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Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Szomorúan állapítjuk meg, hogy a menedzsment újabb gátakat épített az idei
bérmegállapodás kompromisszumos megkötése elé. A legutóbbi tárgyalásokon a cég
ajánlata az április elsején kifizethető dolgozónként havi 7500 forintos bérfejlesztésről
szólt, néhány feltétellel kiegészítve.
A tervezetben az első három hónapra 18 ezer forintos egyszeri kifizetés is
szerepelt, ám ez a péntek – április 11. – délutánra készült ajánlatukból eltűnt.
Cinikus magatartásnak tartjuk, hogy még saját eredeti ajánlatuknál is kevesebbet
tartalmaz a jelenlegi. Egyértelmű jelzés arra, hogy a vállalat nem a megegyezésre,
sokkal inkább ennek ellehetetlenítésére törekszik!
Igaz, hogy az év végi 36 ezer forintos juttatás fix összegként szerepel, ami eredetileg a
szakszervezetek követelése is volt, így a módosításnak ez a pontja nem tekinthető
előrelépésnek.
További követelésünk volt a jubileumi jutalmak, valamint a balesetmentes juttatások
megemelése, melyet az Állandó bizottsági ülés munkáltatói oldala nem tartott kizártnak,
nyitott volt a megállapodásra, de úgy látszik a cég ebben a pontban sem hajlandó
elmozdulni a saját ajánlatától.
Ami a bérmegtakarítás kifizetését illeti, látjuk, hogy a BKV Zrt. továbbra sem állt
el az ultimátumtól, és hiába döntene annak kifizetéséről, az erre szánt összeget
láthatóan az idei bérfejlesztésen akarja megspórolni, holott az a tavalyi
megtakarítás alapján rendelkezésre áll.
Vagyis, az idei valós béremelés lényegesen alacsonyabb lenne, mivel azt csak áprilistól
kívánják bevezetni, valamint a tavalyi megtakarítás a jelenlegi 3 %-ot tovább
csökkentené.
Diszkriminatív és gazdasági szempontból megmagyarázhatatlan az Önök ajánlata, még
annak a tükrében is, hogy információink szerint a tulajdonos kényszeríti a BKV Zrt.
vezetését ebbe a helyzetbe.
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A tulajdonos képviselője nyíltan beleszól a belső munkaügyi kapcsolatokba,
szándékosan generál feszültséget, amelynek következményeit és ennek felelősségét
nekik kell viselniük.
Mint jeleztük, az egyértelműen mutyi tárgyalásoknak titulálható Állandó
bizottsági üléseken nem kívánunk részt venni, ragaszkodunk a nyílt plenáris
konzultációkhoz, a megfelelő felhatalmazással bíró tárgyaló felekhez, a
szakszervezetek teljes körű bevonásához.
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Válaszokat várunk arra a kérdésre, hogy mi az oka az Önök rendszeres visszalépésének!
Követeljük továbbá, hogy a munkavállalók jogos járandóságait, juttatásait fizessék ki!
Az EKSZ a továbblépés érdekében az alábbi javaslatokat fogalmazza meg:






A jubileumi jutalmak kifizetését nem kívánjuk semmilyen feltételhez sem
kötni, mivel a főváros közmű cégeinél sem tudunk arról, hogy a
munkavállaló hűségét bármilyen egyéb szemponthoz kössék, tehát a BKVra nézve ez a lépés diszkriminatív.
A tavalyi bérmaradvány kifizetését javasoljuk egységesen kifizetni, nem
támogatjuk a differenciálást, mivel a cég az idei bérfejlesztési ajánlatától
visszalépett és az év első hónapjára adandó 18.000 Ft-os egyszeri juttatás
kifizetésétől elállt.
Az idei bérmegállapodás kiinduló alapjának a BKV március 20-i ajánlatát
tekintjük, mivel a cég legutóbbi ajánlata jelentős visszalépés és a
munkavállalók számára diszkriminatív szempontokat jelenít meg.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!
A cég részéről rendszeressé váltak a rendezett munkaügyi kapcsolatokat befolyásoló
negatív folyamatok, konfliktusok kialakulása. A menedzsment és az Igazgatóság
összehangolt munkájának hiánya gátolja a megállapodások, kompromisszumok
megkötését, melynek felelősségét Önöknek kell viselniük.
Szakszervezetünk az előre haladás érdekében javasolja az általunk
kezdeményezett Kollektív munkaügyi vita folytatását és a Munkaügyi Közvetítői
és Döntőbírói Szolgálat bevonását. Kérjük a cég vezetését, hogy együttműködési
szándékát kimutatva javaslatunkat még az április 14-re meghirdetett
bértárgyalások előtt fogadja el.
Budapest, 2014. április 14.
Tisztelettel

Nemes Gábor
E K SZ elnök

Postacím: 1660. Budapest Pf. 311. Tel: +36208850000/28819
Mobil: +36204599111 E-mail: egyksz@egyksz.hu

