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Dr. Orbán Viktor
Miniszterelnök
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége hosszú ideje az egyik kezdeményezője a
szociális párbeszéd érdemi megvalósulásának az ágazaton belül. A közlekedési szakma speciális és
szerteágazó kérdéskörei miatt nem szűkíthetőek le a bipartit együttműködés szintjére, mert sok
kérdésben az állam és az önkormányzat tulajdonosi szerepben is feltűnik. A törvényhozás és egyes
kormányzati célok az egyik legfajsúlyosabban érintettek a közlekedési szakma területén, éppen
ezért szorosabb együttműködés megvalósulása mellett a kormányzati célkitűzések is jobban
teljesíthetőek. Legutóbbi válaszlevelében a partnerként a szakminisztériumokat, illetve Fónagy
János Parlamenti Államtitkár urat jelölte meg kapcsolattartóként. Jelezni kívánjuk, hogy a
rendszeres megkeresésekre folyamatos elutasító válaszokat kaptunk.
Október 9-én az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezetének Főtitkára is
Budapestre látogatott és a kerekasztal beszélgetésre meghívott kormányzati oldal képviselője a
találkozót szinte az utolsó pillanatban lemondta. Sajnáljuk, hogy az európai szinten 2,5 millió
munkavállalót képviselő főtitkár urat (Eduardo Chagas az EU politikai köreiben is elfogadott
személy, a párbeszéd híve) sem tekintik partnernek és a hosszú hetekkel előzetesen leegyeztetett
megbeszélésről Fónagy János Úr távolmaradt.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Kérjük, hogy érdemi intézkedéseivel segítse elő, hogy a kormányzati elképzelések a szakma
bevonásával, a közlekedési kerekasztal keretei között nyerhessenek támogatást. A KSZOSZ a
múlthéten tartotta éves kongresszusát és az alábbi petícióval, hét pontos követeléssel kívánjuk
felhívni a figyelmet a szakmában feszültséget okozó kérdésekre és egyben várjuk érdemi,
együttműködésre irányuló válaszát.

Budapest, 2013. október 14.

Tisztelettel
Nemes Gábor

Elnök

A Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége
Kongresszusának üzenete.

Felszólítjuk a Kormányt, hogy változtasson az eddigi, szociális párbeszédben
való részvételtől elzárkózó magatartásától, és a kompetens személy kijelölése
mellett haladéktalanul kezdődjenek meg a tárgyalások az alábbi témákban:

1. Kezdjen szakmai párbeszédet a közlekedési ágazaton belül a Közlekedési Kerekasztal
létrehozására.
2. Tegyen intézkedéseket a közösségi közlekedés menetrendjeinek összehangolására.
3. Tartsa hatályban a korkedvezmény intézményrendszerét!
4. Vizsgálja felül a veszélyes és egészségre ártalmas munkakörök szabályozását.
5. Biztosítsa és tegyen lépéseket annak érdekében, hogy minden munkavállaló tranzakciódíj
mentesen jusson a havi munkabéréhez.
6. Vizsgálják felül a gyorsvonati pótjegy bevezetésének kedvezőtlen hatását a
munkavállalókra, a vasutas munkavállalók családtagjaira és nyugdíjasaira, valamint a közúti
közlekedésben dolgozókra is.
7. Elvárjuk, hogy Magyarországon a járművezetők és nemzetközi gépjárművezetők szakmai
státuszát ismerjék el.
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