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Hírlevél
Kedves Tagjaink
Szeretnénk Benneteket tájékoztatni az elmúlt időszak legfontosabb történéseiről.
MÁV-HÉV Zrt:
-

Október 01-től bevezetésre került a kiemelt állomási pótlék, amely a különösen leterhelt állomásokon
szolgálatot végzők számára biztosít plusz juttatást pótlék formájában.

2000,- Ft / teljesített szolgálat: Békásmegyer állomás KÖFI, Csepel állomás KÖFI.
2500,- Ft / teljesített szolgálat: Kerepes állomás forgalmi szolgálattevője, Szentendre állomás forgalmi
szolgálattevője.
3000,- Ft / teljesített szolgálat: Cinkota állomás forgalmi szolgálattevője, Dunaharaszti külső állomás
forgalmi szolgálattevője.
Szakszervezetünk évek óta szerette volna, ha ez a juttatási forma bevezetésre kerül és ezügyben több esetben
is éltünk javaslattal és kezdeményezéssel, de javaslataink eddig nem kerültek elfogadásra. Mindenképp
pozitívan értékeljük, hogy a jelenlegi munkáltató a pótlék bevezetése mellett döntött.
-

Pozitív és támogatandó szakszervezetünk részéről a negyedévente kifizetésre kerülő „létszámhiány
pótléka” is, (7-9 MMK bruttó: 80.000.ft-, 10-13 MMK bruttó: 100.000. Ft-, 14-16 MMK bruttó: 80.000. Ft)
(viszont úgy gondoljuk, hogy a kizáró tényezők tekintetében nem minden esetben igazságos ezért, mint
már a múltkor is a mostani kifizetés után is megfogalmazzuk javaslatainkat. (eddig sajnos a munkáltató
nem fogadta be azokat)

-

A járműműszak területén a munkáltató rendkívüli munkarend bevezetését készíti elő. Ennek oka, hogy
egyelőre kormányzati döntés nincsen sem iránymutatás a munkahelyekkel kapcsolatban, így a cégeknek
maguknak kell felkészülni a rosszabbodó helyzetre a működőképesség megtartása érdekében.
A munkáltató a törvényeknek megfelelően egy megbeszélésen tájékoztatta és egyben kikérte az Üzemi
Tanács véleményét a témában. Itt elmondták, hogy az a terv, hogy a 8 órás munkarendben foglalkoztatott
munkavállalók (elsősorban nappalos járműszerelők) 12 órában dolgoznának a rendkívüli időszak alatt.
(2 nap munka 2 nap pihenő)
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A kocsiszínek úgymond A és B csoportra lennének ketté osztva, ezáltal a vírus berobbanás egy helyen
talán kisebb eséllyel és kevesebb embert fertőzne meg. Az intézkedés elsősorban a járműszerelőket
érintené, de egyes szellemi munkakörök is érintettek lehetnek.
A megbeszélésen elmondtuk, hogy az intézkedést tudjuk támogatni, abban az esetben, ha a végrehajtás
során olyan megoldás születik, amely megfelel az MT és a Kollektív Szerződés ide vonatkozó
rendelkezéseinek és a munkavállalók részére nem jár munkabérvesztéssel.
A munkáltató elmondta, hogy a részletek kidolgozása folyamatban van és egyelőre nem tudott időpontot
mondani a bevezetésére. Egyelőre a tervezet előkészítése zajlik, és amennyiben a vírushelyzet romlik,
akkor kerülne bevezetésre, de előtte további egyeztetések várhatóak.
BKK:
-

A BKK tájékoztatást adott arról, hogy egy levelet készítenek elő a minisztérium számára a többoldalú
szerződésekkel kapcsolatban. A levélben az kerül megfogalmazásra, hogy maradjon a jelenlegi
szolgáltatási rendszer és a jegyellenőrzési tevékenység is maradjon a BKK-nál. A levél tervezetre a
Fővárosi Közgyűlés jóváhagyása szükséges. Amennyiben a témában más irányvonal alakul, abban az
esetben minden jelenlegi munkavállalónak tudnak munkát biztosítani a BKK kötelékében. Viszont
jelenleg sem a Főváros sem a BKK nem szeretne változtatni. A minisztérium válasza után további
tájékoztatást adunk.

-

Többen kérdeztétek mi a helyzet a január-februári bérkompenzációval, mely a bérmegállapodás része.
Egy augusztusi megállapodás alapján november 30-ig ki lett tolva a megállapodás ideje, ezért kifizetése
decemberben esedékes.

BKV:
-

A BKV Zrt. 3 szövetsége kezdeményezte, hogy a BKV Zrt.-nél a folyó évben megnövekedett feladatokat
pontosan és hatékonyan ellátó munkavállalók anyagi elismerésben részesüljenek. Ezen tárgyalások
folyamatban vannak, melynek eredményéről folyamatos tájékoztatást adunk.
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