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Ungvári Csaba Vezérigazgató részére 

 

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 

 
Az 1993. évi XCIII. törvény alapján szabályozott jogainkkal és kötelezettségeinkkel 
kapcsolatos egyeztetéseket, felmerült szakmai problémákat a felhatalmazott 
munkáltató képviselőjével rend szerint a Bizottság meg tudja oldani. A Bizottság 
számára törvényes lehetőségként adott külső felügyeleti hatóság megkeresése előtt - 
intézkedésre kérve a munkáltatói jogkörgyakorlót – az alábbi problémával Önhöz 
fordulunk. 
 

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Központi Munkavédelmi Bizottsága több éve kéri a munkáltatót, 
hogy a várakozó és felvigyázói helyiségeket több műszakban foglalkoztatott 
diszpécser jellegű irodai munkahelyeket kellő minőségű és mennyiségű irodabútorral 
lássa el.  

A munkavállalók több telephelyen házilag barkácsolt, otthonról kiselejtezett és 
behozott eszközökön ülnek – dolgoznak - várakoznak. Van olyan telephely ahol az 
irodai alkalmazottak, vezetők saját maguk vásároltak kiselejtezett, de még 
használható eszközöket. Ezen székeket, a meglévő régebbi eszközöket is beleértve 
már műszakilag jellemezni sem lehet. Több éve kérik a területek a pótlást, beszerzést 
– (egy-egy Igazgatói szemle helyszín, vagy agyon javított eszköz állomány 
kivételével) - hiába.  

Feltételezve a több egyeztetés hatására, a beszerzésért TRAKCIÓ részéről 
lebonyolító kolléga jelezte a 2013. januári Bizottsági ülésen, hogy ismét jelezzük az 
igényt, amit három év alatt, mind központilag mind TVSZK szinten többször hiába 
tettünk. Majd mind esetben Bihari Lajos gazdasági vezérigazgató helyettes és Nagy 
Vilmos kontroling szakértő urak forrás hiányra hivatkoztak.   

Az esetleges beszerzés előtt referenciát keresve, a területi igények forrás hiányainak 
ellenére új irodai szék beszerezésre hívták fel a Bizottság figyelmét.  

Az említett más területekre is gyakran indokként felhozott anyagi forráshiány időszak 
alatt az Ön irányítása alá tartozó MÁV Székház , MÁV-TRAKCIÓ Zrt. harmadik 
emelet egyes irodai alkalmazottak részére az (említett Bihari Lajos gazdasági 
vezérigazgató helyettes és Nagy Vilmos kontroling szakértő urak irodai folyosóján lévő 
irodai számítógépes munkahelyre) székek lettek vásárolva.  

A több darab, (van olyan irodai helység ahol legalább tíz) CONCORDE 2424 típusú 
szék lett beszerezve. A Kanadából importált irodai munkatársak székeinek 
kiskereskedelmi, jelenleg akciós darabára 499 ezer 900 Forint. (a beszállító jelzi, 
hogy ez már tartalmazza a karfa árát is!) 

 

 



 

http://officeplaza.hu/spd/CONCORDE_2424_munkaszek/CONCORDE_2424_munkas
zek_24_oras_intenziv_hasznalat 

 

 

Félreértés elkerülése érdekében csak ösztönözni tudjuk az új irodai eszközök 
beszerzését, így a Nagy Vilmos kontroling szakértő úrtól szinte valamennyi 
felvigyázó helységbe, felvigyázói munkakörbe ilyen eszköz beszerzését kértük, 
nemleges válaszától meglepődtünk.  

 

Jelezném, hogy szinte valamennyi TVSZK területre kiterjedő, eszköz hiány igény 
ellenére a (1993. évi XCIII. törvény idevonatkozó rendeleteit is sértve a CONCORDE 
2424 típusok beszerzéséről) a KMvB értesítve nem lett. 

 

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 

A kaotikus állapotok, a folyamatos egyeztetés ellenére (mint kiderült az ez irányú 
tárgyalások bizalmi elvét, jóhiszeműségét messzemenőkig megsértve) felügyeleti 
hatóság megkeresésé előtt (1993. évi XCIII. törvény 72. § (2) / f.) kérem, vizsgáltassa 
ki a fent említett, és prioritásként kezeltesse az új beszerzést. 

 

Várom válaszát. 
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Hornok Béla 
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