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Bulgáriai Tájékoztató

Kedves Tagjaink!
Az elmúlt időszakban több olyan esemény és tárgyalás is lezajlott, melyekről szeretnénk
Benneteket tájékoztatni!
1. A MÁV szakszervezetei által aláírásra került a szenioritás rendszere, melynek hatálya
a MÁV csoport lányvállalataira és munkavállalóira terjed ki. Szakszervezetünk
álláspontja az, hogy a MÁV-HÉV Zrt. munkavállalói a jelenlegi jubileumi juttatás
rendszerének megőrzésében érdekeltek. A KSZ tárgyalásai során ezt az elvet fogjuk
képviselni. A 2017-es évre a szenioritás rendszerére szánt idei keret belekerül a 3%
összegébe mely bélfelzárkóztatásra fordul majd. Az idei évben a munkatársaink az
érvényes KSZ szerint járó jubileumi juttatás összegére jogosultak. Az, hogy a jövőben
mi várható az majd a KSZ tárgyalásoktól függ.
2. Tárgyalások folynak a 3% bértömeg felosztási elveiről. Az egyik célunk az, hogy a
hiányszakmákban dolgozók kapják meg ezt az összeget, de jelenleg a szakszervezetek
és a munkáltató közt nincsen egyetértés az elvek tekintetében.
3. A tegnapi nap folyamán a bérsávok, bértarifa rendszerrel kapcsolatosan a munkáltató
átadott egy csomagot, melyet értékelünk és elemzünk. Jelenleg úgy érezzük, hogy az
érdekképviseleti oldal eddig nem elég súllyal van benne a folyamatban. Bízzunk
benne, hogy felgyorsulnak az események és a munkáltató felismeri, hogy egy ilyen
léptékű és fontosságú rendszer bevezetése a HÉV ágazatba a szakszervezetek
egyetértése és segítsége nélkül nem megoldható, de egy ilyen rendszer létrehozását
egyébként támogatjuk.
4. BKK Zrt.-nél probléma merült fel a bérfejlesztés végrehajtásával kapcsolatban, (a 120
ezer forintos egyszeri kifizetés több esetben is csökkentésre kerül) ezért szövetségünk
a BKSZSZ egyeztetést kezdeményezett a probléma megoldása érdekében.
5. A BKV Zrt.-nél a felek korábban kölcsönösen jelzett igénye alapján megkezdődött a
KSZ módosításának folyamata. Kölcsönösen ismertették egymást a változtatásra szánt
pontokról, álláspontjaikról. Átgondolást követően a tárgyalások szeptemberben
folytatódnak.
6. A MOL kártyákhoz szükséges adatlapot töltögessétek és adjátok le minél többen!
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