Tisztelt Bolla Tibor Úr!
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Nagyon vissza kell fognom magamat, hogy ne sértsem meg Önt személyében,
azon állítások miatt, amelyeket megfogalmazott a BKV Zrt. tegnapi (október
15.) közleményében névtelenül. Még a nevét sem meri adni ahhoz az
ostobasághoz, amit a sajtóközleményben állít. Ön teljesen ostobának tartja a cég
dolgozóit vagy egyszerűen csak szövegértési problémái vannak. Mindkettő
súlyos hiba egy ekkora cég vezérigazgatójánál. Ugye, kedves Vezérigazgató úr,
nem gondolja komolyan, hogy mi a törvényes túlóráktól akarjuk megfosztani az
Önnek és a BKK-nak egyébként is végtelenül kiszolgáltatott munkavállalókat?
Az a szöveg, amit Önök tegnap nyilvánosságra hoztak nemcsak nevetséges, de
egyszerűen hazugság is.
Vezérigazgató Úr!
Engedje meg, hogy segítsek Önnek értelmezni az állításunkat, amit az elmúlt
napokban az újságíróknak és az olvasóknak is sikerült, de Önnek sajnos nem.
Ön azt állítja a közleményében, hogy a dolgozók folyamatosan kérték az
alapórán felüli túlórát. Ezzel szemben mi nyilvánosan, több tucatnyi
nyomtatott újságban és elektronikus hírportálon megjelent cikkben leírtuk:
nem az alapórán felüli, hanem az Mt. és a Kollektív szerződésben rögzített 300
óra feletti foglalkoztatás, a törvénytelen 480 óra kierőszakolását kifogásoljuk.
Olvassa el figyelmesen! Akkor talán Ön is képes érzékelni – bizonyára – a
különbséget és remélhetőleg a cég jogászai is megfelelő módon tájékoztatják
majd Önt erről!
Határozottan visszautasítom azt, hogy az Egységes Közlekedési
Szakszervezetre hárítsa annak következményét, hogy a dolgozók, a túlórák
csökkenésének következményeként keresnének alacsonyabb összegeket.
Mérhetetlenül nevetséges és téves állítás!
Sajnálattal kell megállapítanom, hogy Ön veszélybe sodorná munkavállalók
százait, azáltal, hogy a már jelenleg is kimerült dolgozókat tovább zsigereli,
kihasználva azt a helyzetet, hogy nehéz körülmények között élnek és a
munkakörülményeik is jelentősen romlottak az Ön vezérigazgatása alatt. A
túlfoglalkoztatás egyik következménye lehet a kimerült dolgozók
közforgalomban felerősödő baleseti kockázata. Ön a dolgozók mellett áll?
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
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Nem rabszolgaként kellene kezelni a kollegákat, hanem munkatársként,
megfelelő bérezés mellett foglalkoztatni Őket.
Emlékeztetem, hogy Ön volt az a vezérigazgató, aki
1.
felmondta a kollektív szerződést,
2.
elvette a dolgozók szociális juttatását
3.
nem fizette ki a bérmegtakarításokat,
4.
a tárgyalásokon megzsarolta a szakszervezeteket,
5.
nem tudja rendezni a kiszervezések következményeit,
6.
a létszámgazdálkodás során problémái akadnak,
7.
egyik hónapban létszámleépítést jelent be,
8.
néhány hónap múlva létszám felvételt hirdet,
9.
fenyegeti, kihasználja a munkavállalók félelmét,
10. nem tartja be az együttműködési megállapodást,
11. elbújik a szakszervezetek és a munkavállalók elől
12. bábként hajtja végre azokat a döntéseket is, melyek nem szolgálják sem a
dolgozók, sem a BKV érdekeit
Javaslom, hogy butaságokon alapuló közlemények kiadása helyett a
dolgozók képviselőivel érdemben üljön le tárgyalni és álljon ki a
munkavállalók érdekei mellett. Tájékoztatom, hogy kollektív munkaügyi
vitakezdeményezésünket fenntartjuk és várjuk időponti javaslatát és
részvételét!
Budapest 2014.október 16.
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