Tisztelt BKV Munkavállalók, Tisztességgel,
Becsülettel Dolgozó Munkavállalók!
A mai napon az alábbi minősíthetetlen belső kommunikációt adta ki a BKV
vezérigazgatója! A levél eredeti változatát alább olvashatjátok fekete betűkkel, a saját
véleményemet, reagálásomat zárójelben, piros betűkkel olvashatjátok!

Kedves Kollégák!
2013. szeptember 3-án demonstrációt tartott a Közösségi Közlekedési Dolgozók
Szakszervezete (KKDSZ) a Blaha Lujza téren, így tiltakozva az elbocsátások ellen. A
tüntetésen való alacsony részvétel azt mutatja, hogy dolgozóink többsége méltányosnak
és elfogadhatónak tartja az elkerülhetetlenné vált csoportos létszámleépítést.
(Vezérigazgató Úr nincs tisztában a dolgozók véleményével, hiszen folyamatosan üzen
nekik, de személyesen nem találkozik velük, pedig a bértárgyalásokon kifejezetten erre
kértem Őt!) Vezérigazgató Úr téved, amikor azt állítja, hogy a munkavállalók többsége,
idézem: „méltányosnak és elfogadhatónak tartja az elkerülhetetlenné vált csoportos
létszámleépítést”. Ekkora téves állítást megfogalmazni, már önmagában óriási hiba!
Az alacsony részvétel annak a következménye, hogy az elmúlt időszak munkáltatói és
tulajdonosi döntéseinek következményeként, a munkavállalók félnek és munkahelyük
megtartása érdekében inkább csöndben maradnak, mintsem nyilvánosan elmondják
véleményüket. A dolgozók kifejezetten rosszul viselik azt a helyzetet, amelyet egyes
döntéshozók és a BKK intézkedésiként el kell viselniük!

Minden bizonnyal a demonstráció szervezői előtt is ismert volt, hogy a BKV jelenleg kisebb
üzemeltetési körben végzi a szolgáltatását, és ennek megoldása óhatatlanul kisebb létszámot
igényel. Az érdekképviseletekkel történt egyeztetések során sikerült korrekt, a háromból két
szakszervezet (VTDSZSZ és BKSZSZ) által elfogadott feltételeket biztosítani, amelyben a
tervezett 170 fős létszámcsökkentés mértékét 10, maximum 15 %-kal mérsékeljük, és az
elbocsátás során számos szociális szempontot és a munkában eltöltött időt is mérlegeljük.
Vezérigazgató Úr már nem először minősíti és különbséget tesz szakszervezet és
szakszervezetek között! A vezérigazgató szerint az a korrekt megállapodás, amit a két
másik szakszervezettel kötött! Szerintem a dolgozók véleménye nem ez és egy olyan
megállapodás nem is lehet korrekt, ahol elengedjük 150 ember és családjuk kezét!

Szeretném határozottan visszautasítani a demonstráción elhangzottakat: Társaságunk
tudatosan készült a piacvesztésre, ezért idén megállítottuk a munkaerő felvételt, és a
fluktuációt is figyelembe vettük döntéseink során.
Vezérigazgató Úr fenti kijelentését külön kiemelem: „Társaságunk tudatosan készült a
piacvesztésre” Annak a vezérigazgatónak, aki tudatosan készül a piacvesztésre, nincs
helye egy nagy múltú és óriási tapasztalattal bíró szolgáltató cég élén! Ez az állítása
tökéletesen igazolja, hogy képtelen a BKV érdekeinek a megvédésére!
Tisztelt Vezérigazgató Úr! Mikor állította meg Ön a munkaerő-felvételt? Miért nem
hajlandó bemutatni, hogy konkrétan milyen munkakörbe vettek fel dolgozókat az idei
esztendőben? Vagy nem igaz Ön szerint az az adat, melyet a kollektív munkaügyi
vitában Önök szolgáltattak, mely szerint az idén 270 munkavállalót vettek fel? Miért
utasította el a bértárgyalásokon szakszervezetünk humános eljárásra vonatkozó
javaslatát?

Tudom, hogy a körülmények sok kollégám számára bizonytalan helyzetet teremtettek. A
munkahely elvesztése, a munkaerő-piacra való kikerülés nehéz, kihívásokkal teli feladatot
jelent. Éppen ezért igyekeztünk segíteni távozásra kényszerülő munkatársainkat: a
minisztérium, a munkaügyi központ illetve több közlekedési, illetve egyéb profilú cég
részvételével állásbörzét szerveztünk, hogy segítsük elhelyezkedésüket, és több esetben
lehetőséget teremtettünk a cégen belüli munkakörváltásra - például az új metróüzem területén
- annak érdekében, hogy csak abban az esetben kerüljön sor az elbocsátásra, ha tényleg nincs
más megoldás.
Tisztelt Vezérigazgató Úr! Kérem tisztelettel, konkrétan írja le, hány ember jövőjét
oldotta meg az elbocsátandó dolgozók közül, hány főnek van már állása! Mi van azokkal
a kollégákkal, akik az állásbörze után kapták meg a felmondásukról szóló tájékoztatót?!

Köszönöm mindannyiuknak, hogy megértették
megvalósításához valódi párbeszéd, tolerancia,
együttműködés szükséges!

azt, hogy a méltányos eljárás
a körülmények megismerése és

A fenti állítását mivel magyarázza? Ön szerint hányan értették meg azt, amit állít?
Milyen valódi párbeszédről és toleranciáról, valamint együttműködésről beszél?
Tisztelt Vezérigazgató Úr! Ön csak utasít, mivel bábuként végrehajtja a fentről érkező
utasításokat. Az Ön igazgatása alatt a BKV munkavállalói csak veszítettek! Ne akarja
bebizonyítani, hogy Ön valamilyen szinten is megvédte a BKV munkavállalóinak
érdekeit! Ön tévedésben van és valamilyen álomvilágban él! Kérem, ébredjen fel és
nézzen körül, higgye el, sok EMBER dolgozik itt!

A Társaság vezetőségével továbbra is azon dolgozunk, hogy a lehető legkisebb veszteséggel
vészeljük át ezt a mindenki számára nehéz helyzetet.
Hát tisztelt Vezérigazgató Úr, ez nem sikerült, inkább mondjon le!

Üdvözlettel,
Bolla Tibor
Vezérigazgató
Nemes Gábor

