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Választhatnak a vasutasok, hogy SZÉP kártyára vagy - bankkártyára és SZÉP kártyára- 

kérik a lojalitási bónuszt 

A MÁV-csoport vállalatainak Kollektív Szerződésében erre az évre meghatározott bruttó 

350.000 Ft pénzbeli juttatás helyett választhatják a dolgozók azt is, hogy bruttó 181.000 Ft 

pénzbeli juttatást és 172.000 Ft SZÉP Kártya vendéglátás juttatást kérnek a munkavállalói 

lojalitást elismerő kifizetésére. A munkavállaló választásáról elektronikus úton, 2020. november 

13. és 2020. november 30. között nyilatkozhat. 

Akinek az eredeti bruttó 350.000 Ft kifizetése elfogadható, nem kell tenniük semmit. 

Nyilatkozni mindössze azoknak kell, akik a juttatást meg kívánják osztani a SZÉP kártya és a 

pénzbeli kifizetés között.  

A választási lehetőséget az teszi lehetővé, hogy a Magyar Kormány Gazdaságvédelmi 

Akcióterve a hazai turizmus élénkítéséhez való hozzájárulás érdekében 2020. évre eltörölte a 

SZÉP kártya juttatás szociális hozzájárulási adóját, ezzel kedvezményesebbé téve a juttatási 

formát.  
 

Megkezdődtek a minimálbér és a garantált bérminimumra vonatkozó tárgyalások 

Megkezdődtek a következő évi minimálbérrel, garantált bérminimummal és bérajánlással 

kapcsolatos egyeztetések a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának 

(VKF) elmúlt heti ülésén. A járványügyi vészhelyzet számos bizonytalanságot okoz a 

tárgyalások folytatása során, ennek ellenére az emelések nem maradhatnak el a következő 

évben sem. A tárgyalások novemberben folytatódnak.  
 

MTSZSZ siker az ebm papst cégnél tartott munkavédelmi képviselő választáson 

Október 27-28-án munkavédelmi képviselő választásra került sor az ebm papst cég sülysápi 

telephelyén. A választásra jogosultak 75,3 % vett részt a szavazáson. A 3 fős munkavédelmi 

bizottságba 2 fő MTSZSZ jelölt került. Köszönjük az MTSZSZ jelöltjeire leadott szavazatokat.  
 

A munkavédelem legfontosabb kérdései, az MTSZSZ webinárium 6 részében 

Október 27-én folytatódott az MTSZSZ által indított webinárium, amelynek múlt heti adásában 

a munkavédelem legfontosabb kérdéseit elemeztük az MTSZSZ szakértőjének segítségével. A 

teljes adás megtekinthető az MTSZSZ honlapján, illetve youtube csatornáján: 

https://www.youtube.com/watch?v=jztsuqM5Ukk  

A következő részben november 3-án 13:00 órától a www.facebook.com/mtszsz oldalon a 

szakszervezetei jogokkal kapcsolatos tudnivalókat beszéljük át.  
 

Olcsóbb üzemanyag az MTSZSZ tagjainak 

Ismét lehet igényelni a MOL-MTSZSZ partnerkártyát. A hagyományos EVO üzemanyagoknál 6 

Ft/l kedvezményt lehet igénybe venni, illetve 1 multipontot lehet a kártyán gyűjteni. Prémium 

üzemanyag vásárlás esetén 12 Ft/l kedvezményt biztosítanak, valamint 5 multipont kerül 

jóváírásra a kártyán. https://mtszsz.hu/mol-partnerkartya 
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