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Nyári Hírlevél  

Kedves Tagjaink! 

Köszöntünk Titeket, e forró nyári napokban! Azoknak a Kollegáknak, akik nem valamely víz 

partján töltik most szabadságukat, üdítőként szeretnénk szolgálni, néhány friss hírrel.  

Talán kezdjünk is bele melegében, és először jöjjön egy BKK-s hír! 

Tájékoztatunk benneteket és ezzel szeretnénk felhívni figyelmeteket, hogy 07.10-én 

Munkavédelmi Képviselői és Üzemi Tanácstag-választás lesz! Kérjük, hogy a lehető legtöbben 

járuljatok az urna elé, hogy a „referendum” számunkra a legkedvezőbb eredménnyel mehessen 

végbe! 

BKV-s berkekben, a következő hírekkel szolgálnánk: 

Mint már arról facebook-os oldalunkon, előzetesen tájékoztattunk benneteket, a Járművezetői 

Minősítő Vizsgára kitűzött, egyszeri 300 óra célprémiumot, a Munkáltató, a szoros költségvetésre 

hivatkozva, 2- vagy 3-szori lebontásban szerette volna kifizetni. Ebbe Szakszervezetünk nem 

egyezett bele, ezért a kifizetés dátuma későbbi időpontra tolódik. 

Műszaki Váltócsoportos tagjainknak szolgálnék azon hírrel, miszerint a „Pilot- program” 

bevezetését a Munkáltató, egyoldalúan nem vállalja. Ezért a Szakszervezetek augusztus 

hónapban további egyeztetések lefolytatását tartják szükségesnek, ahol törekedni fognak a 

megállapodás olyan irányú elmozdítására, hogy a projekt, 2015.01.01-el bevezethető legyen.  

Ha már nyári hírlevél, akkor essék szó igazán „meleg” témákról is! 

Szakszervezetünknek, a Munkáltatóval közösen sikerült egy minden járművezető által 

elfogadhatónak tartott „hő leváltó- fordát” készíteni, a csepeli- a ráckevei és a szentendrei 

vonalra. Természetesen, Gödöllő esetében sem feledkeztünk meg rólatok. Itt is folynak a 

tárgyalások, annak érdekében, hogy olyan forda készülhessen, hogy a nyári forróság 

járművezetőinket, a lehető legkevésbé se terhelje meg. 

A végére pedig jöjjön egy örömhír! 

Örömmel újságoljuk, hogy Ráckeve, Csepel, Szentendre és Cinkota váltócsoportos dolgozói 

szolgálati helyiségeikbe a Munkáltató, klíma berendezéseket szereltetett be, hogy ezzel is 

elősegítse az ott dolgozók jó közérzetét. Itt szeretnénk megköszönni a Munkáltató gyors 

reagálását, a pozitív lépések mielőbbi megtételét, a dolgozók iránti lojalitását! 

Befejezésül, a nyár vissza lévő részére kívánunk minden kedves tagunknak kellemes nyarat, jó 

nyaralást, következő hírlevelünkig pedig olvassátok a www.fhsz.hu oldalunkat!  
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