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Bulgáriai Tájékozta 

  Hírlevél 
 

Kedves Kollégák! 

 

Az elmúlt időszak eseményeiről szeretnénk egy kis összefoglalót adni számotokra 

ebben a hírlevélben. 

 

MÁV-HÉV Zrt. 

 

- Lezajlott a munkavédelmi képviselő választás, amely mind a 14 körzetben 

érvényes és eredményes volt. Ezúton szeretnénk megköszönni a munkavállalók 

részvételét és leadott szavazatát. Szakszervezetünk jelöltjei 10 körzetben lettek 

megválasztva. Sok sikert kívánunk nekik (és természetesen a többi 

megválasztott képviselőnek) a munkájukhoz. Munkavédelmi kérdésekben 

keressétek őket bátran. A választás után megalakult a Munkavédelmi Bizottság, 

melynek alakuló ülésén Illés Csaba lett megválasztva a bizottság elnökének. 

 

- Szakszervezetünk írásban beadta a KSZ módosítással kapcsolatos javaslatát. Az 

egyeztetések a témában folyamatosak a munkáltatóval, mert mindkét fél érdeke 

egy olyan KSZ, amely maximálisan megfelel a felek elvárásainak. A cél az, 

hogy az elmúlt időszakban felmerülő hibák, anomáliák és értelmezésbeli 

különbségek egyértelműek legyenek és a munkavállalók bérben, juttatásban 

hátrányt ne szenvedjenek az elmúlt időszakhoz képest. 

 

- MÁV Cégcsoport és MÁV-HÉV Zrt.-n belül is megkezdődött az MMK 

rendszer felülvizsgálata. A hozzánk eljuttatott észrevételeket írásban 

továbbítottuk a munkáltató felé és a tárgyalásokon ezeket képviseljük majd. 

Köszönjük a témában nyújtott segítségeteket! 

 

- Lezárultak a differenciált bértömeg tárgyalások is. Az alanyi jogú béremelésen 

felüli bértömeg maradvány a járművezetők részére lett szétosztva. Sajnos nem 

sikerült megoldani és elérni, hogy az összes bérprobléma megoldódjon. 

(legjobb szándékunk és törekvéseink ellenére) A forgalmi munkavállalók 

bérlemaradása már rendeződni látszik, de bőven van még tennivaló. A 
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következő időszak egyik nagy célkitűzése szakszervezetünk részéről a többi 

elmaradásban lévő munkavállaló (infra, műszak, szellemi munkavállalók) 

felzárkóztatása az MMK rendszerrel összhangban.  

 

BKK Zrt. BKÜ Zrt. 

 

A cégcsoportnál folyamatban vannak a bértárgyalások. A tegnapi nap folyamán 

szövetségünk (Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége) benyújtotta 

javaslatát béremeléssel kapcsolatban, melyre várjuk a munkáltató válaszát. 

 

Szakszervezeti hírek: 

 

- Az idei évben lejár a szakszervezet vezetőségének 5 éves mandátuma, ezért az 

idei küldöttgyűlésen tisztségviselő választás lesz. Ennek szervezése hamarosan 

megkezdődik. Az első lépés a területeken lévő küldöttek megválasztása lesz 

majd. További részletek, időpontok menetrend később kerül kihelyezésre. 

- Szakszervezetünk vezetősége a tagokkal való szorosabb kapcsolattartás 

érdekében a jövő hónaptól törekszik arra, hogy eljusson minden 

munkavállalóhoz. Minden héten egy vonal elvét fogjuk követni és ezeken a 

napokon várjuk szeretettel a munkavállalókat. Úgy véljük, hogy a személyes 

tájékoztatás és beszélgetés kiemelten fontos egy szervezet működésében. A 

Független HÉV Szakszervezet alapító elvéhez szeretnénk hűek lenni és 

megerősíteni minden tagunkban, amely arról szól, hogy a szakszervezet 

minden tagja, vezetője egyformán fontos. 

- Sajnos a MOL kártyákat még mindig nem kaptuk meg rajtunk kívülálló okok 

miatt, de sürgetjük és dolgozunk rajta, hogy mihamarabb megkaphassák az 

igénylők. 

 

 

Kérdéseitekkel keressétek a tisztségviselőket, és aki még nincs, benne jelentkezzen 

zárt Facebook csoportunkba. 

 

Üdvözlettel: 

 

FHSZ Kommunikáció 


