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Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

 

AZ MVM Zrt köztulajdonú státusza révén végsősoron Magyarország Kormánya gyakorolja az MVM 

Csoport felett a tulajdonosi jogokat, ezért fordulunk levelünkben Önhöz. 

Az MVM Csoportban kollektív szerződés kötésére jogosult reprezentatív szakszervezet az MVM 

Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség (MVM TSZSZ). Az MVM Csoportban az MVM Zrt., az 

MVM TSZSZ-szel köt többek között a csoportba tartozó társaságokra hatályos csoportszintű 

bérmegállapodásokat. Így történt 2021. évben – más állami tulajdonú vállalatokkal együtt –, 

amikor 2021-2022-2023. évekre szóló bérmegállapodást kötöttünk. 

Az MVM Csoport jelenleg hatályos 3 évre szóló bérmegállapodásában rögzítettük, hogy minden év 

őszén felülvizsgáljuk a bérmegállapodás tartalmát figyelembe véve a rögzített gazdasági mutatók 

alakulását, a munkaerőpiac helyzetét. Ez évben a felülvizsgálatra irányuló tárgyalásokat 2022. 

szeptember 20. napján megkezdtük. Az 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. Az MVM TSZSZ javaslata, hogy még ez évben szükséges kiegészítő bérmegállapodást 

megkötni, a 2022. évre vonatkozóan a már végrehajtott bérfejlesztésen túl további bérintézkedés 

végrehajtása nélkülözhetetlen, valamint a 2023. évre rögzített 3 % alapbérfejlesztési érték 

módosítását is meg kell valósítani. 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. A tárgyalások azóta 

elakadtak feltételezésünk szerint amiatt, hogy a legfőbb tulajdonosi jogokat gyakorló részéről 

további bérintézkedés végrehajtására vonatkozó felhatalmazás, tárgyalásokhoz mozgástér nem 

érkezett. Meglátásunk szerint az évről-évre jól teljesítő, és az egyre nagyobb kihívásokat leküzdő 

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 bértárgyalások érdemi folytatásának hiányát, viszont már a 

munkavállalók várakozásai megnőttek tekintettel a munkaerőpiacon széleskörben végrehajtott 

keresetjavító intézkedésekre.  

http://www.mvmtszsz.hu/
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Az MVM Csoport dolgozói speciális szaktudással rendelkező munkavállalók, egyes munkakörök 

betöltéséhez a megfelelő iskolai végzettség után a különleges szaktudás megszerzése az öt évet is 

meghaladja. Ez önmagában érthető, hisz atomerőművet, egyéb erőműveket üzemeltetnek, 

villamos- és gáz hálózatot tartanak fenn, lényegében biztosítják az ország energiaellátását. Ezen 

munkavállalók elveszítése a munkaerőpiaci versenytársak kedvezőbb javadalmazási ajánlatai 

miatt egyértelműen káros az ország gazdasága és valamennyi lakosa számára, valamint 

veszélyeztetheti a Kormány energiapolitikai célkitűzéseit is. 

 

Tisztelt Miniszterelnök 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 terheken enyhítsen, illetve az MVM Csoport, mint állami 

tulajdonban lévő felelős és munkavállalóin gondoskodó munkáltató képet mutasson. Nem 

folytattunk érdemi bértárgyalást a következő év bérfejlesztéséről sem, 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 Miniszterelnök Úr közbenjárását. Kérjük, 

segítsen abban, hogy a munkavállalók számára megnyugtató módon rendeződjön az MVM Csoport 

bérfejlesztése, a tulajdonosi jog gyakorlója részéről kapjon az MVM felhatalmazást a 

várakozásokat figyelembe vevő bérintézkedés végrehajtására, bérmegállapodás megkötésére.  
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