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Bérmegállapodás 2015 

Tisztelt Tagjaink! 

Örömmel jelenthetjük felétek, hogy sikerült mind a szakszervezetek, mind pedig a munkáltató részére 

kedvező kihatású pontot tenni, a már – már maratoni hosszúságúnak vélt bértárgyalás- sorozat végére. 

Ez azt jelenti, hogy az előző, a munkáltató általi 0%-os béremelés ajánlatról, a tárgyalásokra fordított 

energiát nem kímélve, az érdekképviselőknek sikerült olyan bérmegállapodást kiharcolni, ami már 

munkavállalói részről is elfogadhatónak vélhető. A megállapodás mértékének révén, a munkáltató elállt – 

korábbiakban kilátásba helyezett létszám leépítési és telephely bezárási, illetve kiszervezési tervétől is. 

Ezáltal érdekképviselőinknek nemcsak, hogy béremelést sikerült elérni, de ígéretet kaptak is afelől, 

miszerint gazdasági okokra hivatkozva egyetlen munkavállaló sem lesz elbocsátva, egy telephely sem 

kerül bezárásra. 

Ennyi bevezető után, jöjjenek a lényegi dolgok, vagyis lássuk valójában, mennyi is az „annyi”! 

A bérfejlesztés mértéke, 2015. Április 1-től visszamenőleg, 2,6%. Az emelés fejkvóta alapú, ami az 

órabéres dolgozók esetében 35 Ft/óra, törzsbéreseknél pedig 6100 Ft/hó. Természetesen, az említett 

számok a pótlékok és egyéb vonzatokat nem foglalják magukban, ezek a járandóságok még pluszban 

értendők az irányszámokhoz. 

A tárgyalások további sikerességét hivatott elismerni az is, hogy a Jubileumi juttatás (Törzsgárda) és a 

balesetmentes vezetés jutalomalapjának összegét egységesen 105.000 Ft-ra emelte meg a munkáltató. 

További juttatásként említenénk még, a dolgozók évenként egyszeri „Ruharaktár” látogatását is, ami 

4000 Ft/alkalom mértékben kerül kifizetésre. 

Változtatás esett a Cafetéria rendszerében is! 

Az idei évben, ezt illetőleg sikerült elmozdulni, a már megszokottá vált 130.000 Ft/éves alaptól, 140.000 

Ft/év alapra. További változtatás az is, hogy az eddigi Erzsébet utalvány mellé bevezetésre kerül a 

Nyugdíjpénztár, Egészség pénztár és Szép kártya is. Itt a dolgozók, az év hátralévő hónapjainak 

függvényében választhatnak a különböző juttatások közül, illetve között. 

Befejezésül Szakszervezetünk vezetősége itt szeretné megköszönni minden tagnak és munkavállalónak, 

a tárgyalások lefolytatására felruházott bizalmat, a tanúsított türelmet és lojalitást! 

Az előttünk álló nyári hónapokra pedig kívánunk minden dolgozónknak jó munkát és élményekben 

gazdag nyaralást! 
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