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Amely létrejött
egyrészrcíl Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Főváros), képviseli: Tarlós István

ftípolgármester

másrészről a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete zooo (HVDSZ zooo), kép.
viseli: Szabó Istvánné elnök (továbbiakban: Szakszervezet)
(továbbiakban együtt: Felek) között

az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.
I.

Előzmények

A

fővárosi közszolgáltató

vállalatok munkavállalóinak érdekképviseletét ellátó szakszerveze-

tek, a fővárosi közszolgáltató vállalatok vezetői, mint munkáltatók, valamint Budapest Főváros
Önkormányzata képvise|()i ry93. január hó z8-án megáIlapodtak abban, hogy Közszolgáltatási
Konzultatív Fórumot (továbbiakban: Fórum) hoznak létre, és azt Alapító okirattal nyugtáZták.
A zorz. szeptember z7_én megtartott Fórum ülésén résztvevők egységes álláspontra jutottak
abban, hogy a Fórum alapvető dokumentumait - megtartva a Fórum működésének eredeti célját és alapelveit - felül kell vizsgálni és javaslatot kell tenni azok módosításra, tekintettel az eltelt két évtized alatt történt jogi és szervezeti változásokra. Ennek érdekébena Felek előkészítő
munkacsoportot hoztak létre a Fórum tagjaiból, s a jelen Megállapodást a Felek a munkacsoport iavaslatai alapján fogadták el és kötötték meg.

II.

A megállapodás célia

A jelen megállapodás célja, hogy a Felek rendszeres konzultációt folytassanak a fővárosi közszolgáltatások területén a munkavállalókat, a munkáltatókat és a tulajdonost érintő kérdésektájékoztatással kiküszöböljék a
ről, megismerjék és megvitassák egymás álláspontját, kölcsönös
javaslatokat
fogalmazzanak meg
téves információkat, véleményükkel segítsék elő a döntéseket,
a problémák gyorsabb és hatékonyabb megoldása érdekében'

Fővárosi Közszolgáltatók

III.

Konzultatív Fóruma létrehozatala és működtetése

A megállapodás céljával összhangban _ figyelemmel a jeIen megállapodás I. pontjában foglal.
takra _ a Felek megállapodnak abban, hogy a Fórum a jövőben Fővárosi Közszolgáltatók Konzultatív Fóruma néven működik tovább"
és javaslattételi joggal felruházott szerv. A Fórum
nem tölt be hivatalos munkáItatói és munkavállalói érdekegyeztető szerepet, valamint nem helyettesíti a társasági, ágazati és területi érdekegyeztető mechanizmusok és szervek működését.

A Fórum konzultatív jellegű, tanácskozási

2

a résztvevők személyéta témátóI
A Felek a Fórum tagjainak számát előre nem határozzák meg'
szakszervezetek listáját és képviseftiggően önállóan 1e1ott ki. A Fórum munkájában résztvevő
lőílelérhetőségeita megállapodás függeléke taÍtalmazza.

jelleggel meghívást"k1p1"l. tanács-

A Felek egyetértenek abban, hogy a Fórum ülésére állandó
l(özpont Zrt. (továbbiakban: BVI()
kozási joggal a BVK Holding n.Iáapestl Városüzemeltetési
Működő Részvénytársaság Zrt. (tovabbiés a BI(I( Budapesti t(özlekJdési Központ Zártkörűen
akban: BKI() képviselői.

és biztosíthatják részvéte.
A Felek saját döntésúk alapján igénybe vehetik szakértők munkáját,
a Felek közös
igénybevétele
szakértők
lüket eseti tanácskozási jojgar u"po,l* ü1ésén,független

döntése alapján is történhet'

alapján, illewe a F5l1\ bármelyiké.
A Fórum ülésétévente legalább két alkalommal munkaterv
tartia. A Fórum ülésein
nek a kezd'eményezéséreelőre közösen meghatáIozott időpontban
kérdések

javaslatot iehet, a megtárgyalandó
megtárgyalancló napirendekre a Felek bármeiyike
nap"iren7re vételéről a Fórum egyhangúan dönt.

A Fórum

egymást válwa látják el' Az
levezető elnöki teendőit a Felek képviselői ii]ésenként

ülésekvégénalevezetőelnökbejelenti,hogykilesza.következcjülésleve:zetőelnöke.AFó.
és gondoskodik
időpontra. hívja
rum üléseit a soros levezető elnök - előre e"gyeztetett
::,1",anJagokat, dokui'. A tárgyalási
az tilésre állandó es eseti |elleggel meghívoiák értesítésé..it

úton meg kell kiildeni az érin.
mentumokat legalább B nappal a Fórum ülése előtt elektronikus
tetteknek.
a
feladatait a Szakszervezet látja el. A Fórum az üléseit
kép.
a
Felek
űt 97la'), illetve
HVDSZ zooo Szal.sze*"'", székhelyén (rr4r Budapest, Cinkotai
.
Fórum működtetési feltételeA
tartja.
irelyen
más
viselőinek a kölcsönös megegyezése-szerint
iről az ülés megszervezését ellátó szervezet gondoskodik.

A Fórum operatív működtetésének

elnök gondoskodik,
A Fórum üléseiről emlékeztető készül, amelyrrek elkészítésérőla soros

s

aztaFeleknekaFórumülésénr.észtvevőképviselőiírjákalá.

A Fórum ülésein elhangzottakról

szabadon
a sajtóban, illetve a nyilvánosság előtt a résztvevők

meg'
nyilatkozhatnak, kivévJ, ha errő1 a Felek közosen másként egyeznek
Budapest, zor4. július z.
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