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Bulgáriai Tájékoztató  

Áprilisi Hírlevél! 
BKV hírei : 

 

A mai napon kollektív munkaügyi vita keretén belül folytatódtak a tárgyalások az alább kérdésekben: 

 

1. A 2015-ös bértárgyalásokon az álláspontok megmerevedtek, emiatt a szövetségeink kollektív munkaügyi vitát 

kezdeményeztek. A béremelés ügyében a mai tárgyaláson érdemi előrelépés nem történt. A BKV tartja azon 

álláspontját, hogy tulajdonosi felhatalmazás hiányában újabb, az előzőektől pozitívan eltérő ajánlatot nem tud 

tenni. Ugyanakkor a munkáltató készít a tulajdonos részére számításokat arról, hogy különféle mértékű béremelés 

mekkora többletköltséggel járna. Változás csak az üzleti terv közgyűlésben történő elfogadása után várható.  

 

2. Caffeteria kérdésében a mai megbeszélésen mindkét oldal megerősítette, hogy elkötelezett a rendszer idei 

beindítása mellett. A szakszervezetek sürgették a munkáltatót, hogy kössön velük megállapodást az idei 

bevezetésről még az előtt, hogy a bérmegállapodásban elfogadásra kerülne egy keretösszeg. Összeg mértékében a 

Főváros többi cégénél található caffeteria rendszerekhez történő felzárkózást javasolták. 

 

3. A formaruhák átvételével kapcsolatos idők kifizetésével kapcsolatban közeledtek az álláspontok. A munkáltató 

évenkénti egyszeri pénzbeli ellentételezést javasolt, melyet azután fizetnének ki a munkavállalónak, miután elment 

a formaruha felvételre. Várhatóan évente csak egyszer kell majd formaruháért menniük a dolgozóknak. A 

szakszervezetek támogatták az elképzelést, de a munkáltató által javasolt összeget nem fogadták el. 

 

4. A korkedvezményes nyugdíj megszűnése miatt a járművezetőknek nem tudnak több korkedvezményre jogosító időt 

szerezni. Ezáltal egyre inkább kitolódik a nyugdíjba vonulásuk lehetősége. Sokuknál fennáll a veszélye annak, hogy 

nyugdíjba vonulásuk előtt esetleg orvosilag alkalmatlanná válnak a járművezetésre. A cégen belüli munkaerő piac 

jobb kihasználásával meg kell oldani azon munkavállalók foglalkoztatását, akik röviddel az öregségi nyugdíjkorhatár 

előtt ilyen élethelyzetbe kerülnek. A munkáltató átgondolja a szakszervezetek javaslatát.  

 

A kollektív munkaügyi vita folytatása 2015. április 14-én a plenáris bértárgyalás következő fordulója 2015. április 15-én lesz, 

az eredményekről folyamatosan tájékoztatjuk a munkatársakat. 

 

BKK hírei: 

 

1. Megállapodás született a pénztárosok munkaidőn kívüli munkavégzésével kapcsolatban, melynek értelmében 

minden hónapban 3 óra munkabér kerül kifizetésre a plusz tevékenységek díjazására. 

2. A jegyellenőrök mobiltelefont kapnak melynek szabályozása, feltételrendszere kidolgozásra került annak érdekében, 

hogy minden a törvényeknek megfelelő módon történjen. 

3. Jelenleg a BKK-nál nincsen bérfejlesztési ajánlat a caffeteria mértéke idei évre változatlan marad. 

 

Bővebb információkért keressetek bennünket elérhetőségeinken. 

 

Üdvözlettel: 

FHSZ Kommunikáció 

 

Budapest, 2015. április 10. 

 


