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Bulgáriai Tájékoztató  

Tájékoztató Kollektív Munkaügyi Vitáról! 
(2015.05.12.) 

 

Kedves Munkatársak! 

 
A mai napon folytatódtak a bértárgyalások a BKSZSZ és a VTDSZSZ által közösen kezdeményezett kollektív 

munkaügyi vita keretein belül. 

 

 A tárgyaláson a munkáltató elmondta, hogy lát lehetőséget az elmozdulásra a bérfejlesztés mértékével 

kapcsolatban, de ezt csak a Tulajdonossal való egyeztetést követően, annak hozzájárulásával tudja megtenni.  

 

A szakszervezetek ismertették álláspontjukat, hogy továbbra sem fogadják el a munkáltató által ajánlott 2%-os 

alapbéremelést és az eddigi Erzsébet utalványok éves összegén alapuló, azt meg nem haladó mértékű Caffeteria 

rendszert tartalmazó javaslatot. Ismertették, hogy továbbra is iránymutatónak gondolják a többi közlekedési 

társaságnál és fővárosi tulajdonú cégeknél, már megkötött megállapodásokban rögzített mértéket.  

 

A munkáltató legújabb megállapodás tervezetében több szakszervezetek által kért szövegszerű változtatás is 

bekerült. A tárgyalás további részében a tervezet pontról-pontra történő átbeszélése zajlott. Többek között a 

formaruha szabadidőben történő felvételére fordított idő pénzbeli megváltásával kapcsolatban és a differenciált 

bérfejlesztés kérdésében. 

 

A tárgyalás folyamán a Kollektív Munkaügyi Vitát kezdeményezők között két kérdésben nem mutatkozott előre 

egyeztetett álláspont: Az egyik a differenciálás módja, a másik a nyomásgyakorlás módszere, szükségessége.  

 

Többek között ezért is a tárgyalás után a BKSZSZ rendkívüli elnökségi ülést tartott, ahol a helyzetet értékeltük, az  

egységes fellépés most lehetséges irányait meghatároztuk. 

 

Mivel a tárgyalások kezdete óta alapkövetelmény számunkra a munkahelyek-, és a BKV megrendelés-

állományának megőrzése, a jutalomalap minimálbérben való rögzítése és a caffeteria növelése, és a 

tárgyalások menete azt sugallja, hogy mindez elérhető közelségbe kerülhet, a nyugodt, higgadt, tárgyalásos 

úton való rendezésben vagyunk érdekeltek. Ezt alátámasztja az a tény, hogy a munkáltató az eddig 

megállapodott tételekben foglaltakat betartotta, megvalósította. (jubileumi elismerés és balesetmentes 

juttatás kifizetése) 

 

A tárgyalásokat szövetségi szinten közösen folytatjuk és a fejleményekről továbbra is igyekszünk korrekt, tényszerű 

tájékoztatást nyújtani. 

 

Üdvözlettel: 

FHSZ Kommunikáció 

 

Budapest, 2015. május 12. 

 


