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Kollektív munkaügyi vita 2. rész
1) Jogi blokk
a) Minisztériumi döntés jogi felülvizsgálat
b) Közszolgáltatási szerződés jogi felülvizsgálata
c) Közszolgáltatási szerződés negatív hatásainak orvoslása
a) Minisztériumi döntés jogi felülvizsgálat
i) Szakszervezeti kérdés
(1) Mennyiben támasztható alá az a minisztérium részéről képviselt álláspont, miszerint a
BKV nem szolgáltathat a városhatáron kívül? Szakszervezeti álláspont, mivel a BKV nem
diszponál a jegyárusítás felett, háromoldalú megállapodás keretében lehetne megbízni a
szolgáltatással a BKV-t
b) Közszolgáltatási szerződés jogi felülvizsgálata
i) Minisztériumi tájékoztatás szerint a BKK tudomására hozták ezt az álláspontot, mégis élő
szerződése van a BKV-nak a meghatározott teljesítményre.
(1) BKV válasz: A BKK valóban augusztusig me
grendelte a szolgáltatást, de mennyiségileg ettől 5%-ban eltérhet
(a) EKSZ: már jelenleg is 10 %-kal csökkent a teljesítmény
(2) BKV álláspontja szerint a jogszabály kivételként emeli ki a tiltás alól a BKV
szomszédos településekre irányuló szolgáltatását, tehát továbbra is jogszerűen végezhet
szolgáltatást a vitatott területeken.
(3) EKSZ: Utazóközönséget tájékoztatta-e az illetékes szervezet (BKK) a teljesítmény
csökkenéséről?
(a) Válasz: a BKK feladata, még nem is bizonyított a csökkenés
(4) EKSZ: A busz ágazat maximum 66%-os kiszervezéséről döntött a főváros. Vajon az
agglomeráció elvétele benne van-e a 66%-ban? Mit tud erről a BKV, tudta-e, mikor a
közszolgáltatói szerződést aláírták, hogy az agglomerációs szolgáltatást más vállalkozás
fogja teljesíteni?
(a) BKV: nem hiszem, hogy tudták.

(5) EKSZ: Van-e jogi lehetősége a BKV-nak a közszolgáltatási szerződés birtokában
megvédeni a szolgáltatást a minisztériumi döntéssel szemben?
(a) BKV: utánanéznek. Írásban válaszolnak.
(6) Szakszervezeti álláspont szerint nincs arra jogi lehetőség, hogy a két vállalat (BKKBKV) közt létrejött közszolgáltatási szerződést harmadik fél felmondja, felmondassa.
c) Közszolgáltatási szerződés negatív hatásainak orvoslása
i) EKSZ: A folyamatos és jelentős teljesítmény csökkenése miatt nem kell-e tartani attól, hogy
a bankok felmondják a hitelszerződéseket?
(1) BKV: megvizsgálja
Felek érdekei megegyeznek a buszkiszervezés, ezen belül az agglomerációs szolgáltatás ügyében.
Mind a vállalati, mind pedig a munkavállalói érdek a szolgáltatás további ellátása a BKV Zrt. által. Az
egyeztetések folytatódnak.

