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2013. év bértárgyalás nyitó ülés
2013. január 22.
1.

Témakörök
1.1. Bér
1.2. Jubileumi elismerések

1.

Bátora László
1.1. 2013-as üzleti terv készítése zajlik
1.2. Előtervek készültek
1.3. 30 milliárd hiányzik
1.4. személyi kifizetésekről csak a terv elkészülte után lehet tárgyalni

2.

Szakszervezetek
2.1. Várják a munkáltatói kiajánást a béremelés tervezett mértékérő
2.1.1.Negyedik éve nem történt béremelés
2.1.1.1.
Legfeljebb kompenzációs kifizetések történtek
2.1.1.2.
Remélhetőleg az üzleti terv készítése címén nem marad el a munkáltatói
kiajánlás
2.1.1.3.
Folyamat felépítése
2.1.1.3.1.
kiajánlás
2.1.1.3.2.
Bér alku
2.1.1.3.3.
Bérmegállapodás
2.1.1.3.4.
A megállapodás eredménye beépül az üzleti tervbe
2.1.1.4.
Forráshiányra való hivatkozás nem értelmezhető
2.1.1.4.1.
Közszolgáltatói szerződésben vállalt (szerződött szolgáltatás)
teljesítése esetén a bérek kifizetése nem lehet kérdéses
2.1.1.4.2.
Előtervben természetesen emelt bérekkel kell számolni
2.1.1.5.
Béremelés január elsejétől
2.1.1.6.
Mérték
2.1.1.6.1.
Minimálisan az értékállóság megőrzése
2.1.1.6.1.1.
Ahogy pl. a nyugdíjak esetébe
2.1.1.6.1.2.
Infláció mértékű emelés az alap
2.1.1.6.2.
Erre lehet rátenni valami valós emelést
2.2. Caffetéria rendszer kialakítására is várják az ajánlatot
2.3. Jubileumi kifizetésekre szintén
2.3.1. Szakszervezeti ajánlat: az alap a 2012-es évi minimálbér lenne az alap
2.3.2. Február 28-ig megállapodás
2.3.3. Megtörtént-e az elhatárolás?
2.3.4. Milyen határidővel tervezik a kifizetést?
2.3.5. Jogosultsági kör egységes meghatározását
2.4. Nemes Gábor
2.4.1. Menetrend meghatározása
2.4.2. Bértárgyalások időpontjainak előre egyeztetett időpontokkal
2.4.3. Február 28-ig a bérmegállapodás megkötése
2.4.3.1.
Márciusi kifizetések

3.

4.

5.

6.

Bátora László
3.1. Szívesen megállapodnának február 28 előtt is
3.2. Szakszervezetek kicsit gondolkodjanak a menedzsment fejével
3.2.1. Realitás talaján kell mozogni
3.2.2. Bérfejlesztést a munkáltatói oldal is szeretne
3.2.2.1.
mértéke behatárolt keretek között lehet
3.2.3. Tavaly elvett béren kívüli juttatások rendszere nem visszaállítható
3.2.4. Jubileumi jutalmakról is meg szeretnének állapodni
3.2.5. Gazdasági érvek erősek
3.2.5.1.
Más vállalkozásoknál a dolgozók kevesebbet keresnek
3.2.5.2.
Hosszú távon kell a működést fenntartani
Nemes Gábor
4.1. Nem látszik, hogy a BKV fellépne érdekei megvédéséért
4.2. Szakszervezetek tavaly próbáltak a munkáltató fejével gondolkodni, ennek következtében 5,5
milliárdot buktak a munkavállalók
4.3. Nem biztos, hogy más vállalkozók olcsóbban szolgáltatnak
4.4. A leépítések nem érintik közvetlenül a bértárgyalásokat
4.5. Február 28-i határidőt tartani kell
4.6. Nem elfogadható a gazdasági környezetre való hivatkozás, mert
4.6.1. Milyen gazdasági környezet indokolja a betarthatatlan menetrendek kialakítása, ami
által a munkavállalók folyamatos nyomás és stressz alatt kénytelenek dolgozni?
4.6.2. Milyen gazdasági környezet indokolja az olyan döntéseket, amivel más munkarendbe
osztják be a dolgozókat, mely vagy bevétel csökkenést okoz számukra vagy megterhelő, nem a
megszokott beosztásban foglakoztatást, ami alapjaiban borítja fel az életüket?
4.6.3. Milyen gazdasági környezettel indokolható a dolgozók megfigyelése, pl. a facebookon
írt vélemény alapján történő szankcionálás?
Szakszervezetek
5.1. Várják a munkáltató ajánlatot az alábbi témakörökben
5.1.1.Béremelési javaslat
5.1.2. Caffetéria
5.1.3. Jubileumi jutalmak
5.1.3.1.
mértéke
5.1.3.2.
kifizetésének határideje
Munkáltatónak(Bátora László)
6.1.Semmire nem készített ajánlatot!

7.

6.2. Egységesen kívánja a témákat kezelni
6.3. A jubileumi kifizetést csak méltányosságból tartja kifizethetőnek
6.3.1. Megvizsgálja a szakszervezeti ajánlatot
6.3.2. Kiszámolja annak költségvonzatát
Jáger István
7.1. Nem fogadja el Bátora László válaszát
7.1.1.Tavalyi év végén konkrétan elhangzott a 93 ezer forintos összeg
7.1.2. Tisztázásra került az érintettek köre
7.1.3. Ki lett számítva a szükséges összeg
7.1.4. Megállapodás született a február 28-i határidőben!

