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BKV Zrt.
Bolla Tibor Úr!
Vezérigazgató
Tárgy: Vezérigazgatói magatartás, konzultáció
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
A Közösségi Közlekedési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ Egységes Közlekedési
Szakszervezet) nyílt levélben hívja fel figyelmét az utóbbi hetekben felerősödő, szakszervezetünk ellen irányuló elfogadhatatlan magatartására. Szakszervezetünk érdekvédelmi jogai több esetben sérültek és nem egyforma elbírálás alá esik a többi szakszervezettel szemben. Néhány nappal ezelőtt megküldött levelünkben pontosan megfogalmaztuk problémáinkat, de úgy látszik, energiáit továbbra is szakszervezetünk lejáratására
fordítja. A magunk részéről nyíltan kritizáltuk tevékenységét, nem bújtunk a színfalak
mögé és azt sem titkoltuk, hogy a parlamenti pártok felé is megfogalmaztuk aggályainkat. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy Ön a hátunk mögött, a felelős döntéshozókat félretájékoztatva próbál ismételten gátat szabni annak, hogy a kialakult konfliktus megoldására
koncentráljunk. Ebben a helyzetben, amikor munkavállalók sorsa felett kell döntenie,
érthetetlen számunkra, hogy miért kérdőjelezi meg szakszervezetünk érdekvédelmi
munkáját, az emberek munkához való jogát, a munkahelyek védelmét.
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Egyre nyilvánvalóbb, hogy szakmailag elhibázott döntés volt a 200 fős létszámleépítés
bejelentése. Ennek következményeit Önnek kell viselni és szeretnénk, ha a további károkozás nem terhelné a BKV munkavállalói közösségét. Hibás döntéseinek palástolására
olyan intézkedéseket foganatosít, mely tovább nehezíti az amúgy is elkeseredett munkavállalók helyzetét. A dolgozók többségének olyan állásokat kínálnak fel, mely számukra
méltatlan, elfogadhatatlan és a képzettségüknek nem felel meg, valamint teljesíthetetlen
szakmai elvárásokat támasztanak.

Megalázó, hogy a munkavállalókat szabadidejükből rángatják be különböző területekre,
csak azért, hogy jegyzőkönyvbe fogalmaztassák velük, hogy ők azok, akik a felajánlott
lehetőségeket nem fogadják el!
A kollektív munkaügyi vita tárgyalásain Ön eltitkolja a kért adatokat, nem engedi, hogy a
közölt információk mögött a valós adatokat láthassuk, felerősítve ezzel azon álláspontunkat, hogy az elbocsátott dolgozókat indokolatlanul fenyegeti a munkanélküliség. A
tárgyalások folytatását halogatja, amelynek okai számunkra ismeretlenek.
A területeken komoly problémák vannak. A munkavállalókra erőltetett jegyellenőrzés,
első ajtózás, a közlekedés szervező agresszív ellenőrzési módszerei azonnali beavatkozást igényelnek. A Metró 4es vonalának megnyitása érdekében a segédvezetők átképzése túlmunkával teljesíthető, bár a Kollektív Szerződés eltérően rendelkezik. A havi munkabérekből több esetben jogszerűtlenül vonnak el több tízezer forintot is meghaladó
összegeket, ezzel megszegve az Mt. idevonatkozó pontját és ellehetetlenítenek családokat! A vasútijárművek biztonsági vizsgálatához nincs meg a biztonságos munkavégzés
feltétele, ellenben a munkavállalók megfélemlítése folyamatosan tapasztalható! Sorolhatnánk a különböző problémákat, de úgy látszik, Ön ezekkel nem kíván foglalkozni érdemben.
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
A munkavállalók nevében kérem, hogy vonja vissza az immáron 150 fős létszámleépítés
bejelentését és azonnali párbeszéd megkezdését kezdeményezzük a kialakult helyzetről.
Javasoljuk, hogy a konzultációra 2013. szeptember 16-án 15.30-kor kerüljön sor a BKV
Zrt. Cinkota telephelyének faházában.
Budapest, 2013. szeptember 11.
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