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Tisztelt Elnök-vezérigazgató Úr!
Az MVM Csoport 2021-2022-2023. évi csoportszintű bérfejlesztési megállapodásban
rögzített 2022. évi bérmegállapodás felülvizsgálatára vonatkozó tárgyalásokat 2022.
szeptember 20. napján megkezdtük. Az első alkalommal a munkáltató bemutatta az MVM
Csoport gazdálkodásában tapasztalható kockázatokat valamint az előre rögzített
felülvizsgálati szempontok szerinti meglátásait. Az MVM TSZSZ szintén megosztotta
álláspontját, valamint javaslatát. A munkavállalói oldal álláspontjának kialakítása során
az MVM TSZSZ tagjai, az MVM Csoport szakszervezetei maradéktalanul egyetértettek
abban, hogy minden eszközzel törekednünk kell a munkavállalók keresetének
reálértéken tartására. Ezen álláspont meglátásunk szerint vitathatatlan, szilárd alapokon
nyugszik. A folyamatosan emelkedő inflációs környezetben már 2021. évben sem valósult
meg az alapbérek reálértéken tartása, valamint ez évben is jelentősen elmarad a
bérfejlesztés a tapasztalt árszínvonal romlástól, az MVM Csoportba tartozó társaságoknál
foglalkoztatott egyre szélesebb munkavállalói körök számára már napi megélhetési
kihívásokat okozva. A második tárgyalási fordulón, 2022. október 5. napján bíztunk
benne, hogy a munkáltató képviselői a munkaerőpiacon általánosan tapasztalt
gondoskodó munkáltatói szemléletet alkalmazva valamilyen érdemi ajánlattal érkeznek,
amely a munkavállalók jövedelempozícióját javíthatná. Sajnos csalódnunk kellett. Azóta
volt szerencsém Dr. Juhász Edit vezérigazgató-helyettes Asszonnyal is egyeztetni a
bérfejlesztés témájában. Megerősítést éreztem azon véleményünkben, hogy ugyan az
MVM Csoport gazdálkodását tekintve élt már meg eredményesebb időszakot, ennek
ellenére az évről-évre jól-, és egyre nagyobb kihívásokat teljesítő kollektíva anyagi
elismerése nem maradhat el. A Csoport valamennyi munkavállalója tisztességesen
helytállt a vírusjárvány ideje alatt és jelenleg az energiaválság idején is. A megváltozott
környezetben az ország energiaszolgáltatása fennakadások nélkül biztonságosan üzemelt
és üzemel a mai napig. Hosszú ideig, türelemmel igyekezett az MVM TSZSZ, valamint a
munkavállalók is kezelni a tárgyalások érdemi folytatásának hiányát.
MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség
Cím: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. Telefon +36 75 508451 E-mail: hatvanij@npp.hu Web: www.mvmtszsz.hu

Tisztelt Elnök-vezérigazgató Úr!
A munkavállalók számára elfogadhatatlan, hogy a feladataik maradéktalan teljesítése
mellett évről évre reálbér csökkenést viseljenek el. A Szakszervezet méltatlannak tartja,
hogy a munkaerőpiacon az energiaipari versenytársakkal ellentétben az MVM Csoport ez
idáig nem kötött kiegészítő bérmegállapodást, nem hajtott végre bérintézkedést az idei
évre vonatkozóan, hogy a munkavállalókra nehezedő anyagi terhek enyhítésén túl a
felelős és munkavállalóin gondoskodó munkáltató képét megtartsa. További feszültség
forrása, hogy nem folytattunk érdemi bértárgyalást a következő év bérfejlesztéséről,
amely eredményeként a már meghatározott 3 %-os alapbérfejlesztés értéke a jövő évi
várható infláció figyelembevétele mellett módosulna. Mindezen környezet és a
munkavállalók várakozásai lassan lehetetlenné teszik a munkabéke fenntartását. Tudjuk,
hogy a munkáltatónak a legfőbb tulajdonos jóváhagyása nélkül nincs lehetősége a
munkavállalók által várt tartalmú bérmegállapodás megkötésére, bérintézkedés
végrehajtására, ezért tisztelettel kérjük Elnök-vezérigazgató Úr közbenjárását. Kérjük,
segítsen abban, hogy a munkavállalók számára megnyugtató módon rendeződjön az MVM
Csoport bérfejlesztése. Bízunk benne, hogy folytatódhat még a héten a bértárgyalás
érdemi tartalommal.
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