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Hírlevél
Kedves Tagjaink
Az idei év viharosabb és nehézségekkel teli időszak volt szakszervezetünk életében. Szeretnénk tájékoztatni
Benneteket szakszervezetünk jelenlegi helyzetéről, állapotáról.
Bár egyes hangok mást suttognak és próbálnak sugallani, de Szakszervezetünk (FHSZ) az idei évben újra
fejlődésnek és bővülésnek indult.
Jelenleg 5 cégnél rendelkezünk tagsággal. (MÁV-HÉV Zrt, MÁV Zrt, MÁV Start Zrt, BKV Zrt, BKK Zrt)
A BKV Zrt és a BKK Zrt-nél a munkaügyi kapcsolataink rendezettek az ottani munkáltatókkal továbbra is
harmonikusnak mondható és partneri kapcsolatban vagyunk.
A MÁV cégcsoporton belül a helyzetünk normális és semlegesnek mondható, ez alól kivétel a MÁV-HÉV Zrt.
Sajnos itt az elmúlt években folyamatos konfliktusok nehezítették a közös munkát. A sokszor
személyeskedésig fajuló vitákban és hírlevelekben a felek nem mindig udvarias és mértéktartó magatartást
folytattak egymás irányában. Azt gondoljuk, hogy ezen változtatni kell és a múltat félre téve a munkáltatónak
és a szakszervezeteknek utat kell találni egymás felé a MÁV-HÉV Zrt munkavállalói érdekében. Az
elkövetkező időkben ezen fogunk dolgozni. Ennek ellenére számos olyan intézkedés történt melyet sikerként
értékelünk hisz bár néha a látszat nem ezt mutatta, de a felek egyfelé húztak. Erre példa a MÁV-HÉV Zrt.
cafeteria megtartása a MÁV csoporton belül egyedüliként. Hisz a szakszervezetek kijárták a csoport szintű
tárgyaláson az utat és vezérigazgató úr is megfelelően lobbizott ennek megtartásáért. Talán ehhez hasonló
több közös munkára és fellépésre lenne szükség a jövőben.
A pandémia alatt mi is igyekszünk visszafogottabban tevékenykedni. (erre társasági szabályozás is volt) nem
szerveztünk közösségi eseményeket, üléseket és talán köztetek is kevesebbet mozogtunk. Sajnos ez most egy
ilyen időszak, mindannyiunk érdeke, hogy mihamarabb túllendüljünk ezen a nehéz helyzeten.
Ennek ellenére (nektek köszönhetően) mégis nő a taglétszámunk, melyet ezúton szeretnénk
megköszönni! Pedig a munkáltató nem könnyítette meg a helyzetünket, de valahol ez nem is várható el, hisz
a szakszervezetek és a munkáltatók örök körforgásában jellegükből fakadóan sokszor másként látnak
dolgokat.
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Örömteli hír, hogy szakszervezetünk vezetői ellen indított fegyelmi eljárások ügyében a bíróságon minden
pert sikerült megnyernünk. Van, amelyiket már másodfokon is van, ahol még elsőfokú ítélet született. A
bíróság semmissé tette a fegyelmi határozatokat, melyeket a MÁV-HÉV Zrt. indított ellenünk.
Az elmúlt időszakban kiderült szövetségeseink közül kikre számíthatunk igazán. A konzekvenciákat levontuk
és a megfelelő lépéseket meg fogjuk tenni. Folyamatosan keressük az együttműködést partner
szakszervezetekkel, hogy nagyobb tömeggel a hátunk mögött tudjuk az érdekeiteket védeni. Ennek első
lépéseként tárgyalásokat folytattunk és folytatunk a Hév Dolgozók Szakszervezetével a közös munka
érdekében.

Továbbá MÁV csoporton belül is folynak tárgyalások nagy szakszervezetekkel, melyek

eredményéről folyamatosan tájékoztatást adunk számotokra.
Bár kereteink szűkösek, (hisz a MÁV csoporton belül a legalacsonyabb tagdíjjal dolgozunk 800 Ft/fő/hó) de
ennek ellenére az idén is fenn tudtuk tartani a már megszokott szolgáltatás csomagunkat részetekre. Aki
bajban volt és hozzánk fordult számíthatott a segítségünkre és ez így lesz ezután is.
Az év vége felé a gyermekes családok és szülők számíthatnak a már hagyománnyá vált mikulás csomagra
gyermekeik számára és igyekszünk egy kis ajándékkal kedveskedni minden tagunk számára.
A BKK Zrt.-nél az idén munkavédelmi és Üzemi Tanács választás lesz, ahol 2 képviselőnk is indul. Kérünk,
Benneteket szavazatokkal támogassátok Őket. (Fűtőné Appel Andreát és Szerdi Szabinát)
Annak ellenére, hogy szakszervezetünk a jövőben békésebb és mértéktartóbb kommunikációra törekszik a
munkáltatóval, attól függetlenül a véleményünket minden esetben el fogjuk mondani, hisz ezért
választottatok meg bennünket.

Keressetek bennünket bátran kérdéseitekkel és véleményeitekkel!
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