Hírlevél
Tisztelt Tagjaink!
Az elmúlt időszakban többen is kértétek, hogy foglaljuk össze a MÁV-HÉV Zrt.-nél az idei évi bérrelcafeteriával kapcsolatos történéseket, ezért e tájékoztatóval próbálunk egy kis segítséget nyújtani
a témában.
A cafeteria rendszer átalakításra került. Az idén már a MÁV-Volán Csoporthoz hasonlóan történt és
történnek a kifizetések.
Eddig történt:
-

Március hónapban nettó 100.000.- Ft SZÉP kártya juttatás érkezett minden jogosult
munkavállalónak.
Június hónapban nettó 200.000. - Ft értékű szép kártya juttatást, vagy bruttó 200 000 Ft
pénzjuttatás kifizetést vagy bruttó 100 000 Ft pénzjuttatás kifizetést és nettó 100 000 Ft
SZÉP Kártya vendéglátás - alszámla juttatást kaptak munkavállalóink.

Ami várható:
-

-

-

December hónapban hóközi kifizetéssel munkavállalói lojalitást elismerő juttatás címen
legalább bruttó 220.000.- Ft kifizetése történik meg. (melynek egy része SZÉP kártyára lesz
kérhető)
2022. január hónapban bruttó 50 000 Ft kerül kifizetésre.
A keresetek növelése érdekében 2022. január 1. napjával alanyi jogú 10% mértékű
alapbéremelés lesz, a 6-17 MMK besorolási kategóriában foglalkoztatott munkavállalók
részére.
Többletteljesítmény pótlék (létszámhiány miatt) kifizetését kezdeményeztük egyelőre a
témában pozitív fejleményről nem tudunk beszámolni.
Kezdeményeztük a munkáltatói nyugdíjpénztári hozzájárulás mértékének emelését is,
sajnos egyelőre ebben a témában sem tudunk érdemi fejleményekről beszámolni.
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Szeretnénk mindenkit ismételten tájékoztatni, hogy szakszervezetünk új szolgáltatásokat nyújt
tagjai részére.
INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
MUNKAJOG, HÁZASSÁGI, CSALÁDJOGI KÉRDÉSEK, GYERMEKELHELYEZÉS, GYERMEKTARTÁS, ÖRÖKLÉSI, HAGYATÉKI
INGATLAN-ADÁSVÉTELI, KÖZLEKEDÉSI ÜGYEKBEN valamint POLGÁRJOG és BÜNTETŐJOG TERÜLETÉN.

A bejelentkezéshez szükséges a szakszervezettől kapott tagi igazolás megléte, melyet a képviselőitektől kérhettek.
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a tanácsadás kizárólag személyesen történhet, telefonon csak időpont
kérhető!

DR. BORSAI ÜGYVÉDI IRODA
Budapest
Szent István körút 17. 1055
IV/5, kapucsengő: 73
Telefon: 06-20-9412-926
info@drborsai.hu

Balesetbiztosítás Tagjaink részére
Szakszervezetünk a Vasutasok Szakszervezetével kötött együttműködési
megállapodás alapján tagjait balesetbiztosításban részesíti. (Signal Biztosító)

Amennyiben a szolgáltatást igénybe szeretnétek, venni azt a kárbejelentő nyomtatvány
kitöltésével tehetitek meg, melyet a helyi képviselőktől kérhettek!
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