Független HÉV Szakszervezet 1072 Budapest, Akácfa utca 15. Tel: 06/70 698 08 57 (Elnök) mail: illescs@mav-hev.hu

Bulgáriai Tájékoztató

Hírlevél!
Tarlós István főpolgármester egyeztetésre hívta a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti
Szövetségének (VTDSZSZ) elnökét és a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetségének (BKSZSZ)
elnökét a BKV Zrt. bértárgyalásaival, a meghirdetett BKV-sztrájkkal kapcsolatban. Az egyeztetésen
szövetségeink elmondták, hogy amennyiben nem teljesülnek követeléseink, nemcsak a meghirdetett
sztrájkkal kell számolni, hanem azzal, hogy nem lesz megfelelő mennyiségű munkavállaló a napi
üzemeltetés biztosításához. A sofőrhiány miatt járatok kimaradásával, a karbantartó személyzet hiánya miatt
komplett kötöttpályás vonalak üzemzavaraival, leállásaival kell számolni, mert a munkáltató nem tud az
utcáról új dolgozókat felvenni a jelenleg is tíz százalékot meghaladó magas fluktuáció pótlására, ami
rövidtávon a fővárosi tömegközlekedés összeomlásához vezethet.
Tarlós István főpolgármester nem vitatta a béremelési igény jogosságát, ugyanakkor elmondta, hogy a
főváros költségvetéséből a szükséges fedezet töredékét sem tudja biztosítani. A főpolgármester elmondta,
hogy kedd délután találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel a fővárosi tulajdonban lévő cégek
béremeléséhez szükséges forrás megszerzése érdekében.
A mai napon megkezdődtek a még elégséges szolgáltatás tárgyalásai a szakszervezetek, a munkáltató, és a
BKK képviselőinek a részvételével, ahol Schumacher Ferenc elnök úr elmondta, hogy a „sztrájk nem a cél,
hanem csak az eszköze a céljaink elérésének, továbbá azt, hogy a szakszervezetek a sztrájk szervezésekor
és lebonyolítása során betartják a személyszállítási és a sztrájktörvény paragrafusait.” A tárgyaláson
javasoltuk, hogy a sztrájk első napján biztosítjuk a 100%-os menetrendet, majd a további napokon 6:00-tól
18:00-ig szintén, viszont az esti időszakban a szolgáltatás mértéke 0 % lenne, így átlagban kiadná a törvény
által meghatározott 66%-ot. A munkáltató megfontolja a javaslatot és a következő tárgyalási napra választ
ad.
A sztrájkfelhíváshoz eddig 24 szakszervezet csatlakozott a 27- ből. 3 kis létszámú szervezet (kb.190 fő)
jelezte távolmaradását, de példátlan összefogás és egység alakult ki a szakszervezetek között, amire szükség
is van a céljaink elérése érdekében!
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