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Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Mint azt tavasszal a szakszervezeti vezetők előtt, egy tájékoztatón Ön is elismert, a
BKV Zrt. nincs könnyű helyzetben. Sok kérdésre azóta sem kaptunk választ, és
annak a szándékát sem érzékelem, hogy a vezetőség bármit is tenne a
munkavállalóink, munkahelyünk megvédése érdekében. Ön, mint a BKV
vezérigazgatója is elismeri, hogy az Igazgatóság döntése kötelezi az ott meghatározottak
végrehajtására. De kell, hogy legyen egy határ, amit nem szabadna már átlépni, s olyan
belső etikai kényszer, amelyet nem illene figyelmen kívül hagyni. Ön mégis megteszi.
Amit a BKK-nál kitalálnak, azt Ön mind „bokázva” végrehajtja, végrehajtatja a
dolgozókkal. Ez számunkra elfogadhatatlan!
Tetézi a problémát a BKV piaci helyzetének drámai romlása, amelyet Önök – a vezetők –
még csak meg sem próbálnak megállítani. A cég jövője egyre bizonytalanabb.
Sorolhatnám azokat a tényeket, amelyek a tavalyi, illetve az idei szolgáltató-váltást
jellemzik, s azt, hogy mi mindent kellett elviselniük a BKV munkavállalóinak, és a
veszteségeikről is hosszú lista készülhetne. Hogy mást ne említsek, jellemző
következmény az indokolatlan létszámleépítés, a törzsgárda-rendszer
„átalakítása”, a hosszas, küzdelmes bértárgyalások rossz emléke, a jegyárusítással
és az első ajtózással kapcsolatos hibák, kifogások és hiányosságok, vagy akár a
kötbérezés szabályainak várható bevezetését. Megalázó, ami itt zajlik, és
döbbenetes, hogy mindehhez Önök még a nevüket is adják. A „Mozgásban”
magazinban adott interjú nem nyugtatja meg az embereket és egy nagyon gyenge
érveken álló újságcikkben próbálják a valóságtól elterelni a figyelmet.
„Szegény embert még az ág is húzza”, ezért még saját magunkba is rúgunk egyet. Példa
erre az Intertanker nevű cég benyomulása a BKV a saját telephelyeire, kiszorítva
ezzel a cég saját dolgozóit. Erre – is – Önök adtak engedélyt olyan rafináltan, hogy
azt a látszatot próbálják kelteni, mintha ez a szolgáltatás – a műszaki bázis nélküli,
csak járművezetőkre építő módszer – mindennél előnyösebb lenne. Azt már csak
mellékesen jegyzem meg, hogy Debrecenben ugyanennek a cégnek a megjelenése óriási
veszteséget okozott a vidéki közlekedési cégnek. De mi ebből sem tanulunk. Ön, mint
gazdálkodási szakember a matematika mestere is lehetne, mert minden bizonnyal
sikerül majd bebizonyítania, hogy a máshol kártékony cég a BKV-nak majd hasznot hajt.
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A BKV energia forrásait használják ingyen, a vízért sem fizetnek, s egyéb
rezsiköltséget sem hajt be tőlük a BKV. Még a telephelyet is ingyen használják. Azt
próbálják elhitetni velünk, hogy az Intertankerrel kötött szerződés bérleti díja
mindezt tartalmazza.
Döbbenetes, hogy ezt a szemünk előtt zajló, szemérmetlenül igazságtalan helyzetet senki
nem tudta – talán nem is akarta – felszámolni. És ami még döbbenetesebb: lehet, hogy
már késő is lenne bármit is tenni a kártékony állapot ellen.
Lassan a nyár is elmúlik és szeptember közeledtével a tanműhely kérdése sem
zárult le megnyugtatóan, amire ígéretet kaptunk, de konkrétumokat nem
ismerünk. Mindent szétver a BKV, még azt is, ami pénzbe nem kerül és ráadásul
még jól is működik.
Minden egyes szakszervezeti kezdeményezést elutasítanak, semmilyen értelmes
érvrendszer befogadása nem kap teret. A BKV munkavállalói vagy csendben tűrik, mert
félnek, vagy menekülnek innen. Megalázó, amit a BKV tesz dolgozóival
létszámleépítések gyanánt, az agglomerációs vonalak létszámátadása során, és
ahogy egyes telephelyeken üldözőbe veszik a munkavállalókat. Burkolt
fenyegetések, hazugságokon nyugvó közös megegyezéses felmondások sokasága
jellemzi a vállalatot.
Miközben, Ön azt tekinti jó hírnek, hogy a munkavállalók megkapják a bérüket.
Borzasztó örömünkre szolgál, hogy az elvégezett munka bérét kifizetik, de tisztelt
vezérigazgató Úr, ez is hazugság. Biztos Ön ebben? A jegyellenőrzésért járó
pluszfeladatok, vagy a tavalyi bérmegtakarítás hol van? Ki fizettek Önök mindent?
Szerintem nem! Sorolhatnám a hazugságokat, de egyelőre nem látom értelmét!
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