CINASZ
alapszervezet

Tisztelt Munkavállalók!
Engedjétek meg, hogy még év elején néhány gondolatot fogalmazzak meg felétek.
Először is Sikeres és Boldog Új Esztendőt Kívánok Nektek és Családotoknak!
Ami a munka részét illeti, meglehetősen nehéz időszakot élünk. Az utóbbi évek nem a
sikerekről szóltak, de sikerült talpon maradni és az érdekvédelmi palettán a megfelelő
szinten, stabil lábakon megállni. Önmagában nem csak a Munka törvénykönyve változás
nehezítette meg közös munkánkat. Legtöbbet a dolgozók veszítettek, mind anyagilag,
mind erkölcsileg. Most szembesültök a Munkatörvénykönyve negatív változásaival és
érezhetően szembesültök a kiszolgáltatottsággal és sok esetben azzal az embertelen
bánásmóddal, mely a BKV-n belül is felütötte a fejét. Ebből a gödörből csak közösen
tudunk kimászni és olyan társakat kell keresni, akik érdemben segíteni tudnak ebben. A
munkavállalók félnek és sokszor nem alaptalanul. Sajnos ki kell mondani, hogy a BKV
nem áll ki saját dolgozóival szemben. A Budapesti Közlekedési Központ erőszakos,
fenyegetően elitélendő magatartása mély érzelmeket váltanak ki bennetek, de a félelem,
a munkahely elvesztésének a lehetősége a munkavállalókban azt váltják ki, hogy fejüket
lehajtva, tűrve a megaláztatást végezzétek a munkátokat.
A szakszervezeteknek ebben a helyzetben megnövekszik a felelősségük, feladatuk. Az
általatok befizetett tagdíjak nagy részét az érdekeitek védelmére kell fordítani.
Költségvetésünk mára teljesen átalakult és a Munka törvénykönyve negatív
változásainak egy részét a munkavállalók megsegítésére kell fordítani. Itt nem csak a
segélyekre, vagy egyéb juttatásokra gondolok. Felerősödtek a munkajogi, bírósági ügyek
sokasága, és sajnálatosan a balesetek száma is növekedett, melynek nagy része a stressz
és a bennetek lévő feszültségek meglétére vezethetőek vissza.
Mára olyan ügyvédi és biztosítási hálót építettünk ki, mely komoly hátteret biztosít
számotokra, hogy az egyéni ügyekben ingyenes jogi segítséget, ingyenes ügyvédi
képviseletet és ingyenes kártérítési kifizetést kapjatok. Hangsúlyozom, hogy ingyeneset,
melynek költségeit, illetve a biztosítási szerződéseket az általatok befizetett tagdíjakból
tudunk kigazdálkodni. Az 1%-os tagdíjat tehát fontos kérdésekre fordítjuk. Azért kell ezt
kihangsúlyozni, mert vannak szakszervezetek, akik felelőtlenül alacsonyabb tagdíjat
ígérve rossz irányba befolyásolnak benneteket és felelőtlenek, azért mert információkat
visszatartva megtévesztenek benneteket. Sajnos az elmúlt hetekben több olyan baleset
történt, melynek áldozatai lesznek azok a munkavállalók, akik nem tudnak
szakszervezetük által megfelelő támogatást kapni. Súlyos milliós károk esetén is a
dolgozónak százezres nagyságrendű önrészt kell fizetnie, mely akár a családjuk
létfenntartását is veszélyeztetheti. A felelőtlenség tehát abban van, hogy bár rövidtávon
alacsonyabb tagdíjat fizet valaki, de hosszabb távon súlyos árakat kell megfizetnie a
munkavállalóknak. Felelőtlen szakszervezeti magatartás, ha ebben a formában a
szakszervezeti vezetők félre vezetnek benneteket és alacsonyabb tagdíjakat ígérve
nehéz helyzetbe sodorják a kollegákat. Tájékozódjatok minden esetben, mielőtt
döntötök, és saját érdeketekben keressétek azokat a fórumokat, ahol teljes körű
információkat kaphattok. Köszönöm, hogy elolvastátok levelemet és kívánok jó
egészséget és sok sikert a munkátokhoz.
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