
 

Független HÉV Szakszervezet 1072 Budapest, Akácfa utca 15. Tel: 06/70 698 08 57 (Elnök) www.fhsz.hu mail: illes.csaba@mav-hev.hu 

   

 

 

Kedves Munkatársunk! 

Tájékoztatunk, hogy a Munkáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Bérmegállapodás szerinti, 

december hónapban kifizetésre kerülő bruttó 220.000 Ft. munkavállalói lojalitást elismerő 

pénzbeli juttatás helyett, a nettó jövedelem növelése érdekében,  

- bruttó 55.000 Ft pénzbeli juttatás és nettó 165.000 Ft SZÉP kártya vendéglátás alszámlára 

történő utalás kerüljön kifizetésre, vagy 

- nettó 165.000 Ft SZÉP kártya vendéglátás alszámlára és nettó 55.000 Ft SZÉP kártya szállás 

alszámlára történő utalás kerüljön kifizetésre. 

 

Mit kell tenni, ha juttatást a fentiek szerint, részben SZÉP kártya juttatás vagy teljes egészében 

SZÉP kártya juttatás formájában szeretnéd megkapni? 

2021. november 10. és 2021. november 25. között ezt jelezned kell a 

https://kerdoiv.mavcsoport.hu/nyilatkozat oldalon elérhető elektronikus nyilatkozaton. 

 

Az elektronikus nyilatkozat bármilyen interneteléréssel rendelkező (nem csak MÁV-hálózatba 

kötött) számítógépen vagy mobiltelefonon keresztül elérhető a fenti időszakban, a hét bármely 

napján, 0-24 óráig. 

A nyilatkozattételhez a törzsszámára és az október havi bérjegyzékkel megküldött egyéni kódra 

lesz szükséged. A bérjegyzéken az egyéni kód a járandóságok rész felett található meg. 

Amennyiben az elektronikus nyilatkozat leadásához segítségre van szükséged, kérjük, fordulj 

bizalommal a Humán Ügyfélszolgálati iroda munkatársaihoz. A nyilatkoztatási határidőn belül 

lehetőséged van az elektronikus nyilatkozat módosítására is. Nyilatkozni november 25- én éjfélig 

lesz lehetőség. 

Nyilatkozatot kizárólag az a munkavállaló tehet, akinek munkaviszonya 2020. december 01. napja 

és 2021. november 30. napja között várhatóan folyamatosan fennáll. Felhívjuk a figyelmed arra, 

hogy SZÉP kártya juttatást csak a munkaviszony fennállása alatt folyósít a munkáltató, ezért a 

nyilatkozat leadása és a juttatás folyósítása közötti munkaviszony megszüntetés esetén a lojalitási 

juttatást csak pénzbeli juttatásként folyósít. 

Abban az esetben, ha munkaviszonyod 2020. december 1-jén is fennált, de a lojalitási juttatásra 

csak időarányosan vagy jogosult, 

- a juttatás készpénz + SZÉP kártya választás esetén – legfeljebb – 165.000 Ft-ig SZÉP kártya 

vendéglátás alszámlára történő utalás keretében, felette pedig pénzbeli juttatásként kerül 

folyósításra, 

- kizárólag SZÉP kártya választása esetén pedig – legfeljebb – 165.000 Ft-ig SZÉP kártya 

vendéglátás alszámlára történő utalás keretében, felette pedig SZÉP kártya szállás alszámlára 

történő utalás keretében kerül folyósításra. 

Mit kell tenned, ha munkavállalói lojalitást elismerő juttatást kizárólag pénzbeli juttatásként 

szeretnéd megkapni? 

Nincs teendőd, ha 2021. november 25-ig nem nyilatkozol, részedre a lojalitási juttatás pénzbeli 

juttatásként kerül kifizetésre. 

https://kerdoiv.mavcsoport.hu/nyilatkozat
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