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Budapest, 2014. február 17. 

 
Németh Lászlóné Asszony 
nemzeti fejlesztési miniszter 
 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
 

Budapest 

 
 
 

Tisztelt Miniszter Asszony! 

 

 

Engedje meg, hogy ezúton is köszönetet mondjak a 2014. február 12-i konzultációs 
lehetőségért.  

 

Számomra megtisztelő, hogy az MVM csoport vonatkozásában két — a 
munkavállalókat érintő — témakörben konkrét visszajelzést adott. 

1. A 2014. évi MVM csoportszintű bér- és szociális tárgyalások vonatkozásában 
örömmel vettem azt a gondolatát, hogy Ön az MVM csoport 2013.évi 
teljesítménye alapján bízik a bértárgyalások gyors lezárásában. A 
bérmegállapodás alapját és számait az országos szintű bérajánlás képezheti.  

2. Tájékoztatott arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úrnak írt levelem, 
mely a prémium visszafizetések témakörében íródott, ismeri, valamint van 
tudomása arról is, hogy Miniszterelnöki Hivatal Önt jelölte ki a téma 
illetékesének. E vonatkozásban azt az ígéretet tette, hogy 2014 tavaszán — 
az évzáró közgyűlések idején — erre visszatérünk egy Önnel folytatott újabb 
tárgyalás keretén belül. 

 

Tisztelt Miniszter Asszony! 

 

 

Engedje meg, hogy tájékoztassam arról, hogy konzultációnkat követően 2014. 
február 12-én MVM csoportszintű bértárgyalásra került sor, mely az MVM 
Érdekegyeztető és Konzultációs Fórum (ÉKF) keretén belül zajlott le. Ezen egyrészt 
tájékoztatást hallottunk az MVM 2013. évi eredményeiről, és 2014. évi kilátásairól, 
másrészt hivatalos ajánlatot kaptunk az MVM HR vezetésétől a 2014. évi bér- és 
szociális megállapodás általuk javasolt számairól.  
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Számunkra megnyugtató, hogy az MVM csoport üzleti tevékenysége a terveknek 
megfelelően alakult, sőt várhatóan az üzleti tevékenység eredménye több mint 
15%-kal jobb, mint a tervezett. A tavalyi sikereken túlmenően idén megint egy sor 
új, nemzetgazdasági szinten is kiemelkedően fontos feladattal kell megbirkóznunk 
(gáz üzletági tevékenység, Paks II. előkészítése, stb.). E feladatok kapcsán — 
különösen a Paks II. vonatkozásában — de általánosságban is az MVM csoport 
tevékenységéről a Miniszterelnök Úr pozitívan nyilatkozott.  

Mindezek alapján érthetetlen, a fent leírtakkal aszinkronban lévő, hogy a 
munkáltatói oldal szóvivője az országos bérajánlással nem egyező keresetnövelési 
ajánlatot tett, konkrétan a 3,5%-kal szemben csak 2,0%-ot javasolt. Számunkra az 
is elfogadhatatlan, hogy a jóléti és szociális költségek emelése helyett a szóvivő 
reálértékcsökkentést kezdeményezett, mely ellentétes az országos ajánlással.  

Sajnálattal vettük tudomásul azt a tény is, hogy míg a szakszervezetek az elmúlt 
közel két hónapban már a negyedik alkalommal tettek javaslatot, hogy az országos 
bérajánlással megegyező bérmegállapodást kössenek, addig a munkáltató erre nem 
hajlandó.  

Tekintettel a fent leírtakra a szakszervezeti oldalnak nem volt más választása, mint 
bejelenteni a munkaügyi konfliktust.  

 

Kérem, segítsen abban, hogy a probléma — a konfliktus kiszélesedése előtt —
megoldódjon és az MVM csoportban a munkabéke helyreálljon. 

 

 

Segítségét megköszönve, 

 

 

 

 Tisztelettel üdvözli: 

 

 

  

 Gál Rezső 

 MVM TSZSZ elnök 


