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Tisztelt Tagságunk, Munkavállalók!
Nincs mit szépíteni a helyzeten, a BKV és ezen belül a buszágazat tönkretétele visszavonhatatlanul
elkezdődött!
A Nemzeti Fejlesztési Miniszter-asszony bejelentése /miszerint a BKK által tervezett
alvállalkozásba adáson túl (150 autóbusz), további 132 db jármű teljesítmény elvonását tervezik az
agglomerációs területekről/ egyértelművé tette számunkra, hogy bizonyos politikai körök
érdekeltek abban, hogy mielőbb lepusztítsák Budapest tömegközlekedését!
A BKV Zrt, a két koncepció tervezett megvalósulása által olyan teljesítmény-csökkenést szenved el,
amely egy autóbusz telephely teljes bezárását vonhatja maga után. Ennek egyik legsúlyosabb
következménye, hogy több mint 1000 munkavállaló veszítheti el munkáját. A munkahelyek
elvesztésén túl a BKV Zrt működése is veszélybe kerül, hiszen ilyen mértékű teljesítmény-elvonás
az egész cég működését negatívan befolyásolja. Mind a tervezett alvállalkozásba adás, mind a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium intézkedése egy időben jelentkezik, amely a közösségi közlekedés
szervezeti struktúrájában kialakult kedvező szakmai szempontokat alapjaiban borítja fel, nem
szolgálja az utazóközönség érdekeit és többletköltségekkel jár.
Szakszervezetünk nem ismer olyan jogi akadályt, amelyre a minisztérium hivatkozik.
Információink szerint az érvényben lévő EU szabályozás és a hazai hatósági megállapodások,
valamint a BKK-val kötött Közszolgáltatói szerződés lehetővé teszi, hogy megfelelően szabályozott
keretek között a jelenlegi rendszerben és a szolgáltatási feladatokat ebben a formában Budapesten
túl nyúló területeken is a BKV Zrt lássa el.
A Közösségi Közlekedési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ Egységes Közlekedési
Szakszervezet) konzultációt kezdeményezett a Miniszter-asszonynál, valamint Bolla Tibor
Vezérigazgatónknál annak érdekében, hogy a jogi kérdések tisztázásra kerüljenek, és hogy a BKV
Zrt szolgáltatási feladata és ezen keresztül a munkahelyek megőrzése a továbbiakban is biztosított
legyen.
Kérünk mindenkit, hogy a tisztségviselőinken és a kihelyezett tájékoztatóinkon keresztül kísérjétek
figyelemmel a történéseket, mert a munkahelyünk védelmének érdekében, ha kell azonnali, akár
drasztikus lépésekre is rákényszerülhetünk!
Eljött az idő, amikor igazi összefogásra, szakszervezetek közötti szolidaritásra, és tettekre van
szükség ahhoz, hogy minden egyes dolgozó és családjaik létbiztonságát fenntarthassuk! Senki sem
ülhet ölbe tett kézzel! Ha igazi eredményeket akarunk elérni, akkor minden munkavállalóra
szükség lesz!

Fogjunk össze, és vezetünk!

