Tárgy: Agglomeráció
Tisztelt Frakcióvezető Úr!
A BKV Zrt szakszervezetei tájékoztatni kívánják Önöket a BKV Zrt körül zajló
bizonytalanságokról és a munkavállalók helyzetéről.
A cég finanszírozási gondjai változatlanul gátjai a régió közösségi közlekedésének
biztonságos és színvonalas napi működésének az utazóközönség színvonalas
kiszolgálásának. 2012-ben az új Közszolgáltatási szerződés megkötésével a BKV Zrt
munkavállalói joggal bíztak abban, hogy olyan hosszú távú finanszírozási rendszer
alakult ki, amely minden körülményt biztosít majd a város közlekedési feladatainak
ellátásához. Számunkra úgy tűnik, hogy ebben csak mi hittünk. A nehéz körülmények
ellenére a BKV Zrt munkavállalói napi szinten nyújtanak kimagasló teljesítményt és mármár lehetetlen helyzetekből bizonyítanak és szolgálják ki az utazóközönséget.
A rendkívüli helyzet feloldására a BKV Zrt kiváló teljesítményét figyelmen kívül hagyva
olyan döntéseket hoznak, mely a cég szétdarabolására irányul és munkavállalók
százai, ezrei kerülhetnek az utcára. A kiszervezés megkezdésén, 150 db jármű
alvállalkozásba adásán túl, következő lépésként az agglomeráció területén közlekedő
újabb 134 db forgalmi jármű elvonása egy teljes autóbuszgarázs bezárását vonhatja
maga után. Egyik napról a másikra 1200-1300 munkavállaló és családjuk (mintegy
5000 fő) sorsa válik bizonytalanná.
Mind az alvállalkozásba adás, mind az agglomerációs vonalak teljesítményének elvonása
szinte egy időben érinti a BKV Zrt-t, melynek következményei beláthatatlanok. A
munkavállalók teljes kiszolgáltatottsága, bizonytalanságban tartása elfogadhatatlan. A
döntés előkészítetlen és a végrehajtásának, a szolgáltatás teljes körű biztonságos
és technológiai átadásának feltételei nem biztosítottak. Nem csak munkahelyek,
hanem a BKV Zrt működése is veszélybe kerül. A BKV Zrt Közszolgáltatási szerződése
érintheti a cég hitelállományának garanciális visszafizetési biztosítékait is, de a cég a
teljesítmény elvonásának következményeként ezen garanciális elemeket elveszítheti. A
BKV Zrt képtelen lesz a fennálló hiteltartozásának visszafizetésére, hiszen bevételei is
csökkennek. Vajon érvénybe lép-e az állam és a tulajdonos garanciális vállalása,
vagy egyszerűen a bankok felmondják a szerződést és a BKV Zrt-t újabb csőd
fenyegeti? Mi lesz a BKV Zrt munkavállalóival? Az Ő sorsukkal ki törődik?
Vajon miért nem valósítható meg egységes koncepción alapuló közösségi
közlekedés?
A közszolgáltatási feladatok biztosításáért, a szolgáltatási feladatok teljes körű
ellátásáért, a foglalkoztatási körülmények rendezettségéért Ön is emelje fel
szavát!
Kérjük, támogassa követeléseinket!

