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Áprilisi hírlevél…
... mely a HÉV ágazat kiszervezéséről is szól, és kicsit sem áprilisi tréfa!
Tisztelt Tagjaink!
A HÉV Igazgatója április 4-én hétfőn tájékoztatót tartott az érdekképviseleti csoportok részére, melynek témája a HÉV
ágazat kiszervezése volt.
A management elmondása alapján az ágazattal kapcsolatos távlati tervek értelmében ez év júliusig ki kell szervezni
egységünket a BKV-ból, új társaság megalapításának módszerével. Várhatóan az e havi közgyűlésen erről döntés is
születik. A projekt véghezvitelének érdekében munkacsoportok alakultak, amik a következőképpen álltak fel:
-

BKV, BKK, Nemzetfejlesztési Minisztérium (NFM) - közös tarifarendszer kialakítása

-

BKV, NFM – Közszolgálati Szerződés módosítása, illetve létrehozása

Külön munkacsoport alakult, aminek feladata a HÉV gazdasági kiszervezésének előkészítése.
A Szakszervezetek részéről, mint szakmai delegáltak Mihály Krisztián és Illés Csaba is helyet foglalnak a
munkacsoportokban.
Az új szerkezeti ábrának legkésőbb ez év szeptemberig kell felállnia, az új céget pedig legkésőbb október 1-ig a
Cégbíróságon be kell jegyeztetni.
Az így újonnan felálló gazdasági szervezet tulajdonosi viszonyai még nincsenek tisztázva, a tervek szerint abban
továbbra is az állam, a főváros, és a BKV vállalna szerepet.
Az átszervezésnek köszönhetően októbertől az új cég próbaüzemként önállóan fog működni, január 1-től pedig az
önálló HÉV Zrt. kezdheti meg működését állami támogatás mellett.
Az át– illetve kiszervezésről további tájékoztatást a későbbiekben nyújtunk.
BÉREMELÉS – TÖRZSGÁRDA – BALESETMENTESEK JUTALMA
A gyorsan lefolytatott bértárgyalásnak köszönhetően a 8000 Ft-os béremelés az e havi kifizetéskor realizálódni fog.
Aláírták a módosított Jubileumi Szabályzatot is! Ezért az elismerés (törzsgárda) jutalmazottjai ez irányú illetményüket
az áprilisi bérrel, május 8-án fogják megkapni, mint ahogy a balesetmentesek is.
A BKK béremeléséről hírünk, hogy a szövegszerű javaslattétel megtörtént, a továbbiakhoz az áprilisi közgyűlés döntése
szükséges (BKK Üzleti Terv elfogadása).
FORMARUHA
Mind a BKV-nál, mind pedig a BKK-nál új nyári formaruha került bemutatásra minden szakágban. Ezeknek
„próbaüzeme” jelen napjainkban veszi kezdetét. A dolgozók részére csak annak beválása esetén fog kiosztásra kerülni.
További kérdéseitekkel, észrevételeitekkel forduljatok Képviselőitekhez!
Budapest, 2016.04.07
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