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Tisztelt Miniszterelnok Ur!

A MAV Zrt-nel bermegallapodas sziiletett 2014. evre. A Mernokok es Technikusok Szabad
Szakszervezete (MTSZSZ) ezt a megallapodast nem irta ala, mert egyreszt nem kaptunk
meghivast a hivatkozott elozetes konstruktiv targyalasokra, masreszt az MTSZSZ tagjai
elegedetlenek annak tartalmaval.

Az MTSZSZ Kollektiv Szerzodes koto fel a MAV Zrt-nel, a MAV Start Zrt-nel , a MAV
Szolgaltato Kozpont Zrt-nel, a Vasutor Kft-nel, a MAV Vagyonkezelo Zrt-nel es a MAV
Ingatlangazdalkodasi Zrt-nel.

Felelotlen lepes a vallalatvezetes reszerol, hogy azokat a kozepvezetoket vedo
szakszervezetet hagyja ki mind a targyalasokbol, mind a berfejlesztesbol, akik a ceg
sikereert, az eredmenyekert es az egesz magyar gazdasag eredmenyessegeert sokat
tesznek.

A vasutvallalatnal dolgozo tagjaink, mernokeink, de meg a szakkepzett jegyvizsgaloink,
forgalmi szolgalattevok, penztarosok es mas munkakorben dolgozok is elegedetlenek a
megallapodassal.

2010. ota folyamatosan leertekelodik a vasutasok keresete. Az elmult negy evben csak 2013.
masodik felevetol kaptak 2,4 %-os berfejlesztest.

A most alairt megallapodasban foglalt berfejlesztesbol mernokeink nagy resze kimaradt,
hiszen a brutto 350 000.- Ft felett keresok nem kapnak berfejlesztest.
Mikozben az inflacio 2010. januar 1 es 2012. december 31. kozott KSH adatok szerint 15,4 %
volt (2013. hivatalos adatot meg nem ismerunk).

A Munka Torvenykonyvenek valtozasabol adodoan a vasutasok kozel napi 1 oraval tobbet
dolgoznak, ugyanazon berert.
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Felelosseguk, feladatuk folyamatosan novekszik, hianyzik a megbecsules, nagy az
elegedetlenseg a korukben. Az MTSZSZ tagjai eddig tiirtek, huztak az igat, fat lehetett vagni
a hatukon, de most elerkezett az az allapot, hogy mind tobb helyrol jelzik sztrajk keszsegiiket.
Az MTSZSZ a targyalasokon torteno egyezseg hive, de ez lehetetlenne valt a MAV
vallalatcsoportnal.

Tisztelt Miniszterelnok Ur!

A helyzet siilyossagara tekintettel tisztelettel kerem, szakitson idot az MTSZSZ
kepviseloivel valo rovid szemelyes talalkozasra, hogy megnyugtato valaszt tudjon adni
szakszervezetiink a miiszaki ertelmiseg szamara a vasutvallalatnal.

Levelemben nem tudom kelloen erzekeltetni a tagjaink felhaborodasat, elegedetlenseget
es a helyzet sulyossagat.

Ugy latjuk, a vasutvallalat vezetesenek hozzaallasa nem egyezik azzal a helyes
Miniszterelnoki es kormanyzati allasponttal, miszerint a mernokok, a miiszaki ertelmiseg es a
veliik egytitt dolgozo munkavallalok fontosak az orszag szamara, a Kormany epit es szamit
rajuk.
Kerem Miniszterelnok Urat, a helyzet megnyugtato utra terelesere.

Varom megtisztelo valaszat es az idopontra torteno javaslatat.

Budapest, 2014. marcius 05.

Tisztelettel es koszonettel
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