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Tájékoztató
T i s z t e l t

T a g s á g u n k ,

M u n k a v á l l a l ó k !

A VT-transman belépésével egy új korszak kezdődött az életünkben. Nyilvánvaló, hogy bizonyos
szinten átrendeződnek az erőviszonyok, de a Közösségi Közlekedési Dolgozók Szakszervezete a
munkáltatóval folytatott rendszeres egyeztetéseken belül folyamatosan felügyeli, hogy a
munkavállalóink az adott keretek között minél zökkenő mentesebben éljék ezt meg.
A munkáltatói oldal - állítása szerint - nem tervez létszám leépítéseket, inkább a telephelyeken
meglévő létszámból adódó terhelhetőség függvényében, néhány vonal átcsoportosításával igyekszik
megoldani a kevesebb kocsi kiadás miatt fennálló egyensúly megbomlását.
Így egyetlen főállású, határozatlan időre szerződtetett tagunk sincs veszélyben, de a határozott
idejű munkatársaink közül is sokan „megmenthetők”!
Nyáron végre a korábbi gyakorlattól eltérően mindenki, aki szabadságot kér, megkapja! Aztán a
nyarat követően, nagyjából az ősz közepén beindulnak a nagyobb volumenű villamos pótlások, ami
a továbbiakban is biztosítja, hogy legyen munkánk bőven.
Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a július 1-től ütemezett, tervezett átszervezésekről a
munkáltató egyelőre semmit nem hajlandó kiszivárogtatni. Lehetséges, hogy azért nem tudnak
semmit mondani, mert a folyamat megtorpant, de az is lehet, hogy a személyi kérdések miatt
csak az utolsó pillanatban fogják kibontani az új modellt!
Szakszervezetünk megkérte a munkáltatótól véleményezésre az ezzel kapcsolatos anyagot, még a
tervezet megvalósulása előtt.

Biztosítás!
Mint az bizonyára tudjátok, a KKDSZ már korábban megkötött a tagjai számára egy széleskörű
felelősség biztosítást, melynek az egyik legfontosabb eleme a gondatlanságból okozott /például
sajáthibás esemény/, a munkavállalókat megterhelő anyagi kár teljes, önrész nélküli
megtérítése.
Van továbbá minden tagunkra érvényes Csoportos Baleset Biztosításunk is, mely az esetlegesen
bekövetkezett baleseteknél nyújt anyagi segítséget.
Nagyon fontos megemlítenünk még a jogsegély szolgáltatásunkat, amit minden tagunk
igénybe vehet munkajogi ügyekben, vagy közlekedésjogi vitás esetekben, – mely például a
tagjaink által vezetett, bármely típusú járművel okozott balesetnél ad jogi segítséget.
A részletes, és mindenre kiterjedő információkat a biztosításokkal és a jogi
képviselettel kapcsolatban hamarosan megtaláljátok a faliújságokon, de addig is,
ha felmerülne bármilyen kérdésetek, keressétek bizalommal a területeteken
fuzionáló szakszervezeti képviselőtöket.

