
KEDVES TAGJAINK! 

 

 karácsonyi ünnepek elteltével elérkeztünk a 2016-os esztendő végéhez. 

Az euforikus hangulatból felocsúdva, de még az ünneplés 

árnyékában elérkezettnek véljük az alkalmat, hogy számot 

vegyünk ez idei munkánkról, eredményeinkről, hogy bizakodva 

mehessünk az újesztendő elé. 

Az idei év nem volt eseménytelen. Történtek velünk jó dolgok, történtek 

kevésbé jók, de munkánkat ez nem törte meg.  

Ha végig nézzük az elmúlt évet, nagyon sok kiemelésre méltó eseményt 

találhatunk benne. De mivel nálunk a végtelennek is végesnek kell lenni, 

ezért nézzük a számunkra legfontosabbakat, nem fontossági sorrendben: 

Elsőnek említenénk, hogy az idei évben taglétszámunk elérte a 600 főt! 

 Ez számunkra nagy eredmény, hiszen ez az érték is azt bizonyítja, hogy 

részetekről igény van egy jól működő érdekképviseleti csoportra, aki mind a 

munkavállaló, mind pedig a munkáltató érdekeit is szem előtt tartva harcol azért, hogy tagjainak 

minden megadathassék, e nehéz gazdasági időkben! Természetesen, nekünk minden tagunk 

egyformán fontos, ezért is tudunk örülni minden egyes tagfelvételnek. Éppen ezért kérünk 

benneteket, hogy a jövőben is legyetek segítségünkre abban, hogy minden dolgozó megértse, 

szükség van a szakszervezetre, mint ahogy a szakszervezetnek is szüksége van tagságra!  

Érdekeinkért csak együtt, közös erővel tudunk kiállni a jövőben is! 

Következő nem kevésbé fontos esemény életünkben, hogy a HÉV ágazat, mint önálló gazdasági 

szervezet (HÉV Zrt.) ez év november 7-i dátummal kiszervezésre került a BKV Zrt-ből.  A kiszervezés 

nagyon sok nyitott kérdéssel indult, talán még most is vannak ilyenek, de úgy véljük, hogy az előző 

vezetés és az újonnan felállított gazdasági irányító csoport közösen, a szakszervezetek bevonásával 

törekszik a cégek és annak munkavállalói érdekeit szemelőt tartva, jó irányba terelni a dolgok 

folyását. 

Véleményünk szerint, talán minden munkavállalónak a legfontosabb kérdés a napjaik fenntartásához 

szükséges jövedelem, azaz a fizetés. Ebben a témában is csak jót mondhatunk el. 

Szakszervezetünknek minden cégnél (BKV Zrt., BKK Zrt., BHÉV Zrt.) sikerült olyan bért kiharcolni 

tagjaik részére, ami soknak nem feltétlenül mondható, de a jelen politikai-és gazdasági helyzetben 

elismerésre méltó.  

A 



Nagy sikert értünk el a BHÉV Zrt.-nél az Üzemi Tanács - választáson! 

Számunkra ez azért is mondható sikertörténetnek, mert ilyen még soha nem történt, hogy a 

Független HÉV Szakszervezet egyedül delegálhassa e testület mind a 11 tagját. Nem beszélve a 

választási eredmény mindent eldöntő és elsöprő aránykülönbségéről! Az újonnan felállt testület már 

túl van munkájukkal való ismerkedésük fázisán, feladatukat teljes gőzerővel végzik.  

Bizonyára hallottatok ama tényről, miszerint a társ- szakszervezet a választások tisztaságát és az 

eredmény kimenetelét jogi úton megvétózta, de ettől mi cseppet sem hátrálunk meg! Készséggel és 

nyugodt lelkiismerettel állunk minden jogi procedúra elé, de munkánkat addig is töretlenül folytatjuk. 

„Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen.” mondja Madách Imre az Ember 

tragédiája című művében. 

És valóban, számunkra is be van fejezve! Ahogy a mondat végén az alkotó megpihen, most, az ünnepi 

forgatagban kicsit Mi is ezt tesszük. A pihenést kihasználjuk arra, hogy számot vessünk munkánkban, 

magán- és társasági életünkben egyaránt. De aztán eljön Január elseje, amit követ majd másodika és 

a többi háromszáz egynéhány nap. E napokon pedig Mi, mint a Független HÉV Szakszervezet 

képviselői újra beindítjuk azt a bizonyos gépet, mert addig, amíg az jár, addig szükség van 

munkavállalóra és szükség van Szakszervezetre. 

Kedves Tagjaink! 

E gondolatok jegyében szeretném megragadni az alkalmat, hogy mint a Független HÉV Szakszervezet 

elnöke, megköszönjem támogatásotokat, mellettünk lévő kitartásotokat, irányunkba mutatott 

lojalitásotokat. Külön szeretném megköszönni Képviselőinknek, Választmányi tagságunknak az egész 

éves kimagasló munkájukat, őket szeretném kérni arra, hogy e lendületükből a jövőben se adjanak 

lejjebb!  

Úgy vélem, nem lenne teljes a köszönetnyilvánítás, ha a felsorolásból kihagynám Szövetségünket, a 

BKSZSZ-t, és a benne lévő társ szakszervezeteket, hiszen sok minden történt berkeinkben, amit csak 

az Ő segítségükkel, támogatásukkal tudtunk elérni.  

Itt tartanám még fontosnak a munkaadói oldalt is megemlítni. Köszönjük nekik, hogy szakmai téren 

minket tekintettek a domináns tárgyaló partnernek, véleményünket, javaslatainkat, 

kezdeményezéseinket szívesen fogadták. 

Befejezvén a felsorolást és visszatérve mondandóm elejére, újfent szeretném megköszönni 

mindenkinek, hogy velünk dolgozott a 2016-os évben, és kívánok boldog közös gyümölcsöző 

újesztendőt a 2017-es esztendőre! 

B. U. É. K! 
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