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Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Szakszervezetünk tiltakozik és felháborítónak tartja azt a vezetői magatartást,
magatartásokat, melyet a BKV Zrt. tanúsít munkavállalóival szemben. Az
esélyegyenlőség biztosításának kérdőjelei, a dolgozókkal való méltatlan bánásmód és a
munkaügyi kapcsolatok mélypontja akadályozza a cég szolgáltatási színvonalának
fenntarthatóságát. A munkakörülmények romlanak, a jelentős jövedelem veszteségek
mellett elterjedni látszik az a munkáltatói magatartás, mely egyszerűen megalázza a
dolgozókat és becsületes munkájukat kérdőjelezik meg.
Tiltakozunk az ellen, hogy a munkavállalókat további veszteségek érjék és azonnali
lépések megtételére szólítjuk fel a munkáltatót.
1. Visszautasítunk minden olyan lépést, mely a munkavállalók egzisztenciális
helyzetük felborítását eredményezi. Nem támogatjuk a BKV Zrt. bérszerkezet
átalakítására irányuló javaslatait, mert az diszkriminatív és hátrányosan érinti
a munkavállalókat.
2. Követeljük a jubileumi jutalmak eredeti céljainak megfelelő szempontok
érvénybe maradását. Nem támogatjuk a cég által legutóbb javasolt
megoldásokat, mivel a legújabb tervezet szempontjai szubjektívek, az anyag
szakmaiatlan és nem valósítja meg a korábbi célokat, a dolgozókkal szemben
megalázó és a kiszolgáltatottság újabb eszközével bővíti a munkáltató
indokolatlan hatalmi fölényét. Pofátlanságnak tartjuk, hogy a munkáltató a
több hónap alatt kidolgozott, a szakszervezetek által is támogatott
tervezetet egyszerűen felrúgja és az Igazgatóság mögé bújva a
tárgyalásokat újra nyitja.
3. Követeljük továbbá
kifizetését.
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4. A BKV Zrt. az elmúlt időszakban megjelenő többletfeladatok ellentételezést
teremtse elő és ennek érdekében kezdjen azonnali tárgyalásokat a BKK és a
Tulajdonos képviselőivel.
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5. Az első ajtózás és a jegyárusítás feladatait azonnali hatállyal függessze fel a
törvényi szabályok megsértése és a feltételek biztosításának hiánya miatt.
A munkáltató intézkedjen, hogy a buszágazat mellett a villamos területén is
függesszék fel a jegyárusítást, illetve annak bővítését a feltételek hiányában
állítsa le.
6. Követeljük a bértárgyalások érdemi folytatását és az országos bérajánlás
figyelembe vételével zajlódjanak az egyeztetések.
Követeléseink nyomatékosítására kollektív munkaügyi vitát nyitunk a felsorolt
kérdéskörökben!
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