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Tisztelt Igazgato UrI 

Tegnap (2012. januar 31-en) 13:45-kor megkaptuk az On altaI ahHrt, Gy.5-289/2012. 
iktat6szammal ellatott, eload6kent pedig Dr. Varga Anitat megnevezo levelet a 
~~~~~~~ e-mail cimre. Ertetienseggel es tanacstalansaggal fogadtuk a level elso 
feleben irottakat, miszerint Onok semmibe veszik Dr. Volner Pal a Nemzeti Fejlesztesi 
Miniszterium infrastruktliraert felelos allamtitkar 2012. augusztus 31-en kelt allasfoglalasat. 
A nevezett levelben - melyet mar korabban Onoknek is atadtunk- a vasuti miikodesert is 
felelos vezeto kijelenti: " ... a vas uti jarmuvezetok vezetesi idejet, valamint a lakOhelyi napi 
pihenoidejet meghataroz6 Vtv. rendelkezesektol sem kollektiv szerzodbben, sem 
munkaszerzodesben elterni nem lehet. " Megis, Onok ugy gondoljak, hogy sajat kenyiik es 
kedviik szerint feliilirhatjak a vasutvallatok feliigyeletet ellat6 kormanytisztvise1o 
megallapitasat, a gyakorlati eletben utmutabiskent szolga16 miniszteriumi allasfoglalast. 
Megertettiik leveliik lenyegetl Onok nem hagytak mas utat szamunkra, mint ennek a tenynek 
a kozleset az Allamtitkar UrraL Jelezni fogjuk szamara ezt a veszelyforrast, hiszen a vasuti 
kozlekedesbiztonsagara e munkaltat6i magatartas kockazatot je1enthet, hiszen a MAV
TRAKCIO Zrt. a Vtv.-ben meghatarozott 12 6ras lak6helyi pihenoidot feliiHr6 Kollektiv 
Szerzodesi szabalyt alkalmaz napjainkban is. 

Leveliik masodik feleben irottakat, kiilonosen annak nyomasgyakorl6, fenyegeto stilusat 
szakszervezetiink visszautasitja. Az Onok figyelmebe ajanljuk Bacs6 Peternek, "A tanu" 
cimii filmjeben szereplo logopedus elhiresiilt mondasat: "a tenyek makacs dolgok!". 

Vegyiik tenyszeruen g6rcso ala allitasaikat: 

A MAV-TRAKCIO Zrt. Vallalati Erdekegyezteto Tanacsa (VET) rna az egyetlen olyan 
hivatalos f6rum, ahol a Kollektiv Szerzodes szabalyai szerint vallalati erdekegyezetes 
tortenhet, illetve e testiilet kompetenciajaba tartoz6 kerdeseket itt kell megtargyalni es a 
vitakat lefolytatni. Nem tud olyan MAv-TRACIO-s VET idopontot mondani ebb en az 
evben Igazgat6 Ur, melyen a MOSZ nem vett reszt, mivel meg ilyen nem is volt. Ha allitasat 
fenntartja, kerjiik, hozza nyilvanossagra a MAv-TRAKCIO Zrt. VET-et kezdemenyezo 
meghivasat, valamint a KSZ-ben rogzitett szabalyok szerint kesziilt hangfelvetelt. Ennyit az 
Onck leveleben szakszervezetiinket vadoI6, igaztalanul allitott " a tilrgyalGst keriilO, passziv 
magatartilsunkr61 ". 
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LeveIiik k6vetkezo vaI6tIan allitasa, hogy munkaltat6 a bennegallapodas tervezetet, illetve a 
foglalkoztataspolitikai megallapodas tervezetet t6bbsz6r eIjutatta a MOSZ reszere. A 
tegnapi napon Turcsan Pal e-mail cimerol erkezett 16:24-kor t6bb faji meIyek koz6tt 
fellelheto a hivatkozott ket dokumentum az alabbi sz6vegkiseret mellett: " .. .melMlcelten 
megkuldom a januar 29-i VET utesen elhangzottaknak megfelelOen m6dositott 
mega1lapodas-tervezeteket szives Jelhasznallrisra. ". 
Menjiink sorba, 2013. januar 29-en bizonyara valamilyen VET biztos volt, de nem MAV
TRAKCIO-s, ha igen, kerjiik a meghiv6t nyilvanossagra hozni, illetve a hangfelvetelt 
csatolni. Ez volt az elso alkalom mikor szakszervezetiink megkapta a munkaltat6 altaI 
val6tlanul aIlitott "t6bbsz6r megkiild6tt" dokumentumokat. 
Allitasunk igazolasakent segitsegii1 hivjuk Bill Gates nepszeru tennekenek (MS Office 2010 
Word) a Faji menii, Infonnaci6 almenii kepet, melyet mellekIetkent csatolunk. Ezen j6I 
latszik, hogy a ,,2013 birintezkedesek T 13021_267e" elnevezesii fajl utols6 
m6dositasanak datuma Tegnap 15:57, Utoljara m6dositotta Varga Judit.. 
A "TRAKC16 KSZ JAVASLAT 2013" elnevezesii fajI utoIs6 m6dositasnak idopontja: 
tegnap, 15:52, utoljara m6dositotta Varga Judit. 
No comment! 

Osszefog1a1va: On6k Gy.5-289/2012. iktat6szammal ell<itott leveIiiket Varga Anita e-mail 
cimerol tegnap 13A5-kor kiiIdtek meg. Az elso anyag pedig tegnap Turcsan Pal e-mail 
cimerol 16:24-kor erkezett. Tehat nem igaz, amit On6k allitanak, hogy mar korabban es 
t6bbsz6r megkiildtek volna a fenti dokumentumokat. 

Tisztelt Igazgat6 Dr! 

A Mozdonyvezetok Szakszervezete kezdemenyezi a MAV-TRAKCIO Zrt.-nel a Vasuti 
Erdekegyezteto Tanacs iilesenek rendkiviili 6sszemvasat: 2013. februar 7-en 9.00 6rara. 

Javasolt napirendi pontok: 
2013. evi berfejlesztes es VBKJ keret meghatarozasa 
Foglalkoztatasi megallapodas 
Kollektiv Szerzodes m6dositasa (javaslatot januar 16-an eljuttattuk) 
Mozdonyvezetoi bertarifa m6dositasa 
Mozdonyvezetok gazolast k6veto rehabilitaci6ja 

Budapest, 2013. februar 1. 

Udv6z1ettel: 
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