/hó

Szociális hozzájárulási adó
2018. évi LII. tv. (Szocho.tv.) 1-3. §

a Szocho.tv. 1. §-ában meghatározott pénzbeli és nem pénzbeli jut-
tatások után a kifizető, illetőleg (ha az adott jövedelem nem kifizetőtől 
származik, vagy az adóelőleget a kifizető nem köteles megállapítani) a 

jövedelmet szerző természetes személy fizeti, mértéke:
az adóalap 19,5%-a

(a mentesülések, különös szabályok, kedvezmények vonatkozásában 
lásd a Szocho.tv.-ben foglaltakat)

Rehabilitációs hozzájárulás
2011. évi CXCI. tv. 23. § (1), (3) és (5) bek.

a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munka-
vállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének 

kilencszerese/fő/év
(a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező 

foglalkoztatási szintből hiányzó létszám alapján)

Szakképzési hozzájárulás
2011. évi CLV. tv. (Szakhoz.tv.) 4.§ (1)-(2) bek.

a Szakhoz.tv. 4. § (1)-(1a) bekezdései szerinti szakképzési hozzájárulási 
adóalap után fizetendő, mértéke:

a szakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a
(az adóalap a Szakhoz.tv. szerinti kedvezményekkel csökkenthető)

Munkavállaló egyéni járulék és ma-
gánnyugdíj-pénztári tagdíjfizetési kö-
telezettsége
1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§ (2)-(3) bek.

Nyugdíjjárulék 10%

Egészségbizto-
sítási és munka-
erő-piaci járulék

Természetbeni egész-
ségbiztosítási járulék 4%

Pénzbeli egészségbizto-
sítási járulék 3%

Munkaerő-piaci járulék 1,5%
összesen 8,5%

mindösszesen 18,5%
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7. Adósávok, adókedvezmények

Adósávok 
1995. évi CXVII. törvény 
(Szja. tv.) 8. § (1) bek.

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha e 
törvény másként nem rendelkezik - az adóalap 15 százaléka

Adóalap Szja. tv. 29.§. Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi 
önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből 
megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállal-
kozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapí-
tott jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szoci-
ális hozzájárulási adó 19,5 százalékos mértékű megfizetésére (kivéve, ha 
az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a meg-
állapított jövedelem 84 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.

Adóalap kedvezmények
családi kedvezmény 
Szja. tv. 29/A § (1)-(2) bek.,

A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalap-
ját [29. §] a családi kedvezménnyel csökkenti. A családi kedvezmény - az 
eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett eltartottanként és 
jogosultsági hónaponként
- egy eltartott esetén 66.670,- Ft-tal,
- két eltartott esetén:
2016-ban 83.330,- Ft-tal,
2017-ben 100.000,- Ft-tal,
2018-ban 116.670,- Ft-tal,
2019-től 133.330,- Ft-tal,
- három és minden további eltartott esetén eltartottanként és jogosultsá-
gi hónaponként 220.000,- Ft-tal csökkenthető.

első házasok kedvezménye 
Szja tv. 29/C. § (1), (3) és (4) bek.

Az első házasok kedvezményét érvényesítő magánszemély az összevont 
adóalapját [29. §] az első házasok kedvezményével csökkenti. Jogosult-
sági hónaponként, de legfeljebb 24 hónapig, a házastársak által együt-
tesen összesen havi 33.335,- Ft-tal csökkenthető az adóalap. Az első 
házasok kedvezménye a családi kedvezményt megelőző sorrendben ér-
vényesíthető.

Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevé-
kenységből származó Szja. tv. 23. § szerint 
figyelembe veendő jövedelme
[Szja. tv. 23. §]

600.000,- Ft

A cafetéria-juttatások új rendszere
Béren kívüli juttatások
[Szja. tv. 71. § és 70. § (7) bek]

Az adó mértéke: 15% szja és 19,5% szocho 
– összesen: 34,5 %
[Szja. tv. 8. § (1) bek., 69. § (1), (2) bek., 
2018. évi LII. tv. (új szocho tv.) 1. § (4) bek.]

- Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya)
• szálláshely alszámlán maximum 225.000,- Ft/év;
• vendéglátás alszámlán maximum 150.000,- Ft/év;
• szabadidő alszámlán maximum 75.000,- Ft/év.
feltéve, hogy a fenti jogcímen adott juttatások együttes értéke nem ha-
ladja meg az éves rekreációs keretösszeget (költségvetési szerveknél 
200.000,- Ft/év, más munkáltatóknál 450.000,- Ft/év)

Kedvezményes adózású egyes juttatások
[Szja. tv. 70. §]

Az adó mértéke: (alapja a kiadott juttatás 
értékének 1,18-szorosa után 15% szja és 
19,5 % szocho – összesen: 40,71 %)
[Szja. tv. 69. § (2) bek., 
2018. évi LII. tv. (új szocho tv.) 1. § (4) bek.]

Például:

- a SZÉP-kártyán az egyes alszámlákra meghatározott keretösszegen fe-
lül adott juttatás,
- csekély értékű ajándék: a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékű 
termék, szolgáltatás (évente 1 alkalommal adható), efölött jövedelemként 
adózik

Jövedelemként adóznak a továbbiakban 
következő juttatások
(2019. január 1-jétől az SZJA tv. átmeneti 
89. § (6) bekezdésének hatályon kívül he-
lyezésével)
[Szja tv. 69. (1), (2) bek. §, 70. §]

pl. önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, egészségpénztári, önsegélye-
ző pénztári hozzájárulás, munkahelyi étkeztetés, Erzsébet-utalvány, helyi 
bérlet, iskolakezdési támogatás, pénzösszeg-juttatás, kulturális belépő, 
sportrendezvényre szóló belépő, lakhatási támogatás (mobilitási célú), 
lakáscélú támogatás, Diákhitel-támogatás stb.



8. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

Csecsemőgondozási díj (CSED) 
1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42. §

a naptári napi alap 70%-a (Eb.tv. 42. § (1) a) pont), illetve
a naptári napi jövedelem 70%-a (Eb.tv. 42. § (1) b) pont)

Gyermekgondozási díj (GYED)
1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 
42/D. § (1) bek.

a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér két-
szeresének 70%-a (2019-ben 208.600,- Ft/hó)

Táppénz
1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 
48. § (7) bek.

a táppénz alapjának 60%-a (folyamatos biztosítási időszak alatt legalább 730 
nap biztosításban töltött nappal rendelkezik)
a táppénz alapjának 50%-a (az előző pontban meghatározottnál rövidebb biz-
tosításban töltött idő esetében, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, 
vagy ha a szülő azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke 
kórházi kezelésének időtartama alatt gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbe-
teg-ellátást nyújtó intézményben)
a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő nap-
ján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét! (9.933,- Ft-ot)

Családi pótlék (CSP)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 
11. § (1) bek.

egy gyermekes család esetén                                                              12.200,- Ft/hó
egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén                                            13.700,- Ft/hó
kétgyermekes család esetén gyermekenként                                   13.300,- Ft/hó
két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként             14.800,- Ft/hó
három, vagy több gyermeket nevelő család esetén
gyermekenként                                                                                       16.000,- Ft/hó
három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén
gyermekenként                                                                                       17.000,- Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén,
valamint intézményben (gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végre-
hajtási intézetben vagy szociális intézményben) élő, továbbá nevelőszülőnél el-
helyezett, vagy a Gyvt. 72. § (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után, továbbá a gyámhatóság 
által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén 
tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként                 23.300,- Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén 
a tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekenként           25.900,- Ft/hó
saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetve súlyosan fogyaté-
kos esetén, ha nem nevelőszülőnél és nem intézményben él, az ilyen személy 
után személyenként                                                                                    20.300,- Ft/hó
a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy 
szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülő által nevelt nem tartósan be-
teg és nem súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt. 72. § (1) bek. alap-
ján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház
elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint a saját jogán 
iskoláztatási támogatásra jogosult személy esetén az ilyen gyermek illetve 
jogosult után személyenként                                                                  14.800,- Ft/hó

Anyasági támogatás
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                                              64.125,- Ft/hó
Ikergyermek esetén 300%-a:                                                                85.500,- Ft/hó
A támogatás a szülést követően igényelhető, ha az anya legalább négyszer – 
koraszülés esetén egyszer – részt vett várandósgondozáson, továbbá a szülést 
követő 6 hónapon belül támogatást igényelhet az az örökbefogadó szülő és az 
a gyám, aki a gyermek születését követő 6 hónapon belül végleges határozat 
alapján vált örökbefogadóvá illetve gyámmá (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozást segítő ellá-
tás (GYES)
(korábbi neve: gyermekgondo-
zási segély)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 
26. § (2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                              28.500,- Ft/hó
Az egyazon várandósságból született ikergyermekek esetében az ellátás havi 
összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének és az ikergyer-
mekek számának szorzata. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi ösz-
szeg harmincad része jár. A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a 
tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után 
a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési támogatás 
(GYET)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 
26. §(1) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                              28.500,- Ft/hó
A támogatásban az a szülő és gyám – ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot 
és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt – része-
sülhet, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel, és a legfiatalabb 3 és 
8 év közötti (Cst. 23. §)
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9. Szociális ellátások

Egészségkároso-
dási és gyermek-
felügyeleti támo-
gatás (EGYT) 
1993. évi III. tv. (Szoc. 
tv.) 37. § (1), (4) bek.

Jogosult Havi összege
Az az aktív korúak ellátására jogosult sze-
mély, aki az ellátásra való jogosultság kezdő 
napján
a) egészségkárosodott személynek minősül, 
vagy
b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – 
feltéve, hogy a családban élő gyermekek 
valamelyikére tekintettel más személy nem 
részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási 
támogatásban, gyermekgon-dozási díjban, 
csecsemő gondozási díjban – és a gyermek 
ellátását napközbeni ellátást biztosító intéz-
ményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári 
napközis otthonban, óvodában vagy iskolai 
napköziben nem tudják biztosítani.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügye-
leti támogatás havi összege a családi jöve-
delemhatár összegének és a jogosult csa-
ládja havi összjövedelmének különbözete, 
de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási 
bér mindenkori kötelező legkisebb össze-
ge személyi jövedelemadóval, munkaválla-
lói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy 
ha az egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatásra jogosult családja tag-
jának foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tásra való jogosultságot állapítottak meg, az 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás az összege nem haladhatja meg 
a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás össze-
gének különbözetét. A családi jövedelemha-
tár összege megegyezik a család fogyasztási 
egységeihez tartozó arányszámok összegé-
nek és az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összege 95%-ának (2019-ben az öreg-
ségi nyugdíjminimum 95%-a: 27.075,- Ft) 
szorzatával .

Foglalkoztatást he-
lyettesítő támoga-
tás (FHT) 
1993. évi III. tv. (Szoc. 
tv.) 35.§

Jogosult Havi összege
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jo-
gosult az a személy, akinek az aktív korúak 
ellátására való jogosultságát megállapítot-
ták, kivéve azt, aki EGYT-re jogosult (a fent 
hivatkozottak szerint)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi 
összege az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 80%-a:
(2019-ben 22.800,- Ft/hó)

Időskorúak járadéka 
1993. évi III. tv. (Szoc. 
tv.) 32/B § (1) bek. és 
32/C §

Jövedelemmel nem rendelkező jogosult Havi összege
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött sze-
mély, akinek saját és vele együtt lakó házas-
társa, élettársa jövedelme alapján számított 
egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 85%-át,

a)
a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 
85%-a:
(2019-ben 24.225,-Ft/hó)

az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorha-
tárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, 
akinek havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 100%-át,

b)
a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 
100%-a:
(2019-ben 28.500,-Ft/hó)

az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, 
akinek havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 135%-át.

c)
a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 
135%-a:
(2019-ben 38.475,-Ft/hó)

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek 
szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft.
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Gyermekek otthon-
gondozási díja 
1993. évi III. tv. 
(Szoc. tv.) 38. § (1) 
bek. a)-b) pontja, 39. 
§ (1) bekezdése és 
39/A. § (1) és (3) be-
kezdése

Jogosult Havi összege
az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki 
a súlyos fogyatékosságából eredően önellá-
tásra képtelen vér szerinti vagy örökbe foga-
dott gyermekéről, vagy a tartós betegségéből 
eredően önellátásra képtelen gyermekéről 
gondoskodik, (Egyazon gyermekre tekintet-
tel csak egy szülő számára állapítható meg), 
vagy a szülőn kívül a gyermekkel közös ház-
tartásban élő hozzátartozó, ha a szülőnek az 
ellátásra való jogosultságát a gyermekre te-
kintettel korábban már megállapították, de a 
szülő meghalt, a szülői felügyeleti joga a Ptk. 
4:186. § (1) bekezdés a), c), e) vagy h) pontja 
vagy 4:186. § (2) bekezdése alapján szüne-
tel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy 
a gyermek állandó és tartós gondozásában a 
saját egészségi állapotára figyelemmel aka-
dályozottá vált

A gyermekek otthongondozási díjának havi 
összege a 2019. évben 100 000 forint.
Ha a szülő több olyan gyermekéről is gon-
doskodik, akire tekintettel a gyermekek 
otthongondozási díjára való jogosultsága 
megállapítható lenne, számára havi összeg 
másfélszeresében megállapított ellátást kell 
folyósítani (150 000 Ft).
A gyermekek otthongondozási díjának havi 
összege a más rendszeres pénzellátásban - 
ide nem értve a Szoc.tv. 39/B. § (5) bekezdés 
a) pontja szerinti rendszeres pénzellátásokat, 
ha az ott meghatározott feltételek fennállnak, 
továbbá a szülő részére folyósított csecse-
mőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat 
vagy gyermekgondozást segítő ellátást, ha 
azt nem a gyermekek otthongondozási díjá-
ra jogosító gyermekre tekintettel állapították 
meg, továbbá a gyermeknevelési támogatást 
- részesülő jogosult esetén a megállapított 
összegnek és a jogosult részére folyósított 
más rendszeres pénzellátás havi bruttó ösz-
szegének a különbözete. Ha a különbözet az 
ezer forintot nem éri el, a jogosult részére 
ezer forint összegű ellátást kell megállapí-
tani

Ápolási díj 
2018. évi L. tv. (Költ-
ségvetési tv.) 66. 
§ (2) bek. b) pont 
és 1993. évi III. tv. 
(Szoc. tv.) 44. §

Jogosult Havi összege
Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. 
§ (1) bek. 2. pontja és Szoc.tv. 41. § (1a) és 
(1b) bek.], ha állandó és tartós gondozásra 
szoruló
- súlyosan fogyatékos, vagy
- tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni 
gondozását, ápolását végzi és
- az előzőek szerinti ápolt személyre tekintet-
tel a gyermekek otthongondozási díjára való 
jogosultsága neki vagy hozzátartozójának 
nem áll fenn.
(Szoc. tv. 41. § (1) bek.)

Költségvetési tv-ben meghatározott alapösz-
szeg 115%-a: 37.490,- Ft

Kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, 
ha: - komplex minősítés alapján a megválto-
zott munkaképességű személyek ellátásairól 
és egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. 
§ (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti 
minősítési kategóriába sorolt hozzátartozója, 
vagy
- olyan hozzátartozója gondozását, ápolását 
végzi, aki után súlyos betegsége vagy fogya-
tékossága miatt magasabb összegű családi 
pótlékot folyósítanak
(Szoc. tv. 43. § (1) bek.)

a Költségvetési tv-ben meghatározott ala-
pösszeg 207%-a (kiemelt ápolási díj): 
67.482,- Ft

Emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzá-
tartozó, ha a fokozott ápolást igénylő súlyo-
san fogyatékos személy gondozását, ápolását 
végzi és a kiemelt ápolási díj feltételeinek 
nem felel meg.
(Szoc. tv. 43/A. § (1) bek.)

a Költségvetési tv-ben meghatározott ala-
pösszeg 173%-a (emelt összegű ápolási díj): 
56.398,- Ft
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11. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher

10. Kis összegű követelés értékhatára                                               100.000,- Ft

12. Bérgarancia támogatás maximuma 2019-ben:                                                         1.485.000,-Ft

[2018. évi L. tv. (Költségvetési tv.) 70. §]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdése alapján az államháztartás alrendszereiben - 
az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra 
előírni nem kell.

(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1)-(2) bek., Hivatalos Értesítő 2018. évi 9. száma)

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogo-
sultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként 
legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi 
bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Ha a gazdálkodó szer-
vezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, 
és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a 
magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett 
összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkereset-
nek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak 
(függetlenül attól, hogy a támogatás megállapítására a bérgarancia törvény 2/B. § (1) vagy (3) bekezdése alapján 
került sor).
A Központi Statisztikai Hivatalnak a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról szóló közlemé-
nye (Hivatalos Értesítő 2018. évi 9. száma) szerint a havi bruttó átlagkereset 2017-ben:                              297.000,- Ft
A fenti összeg ötszöröse:                1.485.000,- Ft

Szekszárd, 2019. január 10.

Készítette: Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 2. § 8. pont, 7. § (2) a) és b) pontjai, 8. § (2) 
bekezdése alapján.

Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap)
1. mezőgazdasági és turisztikai idénymunka 500,- Ft 
2. alkalmi munka 1.000,- Ft
3. filmipari statiszta 3.000,- Ft

Üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választások
A választási bizottságok megalakulásával elkezdődtek 
az üzemi tanácsi és munkavédelmi képviselő választá-
sok előkészítése a MÁV-START, a MÁV Zrt, valamint a 
Rail Cargo Hungáriánál. 

A START-nál az esetleges szervezeti átalakulás miatt so-
káig bizonytalan volt a voksolás időpontja. 
Az MTSZSZ célja valamennyi cégnél az öt évvel ezelőtti 
eredményeknél eredményesebb szereplés, mind egyéni-
leg, mind összességében. 

A szociális érzékenység erősebb megjelenítéséért, az 
élhetőbb munkahelyekért, valamint a biztonságosabb 
munkavégzési feltételekért fognak a testületekbe beke-
rülő tagjaink küzdeni.

Előzetesen sor került az ügyvivők összehívására, felele-
venítve a választásokkal kapcsolatos ismereteket, törvé-
nyi szabályzásokat.
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