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Tisztelt Tagságunk, Munkavállalók!
A BKV vezérigazgatójának tájékoztatója alapján az év végi tikettek (Erzsébet-utalvány) a következő
módon kerülnek kiosztásra:
Juttatásra jogosult, aki 2013. október 31-én aktív állományban van és a 2013. december
10-i kiadás időpontjában is létszámban van, továbbá, aki passzív állományban van, de
2013. október 31-ig 120 nap ledolgozott idővel rendelkezik, vagy nyugállományba
vonulás, illetve a csoportos létszámcsökkentés miatt a felmentési idejét tölti.
Nem minősül ledolgozott időnek: fizetés nélküli szabadság, betegállomány (kivéve a munka- és úti
baleset miatt kiesett időt), illetve az igazolatlan távollét.
A teljes munkaidős munkavállalók 36.000 Ft/fő összegben, a részmunkaidős foglalkoztatottak
pedig a foglalkoztatás órakeretével arányosan az alábbiak szerint részesülnek utalványban.
7 órás 31.500 Ft/fő, 6 órás 27.000 Ft/fő, 5 órás 22.500 Ft/fő, 4 órás 18.000 Ft/fő
Korkedvezmény ügyben a következőről tudunk beszámolni:
A kormány 2014. december 31-ig tartja fenn a jelenlegi rendszert, vagyis korkedvezményre jogosító
éveket eddig a határidőig lehet szerezni.
Szakszervezetünk az Autonómok konföderációjához tartozva részese annak a tanulmánynak, mely a
korkedvezmény témakörében indítottunk. A tanulmányba készítésébe járművezetők is bevonásra
kerültek és azt a célt szolgálja, hogy a korkedvezményes intézmény rendszer 2014 után is fenn
maradjon. A vizsgálatok célja, hogy bebizonyítsuk, nem a műszaki állapotok, hanem a stressz, a
forgalmi és egyéb körülmények azok, amik befolyásolják és megnehezítik a járművezetők munkáját. A
vizsgálat, illetve a tanulmány eredményéről tájékoztatni fogunk benneteket.
KSZ ATÜI mellékletének tárgyalása:
Az osztott munkaidőben foglalkoztatott járművezetők részére a munkáltató vállalja, hogy 2014.01.01től a két rész közötti idő díjazását 120Ft/óra, de minimum 360Ft összegre emeli.
A járművezetői jegyellenőrzés technikai feltételeiről, az ellenőrzés technológiájáról, valamint a
díjazásával kapcsolatban a tárgyalások tovább folytatódnak.
A többműszakos munkarendben dolgozók (műszak) esetében a munkaidő a következőként változik:
délelőttös
délutános
éjszakás

05:50 – 14:10 – óráig
13:50 – 22:10 – óráig
21:50 – 06:10 – óráig tart

A sorozatos menetrend és beosztás változtatások miatt, konzultációt kezdeményeztünk a BKK
vezérigazgatójánál, Vitézy Dávidnál, melyre ez idáig időpontot nem kaptunk.
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