
Villamosenergia-ipari Bdr 6s Szociälis Megällapodäs

2018.6vre

Jelen megällapodäs a villamosenergia-ipa Alägazati Pärbeszid Bizottsägban folytatott

szociälis pärbeszdd eredmdnyekdnt, a Villamosenergia-ipari Tärsasägok Mtu*aaddi

Szövets€ge, \'alamint az Egyestilt Villamosenergia-ipari Dolgozök Szakszervezeli Szövetsege,

6s a Bänya-, Energia- ds Ipari Dolgozdk SzakszeNezete (toväbbiakban: Felek) között.iött

161rc.

A Versenyszfdra 6s a Kormäny Älland6 Konzultäcids Fdrumänak keretdben egyes szociälis

partnerek között ldtrejöft orszägos megällapodäsban megfogalmazottakat figyelembe vdve

Felek az aläbbiakban ällapodnak meg:

2 .

1 . A Megällapodäst kötö felek kiemelt fontossägünak tatjäk, hogy a szocialis parlnerek a

bdrtä.rgyaläsok sorän a munkahelyek megörzesdt ds a munlabdke megörzdsdt tekintsdk

elsödlegesnek ügy, hogy a foglalkoztatäs biztonsägät ds a szakmai szinvonal emeldsdt

kezeljdk kiemelten.

A felek azt ajänljäk a tä'rsasägcsoport-, ds mu*ahelyi szintü szociälis parhereknek,

hogy a 2018. 6vi bör- 6s szociälis megällapodäsok megkötdse ds vdgrehajtäsa soran

tärsasäg gazdasägi helyzetdtöl filggöen vegydk figyelembe a 2018 dvben

bekövetkezö järuldkcsökkentdsbö1 fakadö költsögnegtakaritäst, a värhatö infläci6

mdfidkdt 6s a munkaerö-piaci helyzetet.

3. Ezek alapjän Felek, az ägazat munkaero piaci pozicioinak nregtartasa ds a kialakull

bddeszültsigek kezeldse drdekdben dL ajänlJ1k a tärsasägcsopofi-, 6s munkahelyi

szintü kollektiv bdfitugyaläsokat folytatö szociä]is parlnereknek, hogy 2018-ban a

tärsasäg gazdasägi helyzetdtöl fuggöen a b€rek reä16tökdnek növel€se drdekdben

folytassanak egyeztetdseket.



4.

5 .

A Megallapodäsban löszt vevö felek azt ajänljäk a tärsasäg csoport 6s a munkahclyi

szintü szociälis partnerekoek, hogy a 2018. 6vi bdr- 6s szociälis nTegällapodäsok

megköt6se ds vdgrehajtäsa sorän az egy före jutö i6l6ti szociälis költsdgmutatö

villamosenergia-vdtelezdsi kedvezm€ny, valamint a munkältat6 ältal töNdny alapjän

kötelezöen nyüjtott juttatäsok költsdge n61kü1 szämitott reäLdfieke nreg6rzödjön. A

tiirsasägcsopoft illerve a helyi szintü megä]]apodäsban ezen költsdg birbe val6

konvefläläsifuöl a szociälis partnerek megällapodhatnak.

Az ÄBTR egyes b€rosztälyaiban az 2018. januär i-töl alkalmaz|uldd ägazati

bdrminimum drtdkek az aläbbiark:

. 1. bdroszlälyban (villamosenergia-ipari r.inimä1bdr)r 1 38.000, Ft/hö;

r 2. bdrosaälyban (villamosenergia-ipari garantält bdnnininun): 180.500,- Ft/h6;

. 3. bdrosztälybanr 188.100,- Ft/h6;

. 4. b€rosztälybanr 228.500.- Ft/h6.

A megällapodö felek vällaljak, hogy a tarsasägcsoport illetve a heiyi szintü

megällapodäsban rögzitik az infläcid kezeldsdnek mödjät.

7. Felek megällapodnak abban, hogy jelen megällapodäs röszdt kdpezi a

Villamosenergia-ipari Kollektiv Szerzöddsnek (VKSZ), szöveget leljes terjedeln]ibcn

bekerül a VKSZ 2. sz. melldkletdbe ,.1. 2018. övi megällapodäs" - ha annak feltetelci

megteremtödnek együttesen kd k annak kiterjeszt6sdt.

8. Jelen megäl1apodäs akkor ldp hatalyba, ha a megällapodäsl kötök illetdkes förumai

j 6vähagyj äk.

Budapest, 2017. december 1 8.
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