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MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. 

Nagy Gábor 

Vezérigazgató 

                                                                                                                

Tárgy: KSZ javaslatok és kezdeményezés a tárgyalások folytatására 

 

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 

 

Az utolsó KSZ tárgyalási napon vállalt ígéretünknek megfelelően megkérdeztük a 

munkavállalókat a munkáltató javaslatáról a járművezetői pótlékrendszerrel 

kapcsolatban. A javaslat értelmében a járművezetői éjszakás pótlék 45%-ra változna. 

(22.00-8.00) Az általunk megkérdezett járművezetők véleménye egyhangú. Nem 

támogatják a munkáltató javaslatát, így fenntartjuk az eredeti javaslatunkat az 

általánypótlékkal kapcsolatban, mely alapján a járművezetők a bevezetéskor 30% és egy 

év múlva 35% pótlékban részesülnének. 

 

A tárgyaláson javaslatot tettünk a megszakítás nélküli munkavállalók pihenőnapjaival 

kapcsolatban, melyet ezúton írásban is megerősítünk: 

 

„ A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók havi beosztásában 

- a hétköznapra eső munkaszüneti napok kivételével- a pihenőnapok a hét bármely 

napjára előre kijelölhetők. A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott, 

fordulószolgálatos és váltóműszakos munkavállalók havi beosztásában - a hétköznapra 

eső munkaszüneti napok kivételével, kivéve amennyiben a kötelezően biztosítandó 

péntek-szombati, vagy vasárnap-hétfői pihenőnap biztosítása miatt kell hétköznapra eső 

munkaszüneti napra pihenőnapot kijelölni - a pihenőnapok a hét bármely napjára előre 

kijelölhetők.  

 

A megszakítás nélkül üzemelő munkahelyeken a munkavállaló egybefüggően legfeljebb 6 

munkanapra osztható be. A munkavállaló írásos nyilatkozata alapján a beosztásban 

maximum 9 nap munkavégzés rendelhető el, mely nyilatkozat csak a tárgy évben vehető 

figyelembe. Ebben az esetben a pihenőnapok összevontan is kiadhatók.  

Ezen nyilatkozatot tárgyévben egyszer vissza lehet vonni határozott vagy határozatlan 

időre, különlegesen indokolt esetben (melyet a kérelemben meg kell jelölni) a beosztás 

készítése előtt legalább 60 nappal. 
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A havi törvényes pihenőnapokat havi beosztásban kell biztosítani oly módon, hogy az 

összevont pihenőnapok legalább kétszer szombat-vasárnapra essenek, kivéve, ha 

legalább egy alkalommal az összevont pihenőnapok szombat-vasárnapra és egy 

alkalommal az összevont pihenőnapok péntek-szombatra vagy vasárnap-hétfőre esnek. 

 

Ha a közlekedés zavartalanságának biztosítása a kijelölt heti pihenőnap kiadását nem teszi 

lehetővé az e napon végzett munkát pihenőnapon végzett munkának kell tekinteni. „ 

 

A tárgyalások folytatása szükséges lenne, ezért várom a munkáltató helyszínre és 

időpontra vonatkozó javaslatát! 

 

 

 

Üdvözlettel: 

 

 

Illés Csaba 

FHSZ elnök 

 

Budapest, 2023. 03. 13. 
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