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Bulgáriai Tájékoztató

Tájékoztató a HÉV kiválásáról
Kedves Munkatársaink!
Nekünk HÉV-es munkavállalóknak az egyik legfontosabb kérdés az, hogy vajon mi lesz a HÉV-vel?
Vajon a kiválás a BKV Zrt-ből mennyiben változtatja meg a mindennapjainkat és az életünket. Mint
minden változás az életben bizonytalanságot és félelmet szül bennünk munkavállalókban. Nekünk
szakszervezeteknek feladatunk, hogy a folyamat alatt megfelelő súllyal képviseljük a
munkavállalóinkat, hogy tagjaink, munkavállalóink a változásból minél kevesebbet vegyenek észre
és a családjaik anyagi biztonsága, nyugalma ne sérüljön.
A Fővárosi Közgyűlés meghozta azt a határozatot és döntést, amely elindított a kiválás
folyamatát. A munkacsoportokban felgyorsultak a munkák és a kiválás előkészítése gőzerővel
zajlik. A folyamatokról tájékoztatást nyújtani nem könnyű, mert a munkaanyagok és a tervek
többségében titkosak, hisz még minden alakul és változhat. De a munkavállalók nem maradhatnak
információ nélkül, ezért folyamatosan igyekszünk majd tájékoztatást adni az aktuális helyzetről.
A kiválás pár fő gondolat mentén zajlik.
1.) Az utasok a változásból minél kevesebbet vegyenek észre.
2.) A munkavállalói érdekek ne sérüljenek és a munkahelyét senki ne veszítse el.
3.) A folyamatos működőképesség biztosítása az átmenetben is.
A tervek szerint az új cégbe a dolgozók, jogutódlással mennének át. Maradna a kollektív szerződés
a cafeteria rendszer, az oktatási rendszer, az üdültetés, a munkásszállók és minden olyan elem,
ami eddig megvolt. (pl. utazási igazolvány) Ismételten szeretnénk kihangsúlyozni, hogy ezek elvek
és tervek. Szándékok, amelyekről folyamatos tárgyalás, egyeztetés folyik. Semmi sincsen kőbe
vésve és minden egy folyamat része.
A Főváros a végső döntést a kiválásról az augusztusi közgyűlésen hozhatja meg. És ha minden a
tervek szerint alakul, akkor az új HÉV Zrt. november 1-vel alakulhat meg.
Nem könnyű időszak előtt állunk, de szakszervezetünk (FHSZ) és szövetségünk (BKSZSZ) mindent
meg fog tenni annak érdekében, hogy az érintett munkavállalók a lehető legjobb feltételekkel
kerüljenek át az új szervezetbe.
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