2017. január 11-én ismét tárgyalóasztalhoz ültünk a B+N Zrt.-vel.
Az ülés összehívását a Vasutasok Szakszervezete kezdeményezte (levelünk itt olvasható).
A munkáltató a VSZ kérésének eleget téve a decemberi fizetés átutalását követően legkésőbb 2 héten
belül a MÁV-tól átkerült takarítók esetében megküldi a 2016. évi VBKJ elszámolást. 2017. évre
január 20. után megkezdődik a munkavállalók ez évi VBKJ-ra vonatkozó nyilatkoztatása. Az
adójogszabályok változása miatt lesznek olyan elemek, melyekkel kibővülnek a választható tételek
pl. a 100.000 forint éves szinten adható készpénzjuttatás, melyet 12 hónapra osztanak szét. Az előző
évi VBKJ statisztikájának az elkészítése most folyik, a választható tételek közül várhatóan kivonják
a listáról azokat az elemeket, amelyeket csak néhány fő választott.
A 2017. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő ráállás előkészítése most folyik,
hiszen az a VKF megállapodás alapján ez kötelező.
A takarításban érintett alvállalkozók szerződéseivel kapcsolatban a cég a közeljövőben írásos
anyagot ad át, megnevesítve az alvállalkozókat.
A munkavállalókat megillető tisztasági felszerelésre vonatkozóan – ha már az elmúlt évben
elmaradt- a munkáltató összeállítja a csomagot, melyet elsősorban természetben ad ki, de
lehetőséget lát arra is, hogy pénzben megváltsa és a munkavállaló a számára megfelelő típust
vásárolja meg.
A munkaruha ellátás még az idén egységesítésre kerül, a Vasutasok Szakszervezete kérésének
megfelelően már most felkészülnek a nyári ruhaellátásra (több felsőruházat).
A hideg környezetben végzett munka során figyelnek arra, hogy a védőital (tea) ellátás
megvalósuljon, ahol lehetőség van rá, helyben készítik el a munkavállalók, más esetben külső féltől
rendelik meg. Egyébként az érintett munkavállalóknak biztosítva van annak lehetősége, hogy a
MÁV Csoport épületeibe melegedés céljából bemehetnek.
Az öltöző, fürdők és szociális helységekkel kapcsolatosan a VSZ megkapja azon összeállítást, hogy
mely területeken van biztosítva a MÁV Csoporttal szerződéses alapon az ellátás.
A B+N Zrt-nél a NAV-hoz bejelentett jelenlegi létszám 2750 fő. A Vasutasok Szakszervezete még a
MÁV-tól áthozott Kollektív Szerződés lejárta előtt el kell, hogy érje a 275 fős taglétszámot, annak
érdekében, hogy a B+N Zrt-re Kollektív Szerződést tudjunk kötni.
Felhívjuk a B+N Zrt-nél dolgozó munkavállalók figyelmét arra, hogy csatlakozzanak a
Vasutasok Szakszervezetéhez, annak érdekében, hogy a többlet juttatásokat tartalmazó
Kollektív Szerződés megköthető legyen.
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