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Kérem, engedje meg, hogy a hazai polgári repülés földi kiszolgálási területén dolgozók nevében

felhÍvjam figyelmét egy fontos ügyre, amelyről 2012. december közepén szavaz az Európai

Parlament. Az Európai Bizottság hozzálátott az európai repÜlőterek földi kiszolgáló piacát szabályozó

961 67 l Éc direktíva fel ülvizsgá latá hoz.

Az L996-os irányelv nagyban növelte a Versenyt a szektorban. A piacnyitás nyomán legalább két-

három vállalat Verseng a légitársaságok megbízásaiért repülőterenként. Ez komoly, előre nem látott

problémákat hozott. Az árverseny negatívan érinti a szolgáltatási színvonalat és az üzembiztonságot'

Az egyik legnyilvánvalóbb példát erre éppen a budapesti repülőtér szolgáltatja, ahol az állami

tulajdonú Malév GH mellett a török Celebi GH és a brit Menzies Versenyez'

Az eredmény: öt éve folyamatosan értéktelenedő fizetések, a munkaerő gyorsuló ütemű

lecserélődése, egyre több kölcsönztjtt munkavállaló, korábban ismeretlen munkahelyi balesetek.

Gondolná, hogy azok a szakemberek, akik az Önt is szállító repülőgépek tankolásáért, súlypont-

számításáért vagy épp jégtelenítéséért felelnek, L10-14o ezer forintot vihetnek haza a hónap végén?

A földi kiszolgálás munkaerő-intenzív terület. Az árversenybe bocsátkozó kiszolgáló cégeknek

kézenfekvő, hogy ezeken spóroljanak. Ugyanakkor kiszámolható, hogy egységnyi megtakarítás a földi

kiszolgálási díjban csupán töredék résznyi csökkenést hoz a jegyárakban. A légitársaságok

költségstruktúrájuknak ugyanis csak egészen kis szeletét adja a kiszolgálási díj.

A Bizottság aktuális javaslata további deregulációt, piacnyitást hozna. Korlátozások nélkül tenné

lehetővé légitársaságok számára, hogy saját járataikat kiszolgálják. Ezen túl, az 5 milliósnál nagyobb

, éves utasforgalmú légikikötőkben - mint a miénk is _ minimum három fÜggetlen kiszolgálócég

versengését írnák elő. Mindez színvonalcsökkenéssel, a bérek további értékvesztésével, a munkaerő

cserélődésének gyorsulásával, a munkahelyi és repülés-biztonság romlásával fenyeget.

A fentiek miatt szervezett az Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége (ETF) demonstrációt

Briisszelben, egy nappal a Parlament Közlekedési és ldegenforgalmi (TRAN) Bizottsága ülése előtt' A

kétezer-ötsz áz dolgozőtiltakozásának is hála, a TRAN elutasította az Európai Bizottság javaslatát.

Budapesten az elhibázott privatizáció hatásai és a Malév sajnálatos megszűnése miatt az egész

ágazat- és benne az állami Malév GH _ komoly nehézségekkel küzd, jelenleg visszafejlődik. A

tervezett dereguláció az egész hazai légiközlekedés számára újabb komoly csapás lenne, amely több

tízmilliárd forint veszteséget hozhat Magyarországnak évről évre. Ennek megakadályozása

meggyőződési.ink szerint közös nemzeti érdek'

Arra szeretném kérni, hogy Ön is mondjon nemet a javaslatra december 12-L3'án, amikor az a

plenáris ülés elé kerÜl. Ha ideje engedi, és felkeltette érdeklődését az ügy, a legnagyobb örömmel

állok az ön vagy munkatársai rendelkezésére részletesebb tájékoztatással - akár Budapesten, Vagy a

jövő hét folyamán, egyeztetett időpontban, BrÜsszelben'

Budapest, 2012. november 20.
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