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Bulgáriai Tájékoztató
Kedves Tagjaink, Munkatársaink!
E hírlevelünkkel szeretnénk Benneteket tájékoztatni az aktualitásokról és a történésekről. Több olyan
téma is van, melyről a különböző médiákban olvashattatok, hallhattatok. Mint minden év elején a
bérkérdés foglalkoztatja a munkavállalóink nagy részét elsősorban. A bértárgyalások előkészítő szakaszban
vannak. Adatkérések és az adatok elemzése, értékelése folyik. Hivatalosan a tárgyalások nem kezdődtek
meg sem a BKV Zrt-nél, sem a BKK-nál. Szövetségünk (BKSZSZ) az idén is mindent megtesz azért, hogy a
munkavállalóink bérfejlesztésben részesülhessenek. Viszont nem feledjük és továbbra is kiemelten
fontosnak tartjuk a munkahelyek megtartását. Küzdünk a buszos telephelyek bezárása ellen és dolgozunk
azon, hogy a HÉV ágazat sorsa rendeződjön. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a munkavállalóink
munkahelyét megvédjük. Ebben a helyzetben próbálunk tagjaink elvárásainak megfelelni. Ide kapcsolódó
hír, hogy a bértarifa rendszer kidolgozása folyamatban van és határideje február 29-ig meg lett
hosszabbítva.
Vezérigazgatónk csoportos létszámleépítést jelentett be, mely többségében a busz ágazatot érinti. Jelenleg
a Központi Üzemi Tanáccsal és az Állandó Bizottsággal folynak a törvényekben meghatározott egyeztetések.
Megteszünk mindent, hogy a munkahelyek megőrzéséért munkavállalóink megtartásáért!
Szövetségünk pert indított, hogy a BKV átháríthatja-e a BKK által kiszabott kötbér fizetését a
munkavállalóra. Másodfokon határozat született arról, hogy a szakszervezet egyáltalán pereskedhet-e a
témában. A határozat értelmében igen! A továbbiakban végre tartalmi kérdésben megkezdődhet az eljárás.
A formaruha bizottság összeült, ahol a munkáltató bejelentette, hogy a kiszolgálás újra indul. A
formaruhákat bevizsgálták és megállapították, hogy most már a szerződésben foglaltaknak megfelelnek.
Azok, akik nem szerződés szerinti formaruhát kaptak, azok kárpótlásban részesülnek plusz formaruha
átvételi lehetőséggel.
Havi rendszerességgel folynak egyeztetések a menetrendi problémák megoldásával kapcsolatban. BKK-BKVSzakszervezetek részvételével.
Ismét előkerült kérdés, hogy az autóbuszok vezetőfülkéi az utastértől kellő módon elzártak, elválasztottak
legyenek. Több érv is felsorakoztatható ennek szükségességéről. A munkáltató nyitott a megoldásra,
rövidesen válasz, majd intézkedés várható felvetéseinkre.
BKK-t érintő hír, hogy városházi előterjesztés született a közútkezelő és bizonyos ellenőrzési tevékenységek
kiszervezéséről.
Jegyellenőrök munkájának szervezése, ellenőrzése nagyon sok panasszal terhelt terület.
Kezdeményezésünkre a helyzet feltárása folyik, részvételünk mellett meghallgatásokat tartunk. Úgy
érzékeljük, hogy a teljes áttekintés szükségességében a munkáltató is felismerte érdekeltségét, mely
biztosíthatja a változásokat.
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