Várszegi Gyula elnök úr
részére
Budapesti Közlekedési Zrt.
Budapest
Akácfa utca 15.
1072
Tisztelt Elnök Úr!
Megkezdődtek a 2014-es bértárgyalások, de még a 2013-as évi bérmegtakarítás kérdése
sem tisztázott. A vállalat gazdasági vezérigazgató-helyettesének tájékoztatása szerint
499 millió Ft maradt az elmúlt évről, mely az üzleti tervben munkabérkeretként
szerepelt. Meggyőződésünk szerint ezt a munkavállalók között kell szétosztani.
Sajnálatosnak tartjuk, hogy a vállalat menedzsmentje és információnk szerint a BKV
Igazgatósága sem osztja ezen álláspontunkat.

A BKV Zrt. munkavállalóitól az elmúlt években sok milliárd Ft lett elvonva, holott
részben a jogszabályi előírások, részben a Budapesti Közlekedési Központ elvárásai
következtében a rájuk nehezedő nyomás, a munkával töltött idő és az egyes
munkavállalókra kirótt munkakörök száma egyre nő!

Elfogadhatatlan, hogy az elfogadott üzleti tervben munkabérként szereplő összeg olyan
kiadásokra, illetve be nem folyt bevételre legyen átcsoportosítva, melyet a megrendelő
annak jogossága ellenére nem hajlandó kifizetni! Ezáltal a dolgozókkal fizettetik meg az
elvégzett tevékenység költségeit, ami több mint abszurd!

Emlékeztetnénk a 2013-as bérmegállapodásra, melyet az Egységes Közlekedési
Szakszervezet, egyedüliként a BKV szakszervezeti és szakszervezeti szövetségei
közül éppen ebbéli fenntartásaink miatt nem írt alá! Mára beigazolódni látszanak akkori
aggályaink! Nem értettünk, és ma se értünk egyet azzal, hogy a munkavállalóktól
pénzeket vonjanak el, ezzel is csökkentve a jövedelmeket, illetve azzal sem, hogy az
Igazgatóság és a Tulajdonos által is elfogadott bérkeret egy része jusson el a
dolgozókhoz!
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Felhívnám arra is a figyelmét, hogy a dolgozók által elvégzett többletfeladatok
következtében elismerten jelentős mértékben nőtt a jegyértékesítésből befolyó összeg,
mely tevékenységért a dolgozók mind a mai napig semmilyen ellentételezésben és egyéb
elismerésben nem részesültek!

Továbbá a 4-es metró tavaszi indulása érdekében történő többletfeladat vállalások
ellenértékeként sem kapták meg a munkavállalók az eddigi jogos anyagi elismerést.

Ön, mint a vállalat Igazgatóságának az elnöke hivatott arra, hogy eljárjon a vállalat és
annak munkavállalói érdekében. Önnek áll módjában elérni, hogy a vállalat részére a
BKK a jogos és szükséges forrásokat biztosítsa! A bértárgyaláson kapott tájékoztatás
szerint az idei évre nézve is 6-7 milliárdos hiány mutatkozik az üzleti tervben, pedig a
tervezett bérfejlesztés szintje nem éri el az országos kiajánlott béremelés szintjét!

Kérjük tehát, hogy a 2013-as üzleti évben a bérkeretben mutatkozó megtakarítást a
dolgozók között kiosztani szíveskedjenek és ehhez a BKV Zrt. vezetése az Igazgatóság
támogatását megkapja!

Budapest, 2014. február 7.
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