
FELHÍVÁS 

 

Tisztelt Kollégák, Kedves Tagtársak! 

A www.vd.hu honlapon olvashattátok, hogy az MVM Társaságcsoportnál még mindig nem került 

megkötésre a 2013. évi bér- és szociális megállapodást! 

Ezt mérlegelve, az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség (MVM TSZSZ) úgy döntött, 

hogy sztrájkbizottságként 2013. július 2-án 10 órai kezdettel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

székháza elé, Budapest, XIII. Újpest rakpart Gogol utca és Ipoly utca közti szakasza tüntetést 

szervez. Miért erre a helyszínre?  

A tüntetés célja, hogy felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy bár a Versenyszféra és a Kormány 

Állandó Konzultációs Fórumán 2013. május 22-én megállapodás született a nettókereset 

reálértékének megőrzéséről, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek a 2013. évi bérfejlesztésre 

vonatkozó korábbi „0%-os” határozata nem került módosításra! E miatt az MVM társaságcsoport 

szintű bértárgyalás – az MVM csoport 2013. évi kiemelkedő gazdasági eredményei ellenére – nem 

vezetett eredményre! Az MVM csoport menedzsmentjének nincs a „0 %-ostól” eltérő mértékű 

megállapodási lehetősége.  

Ezt a szakszervezet – mint tárgyaló fél – elfogadni nem tudja, a munkavállalók nevében pedig 

határozottan visszautasítja! 

A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hivatkozott határozata egyébként azt is eredményezi, hogy az MVM 

csoport menedzsmentje nem tudja teljesíteni a 2013. február 6. napján megkötött, Villamosenergia-

ipari ágazati bér- és szociális megállapodás, a bérek reálértékének megőrzéséről szóló ajánlását. 

Annak ellenére sem, hogy az MVM csoport képviseletében az MVM Zrt. menedzsmentje az ágazatban 

kötött megállapodást támogatta.  

Ezért kell a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő menedzsmentjének lépnie – tekintettel az országos 

versenyszférás ajánlásra is –, a „0 %-os” határozatát visszavonnia. Követeljük ezt közösen! 

Követeljük, hogy  

 a központi határozatok ne lehetetlenítsék el a béralku intézményét! 

 a munkavállalók reálpozíciói ne romoljanak 2013. évben sem, különösen ne központi 

intézkedés vagy döntés okán! 

 az alsóbb szinteken ne lehessen figyelmen kívül hagyni a felsőbb szinteken elért 

megállapodásokat, még akkor sem, ha ezek ajánlások! 

Felhívunk minden EVDSZ-hez tartozó tagszakszervezetet, hogy minél nagyobb létszámban vegyen 

részt a demonstráción, kifejezve együvé tartozásunkat, szolidaritásunkat egymás iránt! 

 

Legyünk szolidárisak! Vegyünk részt közösen a demonstráción, hiszen 

E g y ü t t  e r ő s e b b e k  v a g y u n k !  

 

 

MVM TSZSZ Vezetősége 

Gál Rezső elnök 
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