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FelújítLAK Plusz
SZEMÉLYI KÖLCSÖN
EGY ILYEN JÓ
AJÁNLATNÁL
NEM KELL ÍGY
SZUGGERÁLNI!
Kamat: 6,39%
THM: 7,00%
Miért válassza a FelújítLAK Plusz Személyi Kölcsönt?
Kedvező és a teljes futamidő alatt fix kamat

Felújítási célra igényelhető személyi kölcsön
Egyszerű igénylési feltételek
Gyors ügyintézés és döntés
800 000 – 6 000 000 Ft kölcsönösszeg
36-108 hónapos futamidő, amely a türelmi időt 1 is tartalmazza
átlátható törlesztés, minden hónapban azonos törlesztőrészlettel (a türelmi idő alatt a törlesztőrészlet csak kamatfizetést tartalmaz, amely egyúttal azt is jelenti, hogy ebben az időszakban nem csökken a tőketartozás összege)
A THM értéke 3 000 000 forintos hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre kalkulálva. A teljes hiteldíjmutató egy összegű folyósítás
alapján került kiszámításra. A THM kalkulációja során a fentieken kívül a következő díjtételek kerültek beszámításra: 0 Ft bank
számlavezetési díj, 30 000 Ft folyósítási díj.
Hitelkamat
Konstrukció neve
FelújítLAK Plusz
Személyi kölcsön

Mértéke
(%)

Típusa

6,39

Fix
kamatozás

Hitel
teljes díja

Hitel teljes
összege

Hitel
futamideje

748 342 Ft

3 000 000 Ft

5 év

Teljes hiteldíj
Törlesztőrészlet
Fizetendő
mutató
a türelmi időt
teljes összeg
(THM %)
követően
7,00

3 748 342 Ft

57 875 Ft

A táblázat a folyósítás napját követő 13ik hónap 10. napján érvényes törlesztőrészletet tartalmazza. A reprezentatív példa során
2021.04.01. napi folyósítással kalkuláltunk.
A FelújítLAK Plusz Személyi kölcsön esetén a bank a kölcsön folyósítást követően türelmi időt biztosít az adós részére, amely időtartam
alatt az ügyfélnek csak kamatfizetési kötelezettsége van. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a türelmi idő alatt a folyósított kölcsön tőketartozása nem csökken.
A FelújítLAK Plusz Személyi Kölcsön igénylési feltételei közé tartozik az ügyfél által kitöltött Felújítási terv elkészítése és benyújtása a bank „Fel
újítási terv és nyilatkozatFelújítLAK személyi kölcsönhöz” elnevezésű formanyomtatványán, továbbá az adós az 518/2020 (XI. 25) Korm. rendelet
alapján gyermeket váró vagy nevelő személynek minősül, amelyről a bank felé teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tesz.
Figyelem! A FelújítLAK Plusz Személyi kölcsön nem egyenletes törlesztésű kölcsön, figyelemmel arra, hogy a türelmi idő a Kölcsön igénylésének
a napjától számított 12. (tizenkettedik) hónapnak a 10. napjáig tart. A türelmi idő alatt az Adós csak kamatot fizet a Bank felé, és ennek következ
tében a Kölcsön tőkéjének az összege (a folyósított és fennálló tőketartozás) a türelmi idő alatt nem csökken, az változatlan összegű marad.
A fenti személyi kölcsön igénybevételének feltétele, hogy az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankunknál bankszámlát nyit
és a Kölcsön futamideje alatt azt fenntartja.
Az előzetes, körültekintő tájékozódás csökkentheti a túlzott eladósodás veszélyét! A túlzott eladósodás komoly pénzügyi nehézséget okozhat
Önnek és közvetlen környezetének! A hitelfelvétel előtt tájékozódjon a feltételekről és gondolja át a kockázatokat. A jelen dokumentumba foglalt
információk kizárólag tájékoztatásul, illetve a figyelem felkeltésére szolgálnak. A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak!
A Bank az ajánlati kötöttséget kizárja, valamint az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal! A Bank fenntartja az egyedi elbírálás jogát!
Részletes feltételekről a Bank fiókjaiban érdeklődhet. A termékek részletes szabályait és az egyéb általános feltételeket a Bank aktuális FelújítLAK
Személyi kölcsön Hirdetménye, valamint a Bank Általános Szerződési Feltételei és a Bank Kockázatvállalási Üzletszabályzata tartalmazzák.
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A türelmi idő a Kölcsön igénylésének a napjától számított 12. (tizenkettedik) hónapnak a 10. napjáig tart. A türelmi idő záró időpontjának a meghatározására
tekintettel, a türelmi idő 11 vagy 12 fizetési kötelezettségre lesz irányadó, a Kölcsön folyósításának az időpontjától függően.

TERÜLETILEG ILLETÉKES KOLLÉGÁK:
GRÓF KATALIN

+36 30 379 3327

BUDAPEST ÉS PEST MEGYE

UNIT MANAGER

KAJCSA MÁRTON

+36 30 326 6091

KELET-MAGYARORSZÁG

UNIT MANAGER

MAYER ANDRÁS

+36 30 414 8101

NYUGAT-MAGYARORSZÁG

UNIT MANAGER

Kedves Kollégák!
Napjainkban van folyamatban
a szervezetek előző évi munkájának és pénzügyi gazdálkodásának értékelése. A
tavalyi évet sajnálatos módon
nagymértékben megpecsételte a koronavírus járvány, ami
hatással volt/van a vállalatok
gazdasági életére is.
Ennek ellenére egész évben
folyamatosan dolgoztunk azon,
hogy az MTSZSZ tagjainak
megfelelő munkakörülményeket tudjunk biztosítani, folyamatos tárgyalásokat folytattunk a vállalatok vezetőivel a különböző juttatások, bérek rendezéséről, a foglalkoztatás problémáiról.
Elmondhatjuk, hogy mind a 65 vállalat, ahol érdekvédelmi tevékenységet folytatunk, munkát biztosított a dolgozóknak, néhol kisebb időszakos leállással, de folyamatosan dolgozhatott mindenki. Figyeltünk a dolgozók
egészségének megóvására.
Minden nehézség ellenére az MTSZSZ eredményesen
végezte feladatait az előző évben is.
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete az
1990-es újjáalakulása óta a magyar szakszervezeti mozgalomban folyamatosan erősítette szerepét és növelte
tagságának létszámát.

ERRŐL ÍRTUNK….
5 éve (2016 /2)
- Kollektív szerződés kötő az MTSZSZ
a Budapest Közút Zrt-nél
- Költségvetési salátatörvényben változik a
Munka törvénykönyve
- Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál jártunk
- Látogatás a kecskeméti Mercedes gyárban

Jelenleg a taglétszámunk meghaladta a 12 000 főt, 65
vállalatnál működik aktív tagszervezetünk. Ezek két
nagy területre koncentrálódnak: a közszolgáltatásban
a MÁV -Volán vállalatcsoport mintegy 11 tagvállalata,
Rail Cargo Hungária Zrt, BKV, BKK, Budapest Közút,
KTI, GYSEV, MMV, MVÁ, Floyd, Train Hungary, Dunakeszi
Járműjavító, valamint a versenyszférában a Bosch Power
Tool, Mercedes, Opel, Magna Car Top, EBM Papst,
Ericsson, Jabil, Kühne-Nagel, SMP, Infineon, SIIX,
CabTec, Orbico, Oriflame, TetraPak, Contitech, Erőterv,
Schaefer, Eisberg, Skanzen Szentendre, Egészségügyi,
Pedagógus, ...........
Az MTSZSZ fő feladata a versenyszférában és a közszolgáltatásban foglalkoztatott munkavállalók élet- és munkakörülményeinek, szociális biztonságának javítása,
erkölcsi és anyagi megbecsülésének biztosítása, a szakszervezetek számára biztosított törvényi eszköztárának
keretei között.
Kiadványunk belső oldalain további részletek olvashatók
a 2020. év tevékenységéről.
Köszönöm tagjainknak, tisztségviselőinknek és közvetlen kollégáimnak az elért eredményekhez nyújtott támogatását, közreműködő segítségét.
Kívánok minden MTSZSZ tagunknak és családjának jó
egészséget!
Buzásné Putz Erzsébet
				
elnök

10 éve (2011 /2)
- Hatalmas tömeg az Andrássy úton
- Szakszervezeti demonstráció a munkavállalókért
- Új táppénz szabályok
- Mérnök – Technikus Bál 2011.
15 éve (2006 /2)
- Megnőtt az értelmiség, a mérnökök szerepe
- I. Nemzeti Fejlesztési Terv gazdasági hatása
- MTSZSZ tisztségviselők képzése Mariazellben

Kiadja:
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete
1087 Budapest Kerepesi út 3.
www.mtszsz.hu
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Felelős kiadó: Buzásné Putz Erzsébet
Készült: A-Z Stúdió Kft.
2021.

Az MTSZSZ véleményezte és javaslatokat adott a
Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiához
Az MTSZSZ munkacsoportot hozott létre annak érdekében, hogy szakmai javaslatokat készítsen a Budapesti
vasúti Agglomerációs Stratégiához.

Célunk, hogy szakmai javaslatainkkal felhívjuk a döntéshozók figyelmét a stratégiában rejlő lehetőségek és erőforrások összhangjának megteremtésére.

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia a fővárost
és agglomerációját érintő elővárosi kötöttpályás közlekedésnek, azaz a MÁV elővárosi vasútvonalainak, illetve a
hévvonalaknak a fejlesztéséről szóló, átfogó, hosszú távú
célokat és az ezek eléréséhez szükséges fejlesztéseket
meghatározó dokumentum, amely új alapokra helyezi a
vasút és a hévek szerepét Budapest és térsége életében.

Az MTSZSZ további szakmai közreműködését is felajánlotta a koncepció végrehajtásához, annak megvalósításához, különös tekintettel az érintett humánerőforrás
felkészítéséhez és biztosításához.

Szakszervezetünk az elmúlt években több alkalommal is
készített szakvéleményeket, illetve adott javaslatokat országos vagy fővárosi közlekedés fejlesztési koncepciókhoz.
(pl. Balázsi Mór terv) Célunk, hogy szakmai javaslatainkkal
felhívjuk a döntéshozók figyelmét a stratégiában rejlő lehetőségek és erőforrások összhangjának megteremtésére.

A szakmai vélemények kidolgozásában részt vevő
MTSZSZ szakértőknek köszönjük a kidolgozott javaslataikat.

A javaslatok és észrevételek kialakításában az MTSZSZ
több mérnök tagja is részt vett, különböző szakterületükből adódóan más-más szempontok szerint megvizsgálva
annak jövőbeni lehetőségét, megvalósíthatósági tartalmiságát és annak mindennapokra gyakorolt kihatásait.
Célunk, hogy szakmai javaslatainkkal felhívjuk a döntéshozók figyelmét a stratégiában rejlő lehetőségek, valamint erőforrások összhangjának megteremtésére.

A munkáltató és a szakszervezetek kollektív szerződést
kötöttek a Contitech Fluid Automotive Kft-nél
2021. március 4-én a Contitech Fluid Automotive Kft és
a cégnél működő három reprezentatív szakszervezet –
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, Makói Gumiipari Szakszervezet, Contitech Dolgozók Független Szakszervezete- kollektív szerződést kötöttek.
A kollektív szerződés az aláírás napjától év végéig, azaz
2021. december 31-ig hatályos azzal, hogy a munkavállalói
éves juttatások (cafetéria, 13.havi illetmény) 2021. január
1-től visszamenőlegesen megilletik a munkavállalókat.
A kollektív szerződés tartalma megegyezik a korábban
hatályban lévő, munkáltató által felmondott kollektív
szerződésben foglalt szabályokkal. A munkavállalók részére így például ebben az évben visszaemeltek számos
juttatást, a régi munkavállalóknak újra jár az emelt végkielégítés, a korábbi pótszabadságok ismét bevezetésre
kerültek.
A kollektív szerződés létrejöttével egyidejűleg a makói dolgozók beszüntették a sztrájkot. A Mérnökök és
Technikusok Szabad Szakszervezete álláspontja szerint
a Contitech Kft-nél a munkavállalók számára előnyös
megállapodás született, amely a rendezett munkaügyi
kapcsolatokat is elősegíti.
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Az MTSZSZ beszámolójából....
Összeállítottuk és az Elnökség tárgyalta az MTSZSZ 2020. évi tevékenységi beszámolóját. Néhány lényeges és meghatározó pontjából emelünk ki részleteket.
Az MTSZSZ az érdekegyeztetés valamennyi szintjén jelen
van. Az országos érdekegyeztetésben a LIGA Szakszervezetek legnagyobb tagszervezeteként részt veszünk a
Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs
Fórumának (VKF) munkájában.
A koronavírus-járvány által előidézett gazdasági és társadalmi válsághelyzetben a Versenyszféra és a Kormány
Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) Monitoring Bizottsága gyakori üléseivel és a felek aktív hozzájárulása, konstruktív javaslatai révén jelentős szerepet töltött be a válsághelyzetben hozott kormánydöntések kialakításában,
a szükséges módosítások, korrekciók elvégzésében.

Vállalati szinten 65 vállalat munkavállalóinak élet- és
munkakörülményeinek kérdéseiben tudunk részt venni,
tagjaink érdekeit képviselni.

Az MTSZSZ alapító tagja a Közszolgáltató Vállalkozások
Konzultációs Fórumának.
2020-ban létrejött a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács
(FŐÉT) amelynek feladata:
- a munkavállalók, a munkáltatók és a Fővárosi Önkormányzat érdekeinek, törekvéseinek feltárása, egyeztetése, megállapodások kialakítása;
- véleményezi a munka világát, a munkaviszonyt, a foglalkoztatáspolitikát, a munkavégzés és a foglalkoztatás
feltételeit érintő fővárosi közgyűlési és bizottsági, valamint - ha a főpolgármester azt szükségesnek tartja - főpolgármesteri döntések tervezetét,
- nyomon követi és elemzi Budapest munkaerőpiaci
helyzetét, a közép- és hosszútávú munkaerőpiaci fejlesztési irányokat, ezzel összefüggésben a városfejlesztés
közép- és hosszútávú irányait, a Fővárosi Önkormányzat
és az általa irányított gazdasági társaságok, költségvetési intézmények foglalkoztatási viszonyait, megvitatja a
foglalkoztatáspolitikai, munkaerőpiaci, a jövedelemelosztást és a társadalom széles körét érintő fővárosi önkormányzati stratégiákat, koncepciókat,
Az MTSZSZ a FŐÉT két munkacsoportjában is helyet kapott.
A közszolgáltatások munkacsoportban, ahol érdekeltségi körünkbe tartoznak a Fővároshoz tartozó vállalataink, a BKV Zrt, BKK Zrt, Budapest Közút, valamint az
okos város - smart city munkacsoportban.
A Mérnökök és Technikusok Szakszervezetének meghatározó szerepe megmutatkozik abban, hogy az országos
szintű fórumokon mindenütt képviselni tudja tagjai érdekeit, közvetlenül eljuttatva javaslatait, észrevételeit vagy
éppen kifogásait a legmagasabb döntéshozók szintjére.
Érdekvédelmi feladatainkat régiós és vállalati szinten
nagy arányban végezzük. Több vállalatnál, ezáltal nagy
létszámú tagsággal is rendelkezünk az Észak-magyarországi, a Közép-magyarországi és a Dél-alföldi régióban,
de meghatározó a Nyugat-dunántúli és a Dél-dunántúli
régiókban működő gazdasági társaságoknál.
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Oktatás, képzés
A Mérnökök és Technikusok Szakszervezetének egyik
kiemelt feladata a tagszervezetek tisztségviselőinek
képzése, tagjainak tájékoztatása a munkavállalással,
foglalkoztatással kapcsolatos alapvető tudnivalók megismertetése.
Mivel a járványhelyzet meghiúsította a személyes részvétellel járó képzéseket, az információ ilyen irányú megosztását, az elektronikus, online rendszer adta lehetőségek kiaknázásával valósítottuk meg a képzéseinket.
A képzések pótlására - a szakszervezeti munka ilyen
jellegű megoldására az országban egyedülállóan Webinárium sorozatot készítettünk a facebookon és
a youtube csatornánkon keresztül tagjaink számára a
rendkívüli helyzetre való felkészítésre, valamint munkajogi tudnivalókat osztottunk meg számukra. A webinárium sorozat tartalmát eKönyv formájában is elkészítettük, amit online és nyomtatott változatban is az
érdeklődők rendelkezésére bocsájtottunk. Fontosnak
tartottuk a tisztségviselők, rajtuk keresztül a tagjaink
idejében történő felkészítését az új és eddig ismeretlen
kihívásokra.
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
vehettek részt díjmentesen.
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Szervezés, taglétszám
A Friedrich Ebert Alapítvány minden évben összegyűjti a Magyarországon működő jelentősebb szakszervezetek
taglétszámát. A 2020. szeptemberében megjelentetett tanulmányában a következő rangsor alakult ki országos
viszonylatban:
1. VDSZ - Magyar Vegyipari-, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezete

30 000

2. PSZ - Pedagógus Szakszervezet

24 317

3. VASAS - Vasas Szakszervezetei Szövetség

22 000

4. MTSZSZ - Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete

12 000

5. KASZ - Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete

11500

6. VSZ - Vasutasok Szakszervezete

10457

7. EVDSZ- Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

9500

8. AHFSZ - Audi Hungária Független Szakszervezet

9800

9. VDSZSZ Szolidaritás

8500 - 9000

10. VKDSZ - Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezete

5000

Az MTSZSZ a 12 ezer fős taglétszámával a hozzá tartozó 65 vállalat vonatkozásában 95 680 fő munkavállalót
fed le, tehát közel 100 000 munkavállalóra van hatással
a szakszervezetünk által megkötött bármilyen megállapodás (bér, kafetéria, munkáltatással járó,...) ezeknél a
vállalatoknál.
22 kollektív szerződéssel rendelkezünk, ebből 7 egyedüli
kötő és aláíró szervezetként az MTSZSZ, míg a többi KSZ
más szakszervezetekkel együtt került megkötésre. Folyamatban van jelenleg is 3 kollektív szerződés tárgyalása.
Kommunikáció, PR, sajtó
A 2020. évi kommunikációs tevékenységet jelentős mértékben befolyásolta az egész évet végig kísérő világjárvány.
A pandémiás időszak első hullámától kezdve folyamatosan erősítettük on-line jelenlétünket, a honlapunkon a
www.mtszsz.hu oldalon külön aloldalt alakítottunk ki a
koronavírussal összefüggő híreknek.
Új elemeket is igyekeztünk beépíteni, mint az Infografika
Szakszervezetünk tagjainak közreműködésével infógrafikákat készítettünk rövid, jól áttekinthető, figyelemfelkeltő üzenetekkel, amelyeket az Instagram és Facebook
oldalunkon többszöris megjelenítettünk.

www.mtszsz.hu honlapunk
2020-ban az oldal látogatottsága 54.918-ról 87.899-re
emelkedett, ami éves szinten 32.982 növekedést jelent.
Facebook
2020. decemberében 3540 fő kedvelte FB oldalunkat,
2019. decemberében 2999 fő kedvelőnk volt, ami 541 fős
növekedést jelent.
Összes elérés 2020-ban 944.169 db volt, 2019-ben
798.599 db, ami 145.570 db-os növekedést jelent.

Megszületett a megállapodás a minimálbérről a
garantált bérminimumról
Január 25-én megszületett a megállapodás a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán az idei
minimálbérről és garantált bérminimumról.
2021. február 1-től a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 167 400 Ft /hó (órabér alkalmazása esetén 963 Ft /óra)
A legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma
219 000 Ft /hó (órabér alkalmazása esetén 1.259 Ft /óra)
Az év folyamán további minimálbér emelésre lehet számítani, amennyiben a kormány év közben 2 %-kal csökkenti a
szociális hozzájárulási adó mértékét.
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Bérek alakulása 2020. évben
A 2020-ig terjedő adatok a bérek gyors növekedésének folytatódását mutatják, az alábbiak szerint:
A folyamatok mögött több tényező húzódik meg: egyrészt a
minimálbér összegének 2017ben történt 15%-os, 2018-ban,
2019-ben és 2020-ban 8%-os,
valamint a garantált bérminimum összegének 2017-ben történt 25%-os, 2018-ban 12%-os,
2019-ben és 2020-ban pedig 8%os emelése együttesen mintegy
1 millió munkavállalót érintően,
és azok közvetett (továbbgyűrűző) hatása;
másrészt 2020. elejéig a munkaerőhiány enyhítése érdekében végrehajtott további béremelések.
A versenyszférában – a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások körében – 2020-ban a
bruttó és a nettó átlagkeresetek egyaránt 9,8%-kal nőttek
az előző év azonos időszakához
képest.
A folyamatos dinamikus növekedést jelzi, hogy már 2017-ben
is 11,6%-os, 2018-ban 10,9%-os,
2019-ben 11,6%-os, 2020-ban
pedig 9,8%-os növekedést mért
a KSH a vállalkozási szférában.
A bérek növekedéséhez igen jelentős mértékben hozzájárult a
bérek után a munkáltatók által
fizetett szociális hozzájárulási
adó négy év alatt összesen 11,5
százalékpontos csökkentése (a
2020. július 1-jei újabb 2 százalékpontos csökkentést is figyelembe véve). Az adatok
alapján megállapítható, hogy a szféra átlagában a folyamatos többlet bérnövekedés jelentős részének forrását a
munkáltatói adócsökkentés biztosította.
A közszolgáltatásokat végző állami tulajdonú társaságok
esetében a differenciálás fenntartására a kormány közreműködésével került sor, elősegítve azt, hogy ezeknél a
társaságoknál a 2017-es 13%-os, a 2018-as 12%-os átlagosan béremelést követően 2019-ben további legalább
5%-os béremelés valósult meg. 2020-ban is történtek ez
irányban erőfeszítések.
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A bruttó keresetek növekedése fizikai - szellemi
bontásban
2020-ban is dinamikus növekedést tapasztalhattuk mindkét állománycsoportban. Mind a fizikai mind a szellemi
munkát végzők körében a keresetnövekedés dinamikája
kissé lelassult a 2019. évi ütemhez képest, de így is jelentős. Ez döntő részben a minimálbér és garantált bérminimum további dinamikus emelésre vezethető vissza.
A fizikai munkakörben dolgozók 2020-ban 305 400 forintot,
a szellemi foglalkozásúak pedig 578 600 forintot kerestek
átlagosan.
2020-ban a legnagyobb mértékű növekedést a szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység, az építőipar, a kereskedelem, gépjárműjavítás, a szállítás, raktározás, a mezőgazdaság, valamint az ingatlanügyletek ágakban érték el.
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A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete
által kötött bérmegállapodások a versenyszféra cégeinél
2021. évre
A Gúla magazin 2021 / 1. számában ismertettük azon cégek bérmegállapodásait, amelyek még 2020 évben
jöttek létre az idei évre vonatkozólag. Így a kecskeméti Mercedes, a RailCargo Hungária, a szentgotthárdi
Opel, és a miskolci Bosch-nál kötött megállapodás részletei olvasható az előző magazinba.

2021. januárját követően létrejött bérmegállapodások a versenyszféra cégeinél
Bérmegállapodás a Rail Cargo Carrier-nél
5%-os alapbér fejlesztésre kerül sor 2021. január 1-től
a RailCargoCarrier cégnél, a cafetéria bruttó 330.000 Ft
összegben került megállapodásra.
Az RCC Önkéntes Pénztári hozzájárulása havonta: a munkavállaló által vállalt tagi befizetés (bruttó bérének) 1,32%-a
után a munkáltató 3,18%-ot utal a munkavállaló számára.

Bérmegállapodás az ebm-papst Hungary Kft-nél
2021. január 1-től hatályos bérmegállapodást kötött az
MTSZSZ az ebm-papst Hungary Kft-nél, ami tartalmazza
a pandémia miatt elmaradt korábbi emelés mértékét is:
- a direkt munkatársak bérfejlesztésének mértéke 11%
- az indirekt és unproduktív állományú munkatársak bruttó 8,5%-os béremelésben részesülnek, vezetői értékeléstől függően - minden munkavállaló Mozgóbér I. nevű juttatása bruttó 5.000 Ft-tal emelkedik havonként
Továbbá:
- a munkáltató vállalja, hogy a 2021-es évben, a munkáltatói szociális hozzájárulási járulékcsökkenés összegét a
szakszervezettel történő megállapodás alapján béremelésre fordítja
- az MTSZSZ által készített elégedettségi felmérés eredményét a munkáltató az érdekképviselettel közösen áttekinti és rendezi a megoldható kérdéseket

Bérmegállapodás a Magna Car Top Systems
Kft-nél
Több tárgyalási fordulót követően megszületett a bérmegállapodás az MTSZSZ és a szügyi székhelyű Magna Car
Top Systems Kft között.
2021. január 1-től visszamenőleges hatállyal a termelésben dolgozó munkavállalók részére átlagosan bruttó
7%-os mértékű alapbérfejlesztés kerül végrehajtásra.
A minőségi-mennyiségi bónusz juttatás együttes összege
bruttó 19.300 Ft-ra emelkedik.
A munkáltató vállalja, hogy amennyiben a Magyar Kormány a 2021-es évben munkáltatói szociális hozzájárulási
járulékcsökkentést hajt végre, akkor a szakszervezettel
tárgyalást folytat annak felhasználásáról.

Bérmegállapodás az Oriflame Hungary Kft-nél
Az MTSZSZ és az Oriflame Hungary KFT bérmegállapodást kötött. A vállalatnál dolgozó munkavállalók 5,2%-os
alapbér emelésben részesülnek, a műszak pótlék mértéke 30%-ról 35%-ra emelkedik. Továbbá az év végi egyös�-
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szegű nettó 15.000 Ft kerül kifizetésre SZÉP kártyára.
A munkáltató vállalja, hogy amennyiben a Magyar Kormány a 2021-es évben munkáltatói szociális hozzájárulási
járulékcsökkentést hajt végre, akkor a szakszervezettel
tárgyalást folytat annak felhasználásáról.

Bérmegállapodás az Infineon Technologies
Kft-nél
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete
bérmegállapodást kötött a ceglédi Infineon Technologies
Kft-nél.
Több tárgyalási fordulót követően sikerült a megállapodást megkötni, amely alapján a direkt munkavállalók részére átlagosan 7,02% - os bérfejlesztésre kerül sor.
Az MTSZSZ az elmúlt évek során rendezett munkaügyi
kapcsolatokat alakított ki, amely lehetővé tette, hogy az
évek során tárgyalásos úton létrejöjjön a bérmegállapodás.
Így két évet figyelembe véve - amióta az MTSZSZ látja el a
dolgozók érdekvédelmét - 17,5% feletti átlagos béremelés
valósult meg a direkt munkavállalók körében. (2020. évben
10,57%-os, az idei évben pedig átlagosan 7,02%)

Bérmegállapodás a Jabil Kft-nél
A 2021. évi bérfejlesztés megvalósítása érdekében 2020
novemberében tárgyalások kezdődtek az érdekképviseletek és a munkáltató között. Az elmúlt időszakban létrejött
a bérmegállapodás amelynek eredményeképpen február
1-től a direkt munkavállalók alapbéremelésének átlagos
mértéke 4%. A jelenlét és a meghatározott teljesítménymutatók alapján április 1-i hatállyal a DL bónusz mértéke
8%-ra változik. A munkáltató által a SZÉP kártyára utalt
összeg havonta nettó 15.000 Ft összegre emelkedik.

Bérmegállapodás a Schäfer - Oesterle Kft-nél
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete bérmegállapodást kötött a bonyhádi Schäfer - Oesterle Kftnél. A 2021. április 1-től bevezetendő béremelés célja a
környező térség munkaerőpiac figyelembevételével vonzó bérrendszer biztosítása, illetve a vállalatnál dolgozók
megfelelő motiválása, a fluktuáció csökkentése.
Több tárgyalási fordulót követően sikerült a megállapodást
megkötni, amely alapján a direkt munkavállalók részére a
súlyozott emelés átlagosan 7%-os bérfejlesztést jelent.
A cég eredményes működése esetén az év végi jutalom
összege 50.000 Ft. A jelenléti bónusz összege a korábbiakkal megegyező módon.
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A MÁV-csoport dolgozóinak jövedelmi helyzetét
javító intézkedések 2021-ben
Kiegészítő lojalitási bónusz
A 2020. évi bérmegtakarítás lehetőséget ad a MÁV-csoportban dolgozóknak a lojalitási juttatás összegének kiegészítésére. Ennek megfelelően a december hónapban
már kifizetett összegen felül, a munkáltató egyoldalú
kötelezettségvállalásában foglalt feltételek mentén, további bruttó 65.000 Ft/fő összeg kifizetését biztosította
2021 januárban.
A juttatásra való jogosultság szabályai megegyeznek a
kollektív szerződések vonatkozó pontjában foglalt rendelkezésekkel, így a lojalitás juttatás összegének megállapítása az elszámolási időszakban munkaviszonyban
töltött munkanapok arányában történik. Azonban nem
részesülnek a juttatásból azok a munkavállalók, akiknek 2021. január 15-én a munkaviszonya már megszűnt,
vagy a felmondási idejüket töltik, vagy a munkaviszonyuk
megszüntetésével kapcsolatban a munkavégzési kötelezettség alól mentesültek.

Vizsgaösztönzők a MÁV-nál
A MÁV Zrt-nél további három évre (2023. december 31-ig)
meghosszabbításra került a vizsgaösztönző megállapodás időbeli hatálya, amely még 2018 nyarán került megkötésre, a hatósági időszakos vizsgák sikeresebb teljesítése érekében.

Alapbér-kiegészítés és bérpótlékok a MÁV
Zrt.-nél
A MÁV Zrt 2021. június 30. napjáig – figyelemmel a foglalkoztatáspolitikai nehézségekre - egyoldalú intézkedéseket hajt végre.
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- 10%-os mértékű alapbér-kiegészítésre kerül sor Budapest Pályavasúti Területi Igazgatóság meghatározott
munkaköreiben. Ezen rendelkezés 68 szolgálati helyet
érint.
- 5%-os mértékű alapbér-kiegészítés a fejpályaudvarok
és bevezető szakaszai meghatározott szolgálati helyein
és munkaköreiben. Ezen rendelkezés 68 szolgálati helyet érint.
- 10%-os mértékű alapbér-kiegészítés a TEB szakterület meghatározott szolgálati helyein és munkaköreiben.
- 4000 Ft/szolgálat összegű alapbér-kiegészítés meghatározott szolgálati helyeken, tolatásvezetői tevékenységet ellátók körében.
- A vasúti járművezetők balesetmentességének ösztönzése céljából juttat bérpótlékra vonatkozó jogosultságokat.

100.000 forint került a MÁV - VOLÁN csoportban dolgozók SZÉP kártyájára
A szakszervezetek és a munkáltató között létrejött megállapodás alapján nettó 100.000 Ft kerül a MÁV - VOLÁN
csoportban dolgozók SZÉP kártyájának vendéglátás alszámlájára.
A megállapodásban érintettek: MÁV Zrt, MÁV-START Zrt,
MÁV Szolgáltató Központ Zrt, MÁV FKG Kft, MÁV HÉV,
MÁV Vagon Kft., MÁV FKV Kft, Záhony Port és a VOLÁNBUSZ Zrt dolgozói.
Azoknak, akik nem rendelkeznek még SZÉP kártyával,
június 1-ig van lehetőségük SZÉP kártya számla nyitására a juttatás igénybevételéhez.
Az egyösszegű nettó 100.000 Ft utalására 2021. március
31- ig került sor.
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A szakszervezet és az üzemi tanács joga,
szerepe a magyar jogban
A munkaügyi kapcsolatok intézményrendszerében mind
a szakszervezetek, mind az üzemi tanácsok fontos szerepet töltenek be, azonban gyakran azt tapasztaljuk, hogy
ezek hatásköre, feladata, szerepe sem a munkavállalók,
sem a munkáltatók számára nem egyértelmű. Németországban és Ausztriában kiemelkedő az üzemi tanácsok
szerepe, Nyugat-Európában (különösen Franciaországban), illetve a dél-európai országokban a szakszervezetek jellemzőek. Elsősorban magyar sajátosság, hogy
a cégeknél üzemi tanács és szakszervezet is működhet.
A gyakorlatban pedig az is előfordul, hogy az üzemi tanács tagjai egyben szakszervezeti tisztségviselők is, így
az üzemi tanács és a szakszervezet feladatát, szerepét
nem könnyű elkülöníteni. A Munka Törvénykönyve (Mt.)

ezekről részletesen rendelkezik. a XX.fejezet az üzemi
tanácsra, a XXI.fejezet pedig a szakszervezetre vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A szakszervezet mindenekelőtt érdekképviseleti szerv,
mely elsődleges célja, hogy – lehetőleg kollektív szerződésben rendezve - a munkaadókkal együtt szabályozza
a foglalkoztatás feltételeit. Az üzemi tanács a vezetést
támogató, informáló és döntések előkészítését segítő
testület.
A következő táblázat bemutatja a szakszervezet és az
üzemi tanács közötti főbb különbségeket, illetve segít elhatárolni a szerepüket, hatáskörüket, feladataikat:

Szakszervezet

Üzemi tanács

Szerep

Képviseleti jog

Participációs jog, részvételi a munkáltatói döntésekben

Jogállása

Civil szervezet- jogi személy

Nincs jogi személyisége

Hatáskör

Több munkáltatónál működhet

Csak az adott munkáltatónál működhet

Létrehozása

A munkavállalók elhatározásától
függ

Ha a munkavállalók létszáma eléri
a törvényben meghatározott létszámot, akkor kiírják az üzemi tanács
választást.

Feladata

Munkavállalói érdekek védelme,
akár konfliktus felvállalása árán is

A munkáltatóval való együttműködés
a konfliktusok megelőzése érdekében

Jogköre

Tájékoztatás
Képviselet
Konzultáció
Bértárgyalás
stb.

Tájékoztatás
Véleményezés
Együttdöntés
Konzultáció

Munkáltatóval kötött megállapodás

Kollektív szerződés

Üzemi megállapodás

Sztrájk

Szervezhet

Az üzemi tanács a munkáltatónál
szervezett sztrájkkal kapcsolatban
pártatlan magatartásra köteles. Ennek értelmében sztrájkot nem szervezhet, illetve a sztrájkot nem támogathatja és nem akadályozhatja. Az
üzemi tanács sztrájkban részt vevő
tagjának megbízatása a sztrájk idejére szünetel.

A következőkben részletesebben bemutatjuk a szakszervezetek, illetve az üzemi tanácsok jogait, melyet az alábbi
táblázat összegez:
Szakszervezet joga

Üzemi tanács joga

bértárgyalás, bérmegállapodás megkötése a munkáltatóval együttdöntés
kollektív szerződés kötés

üzemi megállapodás kötés

képviselet

véleményezés

tájékoztatás

tájékoztatás

konzultáció

konzultáció

sztrájk
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Szakszervezeti jogok

Az üzemi tanács jogai

1. Bértárgyalás, bérmegállapodás megkötése
A bértárgyalás, bérmegállapodás megkötése a munkáltatóval kizárólag szakszervezeti jogosultság.

Együttdöntési jog, mely alapján a munkáltató és az üzemi tanács közösen dönt a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében.
Véleményezési jog, mely azt jelenti, hogy a munkáltató
döntése előtt legalább tizenöt nappal kikéri az üzemi
tanács véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját
érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről.

2. Jog a tagok képviseletéhez
- A szakszervezet joga, hogy a munkavállalókat a munkáltatóval vagy ennek érdek-képviseleti szervezetével
szemben anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikkal és kötelezettségeikkel
kapcsolatban képviselje.
- A szakszervezet jogosult a tagját - meghatalmazás
alapján - gazdasági és szociális érdekeinek védelme céljából bíróság, hatóság és egyéb szervek előtt képviselni.
3. Tájékoztatáshoz való jog
- A szakszervezet jogosult a munkavállalókat a munkaügyi kapcsolatokkal vagy a munkaviszonnyal összefüggő
kérdésekben tájékoztatni.
- A munkáltató - a szakszervezettel egyeztetve - biztosítja annak lehetőségét, hogy a szakszervezet a tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást a munkáltatónál
közzétegye.
- A szakszervezet a munkáltatótól a munkavállalók
munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet.
4. Konzultáció joga
A szakszervezet jogosult a munkáltatói intézkedéssel
(döntéssel) vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a munkáltatóval közölni, ezzel összefüggésben
konzultációt kezdeményezni. A munka törvénykönyve
szerint konzultációnak minősül a munkáltató és az üzemi tanács, illetve a munkáltató és a szakszervezet közötti véleménycsere, párbeszéd.
5. Sztrájkhoz való jog
A dolgozókat a gazdasági és szociális érdekeik biztosítására megilleti a sztrájk joga. A sztrájkot általában a
szakszervezet szervezi meg.
6. Kollektív szerződés (KSZ) kötésének joga
A kollektív szerződés normatív részében kerülhetnek
szabályozásra azok a munkavállalókat érintő fontos kérdések, amelyről a Munka tv. nem rendelkezik, hanem
a felekre bízza a döntést, vagy megengedett a kollektív
szerződésbeli eltérés. Meghatározhatja:
- a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezett
ségeket,
- ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját és
- az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét.
A kollektív szerződés kötési jogosulstághoz a szakszervezetnek megfelelő számú tagsággal kell rendelkeznie
(a cég munkavállalóinak legalább 10%-a).

Tájékoztatáshoz való jog, melynek keretében az üzemi
tanács feladatának ellátása érdekében jogosult tájékoztatást kérni és tárgyalást kezdeményezni, amelyet
a munkáltató nem utasíthat el. Az üzemi tanács tájékoztatási kérése kiterjedhet a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági, szociális érdekeivel,
az egyenlő bánásmód követelményének megtartásával,
személyügyi kérdésekkel stb. kapcsolatos információkra, adatokra, körülményekre, valamint a munkáltató
gazdálkodását érintő kérdésekre . Ezen kívül a munkáltatónak félévente tájékoztatnia kell az üzemi tanácsot a
gazdasági helyzetét érintő kérdésekről, a munkabérek
változásáról, a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról,
a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről, a munkáltatónál
foglalkoztatott munkavállalók számáról és munkakörük
megnevezéséről.
Konzultációs jog
Az üzemi tanács a munkavállalókkal kapcsolatos kérdésekben konzultálhat a munkáltatóval. Ennek különös
szerep jut a csoportos létszámleépítés esetén.
Üzemi megállapodás megkötése
Az üzemi tanács a munkavállalókra vonatkozó üzemi
megállapodást kizárólag akkor köthet, ha a cégnél nincs
képviseleti joggal rendelkező szakszervezet. A cégnél
működő szakszervezet esetén az üzemi megállapodás
ún. kötelmi jellegű, azaz a munkáltató és az üzemi tanács közötti kapcsolatrendszert szabályozza.
Összegezve a fentieket, mind a szakszervezet, mind az
üzemi tanács fontos szerepet tölt be a munkaügyi kapcsolatok rendszerében, a két képviseleti intézménynek
azonban eltérő szerepe, hatásköre van a cégen belül.
Megjegyezzük, hogy korábban a szakszervezetek egyenesen rá voltak kényszerítve, hogy helyet harcoljanak
ki a jelöltjeiknek az üzemi tanácsban, ugyanis a reprezentativitásuk függött az üzemi tanács választás során a
jelöltjeikre leadott szavazatok számától. A 2012-ben hatályba lépett Mt. változtatott a szakszervezeti reprezentativitás szabályain azzal, hogy a szakszervezet kollektív
szerződés kötési jogosultságát megfelelő taglétszámhoz
kötötte. Tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy az
üzemi tanácsok a mai napig is főként azoknál a vállalatoknál működnek hatékonyan és a munkavállalókat
megfelelően képviselve, ahol szakszervezet is működik.
dr. Antal-Molnár Emese
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Bemutatkozik

Farkas Csaba
Farkas Csaba, több éve az MTSZSZ tagja, 2021. áprilisától teljes
munkaidőben látja el az érdekvédelmi feladatokat a miskolci Bosch
cégnél, melynek köszönhetően a szakszervezeti tevékenység tovább
erősödött a vállalatnál.

Hogyan kerültél kapcsolatba az MTSZSZ -szel? Mióta
vagy tag? Hogyan emlékszel vissza a kezdeti időkre?
2003-ban a Robert Bosch Power Tool Kft-hez kerülve, villamos technikusként, a gyártó sorok biztonságos és folyamatos működtetése volt a feladatom. Számomra a precizitás és a tökéletesen kivitelezett munkavégzés, szerves
része a napi feladataimnak. Mindig könnyen ment a kommunikáció és a felmerülő problémák elhárítása.
2015 környékén az MTSZSZ megalakulását követő évben
kerültem tagként a miskolci Bosch tagcsoport egységét
bővítve.
Milyen tevékenységeket végeztél eddig a szakszervezetben? Milyen feladataid voltak / vannak?
2020 tavaszán, a már régóta ismert, nagyon jó kollégám
és egyben barátom, Nyitrai Gábor felkért, hogy segítsem
néhány dologban az MTSZSZ munkásságát.
Akkor én csak a szakszervezet egy tagja voltam. A felkérésnek nagyon szívesen eleget tettem.
Kezdetben csak egy szimpla feladatnak éreztem, de ahogy
jobban bele láttam az MTSZSZ munkásságába, egyre inkább megtetszett. Mivel mindig is fontos volt számomra
a segítség nyújtás és empatikus voltam az emberekkel,
ez az irány egy egészen más aspektusból világította meg
a szakszervezet feladatkörét. Ezek után már azt éreztem,
hogy ezen az úton szeretnék tovább haladni.
Az MTSZSZ tavaly év végén bérmegállapodást kötött a
cég vezetőivel. Milyennek ítéled ezt a megállapodást?
Életem első bértárgyalásán vettem részt, ahol komoly
feladat volt megnyilvánulni ezen a meghatározó eseményen. Az MTSZSZ országos vezetőivel, és a közös
kommunikációnkkal határozott érveinkkel, a Boschban
dolgozók érdekeit képviselve és támogatva egy sikeres
bérmegállapodást értünk el.
Hogyan látod az MTSZSZ további lehetőségeit a gyárban,
illetve országosan? Megítélésed szerint mi az MTSZSZ
erőssége?
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A szakszervezet azon dolgozik, hogy folyamatosan bővítse létszámát. A kommunikáció és a toborzások még
inkább felerősítik majd az „egységben az erő” elvét!
Nagyon fontos számunkra a területi ismertség is, elsőként Borsod megye, majd pedig az Észak-keleti régió
iparának dolgozóinak kínálnánk együttműködést, valamint hatékony érdekvédelmet.
Az MTSZSZ erőssége egyedülálló a szakszervezetek világában, innovatív, szakmai csapat segíti a XXI. század
fő kihívásainak feltérképezését, az ipar és technológia,
valamint humánerőpiac megváltozásából adódó nehézségek munkavállalókra gyakorolt negatív hatások csökkentését.
Milyennek ítéled a kapcsolatot a munkáltatóval a cégnél?
Az eddig elért eredményeink is tükrözik a vezetőséggel
való jó kapcsolatot és a kölcsönös bizalmat.
Úgy vélem, mindkét fél partnerként tiszteli a másikat,
sokat dolgozunk azon, hogy a konstruktív és valódi jó
kapcsolat fennmaradjon.
Milyennek ítéled a kapcsolatot az MTSZSZ központi
szervezetével?
A központi vezetőséggel folyamatos és nagyon jó a kapcsolatunk. Támogatásukkal és segítő információikkal
inspirálnak minket. Oly annyira, hogy azokat át tudjuk
integrálni a munkánkba, hogy a dolgozókat a legnagyobb
lojalitással tudjuk támogatni.
Mivel foglalkozol szabadidőben? Mi a hobbid?
Szabadidőmben legszívesebben a családi házunkat és
környezetét rendezgetem.
Szeretek a barátaimmal közös programokon részt venni.
Hogyan tudnak elérni, mik az elérhetőségeid?
Boschos flottás hálózatnak köszönhetően minden kollégám számára elérhető a telefonszámom, de természetesen van email címem is: farkas.csaba@mtszsz.hu
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Jogi tudnivaló
Kötelezheti-e a munkavállalót fizetés
nélküli szabadságra a munkáltató?
A munkáltató foglalkoztatási kötelezettségéből fakadóan
(Mt. 51.§) abban az esetben is, ha a munkáltató önhibájából nem biztosítja a beosztás szerinti munkaidőben a
foglalkoztatást az Mt. 146.§ alapján állásidőt köteles fizetni.
Ebben az általánosságban leírt tézisből következik, hogy
a hatályos Mt. nem teszi lehetővé a munkáltató számára,
hogy egyoldalú intézkedésével dolgozóját fizetés nélküli
szabadságra küldje, annak viszont nincs akadály, hogy a
felek közötti megállapodás rögzítse a fizetés nélküli szabadságot. Fontos megemlíteni, hogy a társadalombiztosítási jogszabályok (2019. évi CXXII. tv 16.§. a) szerint
főszabály, hogy a fizetés nélküli szabadság ideje alatt a
társadalombiztosítás szünetel. Ez azt jelentette, hogy a
fizetés nélküli szabadság idejére (ha a megállapodásban
a munkáltató a befizetést nem vállalta át) az egészségügyi szolgáltatás csak akkor maradt fenn, ha az érintett

munkavállaló a havi 7.740-Ft (napi 257- Ft) egészségügyi
szolgáltatási járulékot megfizette. E gyakorlati problémát orvosolta a 140/2020. Korm. rendelet (2020. május)
20.§-a, amely a veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatási jogosultságát megállapította. Ezzel elhárult a fent körülírt
probléma. (Megjegyezzük, hogy az Mt. 127-133. §-a tételesen felsorolja a munkavállaló által igénybe vehető
fizetés nélküli szabadság eseteit, mikor is a munkáltató
mérlegelés nélkül köteles a munkavállalónak e jogintézményt biztosítani, egyéb esetekben - ha a munkavállalót
esetleg a pandémiás helyzet inspirálta is – nem köteles
a fizetés nélküli szabadságot biztosítani, az a munkáltató
diszkrecionális jogkörébe tartozó kérdés.)
Összegzésképpen megállapítható, hogy írásbeli megállapodás alapján akár a munkáltató kezdeményezésére is
nincs akadálya a fizetés nélküli szabadság biztosításának.
dr. Tóth Sándor

Rákérdezhet-e a munkáltató, hogy be vagyunk-e oltva?
A jelenlegi járványhelyzetben felmerül a kérdés, hogy a
munkáltató jogosult-e kezelni a foglalkoztatottak koronavírus elleni védettségére vonatkozó adatait.
A járványhelyzet szükségessé teheti a cégek számára,
hogy tisztában legyenek azzal, védettek-e már kollégáik a koronavírussal szemben.
Az ehhez kapcsolódó személyes adatokat viszont különös körültekintéssel kell kezelni, mert a jogellenes
eljárás több millió forint bírsággal is járhat.
A jelenlegi járványhelyzetben felmerül a kérdés, hogy
a munkáltató jogosult-e kezelni a foglalkoztatottak
koronavírus elleni védettségére vonatkozó adatait.
A hatályos adatvédelmi szabályok alapján a munkáltatónak mindenekelőtt meg kell határoznia a személyes
adatok kezelésének pontos célját és az adatkezelés jogszerűségét alátámasztó jogalapot. A védettség ténye –
akár a betegségből való felgyógyulás, akár az oltottság
– a GDPR szerint a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó egészségügyi adatnak minősül. Emellett
a magyar munka törvénykönyve is szabályozza, milyen
esetekben korlátozható a munkavállaló személyiségi
joga.
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A NAIH iránymutatása alapján a védettség meglétét a
munkáltató csak munkajogi, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi vagy munkaszervezési okokból ismerheti meg. Az adatkezelés célja csak az lehet, hogy
a munkáltató megtehesse és meg is tegye a munkavállalók és a velük kapcsolatba kerülők élete és egészsége
védelmében szükséges intézkedéseket. A munkáltató
ezen adatkezelése járványügyi érdeket – mint jelentős
közérdeket – is szolgál.
A munkáltatónak munkakörönként kell mérlegelnie,
szükséges-e az adatkezelés.
Ilyen adat csak a védőoltást igazoló applikáció és a védettségi igazolvány lehet, de azokról a munkáltató másolatot nem készíthet, azokat nem tárolhatja és nem is
továbbíthatja. A védettség tényén és időtartamán kívül a
munkáltató semmilyen egyéb adatot nem gyűjthet és kezelhet jogszerűen.
„Az egészségügyi adatok jogellenes kezelése komoly
bírsággal is járhat. Az adatkezelőknek a fentieken túlmenően rendelkezniük kell az adatkezelés átláthatóságáról, az adatok pontosságáról és biztonságáról is.
A GDPR értelmében kötelező előírás az adatkezelési tájékoztató elkészítése, amelyben az érintettek számára
közérthetően és kellően részletesen meg kell határozni
többek között az adatkezelés célját, jogalapját, az adatok
megőrzésének időtartamát és az adatokhoz hozzáférésre jogosultak körét.
Forrás:startlap.hu
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Ez a mi
kiváltságunk

UniCredit Partner Kedvezmények
Ismerje meg a dolgozói számlacsomagokhoz
tartozó kedvezményeket!

Számlacsomagok
a havidíj visszatérítésével
a feltételek teljesítése esetén
(EBKM: 0,01%)

Díjmentes és kedvezményes tranzakciók
Havidíjmentes kényelmi szolgáltatások
SMS -; Mobilalkalmazási
és Telefonos banki szolgáltatás

Egyedi
hitelkondíciók

A további részletekért kérjük, látogasson el a www.unicreditbank.hu/partnercsomag információs oldalunkra, illetve érdeklődjön mobilbankár kollégánknál:

Név:

Vitéz Kornél

Telefon: +36-20-974-0104
E-mail: vitez.kornel@unicreditgroup.hu

unicreditbank.hu
unicredit-bank-hungary

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A díjmentes tranzakciókat a bank visszavonásig tartó akció keretében, feltételhez kötötten biztosítja.
A számlaszerződés részletes feltételeit az Általános Üzleti Feltételek és a vonatkozó Kondíciós Listák tartalmazzák.

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.

