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Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
 
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a legutolsó Önnek írt, 2013. június19-i levelünkre – melyben 
segítséget kértünk az MVM csoportnál kialakult munkaügyi konfliktus feloldásában – nem 
kaptunk Öntől választ. Ezúton tájékoztatjuk az aktuális helyzetről, miszerint az MVM 
társaságcsoporton belül a folyamatos egyeztetések, valamint az ágazati, és az országos 
bérajánlás megszületése ellenére sem sikerült a mai napig megegyezni az 2013. évi bérekről és 
szociális kérdésekről.  
 
Az MVM csoport Érdekegyeztető és Konzultációs Fórum szakszervezeti oldala, az MVM TSZSZ 
tárgyalódelegációja eredménytelennek tartja a 2013. március 8-án, majd június 14-én lefolytatott 
MVM társaságcsoport szintű bértárgyalást. A munkavállalói oldal az elmúlt év erőfeszítései és 
eredményei mellett mértéktartóan, csak a jövedelmek értékmegőrzését, tehát 3,1% kereset-
színvonalnövelést és a szociális ellátások reálértékének megőrzését kezdeményezte. 
Indoklásukban – többek között – megerősítették, hogy ezt támasztja alá mind a korábban a 
Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság keretein belül aláírt ágazati megállapodás, 
mind a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán aláírt megállapodás. A 
szakszervezeti oldal jelezte, hogy a munkáltató ajánlata továbbá nem felel meg a tulajdonosi 
szándéknak sem. Ezt megerősítette a MNV Zrt. IG elnöke, Dr. Halasi Tibor, aki levelében úgy 
fogalmazott, hogy „az MVM Zrt. 2013. május 29-i közgyűlésen elfogadásra került az MVM 
társaságcsoport teljes munkaidős bértömegének megemelése, amely tartalmazta az előző évhez 
viszonyított bérfejlesztést is”. Mindezek tükrében főleg érthetetlen a munkáltató magatartása. 
 
A munkáltató egyéb érvelések mellett bejelentette, hogy az országos bérajánlásról csak a 
sajtóból értesült, erről hivatalos tájékoztatást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től mai napig 
nem kapott. A munkáltatói oldal azt javasolta, hogy a szakszervezet járjon el az illetékes 
minisztériumnál a tekintetben, hogy a miniszterelnök írja alá az országos bérajánlás 
véglegesítését.  
 
A szakszervezetek a fenti érveléseket nem fogadták el és felhívták a munkáltató figyelmét arra, 
hogy értékelésük szerint az MVM csoport 2012. évi gazdasági eredményei – melyek az elmúlt 50 
év közül a legjobbak – megalapozzák a munkavállalói elvárások teljesülését. 
 
 
Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
 
Mind a villamosenergia-ipar munkavállalók, mind a ház előtt demonstrálók nevében kérem, 
segítsen a bérkonfliktus megoldásában. Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az MVM 
társaságcsoport szintű bérmegállapodás létre jöhessen! 
 
Budapest, 2013. július 2.  
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