
Kedves olvasó és te, mint esetleg régi, vagy jelenleg is TUNGSRAM dolgozó! 

 

    Az elmúlt félév azt gondolom, a 126 év TUNGSRAM (TU) történelmét is figyelembe véve, talán legjobban 
megterhelő volt munkavállalóink számára. 

    A TU újkori történelmében az érdekvédelem mindig fontos szerepet játszott a munkavállalóink biztos, 
kiszámítható, jövőjét illetően, hisz lehetőségünk volt Kollektív Szerződésben (KSZ) foglaltak szerint élni, dolgozni. 
Ezt a biztosnak tűnő dokumentumot a TU-ot „újjáélesztő” vállalat vezetése, januárban a munkavállalók 
irányában, minden Tiszteletet mellőzve, az ismert 3 pont felmondásával, egy olyan folyamatot generált, mely 
számunkra elképzelhetetlen volt. Sajnos a magyar törvények a Munka Törvénykönyvével (MT) az élen, nem a 
munkavállalók érdekeit képviseli, inkább munkáltatói párti, ezért esélyeink, törvény szerint érdekeink 
képviselete, megvédése, szinte lehetetlen volt. A Sztrájk törvény jogellenesnek tekinti érvényes KSZ ellen való 
bármely elégedetlenségi akció gyakorlását. A bértárgyalásunk, a folyamat újabb lesújtó intézkedése miatt, 
megfeneklett és lehetőségét a mai napig nemsikerült feléleszteni. Mi volt az intézkedés? Amitől a legjobban félt 
a szakszervezet!                                                                                                                                                                           
Csoportos létszámleépítés!                                                                                                                                                     
Jó, megéltünk ilyet is, de hány fő TU szinten?                                                                                                                        
Hát megkaptuk a választ, ami „kihúzta a széket mindenki alól”!                                                                                             
1600 fő TU dolgozó!                                                                                                                                                                  
Azt gondolom, ekkor mindenki leblokkolt, mert ilyen a fent említett történelemben soha nem volt és sajnos már 
nem is lesz valószínű. Megkaptuk a végleges öt gyárra vonatkozó számokat. A gyárak létszámának arányában 
mindenkinél nagy számok jöttek ki, amiből lehetett látni, hogy alig-alig maradhat esetleg életben a TU.  

Kisvárda 274 főt jelentett le a Munkaügyi hivatalnak! Óriási szám, mely egyedül az öt gyár közül a teljes 
lámpagyártás megszüntetésével jár. Itt már nem kellett senkinek attól rettegnie, mint korábban, hogy vajon kit 
választ ki a vezető, mindenki megy! VÉGE!  

Elkezdődött! 

Elindúlt a tervezett három „hullámban történő elbocsátás”!   

Tudtam, mint a TDFSZ Kisvárdai Alapszervezetének elnöke, hogy ezzel Kisvárdában egy másik folyamat is elindul, 
Alapszervezetünk sorsa is megpecsételődik. Még először gondolataimban az foglalkoztatott, hogy bizalmi 
csapatomat (13 fő), mint választott tisztségviselőket, a KSZ szerint, őket megillető munkajogi védelem 
gyakorlásával hogyan tudom az elbocsájtástól megmenteni. Hamar rájöttem a Törvény adta keretek ilyen 
esetben történő lehetőségére. „Ha elfogy a képviseltek létszáma, nincs szükség képviselőre sem”!                                                          
Hát nem volt könnyű ezt elfogadni!                                                                                                                                           
A közel kilenc éves elnöki munkám, mely úgy a képviseltek nagyszerű kollektívájának összefogásával, mint a 
bizalmi csapatom, mondhatom baráti felépítésével és ennek folytatásának ellehetetlenített tényével kellett 
szemben állni. Nagyon nagy lelki teher volt, hogyan éljük meg dolgozó társaink, ezek között tagjaink, 
tisztségviselőink, Alapszervezetünk és ezzel saját munkám elvesztését.                                                                    
Kértünk segítséget felsőbb szakszervezeti szövetségtől!                                                                                            
Sajnos az országban kevesen gyakorolták, a több évtizedes múlttal működő szervezet felszámolását, ezért 
segítséget csak nagyon keveset kaptunk.                                                                                                                        
Nagyon sokat kellett előre gondolkodni, hogy a még meglévő Kisvárdai Alapszervezet majdnem teljes 
létszámával (ekkor már csak 11 fővel) meghozzuk azokat a döntéseket, melyek tagjaink segítése, tagságuk 
megköszönése, tisztségviselőink áldozatos társadalmi munkájának elismerése, majd Alapszervezetünk 
megszüntetése, Törvényesség figyelembevételével, maximálisan előkészített legyen. A Gyár Bizalmi Testület, 
mint az Alapszervezet legfelsőbb döntéshozó testülete mindenben meghozta a döntését és Határozatokban 
hivatalosan is rögzített. Kimondta az Alapszervezet megszüntetésének, felszámolásának dátumát, mely 
2022.09.15-16-án esedékes.  



Rövidesen véget ér, egy több évtizedes múlt, ami mind azért volt, hogy esélye legyen embertársainknak, TU, 
majd GE és újra TU munkavállalóinknak, egy kiszámítható és képviselettel rendelkező szervezetbe tömörülve, 
összefogásra és ezzel jobb feltételek megteremtésére.  

Szeretnék itt köszönetet mondani korábbi Alapszervezeti elnökeinknek néhai Szabó Ferencnek, Szarvadi 
Antalnak, néhai Szlivka Jánosnak. Megtettek mindent az gondolom ők is szervezetünk, dolgozóink és tagjaink 
érdekében. Aki elhalálozott Istentől megáldott békés pihenést kívánok neki, aki él erőt egészséget, sok 
boldogságot kívánok szerettei körében. 

Nekem jutott ez a hálátlan feladat, hogy lezárjam elődeink és saját munkánk dolgait, mely nem könnyű teher, de  
a „lakatot én kell, hogy becsukjam”! 

Azt hiszem, hogy a felelőtlen, embertelen és a feladatra alkalmatlan vezetői döntések miatt jutottunk ide, hogy 
Kisvárdában 1974 óta működő lámpagyártás megszűntetésre kerüljön. 

A másik felelős a Törvényhozó, aki a munkavállalókat hátrányos helyzetbe hozza az írott szabályokkal. 

A harmadik és legnagyobb felelős az ország vezetése, akik a Törvényeket megrendelik, majd érvényességét 
hitelesítve kötelezővé teszik mindenkire, kivéve azokra, akik kiváltságos helyzetükkel visszaélve, nem tartják 
ezeket be, mégsem éri őket felelőségre vonás és nem veszítik el munkájukat mint 1600 fő TU dolgozó.  

Végezetül szeretnék köszönetet mondani a TU Kisvárdai gyárában régen és a közelmúltban dolgozó minden 
munkavállalónak, szakszervezeti tagjainknak, tisztségviselőimnek, köszönöm a bizalmat, hogy Kisvárdában,  
érdekvédelmi vezetőnek megválasztottatok és segítettétek munkámat, és ezt így, én is viszont tehettem. 

Köszönetet szeretnék mondani a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezet (TDFSZ) minden tagjának, minden 
tisztséget betöltött képviselőjének, adminisztrációt végző munkatársának, TDFSZ volt elnökeinek, Selmeczi 
Györgynek, Apor Istvánnak és jelenlegi elnökének Sallai Gábornak.                                                                                             
További köszönetem az Alapszervezetek elnökeinek, Németh Györgynek, Kissné Évának, Barsi Zsuzsának, Elek 
Zoltánnak és nem utolsó sorban Horváth Norbertnek. 

Köszönetem társ szervezetünknek, a Nagykanizsa szervezet képviselőinek, elnökének Kupó Csabának, Németh 
Jánosnak, Varga Jánosnak, Wéber Györgynek, tagjaiknak, munkavállalóiknak. 

Kívánom nektek, hogy ne jussatok a Kisvárdai Alapszervezet sorsára, és tudjon megmaradni az érdekvédelem a 
TUNGSRAMBAN, mert nagy szükség van munkátokra. 

Ehhez kívánok mindenkinek sok sikert, kitartást és nagyon jó egészséget. 

TISZTELETTEL, 

Harsányi Zoltán 

       

 


