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„Ha elmúlik Karácsony, a szeretet lángja halványabban ég…”
Kedves Tagjaink!
Így, karácsonyi ünneplés után, de még az új esztendő beköszönte előtt, elérkezettnek látjuk, hogy a jövőbe
vetett hitünk fényében számadást készítsünk a mögöttünk álló évről, mérlegre tegyük annak sikereit és
kudarcait egyaránt.
A koronavírus árnyékában, amikor már alig van közöttünk, akit ne érintett volna közelről a járvány.
Családtagokért, rokonokért, kollégákért, barátokért kell ma is aggódnunk. Életünk megváltozott és ez a
munkahelyünkre is kihat. A sorozatos betegségek miatt a bent maradó kollégáknak sokszor erőn felül kellett
teljesíteni.
A szakszervezetek helyzete sem túl rózsás, hisz a kormányzati intézkedések és egyes munkáltatók abszolút
nehezített pályát biztosítanak. Ennek ellenére vannak pozitívumok. Szakszervezetünk része lett a MÁV-Volán
csoport legfelső szintű érdekegyeztető fórumának, (CSÉT) ami a jövőre nézve bíztató és előremutató. Emellett
maximálisan tudjuk képviselni a BKV-BKK tagjaink képviseletét. Bízunk benne, hogy az a pozitív irány és korrekt
együttműködés, amely jellemzi a cégeket, ahol képviselettel rendelkezünk, eléri a MÁV-HÉV Zrt-t is és egy új
fejezet nyílik az érdekképviseletek és a munkáltató kapcsolatában.
És itt szeretnénk megköszönni azoknak, akik beléptek sorainkba, azoknak, akik továbbra is kitartottak
mellettünk, hogy a sok rossz mellett bíztak bennünk és nem hagytak cserben bennünket. Bíztak bennünk, mert
Ők felismerték, hogy a dolgozói érdekeket csakis együtt, közös erővel lehet érvényesíteni! Tudják azt, hogy egy
kollektíva mennél szervezetlenebb, annak érdekei annál könnyebben sebezhetőek, az érdekérvényesítő erejük
annál gyengébb.
Köszönjük nektek a töretlen kitartást!
Szakszervezetünk az idei évben is bővítette a tagjai részére nyújtott szolgáltatásokat. Ez évben már tagjaink is
rendelkeztek baleset biztosítással, melynek eredményeképpen egyre többen igényeltétek az egyszeri táppénz
utáni szolgáltatást. Igyekeztünk segíteni a rászorultakat és támogatni a bajban lévőket. Rengetegen vettétek
igénybe az ingyenes jogsegély szolgálatunkat és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk tőletek. Sajnos ezek a
plusz szolgáltatások jelentős kiadást eredményeztek, így arra a nehéz döntésre jutottunk, hogy 10 év után
tagdíjat kell emelnünk.
Továbbra sem célunk, hogy tőkét halmozzunk fel, hisz’ az az elvünk, hogy amennyire csak lehet, alacsonyan
tartsuk a tagdíjakat.
A decemberi küldöttgyűlésen a jövő évi (2022-es) tagdíj mértékét a jelenlegi 800 Forintról a bruttó munkabér
0,3%-ában határoztuk meg, de maximum 2000 Forint. Így tudjuk fenntartani a stabil működést és a már
megszokott szolgáltatások színvonalát.
Az első emelt tagdíj levonására 2022. február hónapban kerül sor a januári fizetéssel.

A küldöttgyűlésen további elnökségi tagok lettek megválasztva. BKK tagjaink képviseletében Fütőné Appel
Andrea, BKV Zrt. tagjaink képviseletében Varga Dénes. Gógán József a MÁV-HÉV Zrt. Infra tagjait, Mayer Attila
a szentendrei vonalat fogja képviselni szakszervezetünk legfelsőbb vezetésében. Gratulálunk nekik a
megválasztásukhoz és sok sikert kívánunk a munkájukhoz. Kérünk Benneteket, hogy segítsétek munkájukat és
keressétek őket észrevételeitekkel, problémáitokkal.
Annak érdekében, hogy jobban és eredményesebben tudjuk a munkavállalókat képviselni tárgyalásokat
folytatunk a HÉV Dolgozók Szakszervezetével a még szorosabb partnerség érdekében. A két szakszervezet a
küldöttek/közgyűlés által fel lett hatalmazva egy HÉV Szakszervezeti Szövetség létrehozására. Ennek létrejötte
egy majd 1000 fős egységes szervezetet eredményezne a MÁV-HÉV Zrt.-nél, amely jelentősen erősítené a
szakszervezeti mozgalmat és a szakszervezetek fejlődését.
A jövőről, így messzi távlatokba néző jóslatokba nem szeretnénk bocsátkozni. Talán annyit mondanánk, hogy a
viszonzott bizalom jegyében továbbra is mindent megteszünk azért, hogy mindannyiunk munkahelyén a lehető
legmagasabb és igazságosabb juttatásokban részesüljenek tagjaink, és ügyelni fogunk arra, hogy a dolgozói
alkalmazás mindig a törvényes keretek között folyjon.
A 2022-es évben szeretnénk elérni, hogy újra népszerűek legyenek a szakszervezetek és erősíteni akarjuk a
közösség építését. Mi, vezetőségi tagok többet leszünk köztetek (a tiltások ellenére) és próbáljuk erősíteni
Bennetek, hogy együtt erősek vagyunk, és csak úgy tudunk a jövőben fellépni a munkáltató negatív
intézkedései ellen, ha összefogunk. (pl.: állomások bezárása, munkahelyek megszüntetése)
Ne feledjétek, hogy 2022. januárjában a MÁV-Volán Csoport munkavállalói részére bruttó 50.000 forint
egyszeri juttatás lesz kifizetve és a béremelések is realizálódnak. A fővárosi cégeknél a kiosztás elvei még
tárgyalás alatt vannak. A MÁV csoportnál 10%-os alapbéremelés valósul meg.

„Ha elmúlik Karácsony, a szeretet lángja halványabban ég, de ha vigyázunk rá, nem alszik ki még!”
Kedves Tagjaink!
Ezen, mindenki által ismert sláger idézettel szeretnénk nektek sikerekben gazdag boldog Új Évet kívánni, és
felhívni figyelmeteket, hogy tényleg! Ha nem csak Karácsonykor öleljük egymást keblünkre, hanem az Év többi
napján is tisztelettel, megbecsüléssel bírunk egymással, továbbra is odafigyelünk egymásra és kiállunk
egymásért, akkor legyen is akármilyen nehéz a 2022-es esztendő, az előttünk álló akadályokat játszi
könnyedséggel fogjuk venni, mert mindig tudni fogjuk, hogy Ti ott vagytok velünk, és Mi ott leszünk Értetek!
Boldog Új évet kíván a Független HÉV Szakszervezet Elnöksége
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