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Bulgáriai Tájékoztató

Hírlevél
Az elmúlt időszak eseményeiről, történéseiről szeretnénk Nektek egy rövid tájékoztatást adni.
A sok-sok fontos hír közül kiemelkedik a buszkiszervezés kérdése, mely igen negatívan érintené a
BKV Zrt-t és a munkavállalóit. (teljesítmények csökkenése, telephelyek bezárása, munkahelyek
megszűnése)
A médiából már hallhattátok, hogy olyan tervek születtek, amelyek szerint a 3-as metró pótlását
várhatóan nem a BKV fogja végezni, hanem új külsős szolgáltató. A Főváros új közbeszerzést
indított volna, ám ez az előterjesztés nagy örömünkre (vélhetően a BKSZSZ és a közvélemény
nyomásának köszönhetően) nem került napirendre. Egy időre fellélegezhetünk, de valószínűleg
lesznek gazdasági körök, amelyek továbbra is nyomást gyakorolnak majd a döntéshozókra a több
milliárdos üzlet megszerzése érdekében. Nekünk, szakszervezeteknek mindent meg kell tennünk
ennek megakadályozására. (és meg is fogunk tenni)
A HÉV ágazat különválásával kapcsolatban, és egy új szervezetben való működés előkészítésére
munkacsoportok alakultak, ahol gőzerővel zajlanak a munkák. A munkacsoportok résztvevői a BKK,
a BKV, és a NFM. Témák: a különválás módja, a finanszírozás mértéke és módszere, az utasok
többletköltségének megakadályozása. Dr. Döbrei István HÉV Üzemigazgató Úr a HÉV tervezett
kiválásával kapcsolatosan tájékoztatást tart jövő hét elején, ami után remélhetőleg bővebb
információval szolgálhatunk.
A BKK-nál folytatódtak a bértárgyalások: A BKV-nál megkötött megállapodás mértékéhez
mérhető megállapodás várható. Várható, hogy rögzítjük a Jubileumi jutalom (Törzsgárda)
intézményének bevezetését, melynek pontos szabályai csak őszre készülhetnek el.
Formaruha: Korábbi döntés alapján a nyáron 20 járművezető részére próbahordásra 2-2 nyári
nadrágot adnak majd ki. A nadrágok kétféle anyagból készülnek, ezeket kell kéthónapos
határidővel majd kipróbálni. A próbában valamennyi ágazat részt vesz! Döntés a teljes körű
bevezetésről, és egyéb részletekről ősszel várható, de a megvalósulás semmiképpen nem lehet
2017 nyara előtt.
Szövetségünket különböző médiában komoly támadás érte. A szakszervezeti mozgalomhoz
méltatlan lejárató, és más szakszervezeteket alázó félinformációkat kiragadó, és hazugságokra
épülő háborúba nem kívánunk belemenni. Véleményünk az, hogy az ilyen jellegű adok-kapok a
teljes szakszervezeti mozgalmat gyengíti. A partner szakszervezet újságjában megjelentek azt a
véleményt erősítik bennünk, hogy kritizálni, hibát találni a munkában és az eredményekben lehet
csak. Az eredményeket elérni képtelen szervezetek fegyvere ez a módszer. A csökkenő
taglétszámuk megállítására szolgáló vagdalkozó magatartás. A BKSZSZ továbbra sem a
médiamegjelenéseket hajszolja, hanem a háttérben szisztematikusan építkező eredménycentrikus
munkában hisz, mely a tagok érdekét szolgálja.
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