Postacím: 1660. Buda pest Pf.
311.
Tel-fax.: +36 1 407-0021
Mobil: +36204599111
E-mail: egyksz@egyksz .hu

Közlemény a 2013. bérfejlesztési döntésről
A 2013-as „bértárgyalásokon” a Közösségi Közlekedési Dolgozók Szakszervezete (Egységes
Közlekedési Szakszervezet) bebizonyította, egyedüliként képviseli a BKV dolgozóinak érdekeit.
Látszólag kicsi, valójában azonban óriási eredményt értünk el, mely köszönhető szakszervezetünk
tagságának és vezetőinek egyaránt. Bebizonyítottuk, hiába támadnak a munkáltatói oldalról, illetve a
többi szakszervezet részéről egyaránt, mi kitartunk elveink és céljaink mellett. Dacára annak, hogy az
EKSZ elnökét pénteken személyesen a főpolgármester fenyegette meg, így is kitartottunk, bebizonyítottuk,
nem lehet bennünket sem fenyegetéssel, sem mocskolódással meghátrálásra kényszeríteni.
A bértárgyalások során a többi szakszervezet, illetve szövetség kapitulált, követeléseit egyetlen pontban sem
tudta érvényesíteni. Sem azt, hogy a bérfejlesztés január 1-től visszamenőleg lépjen életbe, sem a cafetéria
rendszer bevezetését, sem semmilyen egyéb követelést. Szolgamódon elfogadták a jubileumi kifizetések
elhalasztását, a leépítésekkel kapcsolatban pedig túl azon, hogy ennek megakadályozását próbálnák elérni,
rendre olyan kommunikációt folytattak, melyet akár a munkáltató is megfogalmazhatott volna, csak éppen a
valósághoz nincs semmi köze!
Az Egységes Közlekedési Szakszervezet nem ért egyet a bérmegállapodásban foglaltakkal, valamint a
bérmegállapodás tényével sem! Nem lehet megállapodásnak tekinteni azt az egyoldalú paktumot, mely nincs
tekintettel a munkavállalói igényekre és szinte forintra megegyezik a BKV és a BKK kiajánlásával!
Látszólagosan, ugyanis a BKK bérfejlesztési ajánlata visszamenőlegesen, január elsejétől szól!
Főpolgármester úr a múlt héten még úgy nyilatkozott, hogy nem szeretne különbséget a BKK és a BKV
bérfejlesztése között. Vitézy Dávid mindent megcsinálhat! Semmilyen formában nem beszélhetünk a BKV
dolgozók megbecsüléséről, inkább arról, hogy mennyire lenézik munkájukat és még a szükséges feltételeket
sem biztosítják. A fővárost nem érdekli a munkavállalók és a BKV sorsa!
Nem értünk egyet továbbá azzal sem, hogy a tárgyalások kezdeti szakaszában valamennyi szakszervezet
sztrájkot helyezett kilátásba, majd változtatás nélkül elfogadta a kiajánlott keretet. A sztrájk a munkavállalók
legvégső eszköze, egyetlen szakszervezetnek sincs joga lejáratni azáltal, hogy csupán ijesztegetésre
használja ennek időnkénti bejelentését!
Mindazonáltal az Egységes Közlekedési Szakszervezet üdvözli a megszületet döntést, aminek alapján
kifizetik a dolgozóknak a várakozástól messze elmaradó mértékű emelést. Ettől eltérő döntés nem
születhetett, hiszen ezt az összeget a BKK-BKV közös kiajánlása tartalmazta, melyet a két vállalat
egymástól nehezen megkülönböztethető igazgatósága jóváhagyott. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet
mindvégig vitatta annak jogszerűségét, hogy ezt a határozatot nem kívánják végrehajtani, mivel van olyan
munkavállalói képviselet, mely számára ez a szint nem elegendő! Soha nem fordult még elő, hogy egy
Igazgatóság ennyire nyíltan beleszóljon a közlekedési cég belső munkaügyi kapcsolataiba és rendszeres
ultimátumokat szabva és a zsarolás eszközével éljen
Az Egységes Közlekedési Szakszervezet nem ért egyet azzal a kialakult helyzettel, hogy az érdekképviselet
helyett a szakszervezetek többsége csupán utazásszervezéssel és üdültetéssel foglakozik. Számunkra
továbbra is elsődleges feladat a dolgozói érdekek képviselete, megvédése. Mivel a szakszervezetünk ellen
irányuló támadások kizárólag annak vezetője ellen irányulnak, a közeljövőben általános választásokat írunk
ki, mely tiszta, egyértelmű helyzetet teremtve tovább erősíti szervezetünket. A legitimitás megerősítése, a
szakszervezeti védelem hitének visszaállítása az egyik legfontosabb feladat.

Véget kell vetni annak a félelemnek, mely teljesen eluralkodott a dolgozók körében. Sajnos általános
jelenséggé vált a munkavállalók, a családok befelé fordulása, mert nem látnak kiutat abból a mélypontból,
ami ide sodorta őket. A szakszervezeteknek az is a felelősségük, hogy utat mutassanak, védőhálót
teremtsenek az emberi értékek megőrzése érdekében. Szánalmas, amikor szakszervezetek, munkáltató és a
tulajdonos képviselői közösen magyarázzák, hogy a BKV bérfejlesztése mögött micsoda megbecsülés van.
Ennél már csak az szánalmasabb, amikor ugyanez a triumvirátus szakszervezetünket és vezetőjét nevezi ki
bűnösnek. Ezt nevezik gyengeségnek!
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