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Lássunk „kristály” tisztán!
A mai napon a munkáltatói oldal bértárgyaló delegációja átadta az Audi Hungária
Független Szakszervezet Sztrájkbizottságának bértárgyaló delegációja számára a legújabb
ajánlatát, amit a következő napon a Sztrájkbizottság fog majd értékelni, de ezelőtt
elengedhetetlennek tartjuk, hogy az észrevételeinket és egy kis háttér információt
megosszunk veletek.
Az AHFSZ Sztrájkbizottságának bértárgyaló delegációja a mai napon átvette a munkáltatói
oldal legújabb ajánlatát és nagyon szomorúan vette tudomásul, hogy ebben az ajánlatban az
alapbér mértéke nem változott az eddigi ajánlataikhoz képest sőt, lesújtóan tapasztaltuk,
hogy a kifizetési kondíciók (pl. garantált alapbérrész és kifizetési hónapok) munkavállalóinkra
nézve még hátrányosabban kerültek meghatározásra.
Az is tény és megkérdőjelezhetetlen, hogy a munkáltatói ajánlatban a szociális elemek
megjelenése (pl. lojalitási bónusz, egyszeri kifizetés) sajnálatos módon az alapbér kárára
(kifizetési időpontok eltolásával) történne. Meg kell állapítanunk, hogy ez a munkáltatói
ajánlat tulajdonképpen visszalépés az előző munkáltatói ajánlatokhoz képest. Hiszünk abban,
hogy munkatársaink velünk együtt tisztán látják az elmúlt és aktuális ajánlatok közti
munkáltatói „számmisztikát”.
Fontosnak tartjuk azt, hogy megismertessünk veletek egy kis háttér információt is, ami egy
újabb nézőpontból világít rá az AHFSZ Sztrájkbizottságának bérkövetelésére.
A következő összevetésben egy áttekintő képet kaphatunk a hozzáadott érték/árbevétel
valamint bérköltség/árbevétel arányában több, más telephely viszonylatában:
2017
Hozzáadott érték/Árbevétel

Audi
Skoda Audi
VW
VW
Seat
Audi
Group CZ
HUN
SK
PL
ES
BE
34,6% 22,5% 20,7% 12,4% 14,0% 15,8% 20,2%

Bérköltség/Árbevétel

9,91% 5,30% 3,11% 4,71% 5,99% 8,07% 14,73%

*a táblázatban közölt adatok nyilvánosak, a 2017. évi nemzetközi mérleg adatbázisban mindenki számára elérhetőek
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Segítségként tehát, az Audi Hungária Zrt. a 2017-es üzleti évében az árbevételhez viszonyított
hozzáadott érték mértéke 20,7%, az árbevételhez viszonyított bérköltség mértéke 3,11 %,
ami a brüsszeli telephelyen egy majdnem a győrivel megegyező hozzáadott érték mellett,
csaknem ötször annyival több pénzösszeget, az árbevételének 14,73%-át fordította a
munkatársaik béreire.
A kimutatásból az is jól látszik, hogy a felsorolt hét telephely közül a mi vállalatunknál
fordítanak az árbevételből a legkevesebbet a munkatársaink bérköltségére, pedig
elvitathatatlan, hogy a mi telephelyünkön dolgozó munkatársaink is nap, mint nap prémium
terméket állítanak elő ugyanúgy, mint a más országban működő telephelyeken dolgozó
kollégáik.
Mi történik holnap?
2019.01.17-én (csütörtökön) az Audi Hungária Független Szakszervezet Sztrájkbizottsága a
délelőtt folyamán Sztrájkbizottsági Értekezletet tart, ahol a testület értékeli a munkáltatói
oldal legutolsó ajánlatát és dönt a továbbiakról.

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.
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