
Rezsicsökkentés és 
béremelés

Hogyan éltük meg mi, a gáziparban dolgozó munkavállalók ezt 
a folyamatot?

A siker mindenkire vonatkozik?



Rövid visszatekintés a hazai gázipar elmúlt 20 évére

• 1995. privatizáció

• 1996-2004. racionalizálási folyamat 

• 2004. „Gáztörvény”

• 2007. jogi szétválasztás 

• 2009. gázpiac liberalizáció



Folyamatos kihívások és feladatok átformálták az ágazatot

• A nem közvetlenül a fő tevékenységhez tartozó feladatok kikerültek a 
társaságokból. 

• A dolgozói létszám megfeleződött.

• Kialakult a hazai gázipar az új elvárásoknak megfelelően.

• Az itt dolgozó kollégák azt érezhették, hogy modern, európai szintű 
vállalatoknál dolgoznak.

Végre elkezdődhet a nyugodt, hosszú távon kiszámítható munka.



Azt hisszük, hogy most már minden kihívásnak 
meg tudunk felelni?

• 2010. június - gáz ár moratórium

• 2012. december - rezscsökkentés meghírdetése

• 2013. - gáz ár csökkentés három alkalommal

A gázipar ismét a politikai harc eszközévé vált.



Hogyan reagáltak ezekre a megszorításokra, a vállalatok? 

• Beruházások lecsökkentése

• Intenzív költségmegtakarítás

• Bérköltség csökkentés:
Létszám csökkentése

Gyenge bérfejlesztések

Elsődleges cél a túlélés.

Meg kell szabadulni a veszteséges vállalattól (multi kivonul).

Meg kell szabadulni a veszteséget okozó tevékenységtől 
(gázkereskedelemi tevékenység).
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1.Targoncavezető

8. Manikűrös, pedikűrös

16. Fitnesz- és rekreációs program irányítója

28. Mozdonyvezető

39.Méhész

43.Üzemanyagtöltő állomás kezelője

48. Vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés)

A sikeresen vizsgát tettek száma - 2016. évi 
adatszolgáltatások alapján

Forrás:  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 



Mit szeretnénk?

• Versenyképes bérek elérését.

• Megfelelő gázár struktúra kialakítását. 

• Szakképzés javítását.

• A képzésen belül a szakmai tanműhely rendszer kialakítását.

• Újabb gáz ár csökkentés a megélhetési viszonyainkat ne 
veszélyeztesse.  



Köszönöm a figyelmet!

Varga Gyula

Gázipari Szakszervezeti Szövetség


