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Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Szakszervezetünk a február 24-én kezdeményezett kollektív munkaügyi vita
felgyorsítását követeli a cég vezetésétől. Sem a bérmegállapodás, sem a bérmaradvány,
sem a jubileumi jutalmak kérdésében nem kaptunk megnyugtató választ. Természetesen
megoldás nem született ezekben az ügyekben, sőt a cég vezetése a bérmaradvány
kérdésében visszavonulót fújt. Nehezményezzük, hogy a vállalat vezetésének döntései
bizonytalanná s több esetben hiteltelenné váltak. Ez felborítja a munkaügyi kapcsolatok
normális rendjét.
Szakszervezetünk elvárja, hogy a menedzsment ne csak szóban, hanem tettekben is
képviselje a BKV Zrt. dolgozóinak érdekeit. Az Ön irányítása alatt a munkavállalók
egzisztenciális körülményei nagymértékben romlottak, és a munkahelyek megtartása is
mind inkább bizonytalanná válik.
Nem tapasztaljuk, hogy a BKV Zrt. vezérigazgatója a munkavállalók mellett állna. Súlyos
probléma, hogy kerüli az elvárható szintű szociális párbeszédet, nem válaszol a konkrét
felvetéseinkre. A dolgozókat súlyosan érintő kérdésekben nem képviseli őket, de nem is
biztosítja a szolgáltatói feladatok elvárható törvényi betarthatóságát. Ön az első ajtózás,
jegyárusítás kérdésében egy éve képtelen megnyugtató megoldást teremteni és
garantálni a szükséges feltételeket. Az agglomerációs feladatok átadása során is nagy a
bizonytalanság. Személy szerint Önt terheli a felelősség azért, hogy a munkavállalók
mindinkább kiszolgáltatottak, bizonytalanságban élnek, hiszen még az áprilisi
szolgáltatói feladatok teljesítése is tele van kérdőjelekkel.
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Ön nem hajlandó a munkavállalók szemébe nézni és az általunk szervezett Fórumon való
részvételét is folyamatosan lebegteti. Egyértelműen húzza az időt.
Eljutottunk arra a pontra, hogy az Ön által kijelölt tárgyalási delegációval nem tudunk
érdemben tárgyalni, akikkel felhatalmazás, illetve megfelelő jogosítvány hiányában
megállapodásokat sem tudunk kötni.
Szakszervezetünk úgy látja, hogy a tárgyalásokon a munkáltatói oldal képviselőit ki kell
egészíteni az Igazgatóság, valamint a Tulajdonos egy-egy tagjának delegáltjával.
Az Állandó Bizottság munkáját javasoljuk felfüggeszteni, helyette az összes
szakszervezet bevonásával indokoltnak tartjuk az azonnali plenáris ülések megkezdését.
Követeléseink nyomatékosítására a március 4-én megkezdett kollektív munkaügyi
vita azonnali folytatását követeljük, akár a szakszervezetek széles körű bevonása
mellett!
A kialakult helyzet arra kényszerített bennünket, hogy a mai naptól bármilyen
kérdésben kizárólag sztrájkbizottság keretében vagyunk hajlandóak leülni a
menedzsment képviselőivel tárgyalni.
Semmilyen ultimátumot nem fogadunk el. Követeljük Öntől, hogy az eddigiektől eltérően
helyezze előtérbe a munkavállalói jogokat, hallgassa meg, sőt érdemben tárgyaljon
velünk a jogos követeléseinkről.
Mától nem fogadjuk el a diktátumait és csak abban az esetben vagyunk hajlandóak
bármilyen kérdésben megállapodni, ha rendelkezik azokhoz a szükséges
felhatalmazással, és előzetesen aláír egy kialakult kompromisszumos megoldást,
megállapodás tervezetet.
A BKV Zrt. munkaügyi kapcsolatairól, a kialakult feszültségekről a nyilvánosságot
rendszeresen tájékoztatni fogjuk, és facebook oldalunkon is folyamatosan „tudósítunk”
az aktuális helyzetről. Tagságunk érdekében mostantól még határozottabban fogunk
fellépni, és mivel érthető, érdemi válaszokat nem ad a munkavállalóknak, ezért a mai
naptól nyilvánosan teszünk fel kérdéseket, amire nyilvános válaszokat várunk el Öntől!
A mai napon az alábbi kérdést tesszük fel Önnek, amelyet az EKSZ hivatalos honlapján és
facebook oldalunkon is megjelentetünk:
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MAI KÉRDÉSÜNK:
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Napokon, heteken, hónapokon (?) belül a Volánbusz Zrt. átveszi az agglomerációs
autóbusz szolgáltatást. Minket, munkavállalókat, családunkat, jövőnket közvetlenül,
hosszú távon érintő, meghatározó változás lesz ez. Mégsem kapunk semmilyen konkrét
választ az ezzel kapcsolatosan feltett kérdéseinkre, arra való hivatkozással, hogy a vállalat
vezetése sem kap semmilyen konkrét tájékoztatást, még az indulás dátumáról sem.

A változás azonban nemcsak bennünket érint, hanem közvetve, vagy közvetlenül az
utazóközönséget, Budapest és környéke lakosságát is. Mi nem látjuk biztosítva a
zökkenőmentes átállást, s híre sincs még olyan utasításnak sem, amely egy azonnali
átállásra vonatkozna.

Ön, mint a BKV Zrt. felelős vezetője nem érzi szükségesnek, a biztonságos
működéshez elengedhetetlen fontosságúnak, hogy ne az utolsó pillanatban
értesüljön a teljes átszervezés időpontjáról? Pozíciójából fakadó felelősségével
összeegyeztethetőnek tartja az ilyen mértékű bizonytalanságot? Szabad-e ekkora
kockázatot vállalni a főváros közlekedésének biztonsága terén?

Budapest, 2014. április 8.
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