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Tisztelt Munkavállalók! Kedves Kollégák!
Bizonyára mindannyian értesültek róla, hogy a BKV Zrt. piaci szerepe a fővárosi közösségi közlekedésben
alapvetően változott meg az elmúlt időszak során. Ennek oka az utóbbi években bevezetett
buszüzemeltetési modell, melynek keretében a szolgáltatás egy részének ellátásával a BKK Zrt., mint
megrendelő más szolgáltatókat bízott meg vagy a szolgáltatás egy része más üzemeltetőkhöz került.
Ennek következtében a BKV Zrt. autóbusz üzletága a teljesítményének mintegy egyharmadát
elveszítette, ami valóban jelentős, így a feladatok átalakítására kényszerülünk. Legnagyobb sajnálatomra
– a BKV Zrt. gazdaságos működésének további biztosításához a fent említettek, továbbá az egyéb
munkavégzési folyamatokhoz kapcsolódó létszám racionalizálás miatt – elkerülhetetlenné vált a társasági
szintű csoportos létszámcsökkentés: a racionalizálás következtében egyes munkakörök megszűnnek,
bizonyos feladatok ellátását átszervezéssel oldjuk meg.
A BKV Zrt. vezetése mindent megtett annak érdekében, hogy minél kevesebb munkavállalót érintsen a
leépítés, ezért is álltunk ki a rendelkezésre tartási konstrukció és a saját jármű vásárlása mellett,
melynek során a munkavállalók egy részére szükség lesz, így a közel 400 fő helyett 96 főre sikerült
minimalizálnunk azon munkavállalók számát, akiket el kell bocsátanunk a Társaság alkalmazásából,
jellemzően az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság járműkarbantartás területéről. Sajnos, a
mi kezünk is meg van kötve, hosszas egyeztetések, nehéz döntések vezettek a mostani helyzetig.
Munkáltatóként törekszünk a létszámcsökkentésben érintett munkavállalók jövőbeni elhelyezkedését
elősegíteni. Ennek érdekében Társaságunk Jogi és Humánpolitikai Igazgatósága ún. outplacement
(leépítést támogató) szolgáltatást biztosít, melynek lényege: az érintett munkavállalóknak lehetőséget
biztosítunk, hogy más munkáltatók megüresedett pozícióiról tájékozódjanak, illetve jelentkezzenek
azokra. A résztvevők szakértőktől kaphatnak tájékoztatást az önéletrajz és motivációs levél általánosan
elvárt tartalmi elemeiről, külleméről, segítséget kapnak azok megírásában, kinyomtatásában valamint
tájékoztatást kaphatnak arról, hogy mire kell figyelni egy állásinterjún.
Az érintettek a folyamat részleteiről a későbbiekben kapnak tájékoztatást.
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