
Tisztelt TDFSZ tagok,
Tisztelt Munkavállalók, Kollégák, Barátok!

Az elmúlt évet bizonyára nem kell bemutatnom senkinek, talán túlzás nélkül állíthatom,
hogy  a  több  évtizedes  múlttal  rendelkező  szakszervezet  egyik  legnehezebb  éve  volt.
Anélkül vállalom ezt, hogy alig másfél éve váltam ilyen szinten részesévé a működésnek.
Sajnos 2022 nem a gyermeknapról, családi napról, horgászversenyről szólt.

A 2022-es nyitó létszám közel 3000 fő, ami mellett a  szakszervezet szervezettsége is igen
erős volt.  Mindenkit  váratlanul ért az első csapás, az addig kiemelkedően jónak tartott
Kollektív szerződés megcsorbítása, amikor a számunkra legfontosabb pontokat mondta fel
a vállalat vezetése. Mi pedig azzal szembesültünk, hogy ez ellen jóformán semmit nem
tudunk tenni, nem áll rendelkezésünre törvényes eszköz. Sajnos úgy gondolom a Munka
törvénykönyve nem ad megfelelő eszközöket, elegendő jogosítványt a szakszervezetek
kezébe. Amikor az érintett pontok már nem képezték a szerződés részét, bejelentették a
csoportos létszámcsökkentést, ami ~ 1500 főt érintett. Eközben a tervezettnél jóval többen
hagyták el a Tungsramot a bizonytalan helyzet miatt. A leépítést követte a csődvédelem,
majd a sikertelen csődegyezségi tárgyalások és végül a felszámolás.

Egy év elteltével a 3000 főt foglalkoztató nagyvállalat munkavállalóinak száma közelít a
nullához, ennek következtében a taglétszám is kritikus. 

Újabb,  kis  cégek  próbálják  tovább  foglalkoztatni  a  korábbi  munkavállalói  létszám
töredékét, amelyben már nekünk nem lesz szerepünk.

Ennek  következményeként  a  TDFSZ  vezetése  meghozta  a  nehéz  döntést:  a
szakszervezet felszámolását, végelszámolását el kell indítani.

30 évvel ezelőtt nagymamám vitt el egy céges gyereknapra, amit a híres Tungi strandon
tartottak.  20  évvel  ezelőtt  kezdtem első  munkahelyemen a  VTG-ben.  A Tungsramban
családok,  generációk  nevelkedtek  az  óvodától  a  boldog  nyugdíjas  évekig.  A családi
napokon,  sportnapokon  és  kirándulásokon  több  százan  vettek  részt,  most  pedig  egy
pillanat alatt ez az egész megszűnik. 

De el nem múlik, hiszen számtalan emléket őriz mindenki, aki ennek a nagy családnak
valaha - akár egy rövid időre is - tagja volt. 

Köszönöm, hogy részese lehettem!
Köszönöm a támogatást és az együttműködést!
És  külön  köszönet  a  szakszervezeti  tagoknak,  tisztségviselőknek,  akik  támogatták  a
szervezet működését!

Sikeres jövőt és jó egészséget kívánok!

Sallai Gábor
 


