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Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Szakszervezetünk kézhez kapta a munkáltató által írásban is megküldött bérajánlatát.
1. 2,4 % bérfejlesztés 2015. április 1-jétől, amennyiben arra a pénzügyi fedezet
megteremthető és az ennek megfelelően a módosított Üzleti Terv jóváhagyásra
kerül.
2. A cafeteria keret 2015. évben bruttó 135.000 Ft/fő.
Az EKSz testületei megvitatták a javaslatot és az alábbi véleményt fogalmazzuk meg.
Az 1. pontban megfogalmazott feltételes ajánlatot szakszervezetünk nem tudja elfogadni, mivel a javaslat szerint a BKV vezetésének nincs se felhatalmazása, se forrása még
erre a kismértékű bérfejlesztésre sem. Az elmúlt hónapok történései nagyfokú bizalmatlanságot alakítottak ki a dolgozók körében, ezért csak konkrét, érdemi a társ közlekedési
cégekhez hasonló, 3-4 % közötti ajánlatról tudunk tárgyalni. A BKV munkavállalói jelentős áldozatokat hoztak az elmúlt esztendőben, ezért jogosnak tartjuk, hogy minimálisan
a 3-4 % közötti bérfejlesztésben részesüljenek 2015. január elsejétől.
A 2. pontban leírt javaslat bruttó 135 000 Ft/fő cafetéria mértéke szintén nem elfogadható részünkről.
A bértárgyalások során több egyéb elem, különböző jutalmak hosszú távú megkötésére
vonatkozó javaslatainkat a megküldött bérajánlat nem érinti, ezért ezen tételek továbbtárgyalása is feltétlenül indokolt. A megküldött ajánlat hiányos, tartalmi elemei, a javaslatban megfogalmazott mértékek nem elfogadhatóak, azok nem tükrözik a munkavállalók teljesítményét a BKV felé mutatott lojalitásukat.
Szakszervezetünk 2015. március 2.-án kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett, mely
a mai napig nem vezetett eredményre.
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3,5%-os bérfejlesztés 2015. január elsejei végrehajtással.
2015-re vonatkozóan bruttó 200 000Ft/fő cafetéria biztosítása.
A jutalomalap mértékének mindenkori minimálbérhez igazodó összegszerűsége.
A cafetéria és az egyéb juttatások kollektív szerződésben rögzítése.

Szakszervezetünk sztrájkbizottságot alakított és készek vagyunk a törvény szerinti
egyeztetések azonnali megkezdéséhez.
A sztrájk időpontja 2015. június 11. üzemkezdettől 2015. június 12. üzemzárásig.
Kérjük Vezérigazgató Urat, hogy az egyeztetések mielőbbi megkezdése, folytatása érdekében tegyen konkrét időponti javaslatot.
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