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A MÁV Zrt. mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató) a Munka Törvénykönyve 16. §-ában 

foglaltak alapján az alábbiak szerint egyoldalú kötelezettségvállalást tesz. 

A 2629/20212/MAV számú 2021-2023. évi jövedelempolitikai intézkedésekről szóló megállapodás 

módosításáról szóló 24140/2022/MAV számú Megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) 

meghatározott, a 2022. július hónapban a Vasutasnaphoz kapcsolódó egyszeri egyösszegű bruttó 

230.000 Ft kifizetés folyósítása helyett – tekintettel arra, hogy az kedvezőbb lehet a jogosult 

munkavállalók nettó juttatásaira – kialakítja 203.000 Ft összegű SZÉP kártya juttatás választásának 

lehetőségét, amennyiben azt a jogosult munkavállaló - annak számára kedvezőbb mivoltára tekintettel -

kifejezetten kéri. Ennek érdekében:   

1. A Munkáltató a jelen kötelezettségvállalás hatálya alatt annak a jogosult munkavállalónak, akinek 

a munkaviszonya 2022. július 1-jét megelőzően létesült, kérelme alapján, a Megállapodás szerint 

meghatározott bruttó 230.000 Ft pénzjuttatás helyett nettó 203.000 Ft SZÉP kártya szállás alszámla 

juttatást biztosít. 

2. A jogosult munkavállaló – élve Munkáltató által biztosított, magára nézve kedvezőbbnek tartott 

lehetőséggel – erre vonatkozó kérését elektronikus úton, a Munkáltató által közétett online felületen, 

2022. július 11. és 2022. július 22. között teheti meg. 

3. A Megállapodás szerinti Munkavállalói lojalitás elismerő juttatás elszámolását és kifizetését a jelen 

kötelezettségvállalás által biztosított lehetőség nem érinti, azaz a Munkavállalói lojalitás elismerő 

juttatás év végi kifizetése során a SZÉP kártya juttatás formájában utalt juttatást – tekintettel annak 

munkáltatói terheire – bruttó 230.000 Ft összeggel kell figyelembe venni. 

4. Ha a jogosult munkavállaló 2022. július 22. napjáig nem kéri a Megállapodás szerint meghatározott 

bruttó 230.000 Ft helyett a jelen kötelezettségvállalás 1. pont szerinti SZÉP kártya juttatás 

folyósítását, akkor részére bruttó 230.000 Ft pénzjuttatás kerül kifizetésre. Ebben az esetben a 

munkavállónak nincs teendője. 

5. Jelen kötelezettségvállalás 2022. július 7. napján lép hatályba, és 2022. december 31. napján hatályát 

veszti. 

Kelt: Budapest, 2022. július 
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