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Bulgáriai Tájékoztató

Hírlevél!
(2015.04.16)

Kedves Munkatársak!
Ezúton szeretnénk benneteket tájékoztatni az aktualitásokról és az elmúlt napok történéseiről.
BKV hírek:
Folyatódtak a bértárgyalások plenáris ülés keretein belül, ahol Bolla Tibor vezérigazgató úr elmondta, hogy
jelenleg nem látnak az üzleti tervben forrást a bérfejlesztésre, de mindenkép szeretnének megállapodni, ezért
tovább keresik a lehetőségeket a megoldás érdekében. Elmondta, hogy békés keretek közt tárgyalásos úton
szeretne mihamarabb bérmegállapodást kötni lehetőleg e hónapban. Kiemelt fontosságúnak említette, a
munkahelyek megtartását, a teljesítmény csökkenésének megállítását és azt, hogy jelenleg pozitív folyamatok
zajlanak a BKV körül (pl.: 80 autóbusz teljesítményével növekszik a megrendelés, adósság konszolidáció) és nem
szeretné, ha a tárgyalások helyett a bérvita más irányokat venne, mert az új helyzet megfordíthat folyamatokat.
Elmondása szerint előre haladott tárgyalások folynak a BKV adósságának konszolidálásáról, melynek
megvalósulása minden munkavállaló érdeke. Vezérigazgató úr beszélt arról, hogy forrás esetén lehetséges útirány
a caffeteria keret 200 ezer FT/fő/év mértékben való megállapítása is.
A szakszervezetek hiányolták a tulajdonos jelenlétét a tárgyalásokról. Érdemi ajánlatot követeltek a BKV vezetése
részéről és figyelmeztették a munkáltatót, hogy a békés rendezés irányvonala egyre tarthatatlanabb, mert a
munkavállalók egyre türelmetlenebbek. Mindenképp előre kell lépni, mozgási irányokat kell felmutatni.
A plenáris ülésen megállapodás nem született. A tárgyalások folyatódnak tovább Állandó Bizottság és a Kollektív
Munkaügyi vita keretein belül. (bér, caffeteria rendszer, formaruha felvétel idejének kifizetése, korkedvezmény
megszűnése utáni problémák kezelése)
BKK hírek:
Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató úr a tegnap napon (2015.04.15) tájékoztatót tartott a szakszervezetek részére.
Itt aláírásra került a BKK kollektív szerződésének módosítása is a reprezentatív szakszervezetek részéről. Az
anyagot elérhetőségeinken elektronikusan olvashatjátok, melyben a változásokat megtekinthetitek. Szövetségünk
és szakszervezeteink kezdeményezték az érdemi bértárgyalások megkezdését.
Tájékoztató hangzott el a Társaság működési változásairól, a szükséges változtatások felmérését segítő
folyamatokról, és arról, hogy a folyamat még nem ért a végére. Köszönet hangzott el a munkavállalók felé, hogy
észrevételeikkel, javaslataikkal nagy segítséget nyújtottak az értékeléshez, az új irányok meghatározásához.
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