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  Tisztelt Munkatársak! 

A mai napon a MÁV-Volán Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács ülésén folytatódtak az évvégi kifizetéssel 

kapcsolatos tárgyalások, melynek a célja a juttatás összegének emelése volt. A tárgyaláson megállapodás 

született, melynek értelmében: 

Minden munkavállaló bruttó 260.000 forint juttatásra jogosult, amennyiben 2022.11.30-án létszámban 

volt, amennyiben a munkavállaló nyilatkozik róla a juttatás kérhető szépkártyára is. 

• a bruttó 260 000 Ft pénzjuttatás nettó 172 900 Ft-ot jelent készpénz választása esetén. 

• a bruttó 260 000 Ft SZÉP kártya juttatás nettó 222 730 Forintot jelent majd.  

- A munkavállalók további bruttó 50.000 forint készpénz utalást kaphatnak, a decemberi 

bérmegtakarítás terhére, mely összeg SZÉP kártyára nem kérhető. 

Ha pénzjuttatást szeretnénk, nem kell tenni semmit. 

A SZÉP-kártya juttatásra vonatkozó kérelmet online, a https://kerdoiv.mavcsoport.hu/nyilatkozat oldalon 

lehet kitölteni, 2022. december 12. és 2022. december 15. között.  

A kérelemhez a törzsszámra és a 2022. október havi bérjegyzéken szereplő egyéni kódra (EK) lesz 

szükségünk. 

A kifizetés várható időpontja 2022. december 22. 

- Megállapodás született arról, hogy azok a munkavállalók, akik december hónapban a karácsonyi 

ünnepnapon munkát végeznek, további összegekre lesznek jogosultak a ledolgozott órák 

függvényében. 

Kedves Tagjaink! Szakszervezeti Tagok! 

Ezúton szeretnénk megköszönni nektek, hogy kitartottatok mellettünk és támogattátok tagságotokkal 

szakszervezetünket és a szakszervezeti mozgalmat, melynek eredményeképpen, így év végére hosszas 

tárgyalások eredményeképpen sikerülhetett ezt a megállapodást tető alá hozni. Nélkületek ez nem 

sikerülhetett volna, hisz az érdekképviseleti munka sikeressége a tagok összefogásának köszönhető.  

TI szakszervezeti Tagok, akik tagdíjat fizettek: részt vesztek a munkában, közösséget építetek, kiálltok 

a kollégákért és (anyagi) áldozatot (tagdíj) vállaltok annak érdekében, hogy ilyen és ehhez hasonló 

megállapodások születhessenek. 

A szakszervezeteken kívüli kollégák köszönetet mondhatnak NEKTEK szakszervezeti tagoknak, hogy 

általatok ők is részesülhettek az év végi emelt kifizetésből. (vagy akár a mindennapokban a KSZ 

juttatásaiból).   
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Remélhetőleg idővel minél többen ismerik majd fel a munkavállalók közül, hogy a munkáltatókkal 

szemben csak egységes fellépéssel tudunk fellépni és sikert elérni. 

Az év zárásaként 2022. december 16-án 16.00-tól szakszervezetünk bulit szervez a Száva kocsiszínben, 

melyre ismételten hívunk meg Benneteket. A részvétel díja 2000 forint/fő.  (Jelentkezni Illés Csabánál, 

vagy a képviselőknél tudtok) 

 

Üdvözlettel: 

 

FHSZ Kommunikáció 

 

Budapest, 2022. 12. 12. 
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