
 

 

A jelen szakszervezete a jövő biztonsága 

 

MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 8. hét 
 

Differenciált béremelési elvek a MÁV-csoportban 

Elkezdődtek a MÁV-csoport cégeinél az egyeztetések a munkáltatói jogkörgyakorlókkal a 

differenciált béremelés során figyelembe veendő elvekről: 

- a munkakör munkaerő piaci helyzete, 

- a munkakör leterheltsége 

- a munkakört betöltő munkavállaló állami iskolai végzettsége, szaktudása, a tapasztalata és a 

feladatokhoz való hozzáállása, 

- az egyéni és a hasonló tevékenységet ellátó munkakörök között korábban keletkezett 

bérfeszültségek kezelése, 

- az utánpótlás biztosítása, 

- a munkavállalók méltányos helyzete 
 

Béremelés az eisberg cégnél 

A gyáli eisberg Kft-nél a munkavállalóknak egy bérezési kategóriával emelkedik a fizetésük, ami 

5-8 százalék emelkedést jelent számukra automatikusan, ezen felül 90 főnek további 10 

százalékkal, 30 főnek további 15 százalékkal növekszik a bére. Teljesítményhez kötötten 15–20 

ezer forint a további bérjuttatás és 15.000 forintos bérpótlék is bevezetésre kerül. Az irodai 

dolgozók 5 % emelést kaptak. 
 

Kedvezményes pihenés a Thermal Hotel Aquincum Aronia Spa&Wellness központban az 

MTSZSZ tagjainak  

A szálloda wellness részlege az európai és az ázsiai fürdőkultúra kezeléseinek legjavát kínálja, 

így válik az egészség, életerő, ápoltság, pihenés, valamint stresszoldás központjává. 

További részletek a kedvezményről: http://mtszsz.hu/file/downloader9/10.pdf 
 

Nyugellátások 2018.* 

Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege 2018-ban 28.500 Ft/hó, az öregségi résznyugdíjnak 

nincs ún. minimum összege, az árvaellátás legkisebb összege 2018-ban 24.250 Ft. 

A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj együttfolyósítási összeghatára 2018-ban 91.080 

Ft/hó. A rokkantsági járadék összege 2018-ban 36.365 Ft. Az ellátás a fiatalon, huszonöt éves kor 

alatt bekövetkező jelentős mértékű egészségkárosodással küzdő személyek részére adható.  

2018-ban az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött öregségi nyugdíjasok (nők 40 
kedvezményes nyugdíjában részesülők) illetve a korhatár előtti ellátásban részesülők ellátásuk 
mellett évente a minimálbér tizennyolcszorosáig, azaz ebben az évben 2.484.000 Ft-ig 
folytathatnak keresőtevékenységet. 

A nagykőrösi SIIX vállalatnál is megalakult az MTSZSZ tagszervezet  

Az elmúlt napokban nagykőrösi SIIX Kft-nél is megalakult az MTSZSZ tagszervezet, így tovább 

emelkedett azon vállalatok száma, ahol a dolgozók úgy ítélték meg hatékony érdekvédelemre van 

szükségük. A cégnél több mint 130 főt foglalkoztatnak, fő tevékenységük az elektronikai áramköri 

kártya gyártása. 

 
*forrás: ado.hu* 
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