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Érdekes közleményt adott ki a BKV március 14-én. Eszerint a 2013-as bérmegállapodás
kerékkötője a Közösségi Közlekedési Dolgozók Szakszervezete (Egységes Közlekedési
Szakszervezet).
Az EKSZ az alábbi választ adja a közleményre:
Mint azt állásfoglalásunkban leírtuk, a kiajánlott emelés mértéke nem kielégítő, mivel sem a 2012es tényleges, sem pedig a 2013-ra prognosztizált szintet nem éri el. Ezáltal tovább rontja a
munkavállalók helyzetét, ami az elmúlt években már sokakat a teljes anyagi ellehetetlenülés
határára sodort. Szakszervezetünk célja és kötelessége, mint minden egyéb szakszervezetnek a
munkavállalói érdekek védelme, aminek igyekszünk is eleget tenni. Ezen érdekek között a
munkabér központi jelentőséggel bír. Meggyőződésünk, hogy az elvégzett munkáért jár a megfelelő
szintű ellentételezés!
Nem tudjuk elfogadni, hogy a gazdasági helyzetre hivatkozva a BKV munkavállalóin
takarékoskodjanak. A dolgozók munkája nem csökkent, sőt, inkább növekedett! A pihenőidők
elvétele, a menetrendek megváltoztatása, a végállomási tartózkodási idők csökkentése, illetve
elvétele, a jegyellenőrzés (egyébként általunk vitatott) széles körű átruházása által jelentősen nőtt a
dolgozók terhelése, minden ellentételezés nélkül!
Meggyőződésünk, ahogy egyéb soron is számolni kell az infláció árnövelő hatásával, ez a
munkabérek tekintetében is meg kell jelenjen!
Sajnálatosnak tartjuk, hogy a vállalat számtalan szakszervezetei közül (a közlemény szerint)
egyedüliként az EKSZ kevesli a kiajánlott „béremelést”. A differenciálást pedig nem értjük, hiszen
nehéz lenne értelmezni azt a sugallt állítást, mely szerint a munkavállalók valamely körében még
sok is lenne a 3%-os emelés!
Végezetül, mivel meggyőződésünk szerint a munkavállalók széles köre számára nem kielégítő az
emelés mértéke, ezért egyet értenek szakszervezetünk törekvéseivel, köszönjük a kiadvány
készítőinek a kéretlen, de szakszervezetünk számára igen hasznos népszerűsítést! A vállalat ezáltal
rámutatott arra is, nem igaz a szóbeszéd (ránk nézve legalábbis), miszerint a szakszervezetek
lefekszenek a vezetésnek saját vezetőinek státusza érdekében!
Mivel azonban meggyőződésünk szerint további eredményeket csak széles körű szakszervezeti
együttműködéssel, illetve minél több munkavállaló bevonásával lehet, kérünk mindenkit, aki
egyetért törekvéseinkkel, kísérjék figyelemmel kiadványainkat, illetve keressék képviselőinket
személyesen, illetve egyéb elérhetőségeinken!
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