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Beszámoló a Küldöttgyűlésről
Tisztelt Tagjaink!

Tájékoztatunk Benneteket, hogy 2019.05.17-én lezajlott a Független HÉV Szakszervezet idei
Küldöttgyűlése.
A rendezvény helyszíne a BKV Zrt. Akácfa utcai székháza volt, ahol egy meghívott kivételével minden
küldött megjelent.
A gyűlés megnyitása után Illés Csaba elnök és Mihály Krisztián elnökhelyettes együttesen
köszöntötték a megjelenteket, és ismertették a napirendi pontokat.
A napirendi pontok sorrendjével, annak tartalmával a Küldöttek egyetértettek.
Napirend előtt Sipos Károly elnökségi tag kért és kapott szót. Felszólalásában előadta, hogy
szakszervezeti munkássága folyamán – ha csak közvetve is, de - súlyos vétségnek volt részese, így
részéről etikátlannak érzi, hogy az elnökségben és annak munkájában a jövőre nézve részt vegyen, így
tagsági viszonyának megtartása mellett, benyújtotta lemondását elnökségi tagságáról. Az előhozakodást
a Küldöttek és az Elnökség meghallgatták, azt tudomásul vették és elfogadták.
Az ülés folytatásaként, első napirendi pontként, az Elnökség beszámolója következett az elmúlt időszakról.
Előadói Illés Csaba és Mihály Krisztián voltak.
Tájékoztatásuk szerint, Szakszervezetünk létszáma továbbra is dinamikusan növekedett, annak ellenére is,
hogy páran (főképpen a fiatalabb korosztályból) munkahelyet változtattak, külföldre mentek, vagy más
magyarországi cégeknél helyezkedtek el.
Elhangzott az is, hogy a nemrégiben felállt Vezérigazgatósággal nem indult könnyen és felhőtlenül a
munkakapcsolat, de ez idővel rendeződni látszik. Most már a vezetés és az érdekképviselet is törekszik a jó
munkakapcsolat kialakítására, szem előtt tartva a vállalat és a dolgozók érdekeit is.
A napirend végén a beszámolót a Küldöttek egyhangúan elfogadták.
Második és harmadik napirendi pontként a szakszervezet gazdasági beszámolója következett, amit Mihály
Krisztián tárt a Küldöttek elé. Beszámolójában ismertette a szakszervezet eddigi pénzügyi helyzetét (2018-as
év gazdálkodása) és az idei költségvetési tervezetet, a 2019-es évre.
A pénzügyi beszámolót a Küldöttek egyhangúan elfogadták.
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Következő napirendi pontban az alapszabály módosítására került sor.
E munkafolyamatban, az újanan felálló elnökségben történt változások miatt volt szükség a dokumentum
módosítására.
A Küldöttek minden módosítási javaslattal egyetértettek, így az rendben megtörténhetett.
Az ötödik napirendben új tisztségviselők lettek választva, a következők szerint:
Elnökségi tag-jelöltek:


Az elnökségi tagságáról lemondott Kolozsi Zoltán (Szentendre terület) helyett az elnökség sorába
Sándor Tibor (Szentendre terület) lett jelölve.



Kommunikációs megbízatásáról lemondott Dubecz Zoltán helyett Fehérvári Zsolt lett jelölve.

Felügyelő Bizottság jelölt:
Elnökségi tagságába való delegálása miatt megbízatásáról lemondott Sándor Tibor helyett Szabó Csaba lett
jelölve, aki családi okokra való hivatkozással elnökségi tagságáról lemondott.
A szavazás titkos volt, a Küldöttek minden jelöltet egységesen megszavaztak Az értekezlet hatodik napirendi
pontja a „Nyerges László díj” volt, előadója Sipos Károly.
Ismertetése szerint a díjat minden évben egyszer az FHSZ Elnöksége ítélheti oda olyan tagnak, aki bármilyen
kimagasló színvonalú tevékenységet hajt végre a szakszervezet működésében. Javaslata alapján az
adományozott, a díjhoz egy, a díj elnevezettjét, az adományozó nevét (Független HÉV Szakszervezet) és az
adományozás dátumát ábrázoló emlékplakettet kapna, ami még bruttó 75.000 Ft egyszeri pénzjutalommal is
járna.
A Küldöttek a felvetést egy további javaslattal egészítették ki miszerint, a plakett mellé egy kisebb kitűző is
járjon, hogy azt a díjazott a mindennapok során, ruházatán is viselhesse.
Ezen kiegészítéssel a Küldöttek a kezdeményezést jónak ítélték, és azt egyhangúan elfogadták.
Utolsó napirendi pontként az Elnökség „Aktuális egyebek” címszó alatt adott tanácskozási lehetőséget a
megjelentek részére, amivel egy Küldött sem élt, így az ülés bezárásra került.

Budapest, 2019.05.21
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FHSZ Kommunikáció

