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Kiegészítő lojalitási bónusz a vasutasoknak
A 2020. évi bérmegtakarítás lehetőséget ad a MÁV Zrt-nél és a MÁV START Zrt-nél 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 kifizetésére kerül sor, tervezetten 2021. január 22-én. A
MÁV-csoport további vállalatainál a kifizetésre kerülő összegek megállapítása folyamatban van. A
juttatásra való jogosultság szabályai megegyeznek a kollektív szerződések vonatkozó pontjában
foglalt rendelkezésekkel, így a lojalitás juttatás összegének (65.000 Ft/fő) 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.
https://mtszsz.hu/hirek/lojalitasi-bonusz-a-mav-csoportban-dolgozoknak

Folytatódtak a bértárgyalások a versenyszféra cégeinél
Az elmúlt héten folytatódtak az előző időszakban megkezdett bértárgyalások a versenyszféra
vállalatainál. Több cégnél is hátráltatja a tárgyalásokat, hogy még mindig nem ismert a
minimálbér és garantált bérminimum idei évi összege.
A tárgyalások kedvezően alakulnak az EBM Papst cégnél, viszont továbbra sincs megállapodás
közeli helyzet a ContiTech vállalatnál.

Munkavégzés hideg környezetben
A szabadtéri munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50
százaléknál hosszabb időtartamban a +4 °C-ot nem éri el. A zárttéri munkahely hidegnek minősül,
ha a hőmérséklet a munkaidő 50 százaléknál hosszabb időtartamban a +10 °C-ot nem éri el.
Hidegnek minősülő munkahelyeken munkaszervezéssel kell biztosítani, hogy óránként legalább 5,
de legfeljebb 10 perces (szélsőségesen hideg időjárási körülményeknél akár hosszabb
időtartamban) pihenőidő beiktatása történjen. A hidegnek minősülő munkahelyeken meleg (+50
°C hőmérsékletű) teát is biztosítani kell a munkavállalók számára, a higiénés követelmények
betartásával (személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharak). A tea ízesítéséhez cukrot,
illetve édesítőszert kell biztosítani.

2020-ban átlagosan 3,3%-kal nőttek az árak az előző évhez képest
A fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal emelkedtek, ezen belül a legnagyobb mértékben
az élelmiszerek drágultak, 7,2%-kal. A szeszes italok, dohányáruk ára 6,9, a szolgáltatásoké 2,9,
a tartós fogyasztási cikkeké 1,4, a háztartási energiáé 0,3%-kal nőtt.
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

