MTSZSZ HÍRLEVÉL 2021. év 46. hét
Továbbra is szabadon felhasználhatóak a SZÉP kártyán lévő összegek
A SZÉP kártyák felhasználása továbbra is könnyebb lesz, mivel a vonatkozó kormányrendelet
módosításával 2022. szeptember 30-ig lehet felhasználni bármelyik alszámlán lévő összeget,
másik alszámlán igénybe vehető szolgáltatás megfizetésére. Így korlátozás nélkül lehet használni
a SZÉP kártyát a következő hónapokban is, nem kell külön figyelmet fordítani az alszámlákra.

Már nyilatkozhatnak a lojalitási bónuszról a vasutasok
November 10-25 között nyilatkozhatnak a MÁV-VOLÁN csoport dolgozói, hogy a lojalitási
bónuszukat milyen formában kívánják megkapni.
Aki számára megfelelő:
- Bruttó 300.000 Ft-os pénzbeli juttatás nincsen semmi tennivalója, az összeget december közepén
átutalják a bankszámlájára.
Lehetőség van a juttatás megosztására:
- Bruttó 135.000 Ft pénzbeli juttatás és nettó 165.000 Ft SZÉP-kártya vendéglátás alszámlára
történő utalással, vagy
- Nettó 165.000 Ft SZÉP-kártya vendéglátás alszámlára és nettó 135.000 Ft SZÉP-kártya szállás
alszámlára történő utalás kerüljön kifizetésre.
Nyilatkozni kizárólag elektronikus módon lehet a napokban megkapott fizetési szelvényen szereplő
kód segítségével.

Bértárgyalások a TetraPak-nál
Az elmúlt héten bértárgyalást folytattunk a budaörsi TetraPak céggel a 2021. évi elmaradt
bérmegállapodással kapcsolatban. Ismeretes, hogy tavasszal több tárgyalási forduló után sem jött
éltre bérmegállapodás az MTSZSZ és a vállalat között. A munkáltató egyoldalú döntéssel emelte a
béreket.
Napjainkra bebizonyosodott, hogy az infláció mértéke meghaladta a vártat, így a cégnél a bérek
reál értéke csökkent, ugyanakkor nem sújtotta a vállalat (más cégeket viszont érintő) alkatrész
hiány miatt termelés leállítása.
Így az MTSZSZ a béreknek még az idei évben történő megemelést tartja elfogadhatónak vagy egy
magasabb egyösszegű decemberi kifizetést. A tárgyalások folytatódnak.

Megjelent az új vasúti menetrend
December 12-én, vasárnap lép életbe a MÁV-START 2021/2022-es menetrendje, amelynek a
részletei
megtekinthetőek:
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/2021-2022-evi-kozforgalmu-menetrend A
közösségi közlekedést gyakran használók legközelebb jövő nyáron tehetik meg észrevételeiket,
javaslataikat a vasúti menetrendek tervezéséhez.

Az MTSZSZ számos kedvezményes szolgáltatást biztosít tagjai számára
Pénzügyi megoldások, tankolás, szállodák, mobil szolgáltatók, éttermek kedvezményei nyújtanak
jelentős
megtakarításokat
a
mindennapokban.
Részletek:
https://mtszsz.hu/galeria/legyel-te-is-mtszsz-tag

