Biztonsági Őrök várták a BKV Zrt székházában a bértárgyalására érkező békés
szakszervezeti vezetőket, munkavállalókat!
Példa nélküli esemény, mondhatni érthetetlen közjáték vezette fel a BKV Zrt mai
bértárgyalását. A központi székház recepcióját és az épület minden szintjét biztonsági
örök lepték el, a bértárgyalás kijelölt helyszíne előtt megerősített jelenléttel találkoztak a
tárgyalásra érkezők.
A BKV Zrt munkaügyi kapcsolatai mélyponton vannak és az utóbbi hetekben,
hónapokban zajló konzultációk, tárgyalások sorra eredménytelenségbe fulladtak. A
dolgozók elégedetlensége egyre inkább erősödik, de a félelem, mely a munkavállalók
között eluralkodott, még eltompítja az elnyomás elleni fellépést. Mindenki fél, hogy
elveszíti munkáját, jövedelmét és családjuk napi megélhetéséhez szükséges biztos
munkahelyet.
A mai napon kiderült, hogy a munkáltató is fél. Tisztában vannak azzal, hogy a dolgozók
jogos járandóságinak rendezetlensége előbb-utóbb túllépi mindenki ingerküszöbét.
Lehet persze, nem is a BKV Zrt vezetőire kellene haragudni! Az a hír járja, hogy a
Budapesti Közlekedési Központ diktátuma szab gátat annak, hogy a bértárgyalások
normális mederben maradjanak. A BKK nem biztosítja megfelelően a szükséges
feltételeket a BKV Zrt számára, miközben újabb 7 Milliárdos sarcot vetettek ki. Ennek
következményeként a BKV Zrt nem tud érdemi bérajánlatot tenni és egyik
következményként még a tavalyi járandóságok kifizetése sem történt meg. A BKV Zrt.
ezért megszegte a megállapodását, melyet a szakszervetekkel kötött.
Elitélendő az, amit a BKK vezetése megenged magának! A BKK vezetése túllép minden
normálisnak mondható határt és mélyen beleszól a BKV Zrt belügyeibe, nagyban
hozzájárulva ahhoz, hogy a BKV Zrt-n belüli munkaügyi kapcsolatok elmérgesedjenek.
A BKV Zrt-t természetesen nem mentik fel a BKK lépései és éppen ezért azt feltételezni,
hogy a dolgozók a BKV Zrt központi székházában randalíroznának, vagy botrányosan
megzavarnák a bértárgyalásokat, több mint nevetséges.
Néhány szakszervezet az eddigiekhez képest nagyobb létszámban jelent meg a
tárgyaláson, mivel a munkavállalók között meghirdetésre került, hogy amennyiben
érdeklődnek, vegyenek részt a plenáris üléseken. A munkáltató megijedt, mert nem
képes kimozdítani a tárgyalásokat a holtpontról és félt attól, hogy a dolgozók
elégedetlensége felháborodást vált ki.
A szakszervezetek célja nem volt más, mint szembesíteni az érdeklődőket a jelenlegi
helyzettel a munkáltató képviselőinek jelenlétében és megértetni azt, hogy nincs mitől
félni. Nagy tanulság, hogy a munkáltató megijedt attól, ha közvetlenül szembesülnie kell
az esetleges munkavállalói elégedetlenséggel. Arra azonban még a munkavállalók sem
számítottak, hogy a békés céllal érkezők megerősített biztonsági szolgálattal
találkoznak!
A BKV Zrt számára is nagy tanulság lehet a mai esemény. A munkavállalókkal szemben
nem szigorral, ostorcsapással és állandósult büntetésekkel kell fellépni, hanem

megfelelő párbeszéddel. A BKV Zrt magából indult ki, azt feltételezte, ha a szigor
eszközével él valaki, akkor viszonzásképpen is csak az erőszak jelenhet meg. Nagyot
tévedett a munkáltató és ez több mint elgondolkodtató!
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