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Megszületett az új Kollektív Szerződés
Sokan sokféleképpen
fogják
értékelni az új kollektív szerződést. Az aláírást követő napokban már olvashattunk reakciókat munkavállalóktói és szakszervezetektől is. Hírlevelünkben igyekszem tárgyilagosan
és tényszerüen összefoglalni a
történéseket és a változásokat
a "régi" KSZ-hez képest.

A cél az, hogya munkavállalók minél kevesebb veszteség et szenvedjenek a változások miatt. A
megállapodások
függvényében
előfordulhat,
hogy a munkaközi
szünet idejét egyes területeken le
kell majd dolgozni. Lesz terület,
ahol 1 nappal többet kell bejönni,
de reményeink szerint lesznek területek, ahol sikerül valamilyen
Tény, hogy nem ez a legjobb megállapodást kötni majd.
KSZ amit valaha kötöttünk! Oe A teljesség igénye nélkül a főbb
az is tény, hogy ennyire nehéz tételek:
helyzetben régen voltak a mun- Utazási igazolványok
kavállalók és a szakszerveze(munkavállalóknak 1+2 db, igaz ez
tek. A sztrájkjog gyakorlatilag
csökkenés a korábbi KSZ-hez, de
csak papíron létezik és anélkül
többlet a jelenlegi állapothoz és 1 db a
a szakszervezetek fél karú óriá- SKY korhatár alatti nyugdíjasainak)
sok. Nagyon nehéz így tárgyalni hisz a tárgyaló felek is tudják
Étkezési utalvány (egyenlőre 5000
ezt. Állítom, hogya szakszerveFUhó, évenkénti döntéssel, de ez edzeti vezetők legjobb tudásuk dig is így volt)
szerint képviselték a dolgozóTörzsgárda
(Jubileumi elismerésre
kat. Több elfogadott törvény is
változott a neve, de az intézmény manehezítette a még jobb ksz
radt, az idén kifizetésre kerül, a jövő
megkötését, hisz a törvényalko- évtöl pedig a kifizetés mértéke bértók olyan szabályokat hoztak, megállapodásban lesz benne)
amely megtiltotta, hogy kellekJogsegély
szolgálat (működtetése
tív szerződésben el lehessen
4 havi szünet után visszakerül)
térni tőlük. (Ilyen a munkaközi
szünet kérdése) Nem lehet a KSZ 2. melléklet szeptember 30-ig
változatlan a szükséges változásokról
munkaidő része a törvények
addig kell megállapodnunk.
szerint! A tervek szerint olyan
Cafeteria rendszer lett volna a Igazgatósági mellékletek:
BKV-nál, mint a BKK-nál, de a Megmaradtak, de a tartalmáról tárgyaltárgyalások során kiderült, hogy ni fogunk a későbbiekben.
ez egyelőre csak álom marad,
mert pénzt nem adnak hozzá.
Az új KSZ szerkezete, felépítése és tartalma nagy részt megmaradt. Megmaradtak a munkarendek, a pótlékok. A törvényi változások miatt a pihenőidő(munkaközi szünet) kiadása
változik. Erről még a napokban
egyeztetések
folynak.

Rendkívüli

munkaidő

mértéke:

A tényszerüséghez hozzá tartoznak a kimaradó tételek is:
- egészség és nyugdíjpénztári
3%-os munkáltatói hozzájárulások
s az év végi utalványok.
Ezeket nem sikerült visszaszereznünk.
Az 5.000Ft-os utalványokat nem
visszamenőleg
fogjuk
kapni.
(Kérdésként merült fel)
A kollektív szerződésben benne
van a lehetőség a cafeteria elemek növelésére és kibővítésére és
ezekről minden évben tárgyalások
lesznek, de ezekhez források kellenek.
Természetesen a teljes KSZ olvasható
honlapunkon.
(www.fhsz.hu )
BKK-nál is megindultak a KSZ tárgyalások. A megkötésig a tervek
szerint az átmeneti foglalkoztatási
megállapodás maradna életben!
BKK-s munkavállalóinknak
üzenem, hogyaproblémáitokkal
keressétek a tisztségviselőket. Tudjuk, hogy sok a feladat és a probléma. Igyekszünk megoldani őket.

Tájékoztatás
Többször jeleztük már, hogy az
elektronikus tájékoztatásban változások lesznek. Csak azoknak kül-

Az. elrendelhető rendkívüli munka éven- dünk I.e~ele~a jövőben,

akik jelzik
ként 200 óra, a munkavállalóegyetérté- hogy I,genyh~
Ezért isméteIsévei 300 óra (2012. évben 180 óra tem kerek mindenkit, aki szeretne
munkavállalóegyetértésével270 óra) 'leveleket
kapni tőlünk, de még
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Üzemanyagmegtakarítás

és egyéb
térítése:

energia-

2012. december 01-ig kell megállapodást kötni róla.

ne,~J~lezte .az küldjön egy megerösítö é-mailt a
katona.peter@gmail.hu

-ra.

Szerkesztette:
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