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Szüreti Hírlevél
TISZTELT TAGJAINK!
A nyár búcsúzásával, Szakszervezetünk életében is végére értek a szabadságok, minekután, folytatódott
az érdekvédelmi munka, amiről e pár gondolatban beszámolunk részetekre.
A BKSZSZ Elnöksége, a napokban tartotta meg soron következő ülését. Az ülés napirendi pontjai között
szerepelt többek között, a kollektív munkaügyi vita, munkáltatóval való újra indítása, a következő
témákban:
Formaruha felvételezési díj. E juttatást, azon dolgozók részére szeretnénk, hogy a
munkáltató fizesse, akik formaruhájának rendes kihordási ideje lejárt, és újat vételezni mennek az
ellátóhoz. A kifizetés dolgozónként, egy évben csak egyszer vehető igénybe. A kérdésben a
munkáltató és a szakszervezet részéről is van megegyezési hajlam, de a főbb irányelvek még
kidolgozás és egyeztetés alatt vannak. Itt tartanánk fontosnak megemlíteni, hogy
szakszervezetünk, a munkáltató bevonásával egyeztetést folytatott a ruhaellátó céggel, az
általatok kifogásolt ingek szabásmintája miatt. E kérdésben ígéretet kaptunk, egy kényelmesebb,
komfortosabb és esztétikusabb modell kialakítására.
Még, a formaruha kérdéshez tartozik az a hír is, hogy a BKV és a BKK együttesen, formacipő
beszerzésére írt ki tendert.
Nyugdíj korkedvezmény „helyettesítése”. E kérdéskörben, vállalatunknál hosszú
szolgálati időt eltöltött – de az új MT. értelmében – nyugellátásra még nem jogosult dolgozóinkra
gondoltunk. A koncepció kidolgozása folyamatban van, erről bővebb tájékoztatást később
nyújtunk.
Az elmúlt nyár, forró napjaira való tekintettel, Szakszervezetünk egyeztetést
kezdeményezett, járművezetőink részére – a nagy melegben végzett – pontos, precíz és
balesetmentes munkavégzésének honorálásaként, egyszeri prémium kifizetésére.
Mint azt már minden bizonnyal Ti is tudjátok, a Szakmai Vetélkedő selejtező fordulói, jelen időben, az
oktatásokon folynak. Az itt megmérettetett és sikert elért kollégák részére, a vetélkedő döntője, Október
20-án, Cinkotán kerül megrendezésre. A legjobbak mellet, már a 95%-ot elért munkatársak is
számíthatnak egyszeri jutalom kifizetésben! A vetélkedőn való jó eredmény eléréséhez, minden kedves
tagunknak sok sikert kívánunk!
Új Járművezetői Személyzeti Forda kidolgozása történt a Gödöllői vonalon. A létrehozásában résztvevő
dolgozók számára, Szakszervezetünk Elnöksége, köszönetét szeretné kifejezni.
Végezetül, ne feledjétek! Október 3-án, Horgászverseny, amire Szákovics Balázs továbbra is várja
jelentkezéseteket!
További kérdésekkel, észrevételekkel, forduljatok Képviselőitekhez!
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