
Kedves munkatársak, barátaim, szeretnék egy rövid összefoglalót adni, hogy mi a helyzet 

most a TDFSZ hajdúböszörményi alapszervezetével és a továbbiakban mik a kilátásaink és a 

lehetőségeink.  

Én a Hajdúböszörményi Szakszervezet vezetését 2020. december elején vettem át, ekkor 

még 310 fő volt a teljes létszám, a szakszervezeti tagok száma pedig 162 fő, tehát a szervezettség 

52% felett volt. Tele voltunk tervekkel, ötletekkel, miként tudnánk javítani a munkavállalók 

jogbiztonságát, munkakörülményeit, az általános hangulatot különböző juttatásokkal, programokkal, 

kedvezményekkel. Ám rövid időn belül jöttek sorra a gondok, a covid járvány hatásai súlyosan 

érintette a mi gyárunkat is, jött az alapanyag és az energia árak drasztikus emelkedése, a szállítási 

költségek növekedése, az Ukrán háború, ami a szakszervezetek pozícióját sem a jó irányba 

billentette. Nem volt könnyű helyzetünk a 2022-es bértárgyalások során, nagyon messze állt a két fél 

álláspontja, majd a bérfejlesztés teljesen meghiúsult, miután a vállalat vezetése hosszas 

tárgyalássorozat után hirtelen felmondta a Kollektív Szerződésünk legfájóbb pontjait. Elvesztettük a 

végkielégítés és a felmondási idő Munka Törvénykönyve feletti juttatásait, amivel a munkavállalók 

nagy része több havi jövedelemtől esett el a munkaviszonyuk megszűnése során. Erős volt a 

félelmünk, hogy a KSZ részleges felmondásának komoly oka lehet a háttérben és nem is kellett sokat 

várnunk a letaglózó hírre, miszerint a vállalatvezetés bejelentette 1600 fő leépítését, ami 

Hajdúböszörményben 170 főt érintett. A vállalat pénzügyi helyzete továbbra sem javult, a 

reorganizációs terv nem járt kellő sikerrel, így a Fővárosi Törvényszék május 20-i végzésében 

elrendelte a Tungsram Operations Kft. Csődeljárását. Mindannyian bíztunk abban, hogy a 

csődegyeztetés során sikerül megállapodni a hitelezőkkel, de a szerencse ezúttal sem állt mellénk. A 

2022.november 7-i negatív döntés alapján a vállalat felmondott minden megmaradt 

munkavállalójának. Hajdúböszörményben ez 112 főt érintett. Jelenleg a munkavállalók nagy része 

munkaerő kölcsönző cég alkalmazásában áll egy reményteli folytatás ígéretével. 

Nincs már lehetőségünk az érdekképviselet gyakorlására, a taglétszám megfogyatkozása 

miatt a szakszervezet munkája is értelmetlenné válik. A többi gyár alapszervezete és a TDFSZ központi 

szervezete a TDFSZ felszámolása, végelszámolása mellett döntött. Sajnálom, hogy a körülmények nem 

tették lehetővé egy olyan érdekképviseleti munka végzését, amit a munkatársaink joggal várhatnak el. 

Bízunk abban, hogy a külső befektetői csoportok át tudják venni a még működő és jövedelmező 

területeket és a nagyságrendileg 100 főnek hosszútávú megélhetést tudnak biztosítani. Meg kell 

várnunk a végkifejletet és ha lesznek új munkaszerződések, lesz igény a szakszervezeti támogatásra, 

akkor beszélhetünk egy új jövőről. Ez már egy másik út lesz.  

De most had köszönjem meg a munkatársaimnak a kitartást, a támogatást, és azt a sok-sok 

évet, amikor felejthetetlen pillanatokat tölthettünk együtt a változatosabbnál változatosabb közös 

programok alkalmával, legyen az sportnap, családi nap, külföldi és belföldi kirándulások, 

csapatépítők, vagy éppen oktatások. Nem utolsó sorban had köszönjem meg a vállalatvezetés 

részéről a kapcsolattartókkal, tárgyaló felekkel végzett közös munkát, a nagyszerű Kollektív 

szerződésünk létrejöttét támogatóknak a munkáját. Külön megköszönöm a HR vezetőnk munkáját, 

aki példakép lehet minden vállalkozás számára jogkövető mégis emberséges tevékenysége miatt. 

Mindenkinek kívánok sok szerencsét a továbbiakban és legfőképp jó egészséget. Öröm volt titeket 

szolgálni! 
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