
 

 

A jelen szakszervezete a jövő biztonsága 

 

MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE 

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 9. hét 
 

24. Mérnök - Technikus Bál és Díjátadó Gála 

Huszonnegyedik alkalommal került megrendezésre a Mérnök - Technikus Bál, ahol átadásra 

kerültek az MTSZSZ által életre hívott elismerések. Az év mérnöke díjat kapta Ecsedi Noémi, a 

MÁV Szolgáltató Központ forgalmi oktatója, az év technikusa díjat kapta Jéger András, a MÁV Zrt. 

munkatársa, MTSZSZ -ért díjat Pozsár Anikó a Khüne + Nagel cég dolgozója vehette át. 

Munkájukat köszönjük, elismeréseikhez gratulálunk! 
 

Bővítik a vállalkozások a béren kívüli juttatásokat 

Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke interjút adott a Magyar Időknek, amelyben elmondta, 

hogy " Nemcsak az alapbérek emelése kerül terítékre, hanem a béren kívüli juttatások köre is. A 

szakszervezet azt szeretné, ha minél szélesebb kínálatból válogathatnának a munkavállalók." 

A cikk teljes terjedelmében elolvasható: https://magyaridok.hu/gazdasag/bovitik-vallalkozasok-

beren-kivuli-juttatasokat-2800518/ 
 

MTSZSZ jelölt is bekerült a LIGA Szakszervezetek Ifjúsági Bizottságába 

2018. február 6-án kihelyezett ülést tartott a LIGA Szakszervezetek elnöksége. A résztvevők 

döntöttek az Ifjúsági Bizottságba történő delegálásról. A LIGA Elnöksége elfogadta a benyújtott 

javaslatokat, így a bizottságba az elkövetkező négy évre Novodonszki András is bekerült az 

MTSZSZ részéről.  
 

Egészségbiztosítási ellátások 2018. 
Csecsemőgondozási díj: A jogosultsági feltételek megléte esetén a szülési szabadság 

időtartamával megegyező időre járó csecsemőgondozási díj összege 2018-ban is az ellátás 

alapjául szolgáló napi átlagkereset 70 %-a. 

Gyermekgondozási díj: A GYED összege 2018-ban is az ellátás alapjául szolgáló napi 

átlagkereset 70 %-a, legfeljebb azonban a minimálbér kétszeresének 70 %-a azaz 2018-ban 

193.200 Ft/hó. A minimálbér 2018.évi emelése miatt a GYED maximum is emelkedett. 
 

12,9 százalékkal nőttek az átlagkeresetek tavaly** 
Tavaly decemberben a bruttó átlagkereset 327 700 forint volt, 13,5 százalékkal több mint egy 

évvel korábban. 2017. január-decemberben a bruttó átlagkereset 297 000 forint, a nettó 

átlagkereset 197 500 forint volt. A múlt év tizenkét hónapjában a bruttó és a nettó keresetek 

átlagosan 12,9 százalékkal nőttek az előző évhez viszonyítva - jelentette a Központi Statisztikai 

Hivatal. A vállalkozásoknál 340 ezer forint volt a decemberi és 309 ezer forint az egész évi 

átlagkereset, a költségvetésben ez 301 ezer, illetve 275 ezer forint volt. 
 

Kedvezményes áron vásárolhatnak színházjegyet az MTSZSZ tagjai 
Az MTSZSZ tagjai kedvezményesen (3.600Ft-os, 3.300Ft-os, 2.700Ft-os és 2.000Ft-os árakon) 

vásárolhatnak jegyeket a Víg özvegy előadásra, az Operettszínházba 2018. március 4-én, 

19:00-kor kezdődő előadásra. A főszerepekben Dolhai Attila, Bordás Barbara, Faragó András és 

Oszvald Marika látható. 

A jegyigényeket Szekszárdi Tímea várja a következő telefonszámokon: 1/ 353 2172, 30/ 280 

6758, illetve a szekszardi.timea@operett.hu e-mail címen 
 

*forrás: ado.hu* szakszervezetek.hu** 
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