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Tárgy: Konzultáció kezdeményezése

Tisztelt Szetei és Dudás Urak!

A Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége (BKSZSZ) és BKK Zrt-nél
képviselettel rendelkező tagszervezetei, a Munka Törvénykönyvének 233. §-ban rögzített
konzultációt kezdeményeznek.
Felhívom figyelmét a munkáltatónak a konzultáció intézményére rendelt törvényi előírás (Mt.
233. §.) 3. szakaszára, azaz az intézkedés végrehajtásának tilalmára, mely a részünkről a jelen
esetben ez úgy értelmezhető, hogy a mellények kiosztása, és viselésének kötelezettsége
felfüggesztésre kerül. Tekintettel a holnapi ünnepnapra, kezdeményezem, hogy a konzultáció
pénteken délelőtt, — 2014. augusztus 22-én — az Önök által megadott pontos időpontban és
helyszínen kezdődjék meg.

A konzultáció kezdeményezésének indoka a következő:
A tegnapi napon az alábbi tartalmú e-mailt küldtem az érintett terület vezetőjének, akitől
semmilyen reakció erre nem érkezett. Tekintettel az ügy halaszthatatlanságára, a helyzet

komolyságára, a kialakult elégedetlenség kezelésére a konzultációt, mint eszközt tartjuk a
leggyorsabb és leghatékonyabb eszköznek.

„T. Tóth Sándor Úr!
A múlt hét második felében (nyilvánvalóan a kiosztás ütemezésének megfelelően)
fokozódó ingerültséggel fordultak hozzám jegyellenőrök, HÉV jegyellenőrök a
kiosztásra került mellények miatt.
Problémájuk több szempontot megfogalmazva különíthető el:

1. A kiosztott, vagy rendelkezésre álló méretek semmilyen összefüggésben nem
állnak a használók testméreteivel,
2. A mellények szellőzetlenségéből adódóan nagyobb melegben a mellény az
eredeti ruházatra tapad, fokozott izzadást előidézve ezzel,
3. A túl nagy méretet kapóknak a mellény a vállán nem áll meg, az róluk
állandóan leesik, lecsúszik,
4. A túl nagy méretet kapók esetében a mellényben való közlekedés
balesetveszélye, mindenhová beakad, és mivel lábszárközépig, néha már
majdnem térdig ér, ezért aztán járni sem lehet benne rendesen, nem beszélve
a lépcsőn közlekedésről,
5. Nem világos a jelen helyzetben az sem, hogy minden munkavállaló csak ezt
az egyet kapja-e, amit most kiosztottak, hiszen nem ugyanakkora méretre van
szükség egy ing tetején, mint télen a többrétegű öltözködés alkalmával a
nagykabát tetején,
6. Valamiért az érzékelhető, mintha a viselési kötelezettség (közteresekkel
együtt végzett munka esetén) sem lenne teljesen egyértelmű,
7. Annak ellenére, hogy nyilván a munkáltató előírhatja ennek viselését, mondjuk
a kényszerítő jogszabályi helyre kíváncsi lennék, a kinézete, esztétikája hagy
némi kívánni valót maga után! A sárga-piros-lila színösszeállítást a
legelvadultabb amazóniai papagáj is megirigyelné!
8. A feltűnően egyedi ruházat céltáblává teszi az ellenőröket,
9. Felesleges újabb teher, amely a viselési kötelezettség hiánya esetén válik
azzá,
10. Hátráltatja a munkavégzés eredményességét.

A szerintem nem teljes körűen, de nekem a kollégáktól érkezett leírások, és az
emlékezetem alapján a fentiek alapján összeállított lista szerint nem kis gond van
ennek az arculati, vagy nem is tudom milyen ruházati elemnek a viselésével
kapcsolatban.

Beszélnünk, konzultálnunk kellene a tárgykörben! Várom időponti, helyszíni
javaslatodat!”

Tisztelettel és üdvözlettel:
Budapest, 2014. augusztus 19.
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