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Az ÉKF ülésen a munkáltatói oldal és munkavállalói érdekképviseleti oldal képviselői az MVM Társaság-
csoportban fennálló aktuális kérdéseket tárgyalták meg azok rendezése érdekében. Az ülésen összesen há-
rom napirendi pont szerepelt a következők szerint. 

 
1. A 2008. március 11-én létrejött MVM Társaságcsoport szintű szociális- és bérmegállapodás végrehajtá-

sának áttekintése, az aktuális feladatok meghatározása. 
Felek humán szakterületi tájékoztatást kaptak a csoportszintű bérmegállapodás időarányos végrehajtásá-
ra vonatkozóan. A csoportszintű megállapodás 1. pontja intézkedik arról, hogy az éves előrejelzések 
alapján indokolt esetben inflációs kiigazítást kell alkalmazni. Az MNB, valamint a PM aktuális prognó-
zisa alapján Felek megállapodtak arra vonatkozóan, hogy az MVM Társaságcsoport valamennyi Társa-
ságánál az éves szintű 7,5 %-os keresetfejlesztésen túl 1,3 %-os inflációs korrekciót alkalmaznak. A ter-
vezettnél nagyobb mértékű infláció kezeléséből adódó bérhányad a munkavállalók részére egy összeg-
ben, bérarányosan december 20-ig kerül kifizetésre. A bérmegállapodás végrehajtására vonatkozóan 
felmerülő egyéb kérdésekben a megállapodás helyi szinten történik. 
Felek ezzel a 2008. évi MVM Csoportszintű szociális- és bérmegállapodást teljesítettnek tekintik. 
 

2. A Paksi Atomerőmű területén tevékenységet végző, az MVM Társaságcsoporthoz tartozó társaságok 
munkavállalóit érintő kérdésekben a munkáltatói oldal és a munkavállalói érdekképviseleti oldal képvi-
selői több alkalommal egyeztettek. A többhónapos szakértői munka eredményeként megállapodás jött 
létre, amely a vitatott kérdéseket megnyugtatóan rendezi. A megállapodás csatolva. 

 
3. Az „egyebek” napirendi pont keretében a munkavállalói oldal képviselő kezdeményezték az időszakos 

Vezérigazgatói Tájékoztató megtartását. Kérték, hogy Mártha Imre vezérigazgató úr adjon tájékoztatást 
a mintegy 120 fő szakszervezeti tisztségviselő részére a 2008. évi eredményekről, az MVM Társaság-
csoport aktualizált stratégiájáról, 2009. évi üzleti tervéről, valamint a társadalmi tisztségviselők előzete-
sen írásban is tehessenek fel kérdéseket. A munkáltatói oldal Vezérigazgató Úr nevében ígéretet tett a fó-
rum mielőbbi összehívására. 

 
Budapest, 2008. december 2-án. 
 
 

 
A munkáltatói oldal képviseletében: A munkavállalói érdekképviseleti oldal képvi-

seletében: 
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