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Kedves Kollégák! 
A 2022.09.23-án újrakezdett tárgyalások kis híján zátonyra futottak! 
Kollektív szerződési bizottságod és az üzletvezetés elképzelései túl távol álltak egymástól. 
De több kiigazítás és ez ezeket követő nagyon kis körben folytatott őszinte egyeztetés végül meghozta az áttörést. 

Az alábbiakat értük el: 

Westfleisch SCE, 2022.10.01-től: 
C. bérkategória (csomagolás, Lübbecke) = 12,20 € (= havi 253,50 €) 
B. bérkategória (csomagolás, Lübbecke) = 12,50 € (= havi 202,80 €) 
KT 1/1 = 2.073,50 € (= 12,20 €/óra) 

WF Erkenschwick, 2022.10.01-től: 
1. kategória = 12,20 € (= havi 268,13 €) 
2. kategória = 12,50 € (= havi 219,38 €) 
KT 1/1 = 1.982,50 € (= 12,20 €/óra) 

Marha-/sertéshús bérkategória 2022.10.01-től: 
1. bérfokozat = 12,20 € (= havi 253,50 €) 
2. bérfokozat = 12,50 € (= havi 202,80 €) 

Minden egyéb bér- és fizetési kategóriában 2022.10.01-től 0,50 €/óra (kb. bruttó 80,- €) emelés lép életbe. 
Ezenfelül havonta nettó 50,- € energiaköltség-támogatás jár. 

MINDEN dolgozó (aki 2022.12.31-én legalább 6 hónapja a vállalat alkalmazásában áll) a 2022. november hónapra 
vonatkozó bérszámfejtéskor nettó 200,- € energiaköltség-támogatásban részesül. Azok a dolgozók, akiknek  
munkaviszonya 2022-ben kezdődött, kötelesek a 200,00 € energiaköltség-támogatást visszatéríteni, amennyiben 
munkaviszonyukat 2022.12.31-ig önként felmondják. 

A megállapodás 2023.06.30-ig érvényes. Eddig a dátumig kell a Westfleisch SCE és a Westfleisch Erkenschwick  
dolgozóira vonatkozó új kollektív bérmegállapodást megkötni. 

Biztosak vagyunk benne:  a most elért eredmény segít a Westfleisch és a WF Erkenschwick  

dolgozóinak átvészelni a telet! 

Min. 7%-tól akár 19 %-kal 
magasabb órabér! 

+200 € energiaköltség-támogatás! 

Amíg a kollektív szerződés 

nyomtatott példánya elkészül, az 

NGG tagjai az új bér-és fizetési 

táblákat megtekinthetik üzemi 

tanácsuknál. 

 

Csak az NGG tagjai jogosultak az 

új, magasabb összegű bérezésre 

és az energiaköltség-támogatásr! 
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Mi melletted állunk! 
Gewerkschaft NGG 
Region Bünde-Lübbecke-Minden 
Marktstr. 8, 33602 Bielefeld  
Tel: 0521 986290  
eMail: region.ostwestfalen-lippe@ngg.net  

Beratungsstellen für nicht 

deutsch Sprechende 

Gewerkschaft NGG 
Region Südwestfalen 
Körnerstr. 43, 58095 Hagen 
Tel: 02331 140280  
eMail: region.suedwestfalen@ngg.net 

Gewerkschaft NGG 
Region Ruhrgebiet 
Im Lipperfeld 33, 46047 Oberhausen  
Tel: 0208 305820  
eMail: region.bgoberhausen@ngg.net  

Gewerkschaft NGG 
Region Münsterland  
Johann-Krane-Weg 16, 48149 Münster 
Tel: 0251 364920  
eMail: region.muensterland@ngg.net 

Dortmund 
Westenhellweg 112, V. OG, 
44137 Dortmund  
eMail: dortmund@faire-
mobilitaet.de 
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