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Jelen megállapodás a Kollektív Szerzodés részét képezi, hatálya az Értékesítési Igazgatóság
alábbiakban felsorolt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalóira terjed ki.
Az Értékesítési Foosztály többi területére a KSZ az irányadó, külön kiegészítésre nincsen
szükség.

A függelék részeit képezik:

· Jegy- és bérletellenori munkakörben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó
rendelkezések

· Jegyvizsgáló, vezeto jegyvizsgáló, fovizsgáló munkakörben foglalkoztatott
munkavállalókra vonatkozó rendelkezések

· Jegy- és bérletpénztáros munkakörben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó
rendelkezések

· Pótdíjkezeléssei foglalkozó munkavállalókra vonatkozó rendelkezések

· A Pótdíjbevételek kezelésével foglalkozó (" Pénztárosok") munkatársak
pótdíjbevételi jutaléka

Jelen mellékletben külön nem szabályozott kérdésekben a KSZ eloírásai az érvényesek.

A függelékben megadott jutalék és prémium keretek évente a bértárgyalástól függoen
felülvizsgálatra kerülhetnek, melyek újratárgyalását a területen képviselettel rendelkezo
szakszervezetek vagy a munkáltató kezdeményezheti.

Átmeneti rendelkezés:

Amennyiben a mellékletben szabályozott bármely kérdésben az aláírás idopontjáig ettol eltéro
megállapodás vagy kifizetés történt - a kétszeres kifizetés elkerülése érdekében-, az abban
foglaltak az irányadóak.

22. pont Változó munkahely

Változó munkahelynek minosülo munkakörök listája:
· Jegy- és bérletpénztáros
· Utazó üzletköto
· Pénztárellenor
· Jegyellenor
· Fovizsgáló
· Jegyvizsgáló

441. pont Egyenlotlen munkaido beosztás

Egyenlotlen munkaido beosztásban foglalkoztathatók:
· Pénztárellenor

· Jegy- és bérletpénztáros
· Utazó üzletköto
· Fovizsgáló
· Jegyvizsgáló
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564. pont Földalatti munka pótszabadsága

Földalatti munka pótszabadságra jogosult:
· Jegy- és bérletpénztáros
· Pesti Pénztári Csoport eloadói és csoportvezetoje
· Jegyellenor

62. Prémium rendszer

ÉrtékesítésiIgazgatóságKollektívSzerzodésMellékletfüggeléketartalmazzaaz Igazgatósági
Ösztönzorendszert.

6411. pont Alagúti pótlék

Alagúti pótlék mértéke az alagútban munkát végzo:
· Jegy- és bérletpénztárosoknak
· Jegyellenoröknek· HÉV Batthyány téri állomásán dolgozó jegyvizsgálóknak, fovizsgálóknak
· Pénztárellenori dolgozóknak
· Pesti Pénztári Csoport eloadóinak és a csoportvezetonek

az alagútban végzett idore a törzsbéren felül a törzsbér 15%-nak megfelelo pótlék jár.

6414. pont Muszakpótlék mértéke

· Jegyellenor, vezeto jegyvizsgáló, fovizsgáló munkakörben dolgozók esetén:

Többmüszakos munkaido beosztásban dolgozók délutáni müszakpótléka az
idoarányos törzsbér 20%-a.
Folytonos munkarendben dolgozók délutáni müszakpótléka az idoarányos törzsbér
25%-a.

Többmüszakos munkaido beosztásban dolgozók éjszakai müszakpótléka az
idoarányos törzsbér 40%-a.
Folytonos munkarendben dolgozók éjszakai müszakpótléka az idoarányos törzsbér
45%-a.

· HÉV jegyvizsgáló, fovizsgáló munkakörben dolgozók esetén:

Folytonos munkarendben dolgozók éjszakai müszakpótléka az idoarányos törzsbér
50%-a.

6423. pont Osztott munkaido díjazása

· HÉVjegyvizsgálómunkakörbendolgozómunkavállalókesetén:

az osztott munkaido díjazása 1000,- Ft/szolgálat.
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Az Értékesítési Igazgatóság Értékesítési Foosztálya
· jegy- és bérletellenorzési munkakörben foglalkoztatottak
· HÉV vezeto jegyvizsgáló, fovizsgáló, utánfizetési pénztárosi munkakörben

foglalkoztatottak
· jegy- és bérletpénztárosi munkakörben foglalkoztatottak
· pótdíjkezelési munkakörben foglalkoztatottak

minoségi és mennyiségi munkavégzést ösztönzo rendszere.

Aláíró felek vállalják, hogy az ösztönzo rendszert legalább évente, illetve bármilyen a
körülményeket jelentosen befolyásoló esemény (szervezet átalakítás, árváltozás, stb.) esetén
felülvizsgálják a bértárgyalások fiiggvényében.

A mellékletben foglaltakat 2010. január 17-tol kell alkalmazni.

Jegy- és Bérletellenorzési Szakszolgálat munkavállalói

1. Jegyellenorök, jegyellenori foellenorök ösztönzési rendszere

A jegyellenori, jegyellenori foellenori munkakörben dolgozó munkavállalók a következo
anyagi ösztönzésben részesülnek:

1.1 Pótdíj jutalék

A pótdíj jutalék a realizált pótdíjfolyamati jelentések és helyszíni pótdíjak száma szerint a
következok alapján számolhatók el a felszínen és a metrókban dolgozó jegyellenoröknek és
jegyellenori foellenoröknek:

Helyszíni pótdíjak után 500,- Ft/db, a visszaigazolt realizált pótdíj után 250,- Ft/db kerül
kifizetésre.

1.2 Jegyszereléssei ellátott jegyellenor, jegyellenori foellenor jegybevételi jutaléka

A jegyszereléssei ellátott munkavállalókat az általuk értékesített vonaljegyek után 5,- Ft/db
jegybevételi jutalék illeti meg.

A teljesítmények értékelése havonta történik, a pótdíj jutalék a tárgyhónapot követo hónap
bérkifizetésévei kerül kifizetésre, mivel a tárgyhónap pótdíjbefizetésének összesítése a
bérfizetést követoen készül el.

A jutalék kifizetése a következok esetekben módosul:
- ha a munkavállaló munkaviszonya a Társaságnál megszunik, úgy a leszerelés napján
esedékes havi jutalék kerul kifizetésre. További jutalék kifizetésre nem tarthat igényt.
- ha a munkavállaló Társaságon belül kerul áthelyezésre, úgyapótdíjak utáni jutalék az
áthelyezést követo 3. hónapig kerül kifizetésre. Pl.: 'az áthelyezés február 1-én történt, úgy az
utolsó jutalék az áprilisi munkabérrel a májusi bérfizetéskor kerul kiadásra.



2. HÉV vezeto jegyvizsgálók ösztönzési rendszere

2.1. Kompenzációs összeg:
A vezeto jegyvizsgáló Budapest közigazgatási határán belüli jegyvizsgálat utazott órás
idejére, amennyiben az csak Budapest közigazgatási határán belül történik és külso szakaszi
ellenorzést a beosztás szerint nem érint, valamint a beléptetéses jegyellenorzésben történo
munkavégzésért 500,- Ftlóra kompenzációs összeg illeti meg.

2.2. Menetjegy bevételi jutalék:
A vezeto jegyvizsgálók menetjegy bevételi jutaléka az egy utazott órára vetített HÉV
menetjegy, vonaljegy és az urjegyen eladott menetjegy bevételek alapján kerül
megállapításra. Az utazott óra meghatározásánál a ledolgozott munkaidot csökkenteni kell a
szolgálatban töltött utazáson kívüli idovel, és az olyan utazott idovel, amelyben kereskedelmi
tevékenységet nem kell végezni.
A HÉV menetjegy bevételt a vonaljegy, a HÉV menetjegy és az urjegyen eladott menetjegy
bevételek összegzésévei kell megállapítani.
A jegyszereléssel ellátott munkavállalókat az általuk értékesített gyujtojegyek után
50,-Ftltömb jegybevételi jutalék illeti meg. A gyujtojegy és pótdíj értékesítésébol származó
bevétel a HÉV menetjegy bevételbe nem számítható be.

2.3 Pótdíj jutalék:
A vezeto jegyvizsgáló részére helyszíni pótdíjak után 500,- Ftldb, a visszaigazolt realizált
pótdíj után 250,- Ftldb kerül kifizetésre.

A havi elszámolásnál a tárgyhavi kompenzációs összeg, a menetjegy bevételi és pótdíj jutalék
kerül elszámolásra. .

A teljesítmények értékelése havonta történik, a pótdíj jutalék a tárgyhónapot követo hónap
bérkifizetésével kerül kifizetésre, mivel a tárgyhónap pótdíjbefizetésének összesítése a
bérfizetést követoen készül el.

A jutalék kifizetése a következok esetekben módosul:
- ha a munkavállaló munkaviszonya a Társaságnál megszunik, úgy a leszerelés napján
esedékes havi jutalék kerül kifizetésre. További jutalék kifizetésre nem tarthat igényt.
- ha a munkavállaló Társaságon belül kerül áthelyezésre, úgy a pótdíjak utáni jutalék az
áthelyezést követo 3. hónapig kerül kifizetésre. Pl.: az áthelyezés február 1-én történt, úgy az
utolsó jutalék az áprilisi munkabérrel a májusi bérfizetéskor kerül kiadásra.

3. Gödölloi vonalon szolgálatot teljesíto vezeto jegyvizsgálók menetjegy bevételi jutalékának
mértéke:

A vezeto jegyvizsgáló részére a tárgyhónapban menetjegy bevételi jutalék kerül elszámolásra,
amennyiben az utazott órás bevételátlaga meghaladja az 5100,- Ft-ot.

- 5101 - 5800,- Ft közötti utazott órás bevételi átlag esetén: 200,- Ftlutazott óra
- 5801 - 6500,- Ft közötti utazott órás bevételi átlag esetén: 400,- Ftlutazott óra
- 6501 - 7200,- Ft közötti utazott órás bevételi átlag esetén: 500,- Ftlutazott óra
- 7201 - 7900,- Ft közötti utazott órás bevételi átlag esetén: 600,- Ftlutazott óra
- 7900,- Ft-ig járó jutalék valamint a 7901,- Ft feletti utazott órás bevételi átlag feletti rész és a
teljesített utazott óra szorzatának 15%-ka.



4. Ráckevei vonalon szolgálatot teljesíto vezeto jegyvizsgálók menetjegy bevételi jutalékának
mértéke:

A vezeto jegyvizsgáló részére a tárgyhónapban menetjegy bevételi jutalék kerul elszámolásra,
amennyiben az utazott órás bevételátlaga eléri a 7500,- Ft-ot.

- 7501 - 8500,- Ft közötti utazott órás bevételi átlag esetén: 200,- Ft/utazott óra
- 8501 - 9500,- Ft közötti utazott órás bevételi átlag esetén: 400,- Ft/utazott óra
- 9501- 10500,- Ft közötti utazott órás bevételi átlag esetén: 500,- Ft/utazott óra
- 10501 - 11500,- Ft közötti utazott órás bevételi átlag esetén: 600,- Ft/utazott óra
- 11500,- Ft-ig járó jutalék valamint a 11501,- Ft feletti utazott órás bevételi átlag feletti rész
és a teljesített utazott óra szorzatának 15%-ka.

5. Szentendrei vonalon szolgálatot teljesíto vezeto jegyvizsgálók menetjegy bevételi
jutalékának mértéke:
A vezeto jegyvizsgáló részére a tárgyhónapban menetjegy bevételi jutalék kerul elszámolásra,
amennyiben az utazott órás bevételátlaga eléri a 7500,- Ft-ot.

- 7501 - 8500,- Ft közötti utazott órás bevételi átlag esetén: 200,- Ft/utazott óra
- 8501 - 9500,- Ft közötti utazott órás bevételi átlag esetén: 400,- Ft/utazott óra
- 9501 - 10500,- Ft közötti utazott órás bevételi átlag esetén: 500,- Ft/utazott óra
- 10501 - 11500,- Ft közötti utazott órás bevételi átlag esetén: 600,- Ft/utazott óra
- 11500,- Ft-ig járó jutalék valamint a 11501,-Ft feletti utazott órás bevételi átlag feletti rész
és a teljesített utazott óra szorzatának 15%-ka.

6. Utánf"lZetésipénztárosok jutaléka

6. 1 Jutalék

A jutalék összege: az egyénileg feladott havi elszámolt összeg 0,25%- a.

Az értékelés havonta, a kifizetés a tárgyhót követo fizetési napon történik.
A jutalék kifizetése a következok esetben módosul:
- ha a munkavállaló munkaviszonya a Társaságnál megszUllik, úgy a leszerelés napján
esedékes havi jutalék kerul kifizetésre. További jutalék kifizetésre nem tarthat igényt.
- ha a munkavállaló Társaságon belül kerul áthelyezésre, úgy a jutalék az áthelyezést követo
3. hónapig kerul kifizetésre.

7. HÉV Fovizsgálókjutaléka

7. 1 Jutalék

- a jutalék a helyszíni pótdíjak után 500,- Ft/db, az utólagosan realizált pótdíjak után 250,-
Ft/db

- a jegyvizsgálati tevékenységre vonatkozó jelentések után, amennyiben azt az utólagos
vizsgálat is igazolja 500,- Ft/fo/jelentés. Egy jelentés után maximum 2 fonek adható jutalék.
- beléptetéses jegyellenorzési tevékenységben történo részvétel esetén a jutalék összege, a
beléptetéses órák száma X 500,- Ft.

7.2 Menetjegy bevételi jutalék:
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A HÉV menetjegy bevételt a vonaljegy, a HÉV menetjegy és az fujegyen eladott menetjegy
bevételek összegzésévei kell megállapítani.
A jegyszereléssel ellátott munkavállalókat az általuk értékesített gyujtojegyek után 50.-
Ft/tömb jegybevételi jutalék illeti meg. A gyujtojegy és pótdíj értékesítésébol származó
bevétel, a HÉV menetjegy bevételbe nem számítható be.

A fovizsgáló részére a tárgyhónapban menetjegy bevételi jutalék kerül elszámolásra,
amennyiben a havi bevétele meghaladja az 5.000,- Ft-ot.

- 5001 - 40000-Ft közöttibevétellS%-a
- 40001- felettbevétel20%-a

A havi elszámolásnál a tárgyhavi jutalék és a jegybevételi jutalék kerül elszámolásra.
Az értékelés havonta történik. A jutalékok és a jegybevételi jutalék kifizetése a tárgyhót
követo fizetési napon történik.
A jutalék kifizetése a következok esetekben módosul:
- ha a munkavállaló munkaviszonya a Társaságnál megszunik, úgy a leszerelés napján
esedékes havi jutalék kerül kifizetésre. További jutalék kifizetésre nem tarthat igényt.
- ha a munkavállaló Társaságon belül kerül áthelyezésre, úgy a pótdíjak utáni jutalék az
áthelyezést követo 3. hónapig kerül kifizetésre. Pl.: az áthelyezés február l-én történt, úgy az
utolsó jutalék az áprilisi munkabérrel a májusi bérfizetéskor kerül kiadásra.
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A JEGY ÉS BÉRLETÉRTÉKESíTÉSI SZAKSZOLGÁLAT MUNKAVÁLLALÓi

A jegy- és bérletpénztárosokvégzett munkájuk alapján havi bevételi jutalékban és
negyedévenként minoségi többletprémiumban részesülhetnek. A havi bevételi jutalék
elbírálási alapját a lezárt havi elszámolás képezi. A negyedéves minoségi többletprémium
elbírálásához a negyedév során elvégzett legalább egyszeri ellenorzés szükséges, de a
többszöri ellenorzés nincs kizárva, ekkor az elért eredmények átlagát kell figyelembe venni.

1. Bevételi jutalék

A jegy- és bérletpénztárosok a havi bevétel után 0,14% bevételi jutalékban részesülnek.

A bevételi iutalék - értékelése:

A bevételi jutalék alapot csökkenti a pénztáros hiánya mindaddig, amíg az nem kerül
rendezésre, rendezéskor megemeli a jutalék alapot! A 6 hónapnál hosszabb ideig görgetett
hiány után befizetés esetén sem kerül elszámolásra bevételi jutalék.

Pl: bevételI 000 000 Ft márciusban, de van 10 OOOFthiány, ami nincs rendezve.
A pénztárosmárciusrakapjaa 1 000000- 10000=9 90000xO,14Ft-ot.
A hiány áprilisban befizetésre kerül!
Áprilisban a bevétel 800 000 Ft.
A pénztáros áprilisban kap 800 000+10 000= 810 000xO,14Ft-ot.
Ha nem kerül áprilisban sem befizetésre, akkor:
A pénztáros áprilisban kap 800 000+10 000= 810 OOOxO,14 Ft-ot.
A pénztáros májusban kap 700 000-10 000= 690 000xO,14Ft-ot.
Augusztusban letelik a 6 hónap, szeptemberben fizeti be a pénztáros a hiányt:
A pénztáros bevétele 800 000 Ft, akkor már nem kerül abefizetéssel korrigálásra a
bevételi jutalék összege, a 800 000 Ft után járó O,14%-ot kapja.

A tárgyhavi hiányáról a Mendi rendszerbol kinyomtatott kimutatást tárgyhót követo hónap
15-ig kap a pénztáros.

Hiány-többlet az adott hónapban összevezetésre és jóváírásra kerül, az e feletti hiányt kell a
kifizetéshez a pénztárosnak rendezni.
Trezoreltéréseseténha számszakihiba történt,akkoraz nemkerülfigyelembevételre.

A bevételi jutalék a tárgyhónapot követo hónap bérkifizetésévei kerül kifizetésre, mivel a
tárgyhónap bevételének pénzügyi zárása bérfizetést követoen készül el.

2. A negyedéves minoségi többletprémium

Negyedéves minoségi többletprémium negyedéves kerete valamennyi pénztárosra
vonatkozóan minimum 2.000.000 Ft, amely differenciáltan kerül kiosztásra valamennyi
pénztáros között.
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A negyedéves minoségi többletprémium mindig a tárgynegyedévet követo második hónap
bérkifizetéséveI kerül kifizetésre, mivel a negyedév utolsó hónapja bevételének pénzügyi
zárása bérfizetést követoen készül el. Az utolsó negyedév kifizetése a következo évben
történik meg.

Az éves maradványelszámolásakor az idointervallum nem a tárgy év, hanem a tárgyévet
megelozo év negyedik negyedévétol a tárgyév harmadik negyedévének végéig tart, hogy a
maradvány még év végén kifizetheto legyen.

Az értékeléshez értékelési lapot kell használni, mely csak részben kerül a pénztári ellenorzés
során kitöltésre, a többi rész a kimutatások és ellenorzési jelentések alapján töltendo ki.

Az értékelolap kritérium rendszere és a ponthatárok alapján a negyedéves minoségi
többletprémium értékelési szabályai legkésobb 2010. március elsejéig véglegesítésre és
elfogadásra kerül és a ezáltal a függelék részévé válik.

PÓTDíJKEZELÉSI MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK HAVI BEVÉTELI
JUTALÉKA

1. Pótdíjbevételi jutalék meghatározása

A pótdíjkezeléssel foglalkozó (Pótdíjkezelési osztály állományába tartozó valamennyi
munkavállalója csoportvezeto szintig bezárólag) munkatársaknak kifizetheto pótdíjbevételi
jutalék összege a tárgyhavi, a Pótdíjkezelési osztály pótdíjbevételének 2,5 %-a.

2. Pótdíjbevétel számítási módja

A jutalék alapját képezo pótdíjbevétel, amibe beletartozik:
pótdíjpénztárak tárgyhavi készpénzes és bankkártyás pótdíjbefizetései
tárgyhóban könyvelt átutalásos és csekkes pótdíjbefizetések
tárgyhóban könyvelt Bírósági végrehajtók által beszedett pótdíjak
a megbízott ügyvédi irodák által a tárgyhóban jelentett (elozo elszámolási
idoszakokban beszedett pótdíj) pótdíjbefizetések összege

3. Pótdíjbevételi jutalék elszámolási módja

3.1.

A tárgyhavi pótdíjbevételi jutalék lehetoleg a tárgyhónapot követo, de (akadályoztatás esetén)
legkésobb a tárgyhónapot követo második hónap bérkifizetési napján kerülnek elszámolásra.
Akadályoztatásnak minosül amennyiben a bevételi adatok nem állnak idoben az SAP
bérszámfejtés elotti zárásakor rendelkezésre. A differenciált szétosztást csoportvezetoi szintig
bezárólag a beosztott munkatársak tekintetében a Pótdíjkezelési osztályvezeto hagyja jóvá.

3.2.

A 2,5 %-os pótdijbevételi jutalék 20%-a (pótdíjbevétel 0,5 %-a) munkatársak tárgyhónapban
ledolgozott munkanapjai alapján, arányosan kerül elszámolásra. A fizetett ünnepnapot
ledolgozott napként kell figyelembe venni.

3.3.
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A 2,5 %-os pótdíjbevételi jutalék 80%-a (pótdíjbevétel 2,0 %-a) differenciáltan kerül
szétosztásra.

3.3.1 A differenciálás munkakör szerint
Abeszedett pótdíjak megszerzésében való részvétel függ az osztályon belüli
munkamegosztástói, munkaszervezéstol, a munkavállaló beosztásától. Ezek alapján a
differenciált rész (a pótdíjbevétel 2,0 %-a) elosztásánál az eltéro beosztás alapján az osztály
munkatársai az alábbi súlyozással részesülnek:

Pótdíjazási eloadó 1,0
Adatrögzíto 0,8
Csoportvezetok 1,3

3.3.2 Jutalék felosztásának kritériumai, a jutalék mértékét befolyásoló tényezok

Alapelvek:
Munkaido hatékony kihasználása, munkához való hozzáállás,
Munkaköri leírásban rögzített feladatok teljesítése,
Együttmuködés osztályon belül,
Az elvégzett feladatok minosége, színvonala, hatékonysága (pontosság, gyorsaság,
teljes köruség)
Költségek csökkentésében való részvétel, a szükségtelen pazarlás elkerülése
(nyomtatás, fénymásolás, nyomtatvány használat)
Bevétel megszerzésében való részvétel
Új feladatok vállalása, kreativitás
Anyagi, erkölcsi elismerés együttes alkalmazása

Jutalék differenciált elosztásának kritériumai:
Átlagosnál nagyobb munkateljesítmény
A Társaság célkimzéseihez való aktív, elkötelezett hozzájárulás

Csökkento tényezok:
Munkából való indokolatlan távollét
Hibák száma

Feladat határidore történo teljesítésének elmaradása
Ügyfélpanasz az ügyintézore, ami a kivizsgálás alapján megalapozott.

Növelo tényezok:
Átlagosnál nagyobb munkateljesítmény
Pontos, precíz munka
Többletfeladatok vállalása, végrehajtása
Ötletek, javaslatok, kreativitás, együttmuködés
Költség/Bevétel szemlélet
Önképzés
Folyamatok átalakításában, szabályzatok, eljárásrendek kidolgozásában való
közremuködés

Ügyfélközpontú viselkedés

\\
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Oktatásokon való eredményes részvétel.

Havi pótdíj bevétel 2 % felosztása munkakörönként differenciáltan az elvégzett munka
mennyisége, minosége, stb. (lásd elvek) alapján.

Adatrögzítok
Napi adatrögzítés mennyisége / Walkür megfelelo moduljában mérheto
Adatrögzítés minosége / Nyomtatott napi lista ellenorzésévei mérheto hibák.

· Plusz feladatvállalás adatrögzítéshez kapcsolódóan - válogatás, javítás,
sorszámozás, adattisztítás / mérheto szignált listák, és Walkür információ
alapján.

· Plusz feladatvállalás egyéb - panaszkezeléssei kapcsolatos feladatok,
állásfoglalás, tartozásellenorzés leendo dolgozóknál, igazolás kiállítása.

· Javaslatok, ötletek a gyorsabb, pontosabb, egyszerubb munkavégzéshez.

Kintlévoség-kezelési csoport dolgozói

Könyvelok:
naprakész könyvelés, tisztázatlan tételek mielobbi pontosítása.
Kapcsolat ügyvédi irodával, osztályon belül.
Feladat ellátásának minosége.

Kintlévoség-kezelési csoport munkatársai által ellátható jutalék növelését elosegíto feladatok
· Javaslatok, ötletek a gyorsabb, egyszerubb munkavégzéshez
· Kimutatások készítése

· Plusz feladatvállalás adatrögzítéshez kapcsolódóan - válogatás, javítás,
sorszámozás, adattisztítás.

· Plusz feladatvállalás egyéb - panaszkezeléssel kapcsolatos feladatok-
állásfoglalás készítése, részletfizetési megállapodások megkötése

· Bírósági, végrehajtási, rendorségi ügyek szakszeru ügyintézése
· Fizetési meghagyások kibocsátása
· Kapcsolattartás ügyvédi irodával
· Kapcsolattartás végrehajtókkal
· Levelezések bonyolítása
· Plusz feladatvállalás: elemzések, statisztikák a "fentiekre"
· Plusz feladatvállalás - adattisztítás

· Plusz feladatvállalás egyéb - panaszkezeléssei kapcsolatos feladatok-
állásfoglalás készítése, részletfizetési megállapodások megkötése

Irattári, panasz, méltányosságkezelést, ügyvédi irodákat kiszolgáló feladatok ellátását
végzo dolgozók:

Napi anyag irattárba helyezése, kiszedése, annak felügyelete.
Ügyvédi irodák kiszolgálása- pótdíjfolyamati jelentések, információk legrövidebb
idon belül történo megadása

· Plusz feladatvállalás: elemzések, statisztikák a "fentiekre"
· Plusz feladatvállalás - adattisztítás

· Plusz feladatvállalás egyéb - panaszkezeléssei kapcsolatos feladatok-
állásfoglalás készítése, részletfizetési megállapodások megkötése.
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Osztályvezeto közvetlen irányítása alá tartozó pótdíjazási eloadók:
Napi ügyiratok átvétele iktatása, titkársági feladatok ellátása
Leltározás, számlázás feladatainak ellátása.
Panasz, méltányossági kérelmek felszerelésének koordinálása, elokészítése

· Plusz feladatvállalás egyéb - panaszkezeléssei kapcsolatos feladatok-
állásfoglalás készítése, részletfizetési megállapodások megkötése, utas-
esemény adatok rendszerezése, pontosítása, kimutatások, elemzések készítése.

A fenti szempontok alapján a közvetlen vagy közvetett vezeto értékelése alapján a 3.3.1. pont
szerinti súlyozás szorzószáma~ 50 %-kal módosulhat. Így például a havi elosztásnálegy
eloadó 1,0 szorzója 0,5-tóll,5-ig, egyadatrögzíto 0,8-as szorzója 0,4-tol és 1,2-ig mozoghat a
havi értékelés alapján.

Csoportvezetok
Alapveto feladat:

Az irányításuk alá tartozó munkatársak fenti elvek szerinti munkavégzésének
irányítás a, ellenorzése, munkájuk szervezése, motiválása.

· Kiemelten értékelendo a pótdíj ak kezelésével, behajtásával kapcsolatos
eredményességet fokozó, átláthatóságot célzó intézkedések
kezdeményezése, javaslatok kidolgozása, a behajtásra váró állomány
csökkentése, minoségi javítása.

4. A jutalékf'lZetésbol kizáró és korlátozó feltételek
. írásbeli munkáltatói figyelmeztetés esetén a tárgyhóban
. éven belüli 2. írásbeli munkáltatói figyelmeztetés esetén a tárgyhó és a tárgyhót követo

hónapban
. kivizsgálás alapján jogos utas panasz esetén
. az újonnan belépok a próbaidejük elso hónapjában nem részesülnek a pótdíjjutalékból.
. ha a munkavállaló munkaviszonya a Társaságnál megszünik, úgy a leszerelés napját

megelozo hónap zárása alapján elszámolható jutalék kerül kifizetésre. További jutalék
kifizetésre nem tarthat igényt.

. ha a munkavállaló Társaságon belül kerül áthelyezésre, úgy az áthelyezés napja
szerinti hónap pótdíjbevétele alapján részesül a jutalékból. További jutalék kifizetésre
nem tarthat igényt.

A PÓTDÍJBEVÉTELEK KEZELÉSÉVEL FOGLALKOZÓ ("PÉNZTÁROSOK")
MUNKATÁRSAK PÓTDÍJBEVÉTELI JUTALÉKA.

1. Pótdíjbevételi jutalék meghatározása

A pótdíjak bevételezésévei foglalkozó pénztárosi feladatokat ellátó munkakörben foglalkozó
munkatársak tárgyhavi pótdíjbevételi jutaléka a BKV Zrt. Akácfa u. 22-ben lévo
pótdíjpénztárában, készpénzben és bankkártyával történo befizetések eredményeként
keletkezo pótdíjbevétel 2,0 %-a.
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2. Pótdíj bevételi jutalék elszámolási módja

A tárgyhavi pótdíjbevételi jutalék lehetoleg a tárgyhónapot követo, de (akadályoztatás esetén)
legkésobb a tárgyhónapot követo második hónap bérkifizetési napján kerül elszámolásra.
Akadályoztatásnak minosül amennyiben a bevételi adatok nem állnak idoben az SAP
bérszámfejtés elotti zárásakor rendelkezésre. A differenciált szétosztást csoportvezetoi szintig
bezárólag a beosztott munkatársak tekintetében a Pótdíjkezelési osztályvezeto hagyja jóvá.

2.2.

A 2,0 %-os pótdíjbevételi jutalék 25%-a (pótdíjbevétel 0,5 %-a) a munkatársak
tárgyhónapban ledolgozott munkanapjai alapján, arányosan kerül elszámolásra. A fizetett
ünnepnapot ledolgozott napként kell figyelembe venni.

2.3.

A 2,0 %-os pótdíjbevételi jutalék 75%-a (pótdíjbevétel 1,5 %-a) differenciáltan kerül
szétosztásra.

2.3.1 A differenciálás munkakör szerint nincs.

A pótdíjpénztár munkatársai egységes (1,0 értéku) súlyozással részesülnek apótdíjbevételi
jutalékból.

2.3.2. Jutalék felosztásának kritériumai, a jutalék mértékét befolyásoló tényezok

Alapelvek:
Munkaido hatékony kihasználása, munkához való hozzáállás,
Munkaköri leírásban rögzített feladatok teljesítése,
Együttmuködés osztályon belül,
Az elvégzett feladatok minosége, színvonala, hatékonysága (pontosság, gyorsaság,
teljes köruség)
Költségek csökkentésében való részvétel, a szükségtelen pazarlás elkerülése
(nyomtatás, fénymásolás, nyomtatvány használat)
Bevétel megszerzésében való részvétel
Új feladatok vállalása, kreativitás
Anyagi, erkölcsi elismerés együttes alkalmazása

Jutalék differenciált elosztásának kritériumai:
Átlagosnál nagyobb munkateljesítmény
A Társaság célkituzéseihez való aktív, elkötelezett hozzájárulás

Csökkento tényezok:
Pénztár eltérés
Munkából való indokolatlan távollét
Hibák száma

Feladat határidore történo teljesítésének elmaradása
Ügyfélpanasz az ügyintézore, ami a kivizsgálás alapján megalapozott.

Növelo tényezok:
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Pontos, precíz munka
Többletfeladatok vállalása, végrehajtása
Ötletek, javaslatok, kreativitás, együttmuködés
Költség/Bevétel szemlélet
Önképzés
Folyamatok átalakításában, szabályzatok, eljárásrendek kidolgozásában való
közremuködés
Ügyfélközpontú viselkedés
Oktatásokon való eredményes részvétel.

· Plusz feladatvállalás egyéb - panaszkezeléssel kapcsolatos feladatok- állásfoglalás
készítése,.

· utas- esemény adatok rendszerezése, pontosítása

A fenti szempontok alapján a közvetlen vagy közvetett vezeto értékelése alapján a súlyozás
szorzószáma:l:: 50 %-kal módosulhat. Így a havi elosztásnál egy munkatárs 1,0 szorzója 0,5-
tóI 1,5-ig mozoghat a havi értékelés alapján.

3. A jutalékfIzetésbol kizáró feltételek
· írásbeli munkáltatói figyelmeztetés esetén a tárgyhóban
· éven belüli 2. írásbeli munkáltatói figyelmeztetés esetén a tárgyhó és a tárgyhót követo

hónapban
· kivizsgálásalapjánjogos utaspanaszesetén
· az újonnan belépok a próbaidejük elso hónapjában nem részesülnek a pótdíjjutalékból.
· ha a munkavállaló munkaviszonya a Társaságnál megszUllik,úgy a leszerelés napját

megelozo hónap zárása alapján elszámolható jutalék kerül kifizetésre. További jutalék
kifizetésre nem tarthat igényt.

· ha a munkavállaló Társaságon belül kerül áthelyezésre, úgy az áthelyezés napja
szerinti hónap pótdíjbevétele alapján részesül a jutalékból. További jutalék kifizetésre
nem tarthat igényt.

Budapest, 2010. február 17.
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