
Helyzetkép a VDSZ működési területén lévő szakszervezetek és 
munkáltatók közötti bér- és ksz-tárgyalásokról 

 

Környezet 

Az Országos Érdekegyeztető Tanács megszűnése óta sem volt még olyan év, amikor ne lett 
volna éves bérajánlás. A kormányzat szándéka tiszta: egy idei számszaki bérajánlás jelentősen 
befolyásolta volna az idei költségvetés, közszféra felé vállalható köztelezettségét, ezért a 
munkáltatókkal összekacsintva nem született megállapodás. 

Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 
a minimálbér 2013. évi növelésére alapozva, február-március hónapban kampányt indított a 
béremelésért. Az MSZOSZ szakmai számításaira alapozva a két konföderáció 5,2%-ban 
fogalmazta meg béremelési elvárását az idei évre. 

A bérajánlás ma már elvesztette jelentőségét 2013-ra.  

Ágazatok 

A korábbi évek tapasztalatai 2013-ra vonatkozóan sok tényező miatt változott.  

A gázipar területére vonatkozó többmukáltatós megállapodás – a munkáltatói szövetség 
megszűnése ( MGE ) ellenére – jelenleg hatályos, de módosítására nincs esély. A 
szétválasztásból adódó új vállaltok csatlakozásának kezdeményezését a Gázipari 
Szakszervezeti Szövetség és a VDSZ kezdeményezte, de egyelőre elutasítást kaptunk. 

 

A gyógyszeriparban a többmunkáltatós megállapodás általában a helyi megállapodásokat 
követően került aláírásra. A 2013. évi megállapodás első tárgyalási fordulója 2013. június 7-
én lesz. 

 

A VDSZ és a MAVESZ közötti többmunkáltatós megállapodás kezdeményezése ezidáig nem 
volt napirenden. Ennek egyik legfőbb oka, hogy az ágazatban működő vállalkozások 
gazdasági helyzete nem tette lehetővé az egységes megállapodás lehetőségét. 

 

Vállalati szint 

 

A 2013. évi eddigi sikeres és folyamatban lévő megállapodások alapján kijelenthető, hogy az 
idei év az eddigi tárgyalások egyik legnehezebb éve és  a legösszetettebb megállapodások 
időszaka volt. 



A Hankook Tire Magyarország Kft. területén sztrájkbizottság jött létre, amelynek 
köszönhetően végül sikeres béremelést hajtottak végre. 

Sok helyen a bérmegállapodások, cafeteria tárgyalások mellett jelentős szerepet kaptak a ksz-
ben szereplő, az érdekvédelemhez tartozó más területek is.  

Pl: Főgáznál nem volt béremelés, de leírták, hogy a rezsicsökkentés következtében nem 
fognak létszámot leépíteni (legalább is erre hivatkozva) 

Vannak olyan helyek, hogy a VBK mellett vannak bér jellegű ksz juttatások is, amelyek, 
máshol a VBK ban szerepelnek. 

ilyenek: 

• étkezési utalvány, ingyenes étkezési lehetőség 

• iskolakezdési támogatás 
• különböző biztosítások, nyugdíj, eü pénztár 
• ajándék utalvány 

• törzsgárda díj 
• húsvéti, karácsonyi pénz, 13.-14. havi bér 

 
Vannak ahol várják a cég „konszolidálódását” (a rendelési állomány megfelelő szintjét, az 
üzleti terv elfogadását) 

2013. év egyik negatív rendje, hogy nagyobb azok aránya, akik nem január elsejétől, vagy 
visszamenőlegesség nélkül tudtak megállapodni. 

A tárgyalások során komoly hátrányt jelentett a 2012-ben hatályba lépett új Munka 
törvénykönyve munkavállalókat és szakszervezetet érintő változások.  

A vállalti szintű megállapodások vizsgálata során ki kell emelni, hogy a VDSZ 
szakszervezeteinek képviselői a környezeti hatások és a helyi eredmények összehasonlítása 
alapján többségében helytálltak. Ezért nyomatékosítani kell a tagság és különösen a nem 
szervezett munkavállalók felé, hogy a ksz és a béremelés nem jár! 

 

Budapest, 2013. május 19. 

  

  



ÁLLÁSFOGLALÁS 

tervezet 

 

A VDSZ Elnöksége áttekintette a 2013. évi bérmegállapodások helyzetét, és az alábbi 

álláspontot alakította ki: 

 

2013. évre vonatkozóan a tárgyalások megkezdésekor hiányolták a szociális partnerek ez 

eddigi évek során segítséget nyújtó országos bérmegállapodást. A megállapodás hiánya és a 

gazdasági mutatók bizonytalansága a vártnál sokkal jobban nehezítette a 

bérmegállapodásokat. 

A 2012-ben hatályba lépett új Munka törvénykönyve negatív változásai igazán most éreztetik 

hatásait. 

A VDSZ Elnöksége köszönetet mond, azon tisztségviselőknek, akik áldozatos munkával 

igyekeztek minél jobb és eredményesebb megállapodást kötni. 

A VDSZ Elnöksége egyben felhívja a figyelmet, hogy érdemben csak szakmai hátérrel és a 

szakszervezeti tagság megerősítésével lehet eredményes munkát végezni. Ezért 

szükségesnek látjuk, hogy a tapasztalatok alapján a szakszervezet indítson belső kampányt, 

melynek célja a tagszervezés és a szakszervezet népszerűsítése. 

A VDSZ Elnöksége a 2013. évi bér- és kollektív szerződésekről szóló megállapodások alapján 

követeli: 

- a Munka törvénykönyvének felülvizsgálatát 
- a szociális partnerek közötti érdemi érdekegyeztetést 
- a tapasztalatok alapján 2014. évre vonatkozó bérajánlást az év végén 

 

Budapest, 2013. május 23. 

 

VDSZ Elnöksége 

 


