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BKV Zrt.
Bolla Tibor Úr!
Vezérigazgató
Tárgy: Létszámleépítés
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
A Közösségi Közlekedési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ Egységes Közlekedési
Szakszervezet) sajnálattal állapítja meg, hogy a munkáltató a létszámleépítés elkerülése
érdekében érdemi lépéseket nem tett és nem is tesz. Több kérdésben Kollektív
munkaügyi vitát kezdeményeztünk, melyek lezárására a mai napig nem került sor.
Szakszervezetünk már a bértárgyalások során is felhívta a vezérigazgató figyelmét a
létszámkérdésre és konkrét javaslatokat fogalmazott meg annak kezelésére, a
humánusabb megoldások alkalmazására. Vezérigazgató Úr egyetlen egy javaslatunkat
sem

vette

figyelembe

és

az

általunk

elkészített

megállapodás

tervezetére

(létszámleépítés elkerülése) sem érkezett érdemi válasz, mind a mai napig.
A Kollektív szerződés felmondása, illetve az új KSz megkötése óta a BKV Zrt. dolgozói
súlyos veszteségeket szenvedtek el, mind anyagi, mind erkölcsi vonatkozásban, mely
felveti Vezérigazgató Úr felelősségét is.
Az elmúlt időszakban folyamatosan születnek meg azon menedzsmenti döntések,
melyek sem a BKV Zrt., sem a munkavállalók érdekeit nem szolgálják, sőt a szolgáltatás
színvonalának csökkenésének irányába mutatnak.
A BKV Zrt. dolgozóinak a konzultációs lehetőségeken túl minden törvényes eszköz
alkalmazását figyelembe kell venniük, hogy érdekeiket megvédjék.

Szakszervezetünk kész az érdemi konzultációk folytatására, de ezzel egy időben
bejelentjük, illetve megerősítjük sztrájkbizottságunk megalakulását és sztrájk,
valamint demonstrációk megszervezését helyezi kilátásba, amennyiben a munkavállalók
érdekei tovább sérülnek és konzultációs kezdeményezésünk eredménytelenül zárul.
Szakszervezetünk felszólítja Vezérigazgató Urat a tervezett létszámleépítéséről hozott
döntésének felülvizsgálatára és visszavonására. Meggyőződésünk, hogy a létszámhelyzet
folyamatos változásai nem indokolják a dolgozók elbocsájtását, inkább a humánusabb
megoldások megvalósulását tartjuk indokoltnak.
A munkáltató döntése szakmailag megalapozatlan és nem veszi figyelembe, hogy a
teljesítménycsökkenés nem vonhat maga után ilyen arányú létszámcsökkenést. Egyes
munkakörök, illetve feladatok változatlanul fenn kell, hogy maradjanak, melyek a
szolgáltatói feladatok teljes körű ellátását segítik elő.
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Felhívjuk figyelmét, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a munkahelyek
védelme, a foglalkoztatás biztonsága fennmaradjon és a munkavállalók egzisztenciális és
szociális érdekei tovább ne sérüljenek. Szakszervezetünk megerősíti az érdemi
konzultációk folytatásának szükségességét, de ezzel egy időben minden törvényes
lehetőséget megvizsgál és kellő munkavállalói támogatás mellett tiltakozó akciók
szervezését is megkezdi!
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