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A Tungsram Dolgozók Független Szakszervezetének és a Nagykanizsai
Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezetének tárgyaló delegációi 2022. február 9–én
folytatták online a vállalat vezetésével a KSZ. 17. 19. 20. pontjának felmondásához
kapcsolódó konzultációt.
A szakszervezetek vezetői átadták javaslatukat a vállalat vezetésnek, melyet utolsó körben
elfogadhatónak tartanának. Az ajánlatban a védett korú kollégák MT.-hez képest emelt
végkielégítése, valamint az általános végkielégítés táblázatában egy MT. és KSZ. közötti ajánlat is
szerepelt, mert fontos, hogy a több tíz éve itt dolgozó, de még nem védett korú munkatársaink is
részesüljenek a KSZ előnyeiben, amelyben évekig bíztak.
A vállalat ajánlatát, miszerint a védett korú dolgozók az MT-től minimálisan eltérő végkielégítésben
részesüljenek, a nem védett korú, jelentősebb populáció pedig az MT. szerint kapjon a KSZ-hez
képest megalázó végkielégítést, ezt nem tudtuk elfogadni.
A szakszervezet delegációja elfogadhatatlannak tartja, hogy a nem védett korú dolgozók
végkielégítésével
kapcsolatban
nem
hajlandó
egy
köztes
megállapodásra,
a 20-30-40 éve itt dolgozó, de még nem 5 évvel a nyugdíj előtt álló munkatársaink is a
munkaerejük nagy részét adták a Tungsramért és joggal várják az emelt végkielégítést.
A szakszervezetek vezetői írásban tájékoztatták a vállalat vezetését, miszerint a Kollektív
Szerződés eddig mindkét fél számára előnyt jelentett, azonban a fenti pontok felmondásával
jelentősen megbomlik az egyensúly a munkavállalók rovására.
Felháborítónak tartjuk és visszautasítjuk a vállalati kommunikációban megfogalmazott
állításukat, amelyben a szakszervezeteket hibáztatja a saját negatív döntése miatt. A
szakszervezetek folyamatosan konstruktív ajánlatokat tettek a konzultáció alatt, ezeket a
vállalat vezetése a védett korúak kivételével mindet figyelmen kívül hagyta.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a „projektek elcsúszása, nyersanyagok drágulása és a logisztikai
problémák stb.. ” miatti költségcsökkentést a dolgozókra hárítják, akik a legkevésbé tehetnek
erről. Nem értünk egyet azzal, hogy az elküldött munkatársaink végkielégítésével szeretne
költséget csökkenteni. A vállalat további költségeinek csökkentéséről nincs információnk.
A vállalat kommunikációját álságosnak és félrevezetőnek tartjuk, a jövedelem emelkedés és a
cafeteria tekintetében is.
A vállalati kommunikációban még a felelősséget sem vállalta senki az aláírásával.

A szakszervezetek célja a Kollektív Szerződés eredeti állapotának
visszaállítása, ezért a mai napon bejelenti a sztrájkbizottság megalakulását!
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Kupó Csaba
NFDSZ elnök

Sallai Gábor
TDFSZ elnök

