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Kedves Munkatársaink! 

 

Mint arról már tájékoztattuk Önöket, a cégbejegyzéstől függően, de tervezetten 2016. 
november 7-től a HÉV Üzemigazgatóság jogutódlással kiválik a BKV Zrt.-ből és megalakul a 
BHÉV Zrt., amellyel egy időben a Társaság állami tulajdonba kerül. 
 
A jogszabályon alapuló, munkáltató személyében bekövetkező változás az annak időpontjában 
fennálló munkajogviszonyokat nem érinti, azok változatlan feltétellel jogfolytonosak a 
jogutódnál, vagyis a BHÉV Zrt.-nél. 
 
Mindez azt jelenti, hogy a HÉV Üzemigazgatóság munkavállalóinak munkaviszonya a BHÉV 
Zrt-vel áll fenn, illetve folytatódik. 
A leglényegesebb, munkaszerződés módosítást nem igénylő körülményekről az alábbiak 
szerint tájékoztatjuk Önöket: 

 

1. Kollektív Szerződés 

A BKV Zrt. - a jogutódlás időpontjában hatályos - kollektív szerződésében meghatározott 
munkafeltételek, az egyéni munkaszerződésben, tanulmányi szerződésben, illetve egyéb 
kötelezettségvállalási megállapodásban rögzített jogok és kötelezettségek változatlanul 
fennállnak.  
 

2. Munkaviszony  

A jogfolytonosság figyelembe vételével a BHÉV Zrt.-nél továbbra is fennáll a munkaviszony, a BHÉV Zrt. mint 

munkáltató elismeri a BKV Zrt. által munkaviszonynak elismert időtartamokat.  

 

 A napi munkaidő mértéke, az alapbéren túli munkabér és egyéb juttatások, a munkabérről való elszámolás 

módja, a munkabér kifizetés módja a munkakörbe tartozó feladatok változatlanok maradnak.  

 

 

3. Választható béren kívüli juttatások (cafeteria) elszámolása 

A cafeteria 2016. október hónapra járó juttatásai még a BKV Zrt. által kerülnek kifizetésre, a 2016. novemberi 

és decemberi juttatásokat pedig a BHÉV Zrt. folyósítja a BKV Zrt.-nél tett cafeteria nyilatkozat alapján. 

 

4. Menetkedvezmény 

A BKV Zrt-nél munkaviszonyhoz kötött, alanyi jogon járó munkavállalói és családtagi utazási igazolvány 

biztosítása tekintetében a BKV Zrt. és a BHÉV Zrt. viszonossági megállapodást köt, így a megállapodás 

időtartamára a menetkedvezmény az eddigi feltételeknek megfelelően érvényes. 
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5. Egyéb költségelszámolás 

Felhívjuk a figyelmet, hogy november-december hónapokra a munkába járással kapcsolatos bérletek, 

napi jegyek költségtérítésével kapcsolatos, valamint a gépkocsival történő munkába járás 

költségtérítési igényhez tartozó számlákat már a BHÉV Zrt. alábbi adataival szíveskedjen kérni. 

 
Cégnév: BHÉV Zrt. 
Székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 

 

6. Egyéb körülmények 

 

Minden egyéb, a munkajogviszonyból, illetve a Kollektív Szerződésből, kollektív erejű megállapodásból 

keletkeztetett jogok és kötelezettségek a BKV Zrt. és a BHÉV Zrt. közötti jogszabályon alapuló jogutódlás 

értelmében a szerződések időbeli hatálya alatt változatlan feltételekkel fennállnak. 

 

 

Kelt: Budapest, 2016. október 28. 

 

 

Az eredményes és zökkenőmentes munkavégzés érdekében bízva az együttműködésükben, üdvözlettel: 

 

 

 

 

 A BKV Zrt. és a leendő BHÉV Zrt. menedzsmentje 

  

 

 

 

2016.10.28.  

 

 
 
 

Üdvözlettel: 
FHSz Kommunikáció 

 
 
 

 

 


