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A Közösségi Közlekedési Szakszervezet - Az Egységes Közlekedési Szakszervezet
ismételten konzultációt kezdeményez a BKV Zrt. munkavállalóit érintő fajsúlyos
kérdésekben.
Úgy látjuk, hogy sem a BKV Zrt. vezetése, sem a Budapesti Közlekedési Központ (BKK),
sem a Tulajdonos nem képviseli a cég dolgozóinak érdekeit. A nagy közösségi
közlekedési cégek közül az országban szinte egyedüliként a BKV Zrt-nél nincs még erre
az évre szóló bérmegállapodás, ráadásul a tavalyi bérmegtakarítást sem fizették ki. Az
egyéb juttatások terén sincs előrelépés, a cég képviselői ultimátumokat szabnak, vagyis
zsarolják a munkavállalókat. Nem először fordul elő, hogy a cég vezetésével megkötött
megállapodásokat a BKV Zrt. Igazgatósága utólagosan nem fogadja be és ezért a
menedzsment bevállalásai hiteltelenné válnak, a megállapodások meghiúsulnak.
További problémát jelent, hogy a BKK nyomására többletfeladatokra kényszerítik a
munkavállalókat, de ennek feltételeit, a biztonságos és törvényes kereteit a munkáltató
nem biztosítja. Több mint egy éve végzik méltatlan körülmények között a BKV Zrt.
járművezetői a jegyárusítással és az első ajtózással járó feladatokat, de a BKK a kérésünk
ellenére sem teremtette meg a pluszmunkához szükséges és nélkülözhetetlen
feltételeket, felvetéseinkre nem reagál érdemben, ezzel generálva a konfliktusokat.
Az agglomerációval kapcsolatban is felvetettük a problémáinkat, de nem kapunk
válaszokat, s a járművezetők, sőt még a cégvezetés körében is egyre nagyobb az
átállással kapcsolatos bizonytalanság.
Március 19-én demonstrációt szerveztünk, melynek keretében petíciót adtunk át a BKK
vezetésének (mellékelve), de a mai napig nem érkezett rá válasz, és nem folyik
semmilyen párbeszéd a szakszervezetünkkel.
Mostanra egyértelművé vált, hogy a közlekedésszervező nem tartja fontosnak
megkeresni a közösségi közlekedés finanszírozható módozatait, egyedül a BKV Zrt-t és
dolgozóit bünteti a kialakult helyzettel. Nincs bérmegállapodás, a jogos járandóságokat
sem fizették ki, romlanak a munkakörülmények, és folyamatosan csökken a BKV
teljesítménye.
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Az említett petícióban kérdéseket tettünk fel, amelyek elsősorban a szolgáltató-váltással
kapcsolatos költséghatékonysági és gazdaságossági problémákra világítanak rá.
Meggyőződésünk,
hogy
a
további
buszkiszervezések
megnehezítik
és
többletköltségekkel terhelik a főváros, valamint a közösségi közlekedés működését.
Hosszú ideje kérjük az új autóbuszmodell felülvizsgálatát is, ám eddig erre a
felvetésünkre sem kaptunk érdemi választ.
Ezekkel a rendkívül fontos problémákkal a fővárosi közgyűlés frakcióit is megkeressük,
mivel kötelességünk felhívni a figyelmet az anomáliákra.
A megnyugtató rendezés érdekében a fenti kérdésekben sürgős intézkedést és
szakszervezetünk képviselőinek meghallgatását kérjük Öntől.
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