
 

ÁLLÁSFOGLALÁS 

a Magyar Villamos Művek társaságcsoport szintű bértárgyalás kapcsán 
 
1. Az MVM csoport Érdekegyeztető és Konzultációs Fórum szakszervezeti oldala, az MVM 

TSZSZ tárgyalódelegációja megállapítja, hogy a 2013. június 14-én lefolytatott MVM 

társaságcsoport szintű bértárgyalás eredménytelenül zárult.  

2. A munkavállalói oldal ajánlatában a bérekkel kapcsolatosan a 3,1% kereset színvonalnövelést és 

a szociális ellátások reálértékének megőrzését kezdeményezte, melyről szóló részletes javaslatát 

írásban átadta. 

3. A szakszervezetek szóbeli indoklásukban – többek között – megerősítették, hogy ajánlásként 

korábban mind a Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság keretein belül aláírt ágazati 

megállapodásban (2013. február 6.), mind a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs 

Fórumán (2013. május 22.) aláírt megállapodásban is a nettó keresetek reálértékének megőrzése 

szerepel.  

4.  A megkérdezett Munkavállalók abban bíznak, hogy 2013-ban nem fog csökkenni a 

reálkeresetük és ezen véleményüknek nyomatékot adva közel ötezer támogató aláírást jutattak el 

a szakszervezetekhez. 

5. A munkáltató egyéb érvelések mellett bejelentette azt is, hogy az országos bérajánlásról csak a 

sajtóból értesült, erről hivatalos tájékoztatást a mai napig nem kapott. A mozgóbérkeret terhére 

1,6%-os alapbérfejlesztést javasolt a jóléti és szociális kiadások változatlanul hagyása mellett, és 

mindezekről szóló javaslatát írásban átadta. 

6. A szakszervezet a munkáltatói oldal javaslatát nem fogadta el, fenntartotta a 2. pontban jelzett 

álláspontját, valamint egyebek mellett felhívta a munkáltató figyelmét arra, hogy értékelésük 

szerint az MVM csoport 2012. évi gazdasági eredményei megalapozzák a munkavállalói 

elvárások teljesülését. 

7. Az MVM TSZSZ vezetősége bejelentette, hogy kész további tárgyalásokat folytatni. Egyúttal 

jelezte azt is, hogy sztrájkbizottságként – 2013. július 2-ára 10:00 órai kezdettel a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. székháza elé – megkezdte a tüntetés szervezését. Amennyiben a 

tüntetés időpontja előtt a bérmegállapodás aláírásra kerül, a tüntetés elmarad. 

8. Felhívással élünk a Munkavállalók felé: Vegyetek részt a demonstráción!  

9. A sztrájkbizottság ismételten írásbeli kéréssel fordul mind a politikai, mind a gazdasági 

döntéshozók felé, tegyék meg a szükséges lépéseket a munkaügyi konfliktus feloldása 

érdekében. A szakszervezetek ezúton jelzik, hogy 2013. május 13-án már írásbeli kéréssel 

fordultak az MNV Zrt. Igazgatóság Elnökéhez, melyre még nem kaptak választ. 

10. A sztrájkbizottság kéréssel fordul a LIGA Szakszervezetekhez, nyújtson segítséget az MVM 

csoport bér- és szociális megállapodásának megkötése érdekében. 

 

Budapest, 2013. június 14.  
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