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Tájékoztató

Pénteken (2013. Április 26-án) újabb egyeztetésre gyűltek össze a szakszervezeti vezetők a főpolgármesteri hivatalban. A dolog pikantériája, hogy KÜLÖN időpontra lett „beidézve” a Közösségi
Közlekedési Dolgozók Szakszervezete (Egységes Közlekedési Szakszervezet) vezetője, aki nem adta
fel az érdekképviseleti szerepvállalását, valamint a többi, a kiajánlott feltételeket szolgamód elfogadó szakszervezeti képviselő.
Az EKSZ továbbra is vallja, amennyiben a BKK-BKV kiajánlását a szakszervezetek diktátumként
elfogadják, megszűnik az érdekvédelmi tevékenység. Ebben az esetben fölösleges szakszervezetekről beszélni, hiszen a munkáltató saját elképzeléseit változtatás nélkül valósíthatja meg anélkül,
hogy a dolgozók akaratát bárki képviselné.
Az Egységes Közlekedési Szakszervezet kiemelt fontosságúnak ítéli a munkahelyek megtartását, a
kiszervezések okán törvényszerűen leépítésre kerülő dolgozók átképzését más területeken magvalósuló foglakoztatásra (pl. 4-es Metro), illetve biztosítani számukra lehetőséget, hogy időben tudjanak elhelyezkedni az új szolgáltatók állományában, megfelelő foglalkoztatási feltételek mellett.
A Főpolgármesterrel történő egyeztetetésen az EKSZ elnökének megfenyegetésén túl érdemi ajánlat nem születetett, előrelépés nem történt. Egyértelműen csupán az eredeti, a dolgozók érdekeit
figyelmen kívül hagyó ajánlatot kívánták az EKSZ-re erőltetni, mely továbbra is elfogadhatatlan.
Az Egységes Közlekedési Szakszervezet tisztában van azzal, hogy a munkavállalóknak minden forint számít. Mindazonáltal nem elfogadható sem a kiajánlott emelési szint, sem pedig az egyéb,
vitatott elemek összemosása bérmegállapodás ürügyén. Nem elfogadható az sem, hogy a törzsgárda rendszert meg kívánja szüntetni a BKV-BKK döntéshozó testülete. Ismételten visszautasítjuk,
hogy a tavalyi megállapodás felrúgásával a vezetés a 2012-es törzsgárda-kifizetés megállapodását
nem volt hajlandó a megállapodásban szereplő határidőig (2013. február 28.) , az abban vállalt kötelezettsége értelmében teljesíteni, valamint ezt a megállapodást utólag a bérmegállapodással köti
össze. Cinikus magatartásnak tarjuk, hogy úgy állítja be a menedzsment, mintha az EKSZ magasabb követelése miatt nem fizetné ki a megalázóan alacsony emelést! A tavalyi törzsgárda kifizetésére jogosultaktól türelmet kérünk, célunk a rendszer további fenntartásának elérése, nem csupán
a viszonylag szűk érintett kör egyszeri javadalmazása.
Az EKSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy maradjon a vállalatnál valódi érdekképviselet,
melyet láthatólag csupán mi tarunk fontosnak. Örömmel látunk sorainkban mindenkit, aki törekvéseinkkel egyetért és hisz abban, hogy közösen még lehet eredményeket elérni! Nem vagyunk hajlandóak egy eleve rossz megállapodás aláírásával feláldozni a jövő célkitűzéseit!

