
(Munkavállalói oldal 3/A. sz. tervezete) 
 

Villamosenergia-ipari bér- és szociális megállapodás 2009. évre 
a Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége, valamint az 

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, és a 
Bánya- és Energia-ipari Dolgozók Szakszervezete között. 

 
Felek az OÉT megállapodásban és a VKSZ IV. fejezet 2.2 és X. fejezet 2. pontjában 
foglaltakat alapul véve az alábbiakban állapodnak meg: 
 
1. A felek  a megállapodás hatálya alá tartozó társaságoknál az egy fıre jutó bruttó keresetek 

4,5 -6,5%-os (amennyiben a 2. pontban a 4,5% x-re változik, úgy ezen ajánlati mérték is 
változik x+2) növelését ajánlja a csoport és helyi szinten bértárgyalásokat folytató 
szociális partnereknek.  

 
2. Felek az ajánlás mértékének meghatározásánál abból indulnak ki, hogy a fogyasztói 

árszínvonal várható éves átlagban 4, 5%-al (tárgyalási mandátum a 4,5% érték változhat 
új x-re) növekszik. Amennyiben 2009. június 30-án és 2009. november 1-jén az MNB 
éves elırejelzése alapján a fogyasztói árszínvonal növekedése a tervezett 4, 5%-ot 
legalább 1%-al meghaladja, a  csoport és helyi szinten megállapodó felek kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy tárgyalásokat folytatnak az esetleges további bérintézkedésekrıl.   

 
3. A megállapodás hatálya alá tartozó társaságoknál 2009. január 1-jei hatállyal a teljes 

munkaidıs statisztikai állományban lévıkre vonatkozóan alkalmazható munkabér nem 
lehet kevesebb az alábbiaknál: 
- minden munkavállalóra vonatkozóan (villamosenergia-ipari minimálbér) 76.300 Ft/hó; 
- a legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igénylı munkakört 

betöltıkre vonatkozóan 90.000 Ft/hó; 
- akkreditált felsıfokú szakképzettséget igénylı munkakört betöltı munkavállalókra 

115.400 Ft/hó; 
- a felsıfokú iskolai végzettséget igénylı munkakört betöltıkre vonatkozóan 144.200 

Ft/hó. 
 
4. A munkáltatók kötelezettséget vállalnak arra, hogy 2009-ben éves szinten a jóléti és 

szociális juttatások 1 fıre jutó értékét minimálisan 4,5%-al növelik.  
 

5. Felek indokoltnak tartják, hogy a helyi, társaságcsoport szintő bértárgyalások során a 
villamosenergia-iparban is a munkahelyek megırzését tekintik elsıdlegesnek. 

6. Felek kifejezik szándékukat, hogy 2009-ben kidolgozásra és aláírásra kerül egy 
megállapodás az iparági tarifa rendszerrıl.  

 
7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás részét képezi a Villamosenergia-

ipari Kollektív Szerzıdésnek, és együttesen kérik annak kiterjesztését. 
 
8.  Jelen Megállapodás akkor lép hatályba, ha az aláírók illetékes fórumai jóváhagyják.  
 
Budapest, 2009.  február  
 
A munkáltatói szövetség oldaláról: 
 
         VTMSZ 
A szakszervezetek oldaláról: 
 
 
EVDSZ        BDSZ     


