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  Tisztelt Munkatársak! 

Közeledik az év vége. Szakszervezetünk elnöksége összegezte az idei eredményeket. Úgy 

gondoljuk, hogy a lehetőségeket figyelembe véve sikeresnek mondható évet zártunk. 

A MÁV-Volán Csoportnál 10%-os alapbéremelés valósult meg. A bérmegállapodás részeként 

kifizetésre került tavasszal 100.000 forint SZÉP Kártyára, majd nyáron bruttó 230.000 forint. 

Érkezik még a számlánkra bruttó 260.000 forint (SZÉP kártya vagy készpénzben, ki mit választott) 

és senki se feledje, hogy még bruttó 50.000 forint is várható készpénzben átutalással. 

A BKK-nál és a BKV-nál is sikeresnek mondható bérfejlesztés valósult meg. (15%) A 

bérmegállapodáson felül évközben kifizetésre került bruttó 200.000 forint rezsitámogatás is. 

Tudjuk, hogy a brutális infláció hatásait ezek az összegek nem tudják feledtetni, de attól még MI 

folytatjuk a munkát és jelenleg azon dolgozunk, hogy a bérmegállapodásban rögzített 5%-os 

alapbéremelés emelkedjen, és kétszámjegyű béremelés valósuljon meg, ehhez szükség van a 

támogatásotokra. Minél többen vagyunk, annál erősebbek vagyunk és annál nagyobb erővel 

tudunk Benneteket képviselni. 

A Független HÉV Tagdíja továbbra is a legalacsonyabb a MÁV-Volán Csoportnál. (fix 1200 

forint/Fő/hó) 

Az idei évben: 

- több mint 50 ember vette igénybe ingyenes jogsegély szolgálatunkat. 

- több mint 20 embernek tudtunk segíteni nehéz helyzetében szociális, vagy temetési 

segély formájában. 

- 15 ember vette igénybe élet és balesetbiztosításunkat. 

- Sikeres kirándulásokat szerveztünk és az év végi bulink is fantasztikusan sikerült. 

- Támogattuk a sportoló tagjainkat. (éves tagsági díjak átvállalásával) 

- Partnereinken keresztül kedvezményes üdüléshez segítettük tagjainkat. 

Ezek mellett még futotta a hölgyek részére nőnapi ajándékra és a gyermekek részére mikulás 

csomagra. Fontosnak tartjuk azon elvünket, hogy a lehető legalacsonyabban tartsuk a tagdíjunk 

mértékét és a beérkező tagdíjat maximálisan visszaforgassuk számotokra. 

A MÁV-HÉV Zrt - nél az idén Üzemi Tanács választás is volt, ahol sikeresen szerepeltünk. 

Ismételten köszönjük a részvételeteket és szavazataitokat.  
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December hónak vége lévén ismét elérkeztünk az év legszebb ünnepéhez, és annak végéhez. 

Ilyenkor, Karácsony tájékán kicsit jobban igyekszik mindenki szeretni egymást, mindenki nagyobb 

szeretettel gondol családtagjaira, rokonaikra, barátaira. A Világ ünnepi díszbe öltözik, a sötétben 

megcsillannak az ünnep fényei, hogy a téli hidegben szeretettet árasszanak, átjárják és 

beragyogják minden ember lelkét. 

De nem csak a pillanat az, ami örömet okozhat egy embernek! 

Ilyenkor, mindig szívesen gondolunk vissza a mögöttünk lévő esztendőre is, újra átélve az akkori 

örömöket, és kevésbé fájdalmasan tekintve vissza az esetleges rossz dolgokra.  

Az idei év egyformán tartogatott számunkra jót is rosszat is, de a legjobb és legnagyszerűbb 

dolog, mely egy érdekképviseleti szervezetnél a legtöbbet jelent, az a tagság. 

Ti vagytok azok, akik értelmet adtok egész éves munkánknak és létezésünknek. Ha Ti nem 

vagytok, akkor ránk, munkánkra sincs szükség. Ha Ti nem bíztok meg bennünk, ha nem vagytok 

lojálisak irányunkba, akkor lehetetlenné és értelmetlenné válik munkánk. 

Kedves Tagjaink! 

Így, Karácsony táján, és az évnek végén, mit is mondhatnánk Nektek, kitartásotokért, 

bizalmatokért cserébe? Talán csak annyit: KÖSZÖNJÜK! Köszönjük, hogy vagytok, köszönjük, 

hogy bíztok bennünk.  

Cserébe kívánjuk, hogy legyen nagyon boldog a karácsonyi ünnepetek! Asztalotokon legyen 

minden, mit szeretnétek, a „fa” alá kerüljön mindenkinek bőséges ajándék, de ami a 

legfontosabb; Mind az asztal körül, mind pedig a karácsonyfa körül legyenek ott azok a 

szeretteitek, akiket fontosnak tartotok és szeretettel vagytok irántuk. 

Kívánunk, minden kedves tagunknak és hozzátartozójának nagyon boldog Karácsonyt a 2023-as 

esztendőre kitartást, sok sikert és boldog Új Évet! 

 

Üdvözlettel: 

 

FHSZ Elnöksége 

 

Budapest, 2022. 12. 21. 
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