Ultimátum a BKV Zrt. munkavállalóinak!

Kibújt a szög a zsákból, világossá vált a BKV Igazgatóságának bér-megállapodási támogatása.
Többször elmondtuk már, hogy a tavalyi jubileumi kifizetésekről az idén február 28-ig kellett
volna megállapodni. Pontosan arról, hogy a meghatározott időpontig a kifizetés mértékéről és
időpontjáról kell a feleknek megegyezniük. Úgy tűnik, a mai világban már nem bízhatunk egy
megállapodás, vagy szerződés betartásában.
A mai bértárgyaláson kiderült, hogy a munkáltató jó fegyvernek tekinti a
jubileumi jutalmak kifizetését és visszaél munkáltatói hatalmával. Feltételhez
köti, ultimátumot szab! A BKV Zrt. tegnapi sajtóközleménye csak arról szólt,
hogy 3%-os bérfejlesztést és 5000 Ft-os havi étkezési utalványt ajánlanak.
Mélyen eltitkolták, hogy a jubileumi jutalmak kifizetését csak a mai tárgyaláson
beterjesztett bérfejlesztési ajánlat elfogadása esetén teljesítenék.
A BKV Zrt tegnapi sajtóközleménye így fogalmaz:
„A döntés – a munkavállalói oldal elfogadását követően – zöld utat biztosít az idei
bérmegállapodás megkötéséhez, mivel arra vonatkozóan lényeges megállapításokat
tartalmaz.”
Ez a mondat pontosan azt jelenti, hogy az Igazgatóság a BKK képviselőinek támogatásával
lényeges információkat titkolt el a közvélemény és a munkavállalók előtt.
A közlemény megfogalmazása persze mást is jelent! Lejáratni a szakszervezeteket és rájuk terhelni
annak a felelősségét, hogy a munkavállalók azért nem kaphatnak 3%-os bérfejlesztést, mert a
szakszervezetek nem adnak zöld utat a megállapodás megkötéséhez. és az esélyét sem adják meg
részükre, hogy ésszerű kompromisszumos tárgyalásokat folytassanak a felek.
A BKV Zrt. sajtóközleménye egy előre megtervezett koreográfiára épült!
Megzsarolni, sarokba szorítani a szakszervezeteket, annak érdekében, hogy rájuk
kényszerítsék az ajánlat elfogadását.
Ma már tudjuk, hogy sok mindent meglehet tenni ebben az országban. Nem tudjuk, hogy mi lehet,
mi lesz a végeredménye ennek a tárgyalássorozatnak. Véget kell vetni azonban a zsarolásnak és
vissza kell utasítani minden erre utaló munkáltatói lépést.
Tenni kell a dolgunkat már csak azért is, mert a BKV Zrt. ajánlata már önmagában is ultimátum.
Az látható, hogy a BKV Zrt Igazgatósága csak erre az ajánlatra vonatkozóan adta
megtámogatását és csak ebben a formában! Természetesen a BKK képviselőinek
támogatásával! Szomorú, hogy számukra csak ennyit érnek a BKV Zrt.
munkavállalói.
Köszönjük szépen Igazgatóság, köszönjük szépen a BKK képviselőinek támogatását!
Nemes Gábor

