Színház vagy inkább dráma a BKV-nál, avagy az
emberek tragédiája!
Békés időszakokban úgy fogalmaznék, hogy bohózat, ami körülöttünk zajlik, de sajnos azt
kell mondanom, ez már véres dráma!
Emberek, családok ezrei vannak bizonytalanságban és egy nagy múltú cégnél olyan dolgokat
enged meg magának a cég vezetése, ami a felháborodáson túl a dolgozók életének,
munkakörülményeinek semmibevételét jelenti. Lehet persze, hogy a cég vezetése is
kiszolgáltatott és csak a felülről érkező utasítások végrehajtása a feladatuk. Nem gondolja át
azonban senki, hol a határ, meddig engedjük a döntéshozókat ezen a határon túlmenni? Sok
ésszerű dolgot kell, hogy a gazdasági vezetés mérlegeljen döntései előtt, de már régen
túlléptünk minden normálisan kezelhető szintet.
A BKV Zrt vezetésének tükörbe kellene néznie! A dolgozók érdekében
tegyék már meg, hogy értékelik az elmúlt félév történéseit! Hova
jutottunk? Eddig „csak” a munkavállalók féltek és félnek amiatt, hogy
elveszítik munkahelyüket, állásukat és ezzel a családjuk fenntartásához
szükséges csekély mértékű bérüket, jövedelmüket. A dolgozók fejet
hajtanak, mint rabok dolgoznak és csendben tűrik az ostorcsapásokat,
melyet feletteseik mérnek rájuk. Nem lehetsz beteg, nem maradhat ki a
meneted, mert elveszik a beosztásodat, mi a következmény? Több
tízezer forint veszteség a dolgozónak, valamint betegen munkát vállaló
és még talán a hibás járművekkel is tovább dolgozó kollegák, hogy
elkerüljék az ezzel járó büntetést! Átgondolta ezt valaki a BKV Zrt-nél? Tisztelt vezető
munkatársak, tudják, hogy mire kényszerítik a munkavállalókat? Tisztelt vezetők, maguk
kinek és miért akarnak megfelelni? Ezért a tettükért jutalmat várnak? Hát azt várhatnak!
Sok munkáltatói jogkörgyakorló kezdi átlépni a félelem küszöbét. Most már a feletteseket is
ostorozzák, akik jól fegyelmeznek, helyükön maradhatnak, akik nem, távozhatnak
pozíciójukból. Nap, mint nap hallani vezetőváltásokról! Minden nap leváltanak, kineveznek
valakit! Aki jól forgatja a korbácsot, október óta nem mozdították el a helyéről.
Természetesen tisztelet a kivételnek, mert szorult még néhány vezetőbe humánum, de jaj, ha
megtudják ezt odafenn. Azonnal a „lila” ködbe vész!
Itt vagyunk a jelenben és a show folytatódik. Tavaly decemberben a tulajdonos
jóváhagyásával került rögzítésre, hogy a jubileumi jutalmak kifizetéséről, időpontjáról,
mértékéről február 28-ig kellett volna megállapodni a BKV Zrt vezetésével. Nemhogy
megállapodás nincs, még a leírt megállapodás szövegét is megkérdőjelezi a munkáltató, vagy
a tulajdonos! Ki dönt felettünk? Ki a felelős? Senki sem?
Állnak a bértárgyalások és újabb 7 milliárd forintot akarnak megtakarítani a BKV Zrt-n!
Ennek megvalósulása esetén már egy minimális 3%-os bérfejlesztési lehetőség is meghiúsul.
Ki ez a bátor ember, aki ezt kitalálta, és le akarja nyomni a BKV Zrt vezetésének torkán?
Tisztelt BKV Zrt vezetés, nem gondolják Önök, hogy elég? Szolga módján, maguknak is
végre kell hajtani mindent? Önök egyetértenek az itt zajló folyamatokkal? Ébredjenek fel
Uraim, ez a maguk tragédiája is!
Nemes Gábor

