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EKSZ: Tarlós mondjon köszönetet a szakszervezeteknek!

Nem a főpolgármester fenyegetésére, hanem egy elfogadható megállapodás hatására írták
alá a szakszervezetek a BKV-nál a béremelési megállapodást – szögezi le közleményben az
Egységes Közlekedési Szakszervezet. A megemelt béreket a júniusival együtt, júliusban
fizetik ki a cégnél. Az EKSZ úgy véli, Tarlós István köszönettel tartozik nekik, hogy fél évig
türelemmel vártak egy elfogadható ajánlatra.

A tervezett 3-4 százalékos béremeléshez képest mindössze 2,6 százalékban állapodtak meg a
szakszervezetek a BKV vezetésével. Ez önmagában azonban kevés lenne a megegyezéshez, ha
nem tudták volna kiharcolni, hogy a cég hosszútávra garantálja a 140 ezer forintos éves
caffeteriát, s azt, hogy a jubileumi jutalom 93-ról 105 ezerre emelkedjen úgy, hogy ezt a
kollektív szerződésben is rögzítsék. Azzal ugyanis, hogy ez utóbbi tételek bekerültek a ksz-be,
ezekben a kérdésekben nem kell mindent nulláról kezdeni a következő évben, s ezeket már
akkor is garantáltan megkapják a dolgozók, ha jövőre semmiféle emelésre nem hajlandó a
munkáltató – magyarázza a részleteket Nemes Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet
(EKSZ) elnöke. Az EKSZ makacsul küzdött ugyan a 3-4 százalék közötti emelésért, de legalább
ennyire kitartóan követelte évek óta egyebek között a ceffeteria és a jubileumi jutalom
kollektív szerződésben való rögzítését. Akkor tört meg a jég, amikor ezeket a kitételeket,
valamint a bértábla felállítását és a munkahelyek megtartására vonatkozó garanciát is bevette
az ajánlatába a BKV – szögezte le az elnök. Nemes Gábor hangsúlyozta: ha nem lett volna
elfogadható az ajánlat, akkor a szakszervezetek ma is folytatnák a sztrájk előkészületeit, hiába
fenyegette meg őket a főpolgármester. Nemes megjegyezte: eddig sem féltünk Tarlós
Istvántól, s ez után sem fogunk, még akkor sem, ha úgy érzi, nála a hatalom, s ennél fogva
bármit megtehet. A szakszervezeteket erőből még a főpolgármester sem gyűrheti le – tette
hozzá az elnök, aki egyben azt is kijelentette, hogy a szakszervezetek elvárják, hogy Tarlós
megköszönje a türelmüket és a konstruktivitásukat.

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

