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Hírlevél
(Formaruha problémák)
Kedves Munkatársak!
Az elmúlt időszakban többen is érdeklődtetek a formaruhát érintő ügyek állásáról, ezért ezzel az összefoglalóval
szeretnénk Benneteket tájékoztatni.
A BKSZSZ és tagszervezetei, a VTDSZSZ és tagszervezetei, az EKSZ és a KÜT, mint a Budapesti Közlekedési Zrt-nél
(továbbiakban: BKV), mint munkáltatónál működő érdekvédelmi, és érdekképviseleti szervek (továbbiakban
együttesen: Felek) az elmúlt időszakban mind konzultáció, mind kollektív munkaügyi vita kezdeményezésekkel
kifejezték szándékukat és akaratukat a munkáltató felé, hogy a társaság formaruha ellátásának folyamatában
változtatásokra, döntésekre van szükség az ellátás működőképes fenntarthatósága érdekében.
Fent nevezett kezdeményezések tárgyalásai során az a részmegállapodás jött létre, hogy a társaságnál működő
Állandó Bizottság (Tagjai: BKSZSZ, KöSzSz, EKSZ, VTDSZSZ képviselői és a munkáltató) munkabizottságát kell
létrehozni ennek a tárgykörnek a megvitatására.
A munkabizottságon belül az alábbi ügyekkel kapcsolatban történt egyeztetés:















A társasági forma- és munkaruha ellátásának pontosabb szabályozása.
Formacipő kérdése.
Az oktatótisztek, naplózók, és HÉV forgalmi diszpécserek is legyenek ellátva formaruhával
Lehetőséget kell teremteni a rövid és hosszú ujjú változatok — ing/blúz — közötti (összes darabszámon
belüli) választási lehetőségről.
Kabát bélés szükségességének kérdése.
Az „új” felszerelők első évi ellátásának mennyiségében megállapodás nem született, de szándék mutatkozott
erre.
Egy új értékavulási módszer kidolgozásának szükségessége, mely nem a jelenlegi tisztán időalapú számítást
tartalmazza.
Felek elfogadják és támogatják, hogy a társasággal mind főállásban-, mind további munkaszerződésben álló
(belső besegítő) munkavállalók esetében a főállású munkáltatói jogkörgyakorlónak évente egyszer
biztosítania kell a ruházat felvételéhez szükséges időt az érintett munkavállaló munkaidejében.
Női blúzok nyakkivágása, dekoltázsa túl nagy, átszabása szükséges, mert több gombolási lehetősséggel a
megoldás nem tud létrejönni. Női blúzok ujja, újkivágása szűk, kézfelemeléskor, nyújtózkodáskor vállban,
hónaljban szorít. A blúzok derékhosszát növelni szükséges, mert az ugyanezen mozdulatokra a derekat nem
éri el!
Férfi ingek hát és váll része keskeny a megfelelő nyakmérethez választotthoz képest, ezért vezetés közben
feszül, szűk!
Férfinadrágok minőségének vizsgálata.
Utasításunkban női ruhadarabként kendő szerepel, miközben az átadott termék inkább sálnak minősíthető,
melyből adódóan a hossza miatt nehezen hordható, alkalmazható.
Nadrággal összefüggő problémák. Abban már van döntés, hogy némi fazonmódosítás lesz (persze ez nem
érinti a már kiadott ruházatot), de szóba került, hogy a „négyévszakos” nadrág nyáron nagyon meleg.
Felvetettük, hogy vagy legyen nyári nadrág (hosszú szárú, de vékonyabb anyagból, vagy legyen újra
bermuda)
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