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Innováció az érdekvédelemben
Többször használtuk már az innovatív szakszervezet kifejezést, amikor az MTSZSZ munkájáról hírt adtunk. Ez nem
egy hangzatos kifejezés, valós tartalommal bír. Röviden,
példákkal szeretnék rámutatni a fogalom jelentőségére,
rávilágítani a mai gyorsan változó világban annak jelentőségére az érdekvédelmi munkában.
Mit is jelent az innováció?
Az innováció továbbfejlesztést, újítást, újszerű dolgok bevezetését jelenti.
A Mérnökök Technikusok Szakszervezete munkájában a
következő területeken vezetjük be a folyamatos, előrevivő
változás elemeit: az érdekvédelemben az innováció megjelenik a szervezet munkájának átszervezésében, a munka világának változásához igazításában, az elért eredmények hatékonyságában, a munkavállalók (az MTSZSZ
tagjainak ) képzésében, a felhasznált marketing eszközök
alkalmazásában, a kommunikációs megjelenésekben.
Ezért az elmúlt évben megújítottuk és bővítettük az MTSZSZ
kommunikációs csatornáit. A honlap teljes megújuláson
esett át annak érdekében, hogy minél több információval
tudjuk feltölteni. A facebook oldalunk kedvelése folyamatosan emelkedő, látogatottságát tekintve kimagasló
eléréseket biztosít. Youtube csatornánkon több video látható, amelyek betekintést nyújtanak érdekvédelmi munkánkba, de megtalálható az MTSZSZ az instagramon és a
wikipédián is.
Mindezen csatornákon információkat, ismereteket, tudnivalókat juttatunk el tagjaink felé, szakmai segítséget
nyújtunk a munka világát érintő kérdésekben való eligazodáshoz.

Az ismeretek átadását továbbra is fontosnak tartjuk, ezért
a 2020-as évben a munkaerőpiac digitális forradalmára
szeretnénk felkészíteni tagjainkat.
Folyamatosan, újra és újra alkalmazkodnunk kell, újabb
eszközök, programok kezelését kell megtanulnunk és
sosem érezhetjük, hogy „ezzel megvagyunk”, hiszen a
folyamat egyre csak gyorsul, a változás sebessége pedig messze megelőzi a generációváltásokat. A változás
gyorsaságának mértéke önmagában is frusztrációt okoz
azoknak, akik nem ebben szocializálódtak, hogy lépést
tartsunk a gyorsuló világgal, ezeket a változásokat követni
kell.
Az új dolgokhoz természetesen a fiatalok képesek kön�nyebben alkalmazkodni. Mivel a társadalmat is a digitálissá váló világ formálja, mindenkinek fel kell készülnie
arra, hogy új készségeket, új szakmát tanuljon meg, adott
esetben teljesen új foglalkozást keressen. A Mérnökök és
Technikusok Szakszervezete fontosnak tartja, hogy tagjai megismerjék a digitalizáció új kihívásait és felkészüljenek arra. Ezért képzéseket tartunk tagjaink számára.
„Első lépések a digitális világba” és az „Önállóan használom az informatikai eszközömet” című képzéseken az
MTSZSZ tagjai vehetnek részt díjmentesen. A képzéseken
megszerzett tudás segíti a számítógépen, tableten vagy
okostelefonon történő kapcsolattartást, ügyintézést, a tudásgyarapítást, azaz javíthatja az életminőséget és növeli
a munkába történő elhelyezkedés esélyét.

ERRŐL ÍRTUNK….

10 éve ( 2010 / 1)

5 éve (2015 / 1)

- Mi mennyi 2010-ben?
- Módosulhat a sztrájktörvény
- Szakszervezeti taggyűlést tartott Debrecenben
a Vasúti Tagozat
- Tisztségviselők képzése Zánkán

- 25 éves az MTSZSZ
- Változások a munkajog területén
- Megszületett a bérmegállapodás a MÁV-csoportban,
a Bosch-nál, a Rail Cargo Hungária Zrt.-nél,
a Magna Car Top Systems-nél,
- Kollektív Szerződés írt alá az Ericsson Magyarország
és az MTSZSZ
- Együttműködési megállapodást írtunk alá
a BNE Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégiumával

Buzásné Putz Erzsébet

25 éve ( 1995 / január-február)
-

5 éves jubileum
Üzemi tanács ügy a MAHART-nál
Alfa Romeo újdonságok
Én vagyok én, te vagy te…
(Egy mérnökember kalandjai VI. rész)
- Az emberi szervezet egyik legcsodálatosabb szerve, a bőr
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8 százalékkal emelkedik a minimálbér
és a garantált bérminimum
A 2018. év végén a Versenyszféra és a Kormány Állandó
Konzultációs Fórumán létrejött megállapodás alapján, az
idei évtől a minimálbér összege bruttó 161.000 forintra, a
garantált bérminimum pedig bruttó 210.600 forintra emelkedik. A növekedés mértéke mindkét esetben 8-8 százalék.
A munkáltatók elzárkózása miatt nem emelkedik jobban a minimálbér és a garantált bérminimum. A makrogazdasági mutatók eltértek a tavalyi évben, a 2018-ban
elfogadott minimálbérre és garantált bérminimumra
vonatkozó megállapodásban foglaltakhoz képest, így
tárgyalásokat kellett volna folytatni az érintetteknek a
magasabb emelés ügyében. Ettől a munkáltatók elzárkóztak, így a szakszervezeteknek minden egyes cégnél
külön-külön kell kikényszeríteni a magasabb mértékű
emeléseket a legalacsonyabb bérek esetében is.
Több vállalatnál ez év januárjában kezdőnek, illetve folytatódnak a bértárgyalások, mivel a garantált bérminimum összege 2019. december végén jelent meg a Magyar Közlönyben.
Egyes vállalatoknál azonban lezajlottak már a bértárgyalások, ahol hosszas egyeztetéseket követően sikerült
megállapodásokat kötni.

A fizikai munkavállalók számára 2017. évben bevezetett hűségbónusz a 10 évnél hosszabb munkaviszonnyal
rendelkező munkavállalók esetében megduplázódik, 15
évnél hosszabb munkaviszonnyal rendelkező esetében
megháromszorozódik 2020 decemberétől.
A fizikai dolgozók szezonbónusz juttatása, a gyártási
időszakban való jelenlétük elismerésként a következő
esztendőben is fennmarad változatlan formában, amely
összege maximum 120.000 Ft.

Tetra Pak

A bruttó alapbér tömeg 10%-kal emelkedik, 2020 áprilisától érvényes, januárra visszamerőlegesen. A csoportos személybiztosítás fennmarad, a cafetéria éves bruttó
összege azonos szinten fennmarad, a munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás mértéke változatlan.

Bosch

Több tárgyalási fordulót követően a miskolci Bosch cégnél megszületett a 2020. évre vonatkozó bérmegállapodás. Valamennyi fizikai kategóriában dolgozó munkavállaló azonos összegű béremelést kap, amely ~ 10 %
bérfejlesztésnek felel meg.

Oriflame

A béremelés egyrészt egy alapbéremelést, másrészt pedig a nettó jelenléti bónuszt érint és egy lépcsőben valósul meg:
- 2020. március 1-től 9% bruttó alap béremelés
- 2020. március 1-től 3.000 Ft nettó jelenléti bónusz emelés

Munkaszüneti napok díjazása a MÁV-csoportban
A szakszervezetekkel kötött megállapodás alapján módosult a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt., a MÁV Szolgáltató
Központ a MÁV-FKG KFT Kollektív Szerződésének vonatkozó pontjai. Így a munkavállalót 120 % bérpótlék illeti
meg az alábbi időszakban teljesített munkaidőre:
- az Mt. 102. § (1) bekezdésben meghatározott munkaszüneti napon 0 órától 24 óráig (ezen napok: január 1, március 15, húsvéthétfő, május 1, pünkösdhétfő, augusztus 20,
október 23, november 1, december 25, december 26.)
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- húsvétvasárnap 0 órától 24 óráig
- pünkösdvasárnap 0 órától 24 óráig
- december 24- én 18 órától 24 óráig
- december 31-én 18 órától 24 óráig
A megállapodás előnye, hogy 2019-től a Szentestén és
Szilveszterkor dolgozóknak 18.00 órától már 120 % díjazás jár munkájukért.
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VI. MTSZSZ AKADÉMIA
2019. november 7-9. között hatodik alkalommal került megrendezésre az MTSZSZ AKADÉMIA, amelyen szakszervezetünk vezető tisztségviselői vettek részt.
A hagyományoknak megfelelően a rendezvényt Buzásné Putz Erzsébet szakszervezetünk elnöke nyitotta meg.
Külön is köszöntötte a képzésen első alkalommal résztvevőket, az Opel, az Orbico és a Schäfer-Oesterle cégek
ügyvivőit.
Bevezető előadásában az ipar fejlődésének történetét
ismertette, eljutva az Ipar 4.0 jellemzőihez. Elmondta,
hogy a negyedik ipari forradalom gyökeresen felforgatja a munka világát, a vállalatok szervezeti felépítését, humánerőforrás és kommunikációs politikáját,
feladatunk hogy ezekhez igazítsuk az érdekvédelmi
tevékenységét a szakszervezetek működését.

dr. Doór Zoltán a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke
bemutatta az Egyesületet és ismertette annak történetét, amely az MTSZSZ-éhez hasonlóan 1990-ig nyúlik vissza.
Előadásában a digitalizáció hatását emelte ki a logisztika egyes területeire. Szólt az önvezető autók, a
3D nyomtatók (pl. fémek nyomtatása) térhódításáról.
„Egy övezet, egy út” kezdeményezés kapcsán a világ
legnagyobb gazdasági innovációjáról, a kínai gazdaság
erejéről szólt előadásának második része. Kiemelve a
XXI. századi tengeri selyemút és a vasúti összeköttetés lehetőségét, valamint annak hatását, amely szerencsére érinti hazánkat is.
A szakszervezeti jogosítványokról, a munkaügyi kapcsolatok rendszeréről, valamint az üzemi tanácsok és
a szakszervezetek szerepéről, feladatairól, lehetőségeiről szólt előadásában jogtanácsosunk dr. Antal
Molnár Emese.

Sulyok László ügyvezető alelnök, az MTSZSZ érdekvédelmi tevékenységét elemezte. A szakszervezet erejét a tárgyalásokon alapvetően meghatározza a tagság szervezettsége és nagysága, ezért fontos a tagok
megszólítása, a tagtoborzás hatékonysága.
A Munka Törvénykönyve 2012. évi életbe lépésnek negatív hatásait a szakszervezetek a mai napig érzik,
ezért is bír nagy jelentőséggel, hogy a kollektív szerződéseket kötünk.
Az informatikai eszközök és informatikai szolgáltatások biztonságának fontosságáról, a mobil eszközök
védelmi lehetőségeit vázolta a Sicontact informatikai
biztonsági vállalkozás képviselője.
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Szakszervezetünk elnöke a versenyszférában dolgozó
(autóipar és beszállító cégek) ügyvivőink véleményét
és helyzet értékelését kérte a cégekben rejlő érdekképviseleti lehetőségekről, a megvalósult bérfejlesztések hatásáról, a dolgozói véleményekről. Elmondta,
hogy az MTSZSZ a szférában a kétszámjegyű béremelést tekinti alapnak. Természetesen figyelemmel kell
lenni a világgazdasági folyamatokra, a digitalizáció
hatására is.
A közszolgáltató vállalatoknál (MÁV-csoport, BKV,
BKK, Budapest Közút, Rail Cargo Hungária) dolgozók az elmúlt időszak béremeléseit és érdekvédelmi
tevékenységének összefoglalóját ismerhették meg.
Az elmúlt három év (2017-2019) bérfejlesztési eredményei, valamint béren kívüli juttatási rendszerének
változásai is része voltak ügyvezető alelnökünk prezentációjának.

Révész György „Korunk kihívásai a Munkavédelem
tükrében” előadásában a munkavédelem aktualitásait vázolta. Kiemelte az elmúlt évek munkavédelmi
baleseteinek statisztikáját és a foglalkoztatás bővülésének kapcsolatait. A klimatikus változások (hosszabb
ideig tartó, melegebb napok, gyakoribb hőségriadók) a
munkavédelmi képviselőket, a munkáltatókat is újabb
kihívások elé állítják, amelyekre azonnali megoldásokat kell találni.

A 2019. évben is zajlottak munkavédelmi képviselő és
üzemi tanácsi választások, ezek tapasztalatai, valamint tanulságai kerültek összefoglalásra Novodonszki András által. Játékos kvíz formájában adhattak számot a résztvevők a témában szerzett tudásukról és
ismereteikről.

A járásbíróságoktól az alkotmánybíróságok működéséig a hazai bíráskodási rendszert ismertette dr. Tóth
Sándor. Ismertette a 2019 évben MTSZSZ által indított
peres és nem peres eljárásokat, valamint azok jelenlegi helyzetét, tapasztalatait. Tájékoztatót tartott a lezárult ügyek közül arról, amelyikben a Törvényszék
jogerősen is az MTSZSZ-nek adott igazat.

Folyamatosan bővülő szolgáltatásainkat, illetve azok
igénybevételének feltételeit ismertette Dzama Demjén
László elnökségi tag, kiemelve a legnépszerűbbeket
és legismertebbeket. Egyértelmű vált, hogy az üdülési lehetőségek és a pénzügyi szolgáltatások körét kell
tovább bővíteni a szolgáltatások palettáján.
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Az MTSZSZ kommunikációját és a kommunikációban
rejlő lehetőségeket tárgyalták meg a résztvevők. Átbeszélték a célcsoportok megszólításának módjait a
hagyományos (Gúla magazin, faliújságok) és modern
(Youtube csatorna, Instagram, Facebook) eszközökön
keresztül. Az építő jellegű javaslatok és észrevételek természetesen folyamatosan részesévé fognak válni kommunikációs tevékenységünknek.
A rendezvény zárásaként tisztségviselőink a bérek, a
munkahelyek megtartásának, a munka - és a magánélet,
a szakszervezeti szolgáltatások, valamint a munkakörülmények javításának fontosságát hangsúlyozták.
A VI. MTSZSZ AKADÉMA keretében együttműködési megállapodásokat kötöttünk a Magyar Logisztikai Egyesülettel és a nagyatádi Solar Hotellel is.

Szöveg és fotó: Novodonszki András

Aláírásra került az ebm-papst Hungary Kft új kollektív szerződése
2018. év során összevonásra került az ebm-papst Hungary Kft sülysápi és vecsési telephelye, hosszantartó tárgyalásokat követően az elmúlt év második felében megtörtént az egyesített vállalat kollektív szerződésének aláírása.
A munkavállalók javára számos előnyös változás történt:
- 50 %-kal emelkedett a jelenléti bónusz
- az éves jutalom összege ledogozott 12 hónap után
nettó 70.000 forintra növekedett - új elem a karácsonyi
jutalom, amit a novemberi bérrel kerül kifizetésre
- nyugdíjba vonulás esetén egyösszegű 50 000 forint
kifizetése történik
- bekerült a véradási pótszabadság
- a ledolgozott évek után járó egyösszegű kifizetések
közel megduplázódnak.
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A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete
együttműködési megállapodást írt alá
a Magyar Logisztikai Egyesülettel
2019. november 7- én a VI. MTSZSZ Akadémia keretében
együttműködési megállapodás jött létre a Mérnökök és
Technikusok Szabad Szakszervezete, valamint a Magyar
Logisztikai Egyesület között.
Az együttműködés lehetőséget kínál arra, hogy az MTSZSZ
elsősorban a műszaki szakterületen foglalkoztatottak érdekében kifejtett tevékenysége ezen túl ne csak a munkavállalók munkakörülményeinek javítására és anyagi
megbecsülésük elősegítésére vonatkozzon, hanem a
tevékenységével annak gazdasági előfeltételeinek megteremtésében is részt tudjon vállalni, mint a társadalmi
párbeszéd intézményének egyik meghatározó alakjaként
a közlekedési és környezetvédelmi problémák társadalmi
kohéziójának erősítése érdekében.
Az MTSZSZ az együttműködést elsősorban a társadalmi
párbeszéd intézményrendszerének eszközeivel kívánja
megvalósítani, aminek partnereként tekint az MLE szervezetére, kiemelten a közlekedés-fejlesztési, üzemeltetési, valamint a logisztikai témakörökben, különösképpen
az ezen szakterületeken foglalkoztatottakra.
Az együttműködés szakterületei a közlekedés, a környezetvédelem, az oktatás, a szakmai programok szervezése,
valamint az IPAR 4.0 gazdasági szerkezet-váltással ös�szefüggő elemei.
Az együttműködés keretében a felek:
- együttműködnek a közlekedéssel, logisztikai kérdésekkel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos koncepciók megfogalmazásakor
- észrevételt tesznek a közlekedéssel és a fenntartható
fejlődéssel kapcsolatos koncepciók sikeres társadalmi
vitára bocsáthatósága érdekében
- tájékoztatókat, bemutatókat szerveznek a közlekedéssel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos koncepciók társadalom részére történő minél szélesebb körű
megismerhetősége érdekében

- egyeztetést folytatnak, társadalmi érintettségük tekintetében kiemelt fontosságú témakörökben közös munkacsoportot hoznak létre a közlekedéssel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos koncepciók szakmai
sikerességének érdekében
- részt vesznek egymás előterjesztői és döntéshozói testületeinek munkájában véleménynyilvánítási joggal a
közlekedéssel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos koncepciók megalapozottságának érdekében
- közös előterjesztést készítenek, szakmai lobbi tevékenységet folytatnak a jogalkotók és döntéshozók felé
a közlekedéssel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos koncepciók gazdasági megalapozottsága érdekében.
A Felek együttműködnek a személyek és tárgyak IPAR
4.0-ával kapcsolatos új, innovatív mobilitási kihívásaikkal kapcsolatos tervezésben és a létrehozott közlekedési
rendszerek mindennapos operatív üzemeltetési kérdésében, különös tekintettel a hazai környezetre gyakorolt
gazdasági megalapozottságuk érdekében, a tulajdonosok
részéről történő minél költséghatékonyabb megvalósításuk, valamint fenntarthatóságuk érdekében, mint az ezen
szakterületeket érintő gazdasági szereplőknél kialakult új
foglalkoztatás-politikai kihívásokra, megváltozott munkakörülmények ergonómiai kialakítása érdekében.
A Magyar Logisztikai Egyesület, hasonlóan a Mérnökök
és Technikusok Szabad Szakszervezetéhez 1990-ben alakult.
Az egyesület célkitűzése, hogy támogassa az ellátási-,
termelési- és áruelosztási folyamatok átfogó szervezését,
valamint elősegítse a minél nagyobb gazdasági eredmény
elérését. Ezen célok elérésének érdekében elősegíti és
koordinálja a műszaki, közgazdasági, informatikai, valamint más, a logisztikát művelő szakemberek hatékony
hazai és nemzetközi együttműködését.

Mi mennyi 2020-ban?
1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)
Havi bér
Ft/hó

Heti bér
Ft/hét

Napi bér
Ft/nap

Órabér
Ft/óra

Minimálbér 367/2019. (XII.30.) Korm.r. 2. § (1) bek.

161.000

37.020

7.410

926

Garantált bérminimum* 367/2019. (XII.30.) Korm.r. 2. § (2) bek.

210.600

48.420

9.690

1.211

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

-

* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott 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 foglalkoztatott 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

Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) bekezdés
(Költségvetési tv.) – 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 132. §

38.650,- Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2019. évi LXXI. törvény 59. §
(1) bekezdés b) pontja (Költségvetési tv.) - 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 69. §

20.000,- Ft

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat
2019. évi LXXI. törvény 62. § (1)-(2) bekezdés (Költségvetési tv.) – 2011. évi CLXII. tv.
169. § (2) és 2011. évi CLXIV. tv. 59. § (3) bek.

453.330,- Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2019. évi LXXI. törvény 62. § (3)-(4) bek.
(Költségvetési tv.) – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek., 2017. évi LXXVIII. tv. 36. § (8) bek.

6.000,- Ft/óra

Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként
2019. évi LXXI. törvény 64. § (1) bekezdés d) pontja (Költségvetési tv.) – 1997. évi XXXI.
tv. 66/L. §

15.000,- Ft/hó

A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama
alatt (függetlenül attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege
1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (3) bek.
A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj minimális összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként
1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (4) bek.
A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges ellátási
szükségletű gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege – a speciális vagy
különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermekenként
1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (5) bek. *A nevelőszülő nem jogosult az (5) bekezdés szerinti
többletdíjra a nála elhelyezett gyermekre tekintettel igénybe vett gyermekgondozási díj
folyósításának időtartama alatt.
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minimálbér 30%-a
48.300,- Ft/hó
minimálbér 20%-a
32.200,- Ft/hó
minimálbér 5%-a
8.050,- Ft/hó

2. Álláskeresők ellátása, keresetpótló juttatás
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
napján hatályos minimálbér napi összegének 100%-a:
161.000,- Ft/hó 5.366,66,- Ft/nap

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

a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a:
64.400,- Ft/hó 2.146,66,- 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:
96.600,- Ft/hó – 161.000-,- Ft/hó

3. Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek

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

a Szocho.tv. 1. §-ában meghatározott pénzbeli és nem pénzbeli juttatások 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 17,5%-a
(a mentesülések, különös szabályok, kedvezmények vonatkozásában
lásd a Szocho.tv.-ben foglaltakat)

a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének
kilencszerese/fő/év
Rehabilitációs hozzájárulás
(a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező
2011. évi CXCI. tv. 23. § (1), (3) és (5) bek.
foglalkoztatási szintből hiányzó létszám alapján alapján; a rehabilitációs
hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó
létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata))
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)

4. Munkavállalók által fizetendő közterhek
Munkavállaló egyéni járulék és Nyugdíjjárulék
magánnyugdíj-pénztári tagdíjfizetési
kötelezettsége
1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§ (2)-(3) bek. Egészségbiztosítási
és munkaerő-piaci
járulék

10%
Természetbeni egészségbiztosítási járulék

4%

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék

3%

Munkaerő-piaci járulék

1,5%

összesen

8,5%

mindösszesen

18,5%

* A 2020. július 1. napjától hatályba lépő 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 25. § (1) bekezdése bevezeti a társadalombiztosítási járulék jogintézményét, melynek mértékét 18,5 %-ban határozza meg.
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5. 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 valamen�nyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni
vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a
szociális hozzájárulási adó megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem
85 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni. A szociális hozzájárulási adó jelenlegi mértéke: 17,5 százalék

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

A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [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 jogosultsági 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. Jogosultsági hónaponként, de legfeljebb 24 hónapig, a házastársak által együttesen összesen havi 33.335,- Ft-tal csökkenthető az adóalap. Az első
házasok kedvezménye a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

Az a négy vagy több gyermeket nevelő anya jogosult igénybe venni, aki
családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt, és a gyermekek száma a
négy főt eléri, azzal, hogy a családi pótlékra való jogosultság megszűnéa négy vagy több gyermeket nevelő anyák sével érintett gyermekkel egy tekintet alá esik az a gyermek is, aki után
kedvezménye Szja tv. 29/D. §
a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.
A kedvezményt az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre tekintettel
lehet érvényesíteni (adóalap-csökkentő). Az érvényesítés feltétele a bevallás mellé csatolt nyilatkozat megtétele. A kedvezmény minden más
kedvezményt megelőz, megosztani nem lehet.
Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. § szerint
figyelembe veendő jövedelme
[Szja. tv. 23. §]

600.000,- Ft
A mezőgazdasági őstermelőnek (ideértve az átalányadózást alkalmazó
mezőgazdasági kistermelőt is), ha az e tevékenységéből származó bevétele az évi 600 ezer forintot nem haladja meg, akkor ezen bevételéből jövedelmet nem kell figyelembe vennie, ha meghaladja, akkor ezt a bevételt
is beszámítva kell a jövedelmét meghatároznia.

*A cafetéria juttatásokkal kapcsolatos aktuális információk a NAV honlapján érhetőek el.
6. Kis összegű követelés értékhatára						

100.000,- Ft

[2019. évi LXXI. törvény (Költségvetési tv.) 68. §]
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.
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7. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher
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

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 2. § 8. pont, 7. § (2) a) és b) pontjai, 8. § (2)
bekezdése alapján.
8. Bérgarancia támogatás maximuma 2020-ban:			

1.649.500,-Ft

(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 jogosultakkal 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 szervezet 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 átlagkeresetnek
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 közleménye (Hivatalos Értesítő 2019. évi 9. száma) szerint a havi bruttó átlagkereset 2018-ban: 329.900,- Ft
A fenti összeg ötszöröse: 1.649.500,- Ft
Figyelem! A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, továbbá az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014.
(XII. 13.) Kormányrendelet módosítása alapján 2020. március 1-jétől a bérgarancia támogatásokkal kapcsolatos
feladatokat – az egész országra kiterjedő illetékességgel – az állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. Az ezt megelőzően keletkezett bérgarancia támogatással kapcsolatos ügyekben
továbbra is a támogatást folyósító állami foglalkoztatási szerv jár el.
9. A 2019. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma
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 együttfolyósítási összeghatára 2020. január 1-jétől
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

96.835,- Ft/hó

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

alapösszeg (104.405,- Ft)
30%-a –
31.322,- 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. rendelet 8/A. §

alapösszeg (104.405,- Ft)
40%-a –
41.762,- 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 körülményei 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 (104.405,- Ft)
30%-a –
31.322,- Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségi
állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex
minősítés 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 (104.405,- Ft)
45%-a –
46.982- Ft/hó

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

alapösszeg (104.405- Ft)
50%-a –
52.203,- Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem javasolt, egészségkárosodása 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 (104.405- Ft)
55%-a –
57.423,-- Ft/hó

10. Egészségügyi szolgáltatási járulék 2020. január 1. napjától 7.710,- Ft/hó (257,- 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 kiegészítő 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) pontja, 18. § (1) bek., 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.] illetve 2020. július 1. napjától: a
társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 16.
§ f) pontja, 25. § (3) bek.,43.-47. §.
11. Egyes 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 kétszeresének 70%-a

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 biztosításban 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 fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben)
a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét!

Örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, aki a második életévét betöltött
Örökbefogadói díj
1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42/H. § gyermeket, illetve ikergyermekek esetén a harmadik életévüket betöltött gyermekeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, feltéve, hogy a gyermek
és 48. § (1)-(3) bek.
nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított
volt, és a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem neveli legalább egy éve folyamatosan saját háztartásában.
Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168. napig jár
a táppénzre vonatkozó Eb tv. 48. § (1)-(3) bekezdése szerint megállapított összegben.
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-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett, 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 fogyatékos 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 beteg és nem súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt. 72. § (1) bek. alapján 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
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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 ellátás
(GYES)
(korábbi neve: gyermekgondozási 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 ikergyermekek számának szorzata. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi ös�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 – részesülhet, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel, és a legfiatalabb 3 és
8 év közötti (Cst. 23. §)

12. Egyes pénzbeli szociális ellátások
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT)
1993. évi III. tv. (Szoc.
tv.) 37. § (1), (4) bek.

Jogosult

Havi összege

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, 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 intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári
napközis otthonban, óvodában vagy iskolai
napköziben nem tudják biztosítani, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete,
de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási
bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy
ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 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 összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási
egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95%-ának (2020-ban az öregségi nyugdíjminimum 95%-a: 27.075,- Ft)
szorzatával .

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)
1993. évi III. tv. (Szoc.
tv.) 35.§

Jogosult

Havi összege

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak
ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki EGYT-re jogosult (a fent
hivatkozottak szerint)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi
összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a:
(2020-ban 22.800,- Ft/hó)
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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 személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, 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:
(2020-ban 24.225,-Ft/hó)

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

b)
a mindenkori öregségi nyugdíj minimum
100%-a:
(2020-ban 28.500,-Ft/hó)

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

c)
a mindenkori öregségi nyugdíj minimum
135%-a:
(2020-ban 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.
Gyermekek otthongondozási díja
1993. évi III. tv.
(Szoc. tv.) 38. § (1)
bek. a)-b) pontja, 39.
§ (1) bekezdése és
39/A. § (1) és (3) bekezdése

Jogosult

Havi összege

az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki
a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről, vagy a tartós betegségéből
eredően önellátásra képtelen gyermekéről
gondoskodik (egyazon gyermekre tekintettel
csak egy szülő számára állapítható meg), vagy
a szülőn kívül a gyermek más, a gyermekkel
közös háztartásban élő hozzátartozója (Ptk.
8:1. § (1) bek. 2. pont szerint), ha a szülőnek
az ellátásra való jogosultságát a gyermekre
tekintettel 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
szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette,
vagy a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel
akadályozottá vált

A Szoctv. 38. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjának a Szoctv. 39/A. §-a szerinti
havi összege a 2020. évben 123.910,- Ft.
Ha a szülő több olyan gyermekéről is gondoskodik, akire tekintettel a gyermekek
otthongondozási díjára való jogosultsága
megállapítható lenne, számára havi összeg
másfélszeresében megállapított ellátást kell
folyósítani (185.865,- 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 csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat
vagy gyermekgondozást segítő ellátást, ha
azt nem a gyermekek otthongondozási díjára 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 ös�szegének a különbözete. Ha a különbözet az
ezer forintot nem éri el, a jogosult részére
ezer forint összegű ellátást kell megállapítani
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Ápolási díj
1993. évi III. tv. (Szoc.
tv.) 44. §
Magyarország 2020.
évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 64. § (2) bekezdésének c) pontja

Jogosult

Havi összege

Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. Költségvetési tv-ben meghatározott alapös�§ (1) bek. 2. pontja és Szoc.tv. 41. § (1a) és szeg 100%-a: 39.365,- Ft
(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 tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való
jogosultsága neki vagy hozzátartozójának
nem áll fenn.
(Szoc. tv. 41. § (1) bek.)
Kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, a Költségvetési tv-ben meghatározott alaha: - komplex minősítés alapján a megválto- pösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj):
zott munkaképességű személyek ellátásairól 70.857,- Ft
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 fogyatékossága miatt magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak
(Szoc. tv. 43. § (1) bek.)
Emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzá- a Költségvetési tv-ben meghatározott alatartozó, ha a fokozott ápolást igénylő súlyo- pösszeg 150%-a (emelt összegű ápolási díj):
san fogyatékos személy gondozását, ápolását 59.048,- Ft
végzi és a kiemelt ápolási díj feltételeinek
nem felel meg.
(Szoc. tv. 43/A. § (1) bek.)

Tartós ápolást vég- Jogosult
Havi összege
zők időskori támo- Az a szülő, akinek az öregségi nyugdíjra 50.000,- Ft
gatása 1993. év
való jogosultságát megállapították, ha azon
napot megelőzően, amelytől kezdődően az
öregségi nyugdíját megállapítják - ide nem
értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli
megállapítását -, összeszámítva legalább
20 éven át saját háztartásában súlyosan fogyatékos, illetve tartósan beteg gyermekét
ápolta, gondozta, és ezalatt legfeljebb napi
4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az
otthonában végezte.
Nyugellátásnak nem minősül.
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Bemutatkozik
Nyitrai Gábor

az MTSZSZ országos elnökségi tagja
2014-ben részt vesz az MTSZSZ miskolci Bosch tagcsoport megalakításában
2017-ben az MTSZSZ Év Technikusa díjban részesül
2017- től az MTSZSZ országos elnökségének tagja
2018-tól a Bosch üzemi tanácsának elnöke
A szociális érzékenység és az erős igazságérzet már gyermekkoromban
megmutatkozott. Mindig javítani akartam a dolgokon, jobbá tenni, így kerültem a karbantartás világába is.
Ez persze sosem ment csendben, valószínűleg ebből ered a rádiózás, ami
tinédzser koromtól hosszabb-rövidebb időre felbukkant az életemben.
Valahogy mindig minden a dolgok műszaki oldaláról tudott jobban megfogni, bár lehet, hogy inkább én közelítek ilyen irányból.

Hogyan kerültél kapcsolatba az MTSZSZ -szel? Mióta
vagy tag? Hogyan emlékszel vissza a tagcsoport alakítására, a kezdeti időkre?
2014-ben az egyik kollégám, Rácz Tomás volt egy MTSZSZ
rendezvényen, ahol nagyon jól érezte magát, a szakszervezet ott lévő vezetői elmondták, hogy a Bosch-ban is meg
lehetne alakítani egy tagcsoportot.
Nem volt könnyű dolgunk, hiszen a cégnél már volt egy
másik szakszervezet és fajsúlyosabb problémák nem
is nagyon voltak. Ennek ellenére, egyik napról a másikra már volt támogatottság mögöttünk. A tagcsoport
bejelentése után indult meg a jelentősebb toborzás a
melynek eredményeként Tamás 2017. szeptemberében főállásban végezhette a szakszervezeti munkát.
Az MTSZSZ tavaly év végén bérmegállapodást kötött
a cég vezetőivel. Milyennek ítéled ezt a megállapodást?
Alapvetően egy mindenki számára pozitív megállapodást sikerült aláírni. Sokat dolgoztunk azon, hogy felmérjük mi fontos a tagjaink számára, mit kell mindenképpen szem előtt tartani. A Bosch vezetői támogatták
azt az elképzelésünket, hogy külön díjazzuk a lojalitást.
Persze az eredményességhez hozzájárult az is, hogy a
tárgyalásokba bekapcsolódott Buzásné Putz Erzsébet
és Sulyok László is, az MTSZSZ országos vezetői több
tárgyalási fordulón személyesen vettek részt.

Országos elnökségi tagság mellett szakszervezeti
ügyvivő és üzemi tanács elnök is vagy. Hogy bírod a
munka mellett ezt a sok feladatot?
Számtalan pozitív példa van előttem. A vezetőim a
Szakszervezetben, a Boschban mind olyan emberek,
akiktől lehet és tudok tanulni. Rengeteg támogatást és
segítséget kapok Tőlük. Így azt sem érzem fárasztónak, ha a 400 órás túlóra keretemet írom alá.
Nagyon kemény év volt a 2019-es év is, de már most
előre látszik, hogy a 2020-as sem lesz könnyebb.
Egyértelmű és világos céljaink vannak. Fontos, hogy
minél több tagunk legyen, ezért tájékoztatással, toborzással töltöm a teljes munkaidőm, sokszor otthonra is jut belőle.
Mivel foglalkozol szabadidőben? Mi a hobbid?
Nagyon kevés időm van, ami marad a hozzám közel
állókkal próbálom tölteni.
Hogyan tudnak a elérni a tagok, mik az elérhetőségeid?
Természetesen a gyárban mindenki tudja a telefonszámom, de van email cím is: gabor.nyitrai@hu.bosch.com

Hogyan látod az MTSZSZ további lehetőségeit a gyárban, illetve országosan?
A folyamatos jelenléttel, toborzással lehetőséget
biztosítunk a dolgozóknak, hogy megismerhessék a
szakszervezet munkáját, tevékenységét, hogy együtt
közös célokat tűzhessünk ki.
A megújult MTSZSZ honlap, a YouTube csatorna, social média mind olyan platform, ahol a Szakszervezetünk elérhető mindenki számára, aki szeretné a segítségünket kérni.
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ÉV ÉRTÉKELŐ
Szakszerveztünk vezető tisztségviselőit kértük meg,
hogy az elmúlt évről írjanak egy évértékelőt, hogy Ők
miként is látják tevékenységünket, lehetőségeinket, illetve hogyan értékelik az elért eredményeket.

OPEL SZENTGOTTHÁRD
Egy kicsit több mint 1 éve figyelmembe ajánlottak egy cikket, amely arról szólt, hogy van egy sikeres szakszervezet
Magyarországon, melynek tagjai elégedettek lehetnek az
elért eredményekkel.
Mivel én és a környezetemben senki sem volt megelégedve a gyárunkban működő érdekképviseletek munkájával,
ezért rövid mérlegelés után felvettem a kapcsolatot az
MTSZSZ elnökségével a közös együttműködés érdekében.

Ezúton szólítanám meg a még tétovázó tagjelölteket,
hogy itt az eredmény, amire vártak, belépési nyilatkozatok megtalálhatóak az információs táblánál az MTSZSZ
Iroda előtt.
A szakszervezeti tagság még sohasem volt ilyen lényeges, fontos a gyár életében. Ehhez kapcsolódik, hogy egy
fontos eseményhez közeledünk: kérem ti is támogassátok az MTSZSZ Üzemi Tanács és Munkavédelmi Képviselő jelöltjeit, hogy a reformokat oda is eljuttathassuk.
A képviselő jelöltjeinkről szóló anyagot megtaláljátok a
magazin 22. oldalán.
Nagyon fontos, hogy minden szakszervezeti tag támogassa az MTSZSZ jelöltjeit, emellett győzze meg munkatársait a jelöltjeink megválasztásáról, mivel a jelenlegi
taglétszám szavazata önmagában kevés lesz egy sikeres
választáshoz.
Köszönöm a bizalmat és a támogatást részetekről!
Köszönöm Batha Alexandra asszisztensünk és Herczeg
Szabi ügyvivő helyettes kiemelkedő munkáját.
Folytatjuk a megkezdett munkát! Tollas Gábor, Ügyvivő

BOSCH MISKOLC

Tollas Gábor és Herczeg Szabolcs
Az MTSZSZ Opel Tagcsoport egyik ebédszünetben alakult
meg 12 fő alapító taggal Rédai Bence és Péntek Csaba
ügyvivők megválasztásával. Egy hónappal a megalakulás
után a már tagszervezetté vált érdekképviseletünk elérte
a 10%-os reprezentatív szintet, így kollektív szerződéskötésre jogosult szervezetté váltunk. A reprezentatív tagsági szint elérése után egy újabb választást írtunk ki, mely
eredménye alapján az ügyvivői feladatokat Herczeg Szabolccsal vállaltuk magunkra.
A megalakulásunkat sem a munkáltató, sem a helyi érdekvédelmi szervezetek nem fogadták örömmel, sőt az
első pár hónapban nagyon ellenséges viszonyok álltak
fent. Nagyon sok időnk, energiánk arra ment el, hogy
meggyőzzük a gyáron belül működő másik szakszervezetet a munkavállalók érdekében való közös fellépésről és
együttműködésről.
Azt gondolom, hogy a legnagyobb eredményünk az volt,
hogy már velük együttműködve tudtunk az elbocsátási
program és azok kondícióinak tárgyalásánál fellépni illetve azt a közös nyílt levelet megírni a PSA / Opel Vauxhall
vezetésének, melyben kértük a nagyobb figyelmet és darabszámot gyárunknak.
A levél nagy visszhangot keltett és véleményem szerint
teljesen elérte azt a célt, amiért az kiküldésre került részünkről és ez alapján november hónapban sokkal eredményesebben tudtunk fellépni a 2020-as bértárgyalások
érdekében, ahol egy átfogó új programcsomagot mutattunk be.
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A 2019-es évben is kiemelten fontos volt a Bosch miskolci gyárában dolgozó tagjaink bérének emelése, valamint
a lojalitás elismerése.
Az előző évekhez képest jóval korábban tudtunk a szakszervezet, s így a dolgozók elvárásainak megfelelő bérmegállapodást kötni, köszönhetően annak, hogy a 2019es évben a szakszervezeti vezetőség közreműködésével
különös gondot fordítottunk a munkáltatóval való jó kapcsolat ápolására.
A dolgozói hűséget tekintve a Miskolcon dolgozók minden eltöltött hónapra 1000Ft bónuszt kapnak, de 10 év
folyamatos munkaviszony után már kétszeres, 15 év folyamatos munkaviszony után már háromszoros szorzóval kapják a bónuszukat. így egy 15 éve a Boschnál dolgozó már évente egy alkalommal kaphat akár 540.000 Ft
hűségbónuszt.
A különböző pozíciókban dolgozó munkatársak bérezésére és fejlődési lehetőségeire is fokozottan figyeltünk,
szorosan együttműködve a munkáltatóval.
Az operátor karrierút rendszeres felülvizsgálatát negyedévente végezték el és az nem terjedt ki a kulcs- és
flexibilis operátorokra.
A munkatársak érdekeit szem előtt tartva a jövőben havi
szinten meg fogják valósítani a felülvizsgálatot, és –
megkeresésünkre tekintettel kiterjesztik a kulcs és flexibilis operátorokra is.
Az Üzemi tanáccsal közösen kértük, hogy a külső telephelyeken munkát végzők számára melegétkeztetési lehetőséget biztosítsanak.
Nyitrai Gábor
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MERCEDES

ebm papst Hungary Kft

Az év eleje még álomszerűen indult, jöttek az új dolgozók, és természetesen szakszervezetünk taglétszáma is
növekedett. A 2018-as évhez hasonlóan érkeztek a dolgozók Szerbiából, Ukrajnából egyaránt, szinte mindenkit
felvettek a céghez dolgozni.

A 2019-es év nagymértékű pozitív változásokat hozott az
ebm-papst Hungary Kft és az MTSZSZ együttműködésében. Az elmúlt időszakban a vecsési telephely mellett, a
sülysápi telephelyünkön is megalakult a szakszervezeti
képviseletünk.

Február második felében érezhetővé vált az autóipart
elérő lassulás, amely kihatással volt a szakszervezeti
munkára is. Most már nem az új belepők toborzása, hanem a tagjaink megtartása lett a cél.
Hosszú ideig úgy tűnt ez sikerül is, minden nagyobb erőfeszítés nélkül, hiszen az MTSZSZ Mercédesz tagcsoportjánál nagyon ritka a kilépés.
Március áprilisra tehető mikor is elindult a tagjaink vegzálása a munkáltató részéről, s világossá vált mindenkinek, hogy elkezdődnek az elbocsátások. Ez idő tájt szakszervezetünk számtalan tagot védett meg mindenféle
mondvacsinált fegyelmi eljárás esetén. Tőlünk ilyen módon senkit sem sikerült elküldeni. A nyár viszonylagos
nyugalomban telt el, majd szeptembertől elkezdődött az
igazi elbocsátási hullám, melynek során ismét a tagjaink
védelmét kellett ellátnunk, hiszen a kölcsönzött munkavállalók leépítése után, attól függetlenül, hogy a Vezérigazgató kijelentette, hogy lokál dolgozókat nem küld el,
rá két hétre elindult a nagyüzem, s sorban küldték el a
korlátozással rendelkező kollegákat.
Többet voltam anno a HR-en mint otthon, s egy fő kivételével az összes tagunkat sikerült itt tartani. November
második fele és a december viszonylagos nyugalomban
telt el, bár érezhető volt, hogy a Karosszéria üzemből jelentős számú dolgozó lesz elküldve, hiszen több dolgozót, köztük tagjainkat is egzecírozták terrorizálták. Több
ügyben sikerült eredményt elérnünk, a tagjaink semminemű elmarasztalást nem kaptak, egy eset még folyamatban van, de úgy érzem ott is eredményesek leszünk.
A különböző vezetői túlkapások miatt tagjaink közül sokan felmondtak, így az elsődleges cél a taglétszám bővítése lesz a 2020-as évben.
Szabó András

A többlet feladatok és a létszámnövekedés miatt, ezen
évben az érdekképviselet vezetőjeként a munkáltató és
az MTSZSZ közös döntése alapján 2019. március hónaptól a régi munkakörömből kiemelésre kerültem, hogy a
továbbiakban csak a dolgozók és a szakszervezet képviseletét tudjam teljes körűen ellátni. Ezen döntésből
kifolyólag több lehetőségem volt a meglévő problémák
feltárására és orvosolására.
Mindkét telephelyen több munkakörülmény javítását
szolgáló intézkedés is bevezetésre került.
A tavalyi év szeptemberében megrendezésre került az
első családi napunk, amelyen a két telephelyen dolgozó
tagjaink tudtak egy jó hangulatú, kötetlen pozitív napot
eltölteni egymással. A rendezvény rengeteg pozitív élménnyel és nagy sikerrel zárult mindenki számára.
Az októberi hónapban aláírásra került az új kollektív
szerződésünk is, amely az előző évekhez képest nagyobb
mértékű juttatásokat eredményezett a munkavállalóknak, így tovább növelte a dolgozók elégedettségét. Ös�szességében nehéz és egyben eredményes évet zártunk.
Remélem (a tagjaink nevében is) hogy az előttünk álló
akadályoktól nem megriadva, tovább folytatódik a pozitív fejlődés, amely a MTSZSZ és a munkáltató sikeres
együttműködése nélkül nem tudtunk volna elérni.
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Változás a vasúti vizsgaközpontnál
A Kormány vasúti vizsgaközpontként a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot jelöli ki, amely a tevékenységét országos működési területtel végzi. A vasúti vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:
a) az alapvizsga és az időszakos vizsga lebonyolítása,
b) az alapképzés és az időszakos oktatás szakmai irányítása,
c) részvétel a feladatokkal kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,
d) együttműködés a feladatkörével kapcsolatos tevékenységet folytató hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti, valamint egyéb szervezetekkel, testületekkel.
AZ MTSZSZ továbbiakban is azon dolgozik, hogy a vizsgáztatás rendszere megújuljon, igazodjon a mindennapokban alkalmazandó munkafolyamatokhoz és a tényleges feladatok ellátásához.

Első lépések a digitális világba
A Mérnökök és Technikusok Szakszervezete bekapcsolódott a „Digitális szakadék csökkentése” című
kiemelt projekt keretében történő képzésbe.
„Első lépések a digitális világba” és az „Önállóan
használom az informatikai eszközömet” című képzéseken az MTSZSZ tagjai vehetnek részt díjmentesen.
A képzés 4 napos, azaz 35 óra időtartamban gyakorlatorientált, könnyen elsajátítható képzési program. Lehetővé teszi, hogy az alacsonyabb iskolai végzettséggel
rendelkezők is használni tudják a világháló adta lehetőségeket.
A képzéseken megszerzett tudás segíti a számítógépen,
tableten vagy okostelefonon történő kapcsolattartást,
ügyintézést, a tudásgyarapítást, azaz javíthatja az életminőséget, és növeli a munkába történő elhelyezkedés
esélyét.

Munkaszüneti napok 2020
2020-ban két áthelyezett munkanap lesz, három négynapos és három háromnapos hosszú hétvége, valamint
új év szerdára esik, így rögtön év elején lesz egy pihenőnap hét közepén. Viszont 2020-ban számos ünnepnap, így március 15. és november 1. is hétvégére esik.
2020. január 1. szerda Új Év - pihenőnap
2020. március 15. vasárnap - Nemzeti ünnep
2020. április 10-13. (Nagypéntek - Húsvét hétfő) - 4 napos hosszú hétvége
2020. május 1. péntek - 3 napos hosszú hétvége
2020. június 1. Pünkösd hétfő - 3 napos hosszú hétvége
2020. augusztus 20. csütörtök - augusztus 23. - 4 napos hosszú hétvége
(augusztus 21 péntek pihenőnap, helyette augusztus 29-én szombaton lesz áthelyezett munkanap)
2020. október 23. péntek - 3 napos hosszú hétvége
2020. november 1. vasárnap - Mindenszentek
2020. december 24-27. - Karácsony - 4 napos hosszú hétvége
(24-e csütörtök pihenőnap, helyette 12-én szombaton kell dolgozni.)
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szeretete,
hisz hivatásuk
a segíteni
∙ 5 éjszaka
szállás a Hotel
Solarbanakarás.

félpanzió
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éjszaka szállás
a Hotel Solarban
∙
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ajándékleves
∙ Svédasztalos félpanzió
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2020.05.01-10.31. : 41850 Ft/ fő +IFA

IFA: 400 Ft/éj 18 év felett.
Egyágyas felár: 2000 Ft/éj
Zuhanyzós
felár:
IFA: 400prémiumszoba
Ft/éj 18 év felett.
2000
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FOGLALÁS:

Klímás prémiumszoba felár:
3000 Ft/szoba/éj

Hotel Solar
Nagyatád Széchenyi tér 28.
Tel: +36 82FOGLALÁS:
504 135, +36 30 697 2668
Hotel Solar infosolar@t-online.hu
Nagyatád Széchenyi tér 28.

Tel: +36 82 504 135, +36 30 697 2668
infosolar@t-online.hu

Batha Alexandra

Pap Annamária

Szentendrey-Kovács
Orsolya

Batha Alexandra

Pap Annamária

Szentendrey-Kovács
Orsolya

Marton Krisztián

Dakos László

Szakály Sándorné

Szavazzatok az MTSZSZ
Munkavédelmi jelöltjeire!

Meskó Krisztián

Baranyai József

Dakos László

Manga Tamás

Tegyünk együtt az OPEL SZENTGOTTHÁRD minden dolgozójáért,
biztosítva az egészséges és biztonságos munkakörnyezetet!

Marton Krisztián

Tollas Gábor

Szavazzatok az MTSZSZ
Üzemi Tanács jelöltjeire!

Herczeg Szabolcs

Meskó Krisztián

Manga Tamás

Tegyünk együtt az OPEL SZENTGOTTHÁRD minden dolgozójáért,
folytatva a megkezdett munkát az Üzemi Tanács által
biztosított lehetőségek kihasználásával.

Díjátadó Gála 2020.

A Mérnökök és Technikusok Szakszervezete idén
26. alkalommal rendezi meg a

Díjátadó Gálát, a
26. MÉRNÖK – TECHNIKUS BÁL-t,
2020. február 22-én 19.00 órai kezdettel
(szombaton!)
a Danubius Hotel Hungária báltermében.
/ Budapest, VII. Rákóczi út 90. /
Sztárfellépő: Szentpéteri Csilla és a Trió,
továbbá Gájer Bálint a „swing hercege”
Belépőjegyek igényelhetők 2020. február 18-ig az MTSZSZ irodán
/1087 Budapest, VIII. Kerepesi út 3. I.em 145./ vagy a 333-6594 , 511-1425, 511-1804 /.

Támogasd adód 1%-ával
a Mérnökök és Technikusok
Egymásért Alapítványt

1%

Kérjük, segítsd Te is a Mérnökök és Technikusok
Egymásért Alapítványt, amelynek célja a hátrányos
helyzetben lévő tagok és családjuk támogatása.

Adószámunk: 18647615-1-42
Köszönjük, ha a személyi jövedelemadód
1%-át az MTSZSZ alapítványának ajánlod fel.

