MEGÁLLAPoDÁS

g
A Budapesti Közlekedési Zá rtkö rűen Míiköd ö Részvénytársasá
munkavá|la|óinak
20{3. évi jövedelmi e|emeiról

Budapesti Közlekedési Zártkörüen MÍiködő Részvénytársaság (a továbbiakban
rende|kezö
Munká|tató vagy Társaság) vezetése és a Társaságnál képviselette|
szakszervezetek a társasági munkavá|la|ók 2013. évi személyi alapbéremelés

A

meg.
mértékérolés társasági juttatásokrTt a következókben állapodnak

1' a) A Társaság személyi alapbéreme|ést biztosít 2013' április 1.jétől 10.000
Ft/fólhó mértékbena havibéres és 57 Ft/ira mértékbenaz órabéres

(metró motorkocsi vezetök,
munkavál|a|ók részére. A7 ,2 órában fog|a|koztatottak
járművezetők, metri segédvezetők) esetében az órabérfejlesztés

M1LLFAV

mértéke64 FtJőra.

A béremelésben nem részesü|hetnek azok a

munkavá||a|ók,

akik 2012. december 31.én nem á|ltak munkaviszonyban. Nem részesülnek
a 28N|JI2011. számú utasítás 1'a számú mel|ékletében az 1.4
bérfej|esztésben

részmunkaidős
szintbe soroltak (BKV Zrt. szint kTd). A havibérben foglalkoztatott
A személyi
munkavá|lalók munkaidejÜk arányában részesÜ|nek a bérfejlesztésbö|.
|évóknek is'
a|apbér eme|ését biztosítani kell a passzív ál|ományban
kerülhet,
1o.ooo FUfő osszeg helyi megál|apodás a|apján differenciálásra
megá|lapodás nem jön létre,
azza|, hogy amennyiben 2o1g. április 25-ig helyi
kerü| végrehajtásra' A
akkor a bérfej|esztés egységesen, differenciálás né|kül

b)

A

50%.át
tro|ibusz járművezetői |étszámra számÍtott béremetés

az órabérre valT

járművezetői á|lornánynál
átál|ás korrigá|ására ke]| felhasználni a tro|ibusz
szerint. A he|yi
tagsággal rendelkező szakszervezetekkel kötott megátlapodás
október
során bérfejlesztést nem kaphatnak azok, akik a 2012.
megállapodások

munkakör-vá|tozásból
1.jétő| otyan béremelésben részesültek, mely nem

továbbáfigyelembe|ehetvenniazegyedispeciáliseseteket.

adódott,

2

2. A Társaság 2013-ban 5.000

forinUfö/hó mértékbenEzsébet uta|ványt biztosít a

Kollektiv Szerzödés 79. pontja szabá|yainak a|kalmazásáva|'

részmunkaidős, nyugdíjas és egyéb munkavégzésreirányuló jogviszonyban
fogla|koztatottak részérea te|jesített órának megfelelö a|ábbi idóarányos juttatás

A

jár:

3.

60.80 óra/hi ktzÖtti te|jesÍtésnéI

2300.- Ft

81- 120 Óra/hó kozÖtti teljesítésné|

3400.- Ft

120 óra/hÖ fe|etti teljesítésné!

5000.- Ft

A2o12. március 3.december 31. kozott a Ko||ektív Szezödés 583. pontja szerinti
jogosu|tsági idejÜket betoltÖtt munkavá|la|Ók részérea jubileumi e|ismerés
kifizetésre kerÜ|, 93 000 Ft.os szorző szerint.

Az e|ismerésben azon munkavát|a|Tk részesii|nek, akik a kifizetés idópontjában a
BKV Zrt-né|, iIletve BKK Zrt-nét a jogutÓd|ás időpontjátÓ| munkaviszonyban állnak.

A kifizetésre jeten bérmegál|apodás a|áírását kovetó 15 munkanapon

be|ÍjI keritl

sor.

4.

A Társaság biztosÍtja 2013, évre vonatkozT balesetmentes ktzlekedés e|ismerés
kifizetéséta KSZ 5B4. pontja szerint. A fe|ek szorzoként 93.000 Ft-ot állapítanak
meg.

A kifizetésre jelen bérmegál|apodás a|áÍrását kovetó 15 munkanapon

belÜ!

keriilsor.
5.

2013. évre a jubileumi elismerés a

KsZ 583.

pontja alapján 93.000 Ft.os

szozÓval keriil kifizetésre a 2o13. évi szeptemberi bérekkel egytitt, azza|, hogy a
2o13. során idókozben kilépö jogosu|tak részéreis kifizetésre kerÜl az osszeg a
munkaviszony megsz nésekor. Fe|ek vá|la|ják, hogy 2013. december 31.ig a
je|en|egi szabályozást átdotgozzák oty mÓdon, hogy kifejezésre juttatiák a
minöségi munkavégzés szempontjait is.
6.

a

2011. évi bérmegá|Iapodáskor elindított HÉVjármÜvezetok
ugy, a helyi
bérfe| zárkóztatása programot 2013-ban bruttó 2a MFt-ta| támogatja

A

Társaság

Végrehajtás során

a

torzsbéresítésmértékét

a

megfelelŐ vonzattaI

ke|l

3

meghatározni.

t
7.

A

fe|osztás he|yi szinten

rténik. A Fetek ezze| a HÉvjármÚvezetök

a

szakszervezetekke| egyetértésben

bérfelzárkÓztatását

|ezártnak tekintik.

A Társaság vi|tamos energia megtakaritást oszt nzö cé|prémiumot fizet, me|ynek
forrása a vi!|amos energiavásár|ási szerzódésben szerepló jÓ teljesÍtési prémium,

A VasÚti Üzeme|tetési |gazgatóság érdekképviseletekke! kttÓtt megál|apodása
alapján a 2012, év után járo bruttÓ osszeg 80 MFt, melynek kifizetésérea
bérmegállapodás aláirását kÖvetö 15 napon belii| ker l sor.
8.

Felek tegkésŐbb 2013. december 12-ig áttekintik a 2013. 1.11. havi személyi
jel|eg ráfordítások a|aku|ását. Amennyiben az (a FÖvárosi KozgyŰ|és által még
nem elfogadott) Üzleti Tervben meghatározott személyi jelleg ráfordításokban a
kÖItségtakarékos gazdá|kodás eredményeként megtakaritás várhatÓ, akkor annak

mértékéig,de |egfeljebb 36'000 FUfo mértékiga Társaság Erzsébet utaIványt
biztosít a munkavál|a|Ók részére.A kifizetést legkés bb 2013. december 20-ig
teljesÍti a munkáltatÓ.

9.

Amennyiben

a 8. pont

szerinti megtakaritás nem jogszabá|yváltozásokbil

levezethetó része az Erzsébet utalványon

fe|Lit

is |ehetŐséget biáosít, i||etve ezt a

Társaság év végi likviditási he|yzete is lehetÓvé teszi, rlgy a munkáltatÓ további
kifizetést te|jesithet. A kifizetés alapja a minöségi munkavégzés.A kifizethetó
megtakarítás e|osztásának elveirÓl a fe|ek megá|lapodnak.
10.A távol|éti díj kiegészítésaz Üz|etiTervben fog|a|taknak megfelelóen novekszik.

A bérmegál|apodás hatálya 2013' december 31-ig terjed.

A szakszervezetek vál|a|ják, hogy a

ko||ektiv munkaÜgyi vitát |ezártnak tekintik és

sztrájk-készÜltséget, továbbá 2013. évben további jovede|emmel
kapcso|atos igényt - a 8. és 9. pontok figyelembevételével- nem támasztanak.

visszavonják

A felek

a

kinyi|vánítják, hogy jelen Megállapodás

jegyzőktnyvek

trarta I máva I

egyÜtt képez egységet.

a

|étrehozása során ke|etkezett

A fe|ek a Bérmegál|apodás értelmezése és végrehajtása során a jóhiszeműség és a
rendeltetésszerÜ joggyakor!ás követeIményének megfe|elően járnak majd e|.

A fe|ek minden erejükkel azon lesznek, hogy va|amennyi esetleg felmerü|ő vitatott
kérdésttárgyalásos Úton oldjanak meg.

A

feIek

a

Bérmegál|apodást, áto|vasást követóen, mint akaratukka| mindenben

megegyezőt írják a|á'
MeIlékletek:

1. Az lgazgatóság

á|ta| e|fogadott 2013. évi előzetes Üzleti Terv szemé|yi je||egű

ráfordításának értékel(Tájékoáató jet|egű adatok; az Üz|eti Terv a Fővárosi
Közgyű|és jóváhagyását

2.

követóen

válnak hivata|ossá.)

A2013. március 31-i igazgatóságonkénti tény|étszám

Budapest , 201 3. április
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Schumacher Ferenc
Budapesti Kozlekedési
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Gelencsér LászIó
Kozosség i Koz|ekedési Sza kszervezetek
Szovetsége
Metro É.dé|iMotorkocsivezetok
Fu ggetl en Sza kszervezete
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Gu|yás nttila
Városi Tomegkozlekedési DolgozÓk
Sza kszervezeti Szovetsége
Metró Kozlekedésl Dolgozók Szakszervezete

Bolla Tibor

Vezérigazgati
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Grlián Zso|t
BKV FÜrst KÖzlekedési Szakszervezet
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BKV FÜrst Busz Üzemegység
Munkástanácsa

Budapesti KozlekedéSépítoés Fenntarto
DoIg ozÓk Szakszervezete
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Györi famás
Budadesti KÖztekedési Részvénytársaság
H ÉVDo|gozÓk Szakszervezete

Budapesti KÖzlekedési Részvénytársaság
Gazdasági Ig azgatÖság Szakszervezete

Csete Gyu|áné
Fivárosi Villamosvasutak Szakszervezete

Csimár Pá|né
Budapesti Kozlekedésl Részvénytársaság
Kozponti DolgozTk Szakszervezete

Nemes Gábor
Kozosségi Ktzlekedési Dolgozók
Szakszervezete
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Ferencsik József
Forga|mi és M szaki Tomegkozlekedési
Do|gozÓk Szabad Szakszervezete

Jáger István
FŐvárosi KÖzlekedési Do|gozók Demokratikus
Szakszervezete
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Mihá|y Krisztián
Ftigget|en Hév Szakszervezet
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Kilián Autóbusz Üzemegység

Vadics;kKA LászlT
Kobán'lyifa AutÓb usz Szakszervezet
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Hám rntu
Kozle ed ésben és Árarne|Iátásban
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Kovács Attila
Koz|ekedési FÜgget|en Szakszervezet

Tiszperger Attila
TnuOa AutÓbusz Szakszervezete

Farkas Lász|o
Récsei AutTbusz Üze megység
Szakszervezete
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Wlttinger Zo|tán
Városi Autobusz Kozlekedési
Szakszervezet
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Vil|amos FÜggetlen $zakszervezet

