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Hírlevél!
Kedves Tagjaink, HÉV munkavállalók!
Lassan közelednek az ünnepek, és az év vége. Ilyenkor emelkedett és ünnepi hangvételű hírlevelekkel
szoktunk benneteket meglepni, de sajnos az események fontossága megköveteli, hogy a történésekről
tájékoztatást adjunk.
Mindig igyekeztünk tárgyilagos és tényszerű tájékoztatást adni nektek, és erre továbbra is törekedni
fogunk, de kérünk, benneteket nézzétek el, ha ez most nem sikerül maradéktalanul. Miért is mondjuk ezt?
Háború van a BHÉV Zrt.-nél! Pereskedés, veszekedés, néhol már tettlegességig fajuló viták. A HDSZ új
vezetése békét és együttműködést hirdet, közben a háttérben gyűlöletet szít, és embert-ember ellen uszít.
Tények: a HDSZ megtámadta az ÜT választás eredményét. Anyagukban utaltak arra, hogy a szavazatszedők
csaltak, utaltak arra, a HÉV dolgozók nem tudtak szavazni, anyagukban félretettek minden írott és íratlan
szabályt. Hamis tanúzásra bírtak pár embert, akik jóhiszeműen nevüket adták ehhez a színjátékhoz. A
választás ugyanúgy zajlott, mint mindig. Amikor Ők nyertek jók voltak a szabályok, most hogy vesztettek
már nem jók. 800 ember szavazatát és a szavazatszedők munkáját (akik hajnali 3 kor keltek) tekintik
semmisnek. Becsületes emberek jó hírét támadják. Családok ünnepét teszik tönkre.
A bíróság első fokon kimondta, hogy a választás jogszerűen zajlott, kimondta, hogy csalás nem történt,
kimondta, hogy a rágalmak alaptalanok voltak. Viszont 2 pontban a sok közül elmarasztalta a választást.
1. A HDSZ tanúkkal állította, hogy az emberek nem tudtak titkosan szavazni (elnök úr baráti köre és
vesztes jelöltek). A Választási Bizottság fellebbezésében bizonyítani fogja, hogy az emberek
tisztában voltak azzal, hogy titkosan szavazhatnak! Ehhez kellenek a nyilatkozatok, melyet a
tisztségviselőknél kitölthettek, amennyiben egyetértetek a tartalmával.
2. A HDSZ tanúkkal állította, hogy munkavállalók tömege nem tudott szavazni. Példa: a szavazatszedő
bizottság Cinkotán és Szentendrén beviszi az urnát a kocsiszínbe szavazás céljából, erre pár ember
gyorsan kirohan a szavazó helyiségbe szavazni. Majd utána a bíróságnak leírják, hogy zárva volt a
szavazó helyiség és tömegek nem tudtak szavazati jogukkal élni.

Hazugság, hazugság, hazugság!
Álszent, rosszindulatú hozzáállás, visszaélés a joggal és a szavazatszedők jóindulatával. De hogyan tovább?
A Választási Bizottság megpróbálja bizonyítani azt, hogy mindez csak egy körmönfont és szándékos
szabotálása egy törvényes választásnak. Azok az emberek, akik hamisan tanúskodtak, és akik erre bíztatták
Őket (sajnos volt ilyen), azok ellen rendőrségi feljelentést teszünk. Ha mégis úgy dönt a bíróság, hogy újra
kell választani, akkor választunk. Nem ijedünk meg a kihívásoktól, bátran vállaljuk a megmérettetést!
Együttműködés? Szakszervezetünk eddig minden partner szakszervezettel együtt tudott dolgozni, de a
HDSZ új vezetése lehetetlenné teszi ezt. A Független Hév Szakszervezet nem működik együtt olyan
szervezettel, akiket nem érdekelnek az emberek, akik meggyanúsítják a becsületesen dolgozó embereket.

Független HÉV Szakszervezet 1072 Budapest, Akácfa utca 15. Tel: 06/70 698 08 57 (Elnök) mail:illescs@bhevzrt.hu

Nem tudtunk azonosulni ezen elvekkel. Lehet, hogy első fokon csatát nyernek, de elvesztették a
munkavállalók és a partnerek jóindulatát, tiszteletét, és az együttműködés lehetőségét. Mi nem
plakátoltunk akkor sem, amikor bajban voltak, nem támadtunk még akkor sem, amikor a pletykák több 10
millió forint elsikkasztásáról szóltak. Még akkor is együttműködni akartunk és dolgoztunk, ahogy az elmúlt
időben is.
Jó példa erre a besegítői órabér kérdése, és jól tükrözi a HDSZ hozzáállását. Kezdeményeztük, letárgyaltuk.
Miután a HDSZ erről tudomást szerzett gyorsan írt egy levelet, hogy Ő is kezdeményezi. De kérdem én az
aláíráson kívül tisztelt Korcsok úr hány percet tárgyalt a kérdésben? A válasz: egyet sem. Csak aláírt.
Ugyanez történt a bérmegtakarítás kérdésében is. Szakszervezetünk adatokat kért és kezdeményezte a
tárgyalásokat a kérdésben. Tárgyalt, megállapodást készített elő, majd megállapodott. Nem
elhanyagolható tény, hogy a MÁV csoporton belüli megállapodások és a vezetőink korrekt és munkavállaló
barát hozzáállása elősegítette a megállapodás megkötését. Ön Korcsok úr facebook csoportjukban
elismerte, hogy semmit nem tett a kérdésben. Itt is csak aláírni jött be. Ugyanez a helyzet a 8000 Ft
kérdésében is. Levelet írt és kezdeményezte, de mennyit foglalkozott vele? Semennyit. De mi tárgyaltunk,
egyeztettünk róla. Ön csak aláírt. Egyszer lehetne saját ötlete, nem csak leklónozása az FHSZ munkájának.
Elmondhatná a tagjainak az igazat és a valóságot. A munkavállalókat félre lehet vezetni rövid távon, és
lehet nekik ígérni fűt-fát (éves tagdíjat zsebből), de hosszú távon ez nem működik.
Háború van, és ez az áldozatos munkájának köszönhető. Hátráltatja az igazi munkát. Energiákat von el a
tényleges feladatoktól. Egy korrekt és hiteles vezető azzal kezdte volna a tevékenységét, hogy rendet tesz a
szervezetében hogy tiszta lappal indulhasson. Ön miért nem kezdeményez ügyeket? Miért nem a valós
problémák megoldásán fáradozik?
Kedves Tagjaink! Tudjuk, sokaknak nem tetszik, de Választmányunk hozott egy határozatot, melyben
megszünteti a kettős tagságot. Aki hozzánk szeretne tartozni továbbra is megteheti, de jelen helyzetben
döntést várunk a kettős tagoktól.
A Független HÉV Szakszervezet vezetése őszintén sajnálja, hogy ilyen helyzetbe kerültünk. Kérjük a
tagjainkat és minden munkavállalót, hogy a szolgálati helyeken tegyék félre a marakodást és a
háborúskodást, hisz munkatársak, kollégák, barátok vagyunk!
Közeledik a karácsony, ami a szeretet ünnepe. Ne hagyjátok, hogy ez az áldatlan helyzet rányomja a
bélyegét az ünnepetekre! Mi vezetők ezért vagyunk. A mi dolgunk, hogy megoldjuk ezt a problémát, és
minden körülmények között helytálljunk értetek és a szakszervezetünkért, de most Ti is segíthettek ebben
a nyilatkozatok kitöltésében.
A Független HÉV Szakszervezet vezetése ezúton köszöni meg azt a sok bátorítást és biztató szót, melyet
Tőletek kapott az utóbbi időben! Megerősödve nézünk szembe a ránk váró kihívások és feladatok
megoldásában.
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