A BKK Jegy-és bérlet értékesítésnél tartott Munkavédelmi és Üzemi Tanács
tag választásról
Tegnap megtörtént a megismételt választás.
Az eredmény: érvénytelen.
270 emberből 59-en adtak le szavazatot. A kijelölt szavazóhelyen (Köki iroda) 8 fő
szavazott!!! A mozgó urnákkal 51 pénztáros élt a lehetőséggel, és szavazott.
8 kolléga vette a fáradságot és ment el szavazni! A nem szavazók vajon milyen
indokkal maradtak távol? Ennyire érdektelenek a munkájukkal, a munkahelyükkel,
a munkakörülményeikkel kapcsolatban?
Megszerveztük a mozgó urnás szavazást, kollégák szabadnapjukat áldozták az
ügy érdekében( köszönet érte! ). Az urna elment a legtöbb pénztárba, helyben
lehetett szavazni! Ekkora kedvezményt kaptunk és nem éltünk vele!
Túl nagy elvárás volt, hogy egy picit hamarabb menjetek be, vagy ugorjatok el
szavazni, vagy legalább kérjétek az urnát telefonon?
Kedves szavazók!
Köszönjük, hogy szavaztatok, hogy együtt megpróbáltuk megmutatni, hogy mi,
pénztárosok sem vagyunk kevesebbek, mint a BKK többi része!
Kedves nem szavazók!
Eltört a forgószék? Felhólyagzott a linóleum? Elromlott a hűtő? Hiába jelzed a
problémát, nem javítják meg? Úgy érzed semmit sem ér a szavad?
Hát, ezután is így lesz!
Nem éltetek a törvény adta lehetőséggel, hogy munkavédelmi képviselőt
válasszatok! Aki a munkáltatótól kikövetelhette volna a megfelelő körülmények
megteremtését, megtartását.
Nem tetszik ahogy a munkáltató bánik velünk? Nem tetszik a munkarend? Nektek
így jó, ahogy most van? Így, hogy bármit megtehetnek velünk? Így, hogy a fejünk
felett átszervezik a dolgokat, és még csak nem is tájékoztatnak arról, hogy mi fog
történni? Ennyire igénytelenek vagytok? Azt hiszitek, hogy ha nem foglalkoztok
vele, nem fog megtörténni?

Az üzemi tanács egyeztet a munkáltatóval többek között a keresetek és
bérkifizetések alakulását érintően, valamint a munka feltételeiről, a munkarend
kialakításáról és a munkaidő felhasználásáról. A munkáltató köteles információt
szolgáltatni az átszervezéseket, átalakításokat és korszerűsítési elképzeléseket,
valamint az új munkaszervezési módszereket érintően.
Ezt nem akartátok!
A munkáltató felé ezzel azt bizonyítottátok, hogy a pénztárosokkal tényleg bármit
meg lehet tenni! Még ennyi összetartás sincs bennünk, hogy egy üzemi tanácsot
megválasszunk!
Csak a mukavállalók 30%-nak kellett volna szavazni, hogy érvényes legyen, de
még ez is merész gondolatnak bizonyult!
Ezután nem ér dumálni, hogy ez nem jó, meg az nem jó! Nincs aki tegyen, se érte,
se ellene!
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