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efl.9ly.tt"+.!"FÉqen jeÍenlqg is fulv1ak kormányközi egyeztetések, melyek célja
a MALB/ Zrt. jövőbeni stabil működ&lfultételeinck megalapoása érdekÓbán közós
stntég! kldolgoása, ezen belÍll iE elsódleges cél a társaság gazdasági helyze6nck
stabílizálása.

FentiEken túkrenően táÍgyi rrngkeresétükkcl kapcsola&an az MNV Zrt-t ódntlí, a
|*bor jogseabályok ahpján bnnálló tár}ékoztatást k&gk vagyunk regadni érdeh
képvÍsoHi szeruelkneh au aHbbialÖan i*moÍÍ#tt szabályozáanat rrqtleteloen'

A2aa7. évi CVl. törvény (Vtv.) az államl tulajdonÚ gazdaságitársaságok elidegení6
se esetérc ezabáppz1q* az adott társaságnál lévó munkalállalói érdckrepúrenu
szervek felé az MIs/ Zrt. tá|ékoztatási kötelezettségét az értékesÍtéssel oószefüg-
gé9!en A tÜryé|y 42' s (5) békezdése egyértelműen elöÍrja, hogy a munkavállató<
érdekvédolmével kapeo-latos, ezen türrvényben elóírt kötelczettse,jeren illltovábbi-
igy külÖnögen a Munka Törvénykönyvérólsaóló í992. éviXXll. torvényben a munkál-
tatlra vona*ozóan meghatározott - tájékoáatásl, véleményeztetési és konzultáciÓs
kötelezettefu nem az MNV Zrt-t terheli.

A MALá/ zít.zffi7. évi privatü*it*óját köt'#n taffit a Énti törvényi rgndelkezéa ér-
tslrnóben az 1992' évi XXll. tönÉnybcn (Mt.} aÉIrt _ a munkavÍezony alanyai között
rnegtsvÖ - mindcn ielbgű munlcáltatfi t€ítplö, a tárcaság érdckképvÍsele{iEzeÍYei fie_
E fgnnálb táiékoaatási éÉ €9}Íéb kmelgetbég a társa{ tulajdono*át az AirBridge
Magyarorczfui Vagyonkeze6 at{ terh€li. Ennek éÍblmébén a EzakszErveret a
ffitnléltatótól minden olyan léÍd&bn qékoztatást lGÜh€{ amely a munkarrá$alrák
munkavÍszonnyalosszcffiggö gazdasfuÍ é9 3uo6iális érdekeÍvelkapcsoláos. A mun-
lcáltaó podig eá a t4jll<oztatet és lnté*edésárek hdoklását Írtn Bdffia rrng'

Az MNV Zrt., mint korábbi tula|donos a MALfu Zrt. állami tulajdonú részesedésének
értékesítését követően a NüALá/ csoport munkavállalóinak gazdaságlát szociálÍE
érdckeit érlntó kérdéselÓen, mivel nem mlnösül munlcáÍtatóijoggyakodónak nem tud
íelvilágosÍtást adni. A táiékoztatáe adására a hatályos törvényi elöítások szerint a
MALB/ Zrt. tula|donosa' mint munkáltatÓ jogosult éE kötelé$ is egyöen.

funennyiben az AirBrEge Mryyaroreág Vagyonlezel{l zít. a prtvatkációs ezgreó-
dásben e6Ín munkaválhlókat érNnti kedetr*üségeit rem téliesiti az lrlt.l\/ &t. €een
lótehzet@ck igényérvénymítégére vona*ozóan a szerzód& rendelkeÉsisrerlrrtl
lgényérvénycs{téei $zközökkgl élni fu .

Kérem T. Elnök Urakat, hogy azon megkereséstlkfiel, melyben a MALÉV Zrt' munkál-
tatli|oggyakorlÓjának van E'ékoztatáei kötebzeüsfue a tuALÉV zrt. Íelé forduljanak,
hogy a munkgvállalók szociálls és gazdaságiérdekeit érlntő kérdésekten a részletes
tajékoáatást megadhasge ézgn fontos a munkavállalókat érirrtó kérdésekben.


