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Bulgáriai Tájékozta

Gyorsjelentés a MÁV-HÉV Zrt. Kollektív Szerződés tárgyalásairól
(2017. október 27.)
Bizonyára mindenki tudja, hogy 2017. november 7-én lejár a MÁV-HÉV Zrt. Kollektív Szerződése.
A napokban megkezdődtek az előzetes egyeztetések a témában a 2 reprezentatív szakszervezet és a
munkáltató rész vételével. A mai naptól a Független HÉV Szakszervezet folyamatos tájékoztatást ad
azért, hogy tagjaink tisztában legyenek a tárgyalások helyzetéről és állásáról és természetesen azért,
hogy észrevételeikkel segítséget tudjatok nyújtani a tárgyalásban részt vevőknek.
A legtöbb tájékoztatást zárt facebook csoportunkban fogjátok megtalálni, mert oda feltesszük majd
az összes anyagot, levelet, beadványt, de a főbb irányvonalakat plakátokon is megtaláljátok majd és
természetesen honlapunkon is.
Az egyeztetések során megismerhettük a munkáltató első tervezetét, mely nem kevés változást
tartalmazott a jelenlegi KSZ-hez képest. Bár a munkáltató álláspontja az volt, hogy az új Kollektív
Szerződés nem tartalmazhat kevesebbet, mint a régi, de ez első körben nem valósult meg. Ezután
megtettük javaslatainkat és elvárásainkat. Az eddigi egyeztetések során az álláspontok közeledtek és
az alábbi helyzet, állapot alakult ki.
A teljesség igénye nélkül a főbb gondolatok. Bővülhet a készenléti jellegű munkakörök sora,
pótlékrendszer megmaradhat (még jobb is lehet), jubileumi juttatás megmaradhat, utazási
megmaradhat stb. Elmondható, hogy a már megszokott szint nincs veszélyben. Nyílván vannak vitás
pontok, szabályokban a KSZ felépítésében és szövegszerűségben és tartalomban is, de
szakszervezetünk célkitűzése, hogy a MÁV-HÉV Zrt. munkavállalói ne járjanak rosszabbul, és ha
lehet, minél hamarabb felzárkózzunk szintben cafeteriában a MÁV csoport többi tagjához. Ne csak
elméletben tekintsenek minket MÁV-osnak, hanem a juttatások színvonalában is. Látszódik, hogy az
egyik legnagyobb kihívást a cafetéria emelésének elérése jelenti, mert ehhez külső források
szükségesek. Szakszervezetünk megtette a szükséges lépéseket ennek megoldására is.
A tárgyalások gőz erővel folynak, ahol szakszervezetünk meghatározó tárgyaló félként vesz részt.
Kérjük tagjainkat, hogy minél többen jelentkezzetek be zárt csoportunkba, hogy első kézből
olvashassátok a történéseket.
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