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Aláírásra került az ebm-papst Hungary Kft Kollektív Szerződése  

2018. év során összevonásra került az ebm-papst Hungary Kft sülysápi és vecsési telephelye, 

hosszantartó tárgyalásokat követően az elmúlt héten megtörtént az egyesített vállalat kollektív 

szerződésének aláírása. A munkavállalók javára számos előnyös változás történt: 

- 50 %-kal emelkedett a jelenléti bónusz 

- az éves jutalom összege ledogozott 12 hónap után nettó 70.000 forintra növekedett 

- új elem a karácsonyi  jutalom, amit a novemberi bérrel kerül kifizetésre 

- nyugdíjba vonulás esetén egyösszegű 50 000 forint kifizetése történik 

- bekerült a véradási pótszabadság  

- a ledolgozott évek után járó egyösszegű kifizetések közel megduplázódnak   
 

Tárgyalások a Terta Pak cégnél 

Szakszervezetünk a Tetra Pak cég vezetésével folytatott tárgyalásokat, amelynek során a 

következő évi bértárgyalások előkészítése volt napirenden. A cégnél dolgozó két ügyvivőnk a 

Gúla magazin következő számában értékeli szakszervezetünk tagcsoportjának megalakulása 

óta eltelt két évet.  
 

Egyeztettek a közszolgáltatásban érintett Ligás szakszervezetek  

A Liga konföderációhoz tartozó közszolgáltatásban jelen lévő szakszervezetek között (posta, 

vasút, villamosipar, vízügy) egyeztetésre került sor a versenyszféráért felelős társelnök 

kezdeményezésére. A találkozó témája a területen lévő érdekképviseletek álláspontjának 

kialakítása a bérfejlesztéssel kapcsolatban, annak mértékéről és a megállapodás időtartamáról. 

Valamennyi ágazat részéről elhangzott, hogy továbbra is kritikus a létszámhelyzet a 

vállalatoknál, néhány területen már a működőképesség határát súrolja. A résztvevők 

megfogalmazták, hogy a közszolgáltatásban érintett vállalatokat egységesen kell kezelni, 

kétszámjegyű bérfejlesztésre van szükség, amely az infláció mértékét figyelembe veszi, a 

cafeteria elemeket és azok adó hatását felül kell vizsgálni, valamint az elvesztett reáljövedelem 

csökkenést kompenzálni szükséges.  
 

Október 7 a Tisztes Munka Világnapja 

Október 7. a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) által kezdeményezett Tisztes Munka 

Világnapja. A szakszervezetek folyamatos küzdelmet folytatnak a munkavállalók érdekében a 

tisztességes bérekért és munkakörülményekért.  

Keresd az MTSZSZ-t a YouTube-on  

Iratkozz fel Te is az MTSZSZ youtube csatornájára, hogy videóinkat azonnal lásd: 

https://goo.gl/HW1CGw  
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