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Bulgáriai

Tisztelt Tagjaink, Kollégáink!
Az Üzemi Tanács választással kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni Benneteket a legfrissebb
fejleményekről.
A Választási Bizottság kiírta az új választási időpontot, és megkezdte a következő választás
előkészületeit. Tudtuk, hogy a partner szakszervezet mindenképp bírósághoz fog fordulni, ezért
tárgyalásokat kezdeményeztünk velük azért, hogy a munkavállalók érdekképviselete mihamarabb
megvalósulhasson. A HDSZ azt kérte, hogy a jelöltjeit kicserélhesse. (megtörtént) Miután ezen
igényüket a VB teljesítette, további igényeik merültek fel. Gyakorlatilag megzsarolták
szakszervezetünket, hogy addig járnak bíróságra, amíg nem kapnak 4 helyet az üzemi tanácsban.
Elmondtuk nekik, hogy mi a demokráciában és a választásban hiszünk, és nem engedhetünk
zsarolásnak, fenyegetésnek.
Elmondtuk, hogy jelenleg nincsen üzemi tanács és ez a munkavállalóknak hátrányt okoz. Kértük,
hogy az üzemi tanács választás ne legyen szakszervezeti erőfitogtatás helyszíne. Kidolgoztunk egy
megállapodást, melyben a 4 érintett szakszervezet próbál közös nevezőre jutni. A HDSZ nem írta
alá.
A megoldás érdekében és az ügyvédekkel történő egyeztetések után a VB tagjainkat az alábbi
felhatalmazással küldtük el a bizottsági ülésre:
- A választás mihamarabb legyen kitűzve a dolgozók érdekében, hogy minél hamarabb
létrejöhessen az üzemi tanács.(jelenleg nincs fizetéselőleg, vállalati segély, vállalati kölcsön
stb.), de ha szükséges, akkor a választás ideje legyen elhalasztva egy későbbi időpontra.
- Mindenképp legyen lehetősége minden érintett félnek jelöltet módosítani, indítani!
- A titkosság biztosítva legyen. (szavazófülke)
- A Választási Bizottság a választás részletes szabályainak kidolgozásakor maximálisan vegye
figyelembe az Mt. előírásait.
Nagyon nehéz úgy szabályokat alkotni, hogy az egyik érintett fél igazából nem akar választani, csak
akadályozni, kritizálni és bojkottálni.
Továbbra is azt mondjuk, hogy az 1164 HÉV munkavállaló szavazzon és döntsön arról, kit szeretne
az Üzemi tanácsban látni.
Méltánytalannak tartjuk, hogy a VB tagjai támadásnak vannak kitéve. Bármelyik szakszervezet tagjai
is. Munkájukat csak megköszönni tudjuk (FHSZ, a VFSZ és az FKDDSZ nevében) hisz ők tesznek a
legtöbbet azért, hogy az Üzemi tanács minél hamarabb megalakulhasson.
A mai napon megtudtuk, hogy a HDSZ ismételten bírósághoz fordult. Nem lepődtünk meg rajta.
Vártuk. Lehet demokrácia köntösébe bújtatva szólamokat zengeni, de a valóság egyszerű és tiszta,
amit már a HÉV munkavállalói látnak. A HDSZ nem bízik abban, hogy választással eredményt tud
elérni, ezért egyéb eszközökhöz nyúl.
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