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Hírlevél 
Munkaügyi kapcsolatok helyzetéről 

 

Tisztelt Tagjaink 

Az elmúlt időszak eseményei miatt több területről is megkerestetek Bennünket azzal 

kapcsolatban, hogy a működési területeinken milyen a szakszervezet és a munkáltató 

kapcsolata, ezért ezzel kapcsolatban szeretnénk egy kis tájékoztatást adni nektek. 

A BKV Zrt. és a BKK-BKÜ Zrt.-nél továbbra is a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek 

Szövetségén (BKSZSZ) keresztül biztosítjuk a képviseletet tagjaink részére. Ezeknél a cégeknél 

a kapcsolat a munkáltatóval napi szintű, együttműködő és teljes mértékben szakmai alapokon 

nyugvó. Szövetségünk a legnagyobb érdekvédelmi szervezetként a partner szervezetekkel 

együttműködve nagyon hatékonyan tudja a munkavállalók érdekvédelmét ellátni. 

Sajnos a MÁV-HÉV Zrt.-nél egy kicsit más a helyzet. Szakszervezetünk folyamatosan arra 

törekszik, hogy korrekt együttműködés jöhessen létre a már több, mint egy éve meglévő 

vezetéssel, de jelenleg a felek közt ez nem tudott létrejönni, ennek egy legújabb fejezete az a 

rendelkezés, melyben a munkáltató megtiltja, hogy a járművezetők a szakszervezet leveleit 

kivigyék a szolgálati helyekre. Jelenleg az érdekvédelmi szervek ellehetetlenítése folyik, amely 

ellen a továbbiakban minden lehetséges eszközzel fel fogunk lépni.  

A munkavállalókat támadó és hátrányt okozó döntések és intézkedések ellen minden esetben 

fel fogunk lépni, melyhez igénybe vesszük a média segítségét és minden jogi eszközt is.  

Jelenleg több bírósági ügy is folyamatban van a MÁV-HÉV Zrt. és a szakszervezet vezető 

tisztségviselői között. A munkáltató fegyelmi eljárások és írásbeli figyelmeztetések 

alkalmazásával próbálja a függetlenített szakszervezeti vezetőket megfélemlíteni és rendre 

utasítani. A perek állásáról a jövőben folyamatosan tájékoztatunk majd benneteket. A MÁV-

HÉV Zrt. törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a Független HÉV Szakszervezet 

ellen, melyet a bíróság elutasított. A munkáltató felmondta a Munkavédelmi Együttműködési és 

a Szakszervezeti Együttműködési megállapodásokat. Véleményünk szerint törvénytelenül, de 

ezt is bíróság fogja kimondani, hogy kinek van igaza. Álláspontunk szerint a MÁV-HÉV Zrt. több 

esetben is megszegi a jelenleg érvényes Kollektív Szerződést, melyet jogászokkal vizsgálunk és 

amennyiben valóban így van jogi útra lépünk.  
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Egy-egy ügyben azért sikerült eredményt is elérni, pl. az alanyi jogon nyújtott önkéntes 

nyugdíjpénztári hozzájárulás mértékének tekintetében. A hosszas levelezgetés és 

tárgyalások eredményeképpen a munkáltató végre belátta és elfogadta a 

szakszervezetek álláspontját, hogy elengedhetetlenül fontos a MÁV csoport többi 

leányvállalatához történő felzárkóztatás megkezdése, így 2019. október 01- től 

2.5%-re emelődött a mérték. 

Továbbá sikerként értékeljük, hogy a munkáltató a SZAKSZERVEZETEK által kiharcolt 

béremelésből megtakarított összegből visszaforgat a munkavállalók részére.  

Sajnos ezekből a plusz pénzekből több terület is rendszeresen kimarad. Azon dolgozunk, hogy 

a pénzek elosztása szakmai alapokra helyezett lehessen. Egyre több a bérprobléma az 

átgondolatlan és a sokszor értelmezhetetlen pénzosztások eredményeképpen.  

Szakszervezetünk elítéli a besúgó rendszer kiépítését és azt, hogy a szakmai tudás nem 

számít. Lassan eljutunk oda, hogy hátrányt jelent a cégnél eltöltött idő és szakmai tapasztalat. 

Ember-ember ellen fordul — hiszen a besúgónak a probléma gerjesztése és a megbízó felé 

továbbítása az érdeke — és a területeken egyre nagyobb a feszültség a munkavállalók közt és 

ez a menedzsment felelőssége! 

Ezúton kérünk minden munkavállalót, hogy tartózkodjon mindenki a tettlegességtől. 

Észrevételeiteket juttassátok el hozzánk, (sokan már megtettétek) melyeket összegyűjtünk és 

a lehetőségeinkhez mérten fellépünk ellene. Szakszervezetünk keresi a lehetőségeket és 

lépéseket tesz a partner szakszervezetekkel történő szorosabb együttműködésre, mert úgy 

gondoljuk ebben a helyzetben összefogásra és közös munkára van szükség. 

Sose feledjétek, amióta világ a világ, munkáltató és munkavállaló létezik a dolgozók érdekeit a 

szakszervezetek védték meg és ez így lesz a jövőben is, ehhez a munkához kérjük 

támogatásotokat, ötleteiteket és véleményeiteket.  

A szakszervezet nem a vezetés, hanem a tagok összessége. A szakszervezet TI 

vagytok munkavállalók! 

További kérdéseitekkel keressétek a bizalmikat, vagy az elnökségi tagokat 

Üdvözlettel: 
FHSZ kommunikáció 

 


