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Tisztelt Elnök-Vezérigazgató Úr! 

 

Az MVM Érdekegyeztető és Konzultációs Fórum 2012. március 8-i tárgyalásán az MVM 

Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség (MVM TSZSZ) hivatalosan bejelentette a Munka 

Törvénykönyve 194 §-a alapján a kollektív munkaügyi vitát.  

Az Mt. 194 § (2) pontja alapján ezen dokumentum a szakszervezet írásban foglalt álláspontját 

tartalmazza.  

A kifogásolt intézkedés: az MVM  Társaságcsoporthoz tartozó munkáltatóknál nem kerültek 

kifizetésre a 2011 évi teljesítmények alapján járó prémiumok, különböző mozgóbérek és jutalmak, 

annak ellenére, hogy ezek az egyéni munkaszerződésekben, valamint a munkahelyi kollektív 

szerződésben szabályozva vannak és a munkáltatót kifizetési kötelezettség terheli.  

Megjegyzés:  A szakszervezet tisztában van azzal, hogy a kollektív szerződésben, valamint egyéni  

munkaszerződésekben is rögzített prémiumok, jutalmak valamint egyéb mozgóbérek kifizetésével 

kapcsolatosan tulajdonosi intézkedés hatására cselekszik az MVM Zrt, úgy is mint munkáltató és úgy 

is mint tulajdonos. Ez ügyben korábban levelet írtunk Németh Lászlóné miniszter asszonynak, a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszterének, azonban tőle válaszlevelet a mai napig nem kaptunk. 

(A levél mellékelve.) 

Úgy gondoljuk, hogy kezdeményezésünk az illetékesség szempontjából helyes volt, melyet 

megerősített a 2012. március 6-i keltezésű, a Miniszterelnökség titkárságvezetőjétől kapott levél is. 

(Levél mellékelve.)  

Álláspontunk szerint a fent jelzett szakszervezeti kezdeményezés azonban nem helyettesíti a Munka 

Törvénykönyvében rögzített, a kollektív munkaügyi vitára vonatozó paragrafus szerinti eljárást, 

nevezetesen, hogy a szakszervezetnek közvetlenül a munkáltató intézkedésével, illetve annak 

elmaradásával van kollektív munkaügyi vitája.  
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Kérjük, folytassunk tárgyalást – mind az MVM Zrt, mind az MVM társaságcsoport vonatkozásában – a 

probléma megoldása érdekében és kérem személyesen Önt is, tegyen meg mindent, hogy a 

konfliktus megoldódjon. 

Tájékoztatom, hogy az Mt. 195 § (1) bekezdése a következőt tartalmazza:  

„A felek a konfliktus rendezése érdekében tőlük független, a konfliktusban nem érintett személy 

közvetítését vehetik igénybe. A közvetítőt a felek közösen kérik fel a közreműködésre.” 

Jelen levelemben írásban is megerősítem azt a szakszervezeti kezdeményezést, hogy az MVM ÉKF 

kereteit felhasználva, közösen kérjük fel a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat elnökét, dr. 

Kovács Gézát a közvetítésre.  Jelzem, hogy e kérdésben az MVM ÉKF munkáltatói oldala szóban 

pozitív választ adott, melynek ismeretében már csak a közös (munkáltató-szakszervezet) írásbeli 

felkérést szükséges megtenni.  

 

Várom válaszát. 
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Gál Rezső 

MVM TSZSZ elnök 

 

 


