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SZTRÁJK! 
 

 
A mai napon Audi Hungária Független Szakszervezet Sztrájkbizottsága az értekezletén egyhangú 

szavazással elutasította a munkáltató legutolsó bérajánlatát, majd az AHFSZ bértárgyaló 
delegációja átadta a munkáltatói oldal számára a változatlan mértékű és tartalmú 
Sztrájkkövetelését. Az Audi Hungária Független Szakszervezet élve alkotmányos jogával - a jelenleg 
is zajló 7 napos egyeztetési időszak alatt – 2019.01.18-ra (péntekre) 900 – 1100 közötti időtartamra 
Sztrájkot hirdet az Audi Hungaria Zrt. teljes területére. 

  
    A munkavállalói oldal képviselete egyértelműen jelezte ismét a munkáltatónak a változatlan 
bérkövetelésével, hogy az teljes mértékben megalapozott és szakmailag alátámasztott.  
    Gazdasági szakértőink, az AHFSZ megbízásából a hiteles pénzügyi beszámolók alapján 
feltérképezték a Volkswagen csoportot, amelyhez az Audi Hungaria Zrt. az Audi AG győri székhelyű 
leányvállalata is tartozik és a legfontosabb nyugat-és kelet-európai egységeinél 2017-ben regisztrált 
üzleti és bérekkel kapcsolatos mutatókat kielemezték, amiből sokatmondó eredményekre jutottak: 
Például a szlovákiai gyáregység átlagbérelőnye az Audi Hungaria Zrt.-hez képest 28%-os, a csehországi 
25%-os, a lengyel csaknem 39%-os! A belga Audinál fizetett átlagbér 3,6-szorosa a győrinek! 
   Mindeközben az Audi Hungaria Zrt. bértermelékenységi, vagy más szavakkal bérhatékonysági 
mutatója (az egységnyi bérköltségre jutó hozzáadott érték) kimagasló a többiekhez képest, azaz 
amennyiben az Audi Hungaria Zrt. adatait vesszük a 100%-nak, akkor ehhez képest a cseh 64%, a 
szlovák 40%, a lengyel 35% (!!!),a belga mindössze 21% (!!!) az Audi csoport átlaga 53%. 
 
   Az Audi Hungária Független Szakszervezet követeléseit az előbb felsoroltakon túl még az is 
alátámasztja, hogy munkatársaink az AHFSZ „Tisztes megélhetés” kérdőívében, azt is egyértelműen 
jelezték, hogy a jelenlegi nettó jövedelmükhöz képest 40%-os növekedéssel éreznék a tisztes 
megélhetés tekintetében megbecsülve magukat. Jól látható, hogy a munkatársaink és a szakszervezet 
nem a németországi fizetések egy az egyben eléréséért harcol, hanem a kialakult jelentős lemaradás 
csökkentéséért, ami már a közép európai országok esetében is megfigyelhető.  
 
 

 

 
 
 
 
 

Az Audi Hungária Független Szakszervezet Sztrájkbizottságának kiadványát, a 
Sztrájk Infót mostantól az aktualitásokkal fogjuk közzé tenni a megszokott 
csatornáinkon, ezért kérünk mindenkit, hogy csak az AHFSZ tájékoztatójában közölt 
információkat vegyék tényként!  

 

A Sztrájk Infóra a Hírlevél feliratkozással lehet hozzájutni a szakszervezet honlapján. 



 


