EKSZ: Ki és miért szórakozik a BKV-sok bérével?
Nyílt levélben követel magyarázatot a BKV vezérigazgatójától a béremelés elmaradása körül
kialakult cirkusz, a cégvezetés és a főváros egymásra mutogatása miatt a cégnél működő egyik
szakszervezet. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet szerint a BKV-nál soha nem tapasztalt rossz
hangulat és félelem uralkodik, újabban ugyanis fegyelmit kapnak még a szakszervezeti
tisztségviselők is, ha nyilvánosan „eljár” a szájuk. Sorra érkeznek a fegyelmi elmarasztalások az
érintettekhez.
A legsötétebb időket idéző félelem kezd uralkodni a BKV-n belül: a közelmúltban egy, a cég számára
kínos, súlyos jogsértés nyilvánosságra hozatala után fegyelmi eljárások sorozatát indították
szakszervezeti tisztségviselők ellen. Nem félreértés: nem az általuk kifogásolt ügyet vizsgálják ki a
cégnél, hanem azt, hogy kik támogatták névvel, akár az arcukat is vállalva azt a szakszervezeti
vezetőt, aki tette a dolgát, s a munkavállalók érdekében felemelte a szavát a jogtalanság, valamint a
súlyos szakmai vétség ellen – hívja fel a figyelmet Nemes Gábor. Az Egységes Közlekedési
Szakszervezet (EKSZ) elnökének tudomására jutott, hogy sorra hívják raportra a „renitens”,
tisztségviselőket, s mindenki megkapja a maga fegyelmi büntetését. Ez a munka törvénykönyvét és a
szakszervezetei jogokat is súlyosan sértő eljárás, s a szakszervezet határozottan tiltakozik a módszer
ellen – olvasható az EKSZ közleményében. Az elnök döbbenetesnek tartja, hogy egy ilyen nagy és
fontos cégnél, mint a BKV, törvénytelenségek árán próbálják megfékezni, megosztani, egymás ellen
fordítani és totálisan ellehetetleníteni az érdekvédőket és a szakszervezeti munkát.
Ezt látszik alátámasztani az is, hogy a BKV vezetése hónapok óta folyamatos hazugsággal próbálja
elterelni az érdekvédők figyelmét arról, hogy idén egyetlen fillér béremelést sem szándékozik
beépíteni az üzleti tervbe – olvasható a szakszervezet közleményében. Maga a vezérigazgató
hivatkozott arra, hogy a tulajdonos – a főváros – és személy szerint a főpolgármester sem engedélyez
bérfejlesztést, más közműszolgáltató céghez hasonlóan a BKV-nál sem. A Főpolgármesteri Hivatal
kommunikációs igazgatója viszont a napokban azt nyilatkozta, hogy a főpolgármesternek semmi köze
a dolgozók fizetéséhez, ezért náluk – mármint a fővárosnál – rossz ajtón kopogtatnak a
szakszervezetek. A főváros első embere ugyanis csak a cégvezetők béréért felel – adta az érdekvédők
tudtára a kommunikációs igazgató, mintha az évtizedek óta szakszervezeti munkát végzők mostanáig
azt hitték volna, hogy magától Tarlós Istvántól kell kérni minden egyes BKV-s dolgozó bérfejlesztését.
Nem gondolták így – szögezi le Nemes. Azt viszont elhitték a szakszervezet vezetői a BKV
vezérigazgatójának – hiszen kinek higgyenek, ha nem a cég első emberének -, hogy ő bizony szívesen
adna béremelést, de sajnos nem kap engedélyt rá a fővárostól. Ezért kopogtat a szakszervezet a
főpolgármester ajtaján – szögezi le Nemes. Meg azért is, hogy tudja meg Tarlós István is, hogy – ezek
szerint a háta mögött – őt nevezte ki bűnbaknak a BKV vezetése. Valaki nem mond igazat, ez tény –
állapítja meg a szakszervezeti vezető. És az is tény – teszi hozzá -, hogy megpróbálják az
érdekvédelmet és rajtuk keresztül a dolgozókat is folyamatosan átverni, mi több, egyenesen
hülyének nézni.
Az EKSZ most nyílt levélben követel választ Bolla Tibortól arra, hogy mi is a helyzet a béremelés
ügyében. Ki hazudik, s miért? De bárki hazudjon is, mindennél fontosabb, hogy a cégvezetés mielőbb
tegyen értékelhető béremelési ajánlatot fővárosi engedéllyel, vagy a nélkül – szögezi le Nemes. Az
EKSZ elvárja Bollától, hogy legyen végre igazi vezérigazgatója e nagy és fontos cégnek, álljon a talpára
az emberei érdekében, s jutalmazza magasabb bérrel a dolgozók áldozatos munkáját. A szakszervezet

a levelet nemcsak Bolla Tibornak, hanem a parlamenti pártok frakcióvezetőinek, Tarlós István
főpolgármesternek és a Fővárosi Közgyűlés döntéshozóinak is elküldi. Az EKSZ a nyilvánosságtól – is –
reméli, a sok hazugság és porhintés miatt holtpontra jutott béremelési tárgyalások kimozdítását.
Nemes emlékeztet: az Egységes Közlekedési Szakszervezet része annak az akcióegységnek, amely a
napokban hét fővárosi tulajdonú közműcégnél működő szakszervezetből alakult azért, hogy ha kell,
akkor demonstrációsorozattal erőltesse ki az idei béremelést a dolgozók számára. Az akcióegységet a
legnagyobb hazai érdekvédelmi konföderáció, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ)
koordinálja.
Nyílt levél Bolla Tibor vezérigazgatónak

Tisztelt Vezérigazgató Úr!
A béremelések elmaradása miatt Ön és a menedzsment több tagja hónapok óta a
főpolgármesterre mutogat, mondván: nem engedélyezi. Ehhez képest a Főpolgármesteri
Hivatal kommunikációs igazgatója a napokban azt nyilatkozta, hogy a főváros nem
avatkozik bele a cégek béremelési ügyeibe. Vezérigazgató úr! Hajlandó-e végre egy
ekkora cég első emberéhez méltón viselkedni, vállalni a döntéseit? Adott esetben azt is,
hogy Ön személy szerint nem hajlandó bérfejlesztéssel is elismerni a dolgozók áldozatos
és nehéz munkáját. Ez esetben felhívom a figyelmét arra, hogy a szakszervezet nem
fogadja el a döntését, s a tárgyaláson kívül minden egyéb jogi eszközt is be fog vetni,
hogy a munkavállalók megkapják a béremelést, azt, amit az összes többi közlekedési
cégnél már kialkudtak a felek.
A BKV 2015. március 31-i bértárgyalásán Bátora László vezérigazgató-helyettes úgy
nyilatkozott, hogy a BKK által megfogalmazott, és a tulajdonos által elfogadott tervezési
irányelvek szerint jelenleg nincs lehetőség elmozdulni az üzleti tervben a 0 százalékos
bérajánlatról. Bátora úr kijelentése kapcsán, valamint a tulajdonos hivatalos
nyilatkozata után megkérdezem: ki nem mond igazat?
De bárki hazudik is, a BKV munkavállalói elvárják, hogy tisztességesen bánjanak velük és
ne tájékoztassák félre őket. Szakszervezetünk pedig azt várja el Öntől, hogy tisztázza a
helyzetet, indítson vizsgálatot az ügyben, s találja meg a félretájékoztatásért felelős
kollégáját! De mindennél határozottabban azt várjuk Öntől, hogy tegyen végre érdemi
béremelési javaslatot.
Tisztelettel
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