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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megtartás és bevonzás a cél
Megszületett a bérmegállapodás a BGYH Zrt.-nél
A pandémia következtében a turizmus szektort komoly munkaerőhiány sújtja. Felelős
munkáltatóként a BGYH Zrt. vezetése felismerte, hogy olyan bérstratégiát kell
kialakítani, amivel jelenlegi kollégái megtartása mellett új munkatársaknak is vonzó lesz
a vállalat. Ezért az érdekképviseletekkel egyeztetve januárban bértárgyalás sorozatot
tartottak és 2022. január 27-én – a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott üzleti terv
alapján- aláírták a megállapodást a kétlépcsős béremelésről.
Az új bérstratégia kialakításakor a BGYH Zrt. vezetése figyelembe vette a munkaerőpiac
hatásait, a minimálbéremelkedést, a turizmus szektort sújtó kiemelkedően magas
munkaerőhiányt, valamint a piaci béreket.
A megállapodásban foglaltak szerint minden teljes munkaidős kolléga alanyi jogon 11
százalékos alapbérfejlesztésben részesül és ezen felül, bizonyos munkaköri csoportoknál,
további differenciált alapbérfejlesztésre kerül sor, ami az alanyi jogon járó emelésen felül
további 2-8 százalék lehet. A differenciált alapbérfejlesztés a kollégák több, mint kétharmadát
érinti. Az alapbéremelés i visszamenőlegesen, 2022. január 1-jei hatállyal történik. A
béremelés után 2022-től a BGYH Zrt.-nél nem lesz olyan teljes munkaidőben (8 órában)
foglalkoztatott kolléga, akinek a fizetése a bruttó 300.000 forintos alapbért nem éri el.
Borosné Szűts Ildikó vezérigazgató hangsúlyozta, hogy „a Társaság tisztességes és
korrekt bérfejlesztést valósít meg, amellyel cél a jelenlegi kollégák megtartása, a bérek
felzárkóztatásával a munkavállalók szociális biztonságának erősítése. A bérfejlesztés
lehetőséget ad arra is, hogy a piacról szakmailag jól képzett kollégákkal bővítsük tovább a
BGYH csapatát.”
2022. január 28.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-ről
„Budapest a fürdők fővárosa”. Évente több millió hazai és külföldi vendég számára biztosítja
nemzetközi szinten is egyedülálló gyógyforrásainkra és több évtizedes tapasztalatokra épülő rekreációs
és gyógyászati szolgáltatásokat. A társaság 13 fürdőt és strandot üzemeltet Budapest több pontján,
melyek között vannak egész évben nyitva tartó fürdők és a nyári szezonban működő strandok is. A
Társaság alapvető célja a fő üzletág, vagyis a fürdőszolgáltatások, a fürdőkultúra fejlesztése, valamint a
szolgáltatási portfólió bővítése, további diverzifikálás során új üzletágak, mint a privát medical
szolgáltatások további fejlesztése.
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