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BKv Zrt. Stadion epületének I. em. ||9.tárgya|ójában
Független IIEV Szakszervezet Küldöttgyűlésén

Jelen van:37 fö Küldött (Jelenléti ív szerint)

A Küldöttgyulést Mihály Krisztián elnök nyitotta meg. Tájékoztatta a Küldötteket alról,
hogy az ülésről hangfelvétel készül.
A hangfelvétel készítése ellen kifogtűs nem merüItfel

Ezután tá4ékoztatta a Küldötteket aról, hogy 47 fo KüldöttbőI 37 fő jelen van, a
Küldöttgyti|és határ ozatkepes.

Javaslatot tet|a jegyzőkönywezető és jegyzőktinyv-hitelesítők személyére: Erdélyi Jánosnét
javasolta jegyzőkönywezetőnek, Fehervári Zsoltot (Ráckeve) és Menyhrárt Tibort (Ráckeve)
j e gyzőkönyv-hitelesítőknek.

A Küldöttek nyílt szavazóssal, egthangú ígennel megszavaztók Erdélyí Jánosnét
jegyzőkönywezetőnek, Fehérvdrí Zsoltot és Menyhúrt Tibort jeglzőkönyv-hitelesítőknek.

Ezutátn ismertette a terv ezett napirendi pontokat:

1.) Választmrányi beszámoló
Előterj esztő : Mihály Krisztirárr

2. ) Képvi se |őv á|asztás

3.) Alapszabály módosítás

Megkerdezte' hogy van-e valakinek javaslata, észrevétele a napirendi pontok*al kapcsolatban?

Javaslat érkezett ara, hogy legyen egy 4. napirendi pont, amiben az Aktuális egyebek témát meg
lehet beszélni.

Mihály Krisztián szavazásratette fel a kérdést: Aki elfogadja, hogy legyen egy 4.) Aktuális
egyebek napirendi pont is, kézfe|tartássa| szavazzon.

Igen: 36 fő Ellene: - Tartózkodott: 1 fő

Mególlapítom, hogl a KüldöttglíÍlés 1 fő Tartózkodósa nellett elfugadta, hogl legen 4.)
Afuuólís egtebek napírendí pont ís.



Ezután rát&. az 1.).napirendi pont tángya|ására. Elmondta, hogy 2010-ben vette át a
szakszervezetet, erről a hiárom évről szólt piírt mondatot. Jelenleg 2 .szövetségnek is a tagja
vagyunk: Közösségi Közlekedési Szakszervezetek Szövetségének (KoSZSZ) és a Budapesti
KözlekedésÍ Szakszervezetek Szövetségének (BKSZSZ). Vállalaton belül szövetségi
rendszerek működnek, véleménytinket a szövetségeken keresáül tudjuk elmondani. Amit a
szakszervezetiink fel tud mutatni, az a helyi szintű targyalások, probléma-megoldasok.
Szakszervezetiink az e|mtit 3 évben részt vett az összes demonstráción, tiltakozáson, ezeknek
eredményessége, sikeressége vitatott volt.
A Könyvelőnk sajnos nem tudott eljönni az ülésre egyéb elfoglaltsága miatt, de Jelentése
abszolút törtverryesnek és hivatalosnak irta|e szakszervezetiinket, adőtartozásunk nincs, mindent
rendben ta|á|t.

A Küldöttglíílés egthangú igen szavazattal elfogadta az Elnök beszómolójtÍt.

2.) Napirendi pont:

Miháty Krisztián elmondta, hogy az Alapszabály szerint mindenkinek a mai napon |qár a
mandátuma. Jelen pillanatban 250 fó körül van a tag|étszátmunk. Az összes területet 10 fős
Választmrány fudja lefedni. Jelöltrállításra mindenkinek volt ideje, a beerkezett javaslatokat
feltettiik aSzavazőIapra. Bejelenti, hogy a jelölés szabályos, mert a 10 fos Yá|asztményitagságra
van megfelelő számú jelölt.
Felkéri a jelölteket, egyesével nyt|atkozzartak a jelölés elfogadásaról.

A jelöltek az elfogadó nyilatkozatokat szóban megtették

Felkéri Fehérvári Zso|tot és Menyhárt Tibort, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítői feladatuk
mellett lássrák e| a szavazatszedői, és szavazatszám|áiői feladatot is.

Fehérvári Zsolt és Menyhárt Tíbor: elfogadjrák a felkérést.

Mihály Krisztián: megkérdezi a Küldöttgyűlést, egyetért-e Feháryári Zsolt és Menyhrárt
Tibor szav azatszedői é s szav azatszánrtl álói fel adattal való megbizásáv a|.

A Kiildöttglűílés az előterjesztést egthangú Ígen szavazattal jóvóhaglta.

Mivel a vá|asztásra az A|apszabá|y titkos szavazást ír elő, ezért szíjnetet rendelt el, amíg a
szavaző|apok elkészülnek, a szavazás lebonyolódik, és a szavazatok megsziímlálása
megtörténik.

Sztinetet követően felkérte Fehervári Zsoltot a vá|asztási eredménv ismertetésere.

Fehérvári Zso|t ismertette a váLasztás eredményét:

A KüldöttglíÍlésen résztvevő 37 Íő szavazata beérkezett, mind a 37 érvényes. A Küldöttgtlűlés
a Független HEV Szalrszervezet Választrnóny tagjaként az alóbbiakat megválasztotta:

Dubecz Zoltán
Illés Csaba
Kardosné Valter Anikő
Litkei Gyorgt

37 szavazattal
36 sz;avazattal
3 3 szavazattal
37 szavazattal



Mihóly Krisztián 36 szavazattal
Sápi Imre 36 szavazattal
Szabó Csaba 36 szavazattal
Szókovics Balázs 37 szavazattal
Szerdi Szabina 3l szavazattal
Tomsics Tekla i7 szavazattal

Az új tisztségviselőknek sok sikert kívánok.

Mihály KrÍsztián is gratulált a megválasztott Választmány tagiainak. Enftén az elnökválasztásra
keriilt sor. Elmondta, hogy ő családi és egyéb szakmai okok miatt úgy döntött, hogy nem indul
az elnöki poziciő&., elfogadott egy megbízatást a Forgalmi Üzemeltetési osztályon, mérnöki
beosztásban.
Egyenként megkérdezte a Választmány megVálasztott tisáségviselőit, ki az, aki vállra|1a az
elnöki pozíciőt. A 10 fii választmiínyi tagból egyedül lllés Csaba vállalta az elnöki pozíciőt.

Mihály KrÍsztián maximálisan támogatja Illés Csaba megvá|asztásat, felkérte a Küldöttgyűlést,
hogy a lehetőségekhez képest trámogassák őt.
Alapszabiíly szerint titkos szavazással kellene elnököt vá|asztani, de szavazásra szeretném tenni,
hogy a Küldöttgyu|éshozzájárvl-e althoz,hogy az elnököt nyi|t szavazással válasszuk meg?

A KüIdöttglíÍlés eglhangú ígen szavazattal jóvúhaglta, hogt az FHSZ elnökét nyílt
szavazós sal válass zák m e g.

Aki trámogatja, hogy Illés Csaba legyen a Független HÉv szat<szervezet ij elnöke,
kézfeltartássa| szav azzon.

Támo gatja: 36 fo Nem támogat1a: - TartÓzkodott: 1 fó

A Kiild ttgtúílés 1 ftí Tart zkod sa melleu megvdlasztotta Illés Csab t az FHSZ
elniikének

Illés Csaba megkÖszÖnte abizalmat, valamint a lekÖszÖnó vezetésnek a munkáját.

Mihály Krisztián is gratulált llés Csabrának, majd átté:rt a 3.) napirendi pont tángya|ására.

Alapszabálv mődosítás: Alapszabályunkban egyetlen mődosítást javaslok: méghozzá a
tagdijfizetés mertékét. Az j Mt. megielenése Óta nem kapunk semmilyen támogatrást, csak a
tagdíjakből van bevételtink. Két tit á11 elóttiink: vagy atewezett ktiltségeket csÖkkentjtik,vagy
pedig tagdijat emeliink. Kerem az ezzel kapcsolatos véleményeket.

A vélemenyek meghallgatása utrán, Mihály Krísztián szavazásra tette fel a kerdést:

Aki egyetért azza|, hogy a bete,rvezett szo|gá|tatási kÖltségeket csőkkentsiik, kézfeltartással
szavazzon:

[gen: 23 fő Nem: 12 fo Tartózkodott:2 fo

A KűldÖttglíÍlés tÖbbségi ígen szavazattal a szolgtÍltat si k ltségek csÖkkentésével egtetért



Kerem, soronkerrt szav azzlk meg a betervezett szo|géltatási költségeket :

Nőnap: 50.000-70.000 Ft

Igen: 31 fró Nem: 4 fo

Kir ndulds: 100.000-200.000 Ft

Tartózkodott: 2 fo

A szakszerve zet hozzájárulj on.e a kirándulásh oz?

Igen: 5 frő Nem: 30 fo

Mikul s csomae: 110.000 Ft

Igen:3l ffi Nem:lfŐ

Év végi buli: 200.000-400.000 Ft

Maradh at-e kiiltségcstikkentéssel az év végi buli?

Tartózkodott:2 fo

Tartózkodott: 5 fo

Igen: 33 fo Nem:4 fo Tartózkodott:

A Kiildottek a Vá|asztmányra bízzátk.e a kiiltségkeret meghatározását?

Igen: 33 fo Nem: - Tartozkodott: 4 fo

Év végi a',- -,- . 250.000-500.000 Ft

Legyen-e év végi aJándék?

Igen: 13 fo Nem:2I ffi Tartózkodott: 3 fo

A KiildiittgyíÍlés nem t mogatja, hogy legyen év végi aj ndék.

Kiinwelés: 240.000 Ft/év
Tagdí' :- - (KOSZSZ, BKSZSZ, LIGA|. 200.000 Ft/év

Igen: 37 fo Nem: - Tartózkodott:

Május 1 l-én tartja a Villamos Ftiggetlen Szakszervezet a Csa|ádi napját. Erre az esemenyre meg
szoktak hívni berrntinket is, mely kÖltségekhez kb. 50.000,-Ft-tal hozzá szoktunk jrárulni.

Szavazásrateszem fel a kérdést:

Aki trámogatja, hogy szakszervezettink fizessen a VFSZ Családi napjrára kb. 50.000 Ft-ot,
kézfeltartáss al szavazzon :

Igen:32f(i Nem: 4 fő TartÓzkodotÍ 1 fró



Legyen.e tagdíjemeléso kérem kézfeltanással sz avazni:

Igen: 37 fo Nem: - Tartózkodott: -

A Kúld ttgtúílés eglhang igen szavazattal j v hagfia, hogl leglen tagdíjemelés.

Aki támogatja,hogy 800 Ft/h /f.ó mértékú legyen a tagdíj' azkézfe|tartássa|szavazzon:

lgen: 23 fo Nem: 13 fÓ Tartózkodott: 1 ffi

A KíildÖttg1túílés t bbségi igen szavazattal j v hagila, hogt a mai napt l az FHSZ tagdíja
800 Ft/hő/Íó leglen.

Kerem, hogy most az Napszabály mrÓdosításáről szavazzllnk: jelen pillanatban a tagdij
mértéke a havi bruttÓ bér 0,5 Yo-a, de legfeljebb 400Ft{hó/fo-berr van maximálva.

Aki trámogatj4hogy A|apszabályunk 11. oldalan atagdij mertékét a mai naptől 800 Ft/hÓ/ft'-
re mÓdosítsuk, kézfeltartással szav azzo|l.

Támogatja: 33 fó Nem támogat1a: - TartÓzkodott: 4 fil

A KiildÖttgylíílés 4 fö Tart zkodtÍsa mellett j vtÍhaglta, hogt a mai napt l az FHSZ tagdíja
800 Ft/hő/Íö legten és ez a pont az Alapszab ly 11. oldal n m dosít sra kerilljÖn.

Illés Csaba bejelenti, hogy a Fóviírosi T<irvényszéknél kezdeményezi az Alapszabá|y
mÓdosítrásánakbejegyzését a tagdíj mértékének okán, valamint a megválasztot1tisztségviseló
bejegyzését.

4.) Napirendi pont:

A KiildÖttgytilés tagsai a napi munkavégzéssel, képviselettel kapcsolatos problánrákat
beszélnek meg.

Illés Csaba t$hozzászólÓ hiányában a KtildÖttgyíilés munká$átmegkőszÖnte, az iilést bezárta.

k.m.f.
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E/délyi Jánosné
jegy,ókonyvvezeto

Fehérvári Zsolt Menyhárt Tibor
iegyzókÖnw-hitelesító jegyzók<inyv-hitelesító


