
TERVEZET 

Érdekérvényesítési lépések a 2011. évi bér- és szociális megállapodás 

megkötése érdekében 

 

 

Előzmények  

A 2011. évi bér- és szociális megállapodásról folyó tárgyalások forduló ponthoz érkeztek. A 

munkavállalói oldal 2011. január 26. napján bejelentette a konfliktus helyzetet. A 2011. február 9. 

napi tárgyalásra a tárgyalódelegáció az alábbi felhatalmazást kapta: 

1.)  A következő ágazati bértárgyaláson tegye világossá a munkáltatói oldal számára, hogy a 

munkavállalói oldal - tárgyaláson előterjesztett - ajánlata az a minimum, ahol még a 

megállapodás konfliktus nélkül létre jöhet. 

2.) Ha a fenti pontban leírt ajánlattól a munkáltatói oldal elzárkózik, akkor a munkavállalói oldal 

jelentse be a sztrájkbizottság megalakulását, kezdeményezze azonnal az elégséges 

szolgáltatásról való tárgyalást, az MKDSZ felkérését a közvetítésre és jelentse be a 

megállapodás elérése érdekében várható érdekérvényesítő lépés sorozatot. 

 

Érdekérvényesítési lépések 

 

1.) Sajtótájékoztató a villamosenergia-ipari ágazatban kialakult konfliktus helyzet okairól, a 

szakszervezeti követelések tartalmáról. 

Határidő: n+2 nap (2011-02-11) 

 

2.) Levél a jelentős tulajdonosi csoportok igazgatósági, felügyelő bizottsági elnökeihez, 

ügyvezetőihez, kezdeményezve a személyes egyeztetés lehetőségét. 

Határidő: n+2 nap (2011-02-11) 

 

3.) Levél a jelentős tulajdoni hányaddal rendelkező multinacionális cégek igazgatósági, felügyelő 

bizottsági elnökeihez, ügyvezetőihez, személyzeti igazgatóihoz, a miniszterelnökhöz, a 

gazdasági miniszterhez és az állami vagyonkezelő ügyvezetőjéhez, feltárva a kialakult 

konfliktushelyzet okait, a munkavállalói követelések jogosságát, kérve a személyes 

egyeztetés lehetőségét és segítségüket a konfliktus feloldásában. 

Határidő: n+7 nap (2011-02-16) 

 

4.) Levél a nemzetközi szakszervezeti szövetségek és más külföldi és hazai szakszervezeti 

szövetségek, illetve szakszervezetek vezetőinek, tájékoztatva őket a kialakult helyzetről és 

kérve szolidaritásuk kifejezését a döntéshozók felé. Kérve továbbá a multinacionális cégek 



anyavállalatainál működő szakszervezetek segítségét az egyeztetések létrejötte és a 

konfliktus feloldása érdekében. 

Határidő: n+7 nap (2011-02-16) 

5.) Levél az Európai Üzemi Tanácsok vezetőinek, tájékoztatva őket a kialakult helyzetről és kérve 

segítségüket az egyeztetések létrejötte és a konfliktus feloldása érdekében. 

Határidő: n+7 nap (2011-02-16) 

 

6.) Keresetlevél beadása a bírósághoz, amennyiben az elégséges szolgáltatásról nincs 

megállapodás 

Határidő: n+7 nap (2011-02-16) 

 

7.) Tüntetések tartása adott nemzeti nagykövetségek előtt, majd sajtótájékoztató. 

Határidő: n+16 nap (2011-02-25) 

 

8.) Tüntetések szervezése az Állami Vagyonkezelő, az MVM az E.ON, az RWE és az EDF 

magyarországi székhelye előtt, majd sajtótájékoztató. 

Határidő: n+21 nap (2011-03-02) 

 

9.) Tüntetések szervezése a Gazdasági Minisztérium, az anyacégek székháza előtt. 

Határidő: n+23 nap (2011-03-04) 

 

10.) Sajtótájékoztató a március 4-i tüntetésekről és az iparági sztrájk időpontjának bejelentése 

Határidő: n+26 nap (2011-03-07) 

 

Az akció sorozat bármikor megszakítható, ha a konfliktus helyzet megszűnik, azaz a 2011 évi bér- 

és szociális megállapodás tartalmáról a megállapodás megszületik. Azon tulajdonosi csoportok 

tekintetében, akik az egyeztetések eredményeként elfogadják, a munkavállalói oldal 

megállapodásra vonatkozó minimum szintjét az akció program nem terjed ki. 

 

 

Budapest, 2011-02-04. 

 

 

 VÁPB munkavállalói oldal 


