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Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Szakszervezetünk a plenáris ülést követően az alábbi kompromisszumos javaslatot teszi.
1. Április 1-től 7500Ft/fő/hó bérfejlesztés a munkáltatói ajánlatban
megfogalmazott feltételek szerint elfogadjuk, azzal a kiegészítéssel, hogy a 350
ezer Ft-os határértékről a felek a megállapodás érdekében továbbegyeztetnek.
2. Az 5000 Ft-os és az év végi 36 000 Ft-os tikett kifizetése a legutóbb
megfogalmazott megállapodás tervezetben meghatározottak szerint kerülne
elfogadásra.
3. Az első három hónapra a 18 000 Ft-os egyszeri kifizetés szintén rögzítésre
kerülne a bérmegállapodásban.
4. A bérmaradvány kérdésében a fenti három pont elfogadása esetén nem kívánunk
tartalmi változást eszközölni és annak kifizetését a lehető legrövidebb időn belül
kérjük végrehajtani.
5. A jubileumi jutalmak kérdésében elfogadjuk a munkáltató eredeti összegszerű
kiajánlását a fenti feltételek megvalósulása esetén. Javasoljuk tovább, hogy
amennyiben a bérgazdálkodás lehetővé teszi, az év végén a jutalomalap
megemelésre kerül és a különbözetet az érintett munkavállalóknak kifizetik.
6. A 2014-es bérmegtakarítás összegéről, annak kifizetéséről december 15-ig a felek
egyetértésében döntenek.
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A bértárgyalások elhúzódása nem a szakszervezetek hibájának tudható be és ennek
ismeretében kérjük Vezérigazgató Urat, hogy a kompromisszumos megoldás érdekében,
együttműködési szándékát kimutatva a tárgyalások folytatására tett javaslatunkat
fogadja el. Jelenleg nem szorít bennünket határidő (legfeljebb a bérmaradvány kifizetése
indokolt), mivel a bérfejlesztés végrehajtására még felelő határidő áll rendelkezésre a
hónap végéig.
Felhívom figyelmét, hogy a Kollektív munkaügyi vita folytatására tett javaslatunkra a
mai napig érdemben nem válaszolt és ez sérti az Együttműködési megállapodásban
rögzített elveket. A tárgyalások folytatása esetén nem indokolt a többi szakszervezet
hozzájárulása a közvetítői szolgálat igénybevételéhez, ehhez egyedül a munkáltató
akarata szükséges.
A plenáris ülés folytatása esetén kérjük az Igazgatóság elnökének a meghívását, melynek
indoka, hogy a kompromisszumos megoldás elfogadása zökkenő mentesebb legyen.
Ebben az esetben szintén az együttműködési szándékának kifejezésére számítunk, hisz
számunkra a megállapodás megkötése a legfontosabb. A munkavállalók munkájának
elismeréséül kérjük, hogy az Igazgatóság tagjainál járjon el annak érdekében, hogy a
18 000 Ft-os egyszeri kifizetés megtörténhessen.
Készek vagyunk további kompromisszumos megoldások
Vezérigazgató Úr javaslatát a további tárgyalások folytatására.

vállalására,

Budapest, 2014. április 16.
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