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2013. FŐBB SZAKMAI MUNKÁI 

 

január 
 

 a csoportszintű kollektív szerződésre vonatkozó tézisek végleges 

szövegének kialakítása, 

 a TSZSZ, illetve az TSZSZ-re tartozó helyi szakszervezetek képviseleti 

jogosultságára vonatkozó egyeztetések lefolytatása,a szükséges 

nyilatkozatok megtétele 

 távolléti díj számításáról szóló csoportszintű utasítás szakszervezeti 

véleményezése, illetve a véleményezés koordinálása. 

február  
 

 a csoportszintű kollektív szerződés (CSKSZ) téziseire irányuló 

megállapodás egyeztetése, aláírása 

 a CSKSZ törzsszöveg egyeztetése a TSZSZ-hez tartozó szakszervezetekkel 

március 
 

 egyeztetés a munkáltatóval a csoportszintű bér- és szociális kérdésekről 

 beszámoló a villamosenergia-ipari szektor európai szintű 

érdekegyeztetési fórumának (Eurelectric) aktuális kérdéseiről 

április  
 

 egyeztetés a munkáltatóval a csoportszintű kollektív szerződés 

törzsszövegének tartalmáról, 

 egyeztetés a munkáltatóval a HAY munkakör értékelési és besorolási 

rendszer alapelveiről szóló megállapodás tervezetéről. 

május 
 

 ÉKF ülés előkészítése 

 HAY munkaköri értékelési rendszer bevezetésének előkészítése 

 egyeztetés a munkáltatóval a csoportszintű kollektív szerződés tartalmi 

elemeiről 

június 
 

 a humán adatvédelmi szabályzat véleményezése 

 a 2013. évi bér- és szociális megállapodás egyeztetése 

 egyeztetés a munkáltatóval a csoportszintű kollektív szerződés 

munkaszerződés c. pontjának tartalmáról 

július 
 

 a 2013. évi csoportszintű bér- és szociális megállapodás végleges 

szövegtervezetének kialakítása, 

 a HAY munkakör értékelési és besorolási rendszer alapelveiről szóló 

megállapodás szövegtervezetének egyeztetése, a tagvállalati 

szakszervezetek vélemények képviselete, 

 javaslattétel a 2014. évi szociális juttatási rendszer átalakítására a 

tagvállalati szakszervezetekkel történő egyeztetés alapján, 

 egyeztetés az MVM Zrt. humán adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

tartalmáról, 

 az MVM Csoport Etikai Bizottság ügyrendjének véleményezése, a 

tagvállalati szakszervezeti vélemények alapján 

augusztus  a 2013. évi csoportszintű bér- és szociális megállapodás alapján a 

tagvállalati bérmegállapodások megkötési folyamatának támogatása és 

koordinálása, a csoportszintű szempontok érvényesítése 

 az MVM csoport elismerési és díjazási rendszeréről szóló csoportszintű 

megállapodás véleményezése, a tagvállalati szakszervezetekkel történő 

véleményeztetés koordinálása 

szeptember 
 

 csoportszintű kollektív szerződés első két fejezetének 

szövegjavaslatának előzetes véleményezése, 
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 az egységes munkaszerződés sablon bevezetésével kapcsolatban az MVM 

Csoport munkavállalóinak tájékoztatása, illetve az aláírási folyamat 

támogatása 

október  
: 

 a csoportszintű kollektív szerződés tárgyalási ütemezésének 

előkészítésében való közreműködés, 

 az egészségbiztosítás munkacsoportban történő közreműködés: a helyi 

szakszervezeti vélemények összegyűjtése és képviselete, 

 a 2013. évi ÉKF ülések ütemtervének és a napirendjének egyeztetése. 

november 
 

 a csoportszintű kollektív szerződés I-II. fejezet szövegének 

egyeztetésében a helyi szakszervezeti vélemények összegyűjtése és 

képviselete 

 az egészségbiztosítás munkacsoport munkájában történő közreműködés: 

a helyi szakszervezeti vélemények összegyűjtése és képviselete 

december 
 

 az MVM csoportszintű szociális célú megállapodás a 2014. évi választható 

béren kívüli juttatásokról és az önkéntes pénztári munkáltatói 

hozzájárulásokról c. megállapodás tartalmának egyeztetése során a helyi 

szakszervezeti vélemények képviselete, a végleges megállapodás 

kialakításában való közreműködés, 

 beszámoló a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs 

Fórumának 2013. december 2-i üléséről, 

 az egészségbiztosítás munkacsoport munkájában történő közreműködés: 

a helyi szakszervezeti vélemények összegyűjtése és képviselete 

 

 


