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Tisztelt Miniszter Úr!
A Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége (KSZOSZ), a csaknem 30 ezer tagot
tömörítő közlekedési ágazat legnagyobb szakszervezeti szövetsége kezdeményezi, hogy a
korkedvezmény intézményének megvédése, több tízezer munkavállaló helyzetének tisztázása
érdekében, párbeszéden alapuló azonnali konzultáció kezdődjön.
A korkedvezmény megoldatlansága már több mint tíz éve húzódik. Szövetségünk számtalan
esetben kezdeményezett konzultációt, demonstrációkat szervezett és elsőszámú
kezdeményezője volt a szakmai alapon történő egyeztetéseknek. Ebben a kérdésben készek
voltunk – és vagyunk – konkrét program kidolgozására és közös munkára is vállalkoznánk, de
mindezidáig nem történt előrelépés. Mellékelünk az Ön számára néhány dokumentummásolatot, hogy bizonyítsuk, milyen hosszú ideje nem találnak megoldást a felek.
Hozzátesszük, hogy ennyi idő után, még ebben a helyzetben sem fogadhatjuk el azt a
javaslatot, hogy a korkedvezményre jogosító idők megszerzését a kormány 2014. december
31-vel megszünteti. Olyan azonnali döntésre van szükség, amely haladékot és egyben
garanciát ad arra, hogy a határidő-hosszabbítás alatt megoldás születik a korkedvezmény
kiváltására, egy rugalmas rendszer működtetésére.
Tisztelt Miniszter Úr!
A KSZOSZ konzultációt kezdeményez és széles körű szakma párbeszédet javasol a kormány,
a munkáltatói- és a szakszervezeti oldallal közösen. Célunk, hogy a korkedvezmény
megszüntetésének határidejét legalább egy évvel halasszák el, s ez idő alatt a megoldást
tripartit munkabizottság megalakításával, konkrét határidő megjelölésével lehessen
kidolgozni.
A megbeszélés javasolt helyszíne és időpontja:
KSZOSZ, Bp. VIII. ker. II. János Pál pápa tér 3.
2014. december 15. 10. 00 óra
Várjuk Miniszter Úr mielőbbi érdemi javaslatát alternatív időpont, helyszín meghatározását,
amennyiben az általunk megjelölt időpont nem megfelelő. Kérjük, ez ügyben még a héten
egyeztessünk, hogy minden szereplő időben értesülhessen az esetleges változásról.
Szakszervezetünk a tárgyalóasztalnál történő megbeszéléseket támogatja, de ennek hiányában
a december 15-ére tervezett, több szakszervezet által bejelentett útlezárási akciók aktív
részese lesz.
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