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Iktsz.: HVH-100/2012 

2012.04.13. 

 

Emlékeztető  
amely készült a 2012. ápril is 13-án  tartott MVM Vállalatcsoport  

Érdekegyeztető és Konzultációs Fórum  üléséről  
 
 

Munkavállalói oldal: 
Gál Rezső MVM TSZSZ elnök 
szakszervezeti képviselők a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Munkáltatói Oldal: 
Fluck Benedek MVM Zrt. humán erőforrás vezérigazgató-helyettes 
meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Fluck Benedek megnyitotta a bérmegállapodás témakörében tartott ÉKF ülést. 
 
Elmondta, hogy az elmúlt napokban számos egyeztetés, véleménycsere történt, a 
munkáltató átadta írásos javaslatát a megállapodás tartalmára vonatkozóan. 
 
 
Gál Rezső közölte, hogy a munkavállalói oldal két módosítási indítványt tett, amennyiben az 
elfogadásra kerül, úgy megköthető a megállapodás. 
 
Módosítási javaslatok: 
 
4. Infláció kezelése:  
 
Az infláció kezelés módja: az aláíró felek 2012 decemberében- amennyiben a 2012. év 
október hónapra az előző év azonos időszakához viszonyított, a Központi Statisztikai Hivatal 
által közzétett havi fogyasztói ár-index mértéke legalább 0,5%-kal meghaladja az infláció 
várható mértékét- korrekciós megállapodást kötnek a kereset színvonal, inflációt követő 
növelésére.  
 
5. 2012. évi keresetfejlesztés 
 
Az alapbérfejlesztés a helyi szintű szociális partnerek megállapodása alapján differenciáltan 
kerül végrehajtásra.  
 
 
 
Szünetet rendeltek el. 
 
 
 
 



  

  2    
 

 
 
Fluck Benedek elmondta a munkáltató által elfogadható változatát a megállapodás 
szövegének az alábbiak szerint: 
 
4. Az infláció kezelés módja: 
 

Az infláció kezelés módja: Az aláíró felek 2012. decemberében - amennyiben a 2012. év 
október hónapra az előző év azonos időszakához viszonyított, a Központi Statisztikai Hivatal 
által közzétett havi fogyasztói ár-index mértéke legalább 0,5%-kal meghaladja az infláció 
várható mértékét - korrekciós megállapodást kötnek a kereset színvonal inflációt követő 
növeléséről. 

 

5. 2012. évi keresetfejlesztés 
 
Az alapbérfejlesztés a helyi szintű szociális partnerek megállapodása alapján differenciáltan 
kerül végrehajtásra.  
 

Gál Rezső közölte, hogy a munkavállalói oldal a munkáltató javaslatát elfogadja.  

 

Fluck Benedek elmondta, hogy a megállapodás rendelkezéseit a tárgykörben kiadásra 
kerülő csoportszintű utasításban foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a 
keresetfejlesztés végrehajtására az MVM Zrt.  2011. üzleti évet záró Közgyűlését (2012. 
05.09.) követő havi munkabérek elszámolásával egyidejűleg, 2012. január 1. napjára 
visszamenőleges hatállyal kerül sor. 

 

Gál Rezső közölte, hogy a megállapodást parafálja, 2012. 04. 18-ig egy megerősítő 
álláspontot is átadnak, majd a Felek kölcsönösen szignálták a megállapodást. 

 
Kmf. 

 
Az emlékeztetőt készítette: Éliás Andrea 
 
Jóváhagyta:  
 
 
Fluck Benedek 
humán erőforrás vezérigazgató-helyettes 
 
 
Gál Rezső 
MVM TSZSZ elnök 


