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Tisztelt Vezérigazgató Úr!
2014. augusztus 14-én kelt levelében Ön arról tett tanúbizonyságot, hogy sajnálatosan
kevés információval rendelkezik a BKV Zrt. munkavállalóinak elhivatottságáról,
munkájáról és rendkívül nehéz helyzetükről, napi gondjaikról.
Az alábbiakban szeretném felvilágosítani, hogy a munkavállalók folyamatosan küzdenek
a szolgáltatás mennyiségének és minőségének megőrzéséért, javításáért. A jelenlegi
működési helyzetben a napi teljesítés fenntartása szinte kizárólag a munkavállalók
eredménye, melyet minden esetben elfelejt a menedzsment.
Tisztában vagyunk az új autóbusz-üzemeltetési modell következményeivel, és
számunkra is elemi fontosságú a munkahelyek megőrzése. Ezért is érthetetlen
számunkra, miért nem vállalja a felelősséget egyetlen vezető sem azért, hogy a tavalyi
létszámleépítés következményeként hónapok óta létszámhiánnyal küzd az ATÜI,miért
kellet kirúgni járművezetőket, miközben az utcáról vesznek fel dolgozókat és képezik ki
őket közpénzen az Önök felelőtlen vezetése következtében.
Nem fogadom el azt az indokot, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága, mint ügyvezető szerv
döntései a Társaságra és a Vezérigazgatóra kötelező érvényűek. Nem fogadom el, mert
felelős Vezérigazgatóként nem hajthatna végre olyan döntéseket, melyek a Társaságra és
a munkavállalókra nézve rendkívül hátrányosak.
Tájékoztatom, hogy az Ön levelében megfogalmazott állítás, miszerint a tavalyi
létszámleépítésben érintett munkavállalók létszáma – a tényleges felmondás (123 fő) –
az érdekképviseletekkel megkötött megállapodás figyelembevételével történt, mivel ez
az állítás nem felel meg a valóságnak, tehát NEM IGAZ!
A bértárgyalások körül kialakult helyzet magyarázatát sem tudom elfogadni. Ebből a
magyarázatból (magyarázkodásból) kitűnik, nem rendelkezik kellő ismeretekkel a
munkavállalók áldozatos munkájáról! Felelősnek tartom azért, hogy elvette tőlük a jogos
járandóságukat és még a bérmaradvány kifizetését sem volt képes az IGAZGATÓSÁG
által meghatározott feltételek szerint kifizetni.
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Felelősnek tartom továbbá azért is, mert úgy vezényelt át nagy létszámban dolgozókat a
Volánbusz Zrt-hez, hogy ott munkájukra nem volt szükség, jelentős részüknek egyáltalán
nem, illetve csak minimális mértékben tudott a Volánbusz munkát biztosítani.
Mindeközben a BKV Zrt. összes garázsában autóbuszvezetők kiképzést és felvételét volt
kénytelen meghirdetni, olyan szintű létszámhiány keletkezett! Az átvezényelt dolgozók
pedig a saját garázsukban kellett (kell) szolgálatot teljesítsenek, hogy ne dőljön össze a
rendszer. Kérdéses, milyen jogszabályi keretek és milyen bérgazdálkodási feltételek
mellett történt, történik mindez, hiszen a vezénylési időszak még javában tart!
Felelősnek tartom továbbá, hogy a járművezető számára az első ajtózás tárgyában
tartott egyezetések során sem tanúsított együttműködést a szakszervezetekkel és még a
tárgyalások során képviselt rugalmatlanságát is felrúgva, látszólagosan a
munkavállalóknak kedvezőbb döntést mutatva, egyoldalúan kívánja bevezetni a feladat
elvégzéséért járó juttatás kifizetését.
Felelősnek tartom azért is, hogy a járművezetők többletfeladataiért járó juttatást nem
képes a BKV Zrt. vezetése rendezni. Egyben kérem tájékoztatását, hogy az eddig
elvégzett tevékenység bérjellegű kifizetésének elmaradását, annak ellentételezését
milyen határidővel és kamattal kívánja rendezni!
Tájékoztatjuk, hogy levelünk tartalmát jogi képviselőnk, a főváros vezetése és a
parlamenti pártok részére is megküldjük. Sajnáljuk, hogy az elmúlt hónapokban több
felkérésünket sem fogadta el és a munkavállalóknak hátat fordítva, érdekeiket figyelmen
kívül hagyva irányítja a BKV Zrt.-t, mint az egyik legnagyobb közszolgáltató céget.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatni fogjuk a BKV
Zrt.-n belül zajló jogszerűség határait súroló intézkedésekről.
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Tisztelettel

Nemes Gábor
E KS Z elnök

Postacím: 1660. Budapest Pf. 311. Tel: +36208850000/28819
Mobil: +36204599111 E-mail: egyksz@egyksz.hu

