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Hírlevél!
Tisztelt Munkatársaink!
Már április vége felé járunk és a legtöbb munkavállalót a 2021-es béremelés kérdése foglalkoztatja leginkább. (a
járványhelyzet mellett)
Az utóbbi évek gyakorlata szerint a minimálbérről szóló megállapodás megkötése után a Közszolgáltató Vállalkozások
Konzultációs Fórumán (KVKF), a szakszervezetek-, és a munkáltatók, valamint a tulajdonos magyar állam képviselői
folytatják le a közszolgáltató vállalatokra vonatkozó tárgyalásokat, amely keretet biztosít és megadja a felhatalmazást a
vállalati béralkuk megindításához.
A jelenlegi, az ország minden szektorát súlyosan érintő járványhelyzetre való hivatkozással a kormányzat eddigi
sürgetéseinkre válaszul türelmet kért, melyet a szakszervezetek toleráltak, de a munkavállalók türelme fogyóban, hisz
Ők e körülmények között is maximálisan helyt álltak.
Hosszú várakozás után a STRATOSZ elnöke április 29-ére összehívta a háromoldalú (kormány, munkáltatók,
szakszervezetek) érdekegyeztetést, ahol reményeink szerint végre érdemi előrelépés történik, és a kormány nyilatkozik
a béreket illető álláspontjáról, ami után megkezdődhetnek a vállalati tárgyalások.
A munkavállalói oldal immár érdemi ajánlatot vár a kormányzattól és a munkáltatói oldaltól. Ennek hiányában közös
fellépésre készülünk.
Sajnos egyelőre a Főváros cégeinél sem jobb a helyzet, mert egyelőre a bérajánlat 0 %, emiatt a szakszervezetek
Bérszövetséget kötöttek, így egységesen folytatják a tárgyalásokat. (BKK, BKV)
Egy kis pozitív gondolatként ezúton szeretnénk gratulálni azon munkatársainknak, akik az idén jubilálnak (10-50 éve
dolgoznak cégünknél) és ezáltal jogosulttá váltak a Kollektív Szerződés szerinti juttatásra, mely kifizetése május
hónapban az áprilisi munkabérrel történik meg. (MÁV-HÉV Zrt.)
Jubileumi elismerés:
Évek száma:

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Jutalomalap:
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Balesetmentes közlekedés elismerése:

Várható bruttó
összeg:

83 700 Ft
167 400 Ft
251 100 Ft
334 800 Ft
418 500 Ft
502 200 Ft
585 900 Ft
669 600 Ft
753 300 Ft

Teljesített km:

250000
500000
750000
1000000

Jutalomalap: Várható bruttó összeg:

0,5 x
1x
2x
3x

83 700 Ft
167 400 Ft
334 800 Ft
502 200 Ft

Hasonlóan
az
előzőekhez
gratulálunk
azon
járművezetőknek is, akik több százezer balesetmentes
kilométert vezettek le és a Balesetmentes Közlekedés
Elismerésére váltak jogosulttá az alábbi táblázatban
szereplő összegekkel.
A jutalomalap minden évben az aktuális minimálbér
összege jelenleg 167.400.-Ft.

A bértárgyalások fejleményeiről természetesen azonnal tájékoztatunk Benneteket. Keressetek Bennünket
kérdéseitekkel és amennyiben az élet úgy hozza, vegyétek igénybe az ingyenes jogi tanácsadás lehetőségét és a
szakszervezet általi biztosítást is melyek részleteiről az elnökségi tagoknál érdeklődhettek.
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