Az MVM TSZSZ értékelése az MVM társaságcsoport szintű bérkonfliktus kérdéséről
Az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség (MVM TSZSZ) 2013. május 7-én ülést tartott.
Ezen áttekintette az MVM csoport szintű 2013 évi bér és szociális megállapodással kapcsolatos
helyzetet és döntést hozott.
Előzmények:
1.) 2013 február 6-án ágazati szintű megállapodás került aláírásra, melyben a felek a
villamosenergia-ipari vállalkozások számára olyan bérajánlást tettek, ami biztosítja a
munkavállalók reálkeresetének megőrzését 2013-ban is.
2.) MVM TSZSZ 2013. március 8-án MVM társaságcsoport szinten kezdeményezte az ágazati
ajánlásnak megfelelő bérmegállapodás megkötését. Sajnálatos módon MVM Zrt. vezetése a
megállapodás aláírását elutasította. Az elutasítás fő oka az MNV Zrt. álláspontja, miszerint az
MNV Zrt. bérfejlesztési javaslata: „0” %
3.) A LIGA konföderáció az elmúlt félévben több alkalommal kísérletet tett az országos
versenyszintű tárgyalási színtéren a reálkeresetek megőrzését elérő bérmegállapodás
megkötésére, de a munkáltatók ellenkezése miatt ez nem valósult meg
4.) A LIGA konföderáció 2013. április 11-én tüntetést tartott a VOSZ székháza előtt, melyen több
száz fővel az EVDSZ aktivistái is ott voltak. Sajnos a tüntetés nem hozta meg a várt
eredményt, az országos bérajánlás továbbra sem született meg, és nem változott az MNV ZRt
álláspontja sem.
5.) A LIGA Tanács 2013. április 22-i ülésén rendkívüli napirendi pont keretében foglalkozott a
kialakult feszült helyzettel, és az alábbi döntést hozta: 2013. április 22-én a LIGA Tanács úgy
döntött, hogy a LIGA Szakszervezetek elnöksége Sztrájkbizottsággá alakul. A Sztrájkbizottság
célja, hogy összefogja a 2013-as bérajánlás megszületéséért eddig tett erőfeszítéseket, és
további nyomatékot adjon a tárgyalások folytatásának. A Sztrájkbizottság egyúttal elkezdi
felmérni a tagszervezetek sztrájkhajlandóságát és a szükséges mértékben előkészíti az
esetleges akciót. A LIGA Szakszervezetek közel fél éve szorgalmazza a bérajánlás létrejöttét,
mert ennek hiányában országszerte elmaradoznak a bérfejlesztések. A LIGA tagszervezetei
körében végzett felmérés alapján, a legtöbb helyen a bértárgyalások az országos bérajánlás
hiányában meg sem kezdődtek, vagy ahol megkezdődtek, a munkáltatói ajánlat alatta marad
az infláció várható mértékének. A LIGA Szakszervezetek sztrájkbizottsága felszólítja a
munkáltatói szövetségeket, hogy folytatódjanak a bérajánlásról szóló tárgyalások és a
munkabéke érdekében a lehető leghamarabb szülessen meg a bérajánlás a 2013-as évre.
6.) 2013. május elsején a LIGA elnöke bejelentette: ha nem lesz május 13-ig országos
bérmegállapodás megkezdődik a tüntetések, majd a sztrájkok előkészítése és
megszervezése.
Az MVM TSZSZ 2013. május 7-én áttekintette a villamosenergia-iparág, valamint az
országos helyzetet és egyhangú szavazással határozatot hozott, hogy létrehozza az MVM
TSZSZ Sztrájkbizottságát. Feladata: 2013. május 13-ával támogató aláírásgyűjtési akció
indítása a munkavállalók körében, sikertelen tárgyalás esetén döntés a demonstráció és a
sztrájk meghirdetéséről, azok konkrét időpontjáról és módjáról.
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