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Év végi Hírlevél 

Kedves Tagjaink! 

Mint az hírlevelünk címéből is kiderül, az idei esztendő utolsó tájékoztatóját olvashatjátok most. 

Természetesen, ez nem jelenti azt, ha valami fontos, közérdeket érintő hírünk lesz, azt nem osztjuk meg 

veletek az év, még hátralévő időszakában! 

Ennyi bevezető után jöjjenek is mindjárt a lényegi dolgok! 

Először is szeretnénk köszönteni, szakszervezetünk elnöksége nevében, az újan belépett szakterületek 

dolgozóit, mint új tagokat! 

És akkor most jöjjön az érdemi munkáról egy kis beszámoló! 

Szakszervezetünk és a Munkáltató között elkezdődött, az év végi 36.000 Ft-os vásárlási utalványok 

kiosztása előtti egyeztető tárgyalás. Mindkét fél arra törekszik, hogy az említett tikettek kiosztása, 

legkésőbb december közepéig, minden munkavállaló felé megtörténjen, az előzetes szerződésben foglaltak 

alapján. 

Tárgyalás- sorozatot kezdeményeztünk az Igazgatósági Melléklet újra tárgyalására. A tárgyalás fő célja, a 

műszaki- váltócsoportos dolgozóink napi munkabeosztásában, a munkaközi szünet idejének csökkentése, 

vagy esetleg az, nullára való redukálása. Ennek értelmében, dolgozóink részére, ismét napi tizenkét óra, 

azaz a teljes munkaidő kerülne elszámolásra. 

Örömmel osztjuk meg felétek, hogy a Vállalati Főzőversenyen, csapatunk második helyezést ért el, a 

nevezett húsz induló csapat közül. Ennek az eredménynek tudatában, az év végi záró bulin, mindenki 

bátran fogyaszthatja majd a felszolgált vacsorát!  

Megérkeztek a férfi napi ajándékok! Reméljük, minden arra jogosult tagunk megkapta HÉV logós 

korsóját! Aki esetleg nem, az haladéktalanul jelezze ezt képviselőjének, a hiány pótlása céljából! 

A Munkáltató tájékoztatása szerint, a KTI-s vizsgán sikeres eredményt elért dolgozóink részére, az 

egyszeri 300 órás prémium kifizetésre került. Akinél az utalás nem realizálódott, ezt jelezze 

képviselőjénél! 

Hogy valami negatívum is legyen a sok jó hír között, ezért tájékoztatunk benneteket, hogy a 

vezérigazgatói beszámoló alapján, vállalatunknál, év végi megtakarítást elérni, sajnos nem sikerült.  

Hogy egy kicsit a jövőről is essék szó, ismételten felhívjuk figyelmeteket, a prágai kirándulásra! Kérünk 

mindenkit, hogy az autóbusz pontos indulása érdekében, mindenki a meghirdetett időpontban és helyen 

jelenjen meg! Prágában a hivatalos fizető eszköz a cseh Korona, ebből kifolyólag, sem Forintot, sem pedig 

Eurót nem áll módjukban elfogadni! Figyelem!!! Iratait senki ne felejtse otthon!!! 
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Hamarosan érkezik a Mikulás! A gyerekek nagy örömére, idén is szeretnénk egy szerény 

ajándékcsomaggal kedveskedni nekik. A csomagokat Péntektől már kereshetitek képviselőiteknél! 

Befejezésként még csak annyit, hogy a December 6-án megtartandó Évzáró rendezvényünkre szeretettel 

várunk benneteket, amihez mindenkinek kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánunk! 

Budapest, 2014.11.25 
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