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/különkiadás a 2017-es bértárgyalásról/ 

Bérajánlás két évre 
 
  Ismertté vált a munkáltatói béremelési javaslat. A vállalat legfőképp a konszernben 
kialakult helyzet miatt kétéves béremelési javaslatot tett a munkavállalói oldalnak, így is 
mutatva a vállalat stabilitását. 
 

A vállalati ajánlat részletei számokban: 
 

1. Alapbéremelés: 
- 2017-es évre: br. 25.000 Ft (egységesen mindenkinek) 
- 2018-as évre: br. 25.000 Ft (egységesen mindenkinek) 
 

2. Választható béren kívüli juttatások: 
 - 2017-es évre: 595.000 Ft 
 - 2018-as évre: 620.000 Ft 
 

3. Jubileum bónusz: 
 - 5. vállalatnál eltöltött évben: br. 50.000 Ft (egyszeri kifizetés, vagy VBK) 
 - 10. vállalatnál eltöltött évben: br. 100.000 Ft (egyszeri kifizetés, vagy VBK) 
 - 15. vállalatnál eltöltött évben: br. 150.000 Ft (egyszeri kifizetés, vagy VBK) 
 - 20. vállalatnál eltöltött évben: br. 200.000 Ft (egyszeri kifizetés, vagy VBK) 
 - 25. vállalatnál eltöltött évben: br. 250.000 Ft (egyszeri kifizetés, vagy VBK) 
 - 30. vállalatnál eltöltött évben: br. 300.000 Ft (egyszeri kifizetés, vagy VBK) 
 

4. Lojalitás bónusz: 
 - 5-10 a vállalatnál eltöltött évben: br. 5.000 Ft/hó (kifizetésként, vagy VBK) 
 - 10-15 a vállalatnál eltöltött évben: br. 8.000 Ft/hó (kifizetésként, vagy VBK) 
 - 15 a vállalatnál eltöltött évben: br. 10.000 Ft/hó (kifizetésként, vagy VBK) 
 - 16 a vállalatnál eltöltött évben: br. 11.000 Ft/hó (kifizetésként, vagy VBK) 
 - 17 a vállalatnál eltöltött évben: br. 12.000 Ft/hó (kifizetésként, vagy VBK) 
 - 18 a vállalatnál eltöltött évben: br. 13.000 Ft/hó (kifizetésként, vagy VBK) 
 - 19 a vállalatnál eltöltött évben: br. 14.000 Ft/hó (kifizetésként, vagy VBK) 
 - 20 a vállalatnál eltöltött évben: br. 15.000 Ft/hó (kifizetésként, vagy VBK) 
 - 21 a vállalatnál eltöltött évben: br. 16.000 Ft/hó (kifizetésként, vagy VBK) 
 - 22 a vállalatnál eltöltött évben: br. 17.000 Ft/hó (kifizetésként, vagy VBK) 
 - 23 a vállalatnál eltöltött évben: br. 18.000 Ft/hó (kifizetésként, vagy VBK) 
 - 24 a vállalatnál eltöltött évben: br. 19.000 Ft/hó (kifizetésként, vagy VBK) 

- 25 a vállalatnál eltöltött évben: br. 20.000 Ft/hó (kifizetésként, vagy VBK) 
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 Az Audi Hungária Független Szakszervezet a december 13-i bizalmi értekezletén 
megvitatta a munkáltatói bérajánlást. 
 
  Megértjük és egyet értünk a vállalattal abban, hogy a konszernben kialakult 
helyzetre megfelelő válasz egy hosszú távú, kétéves megállapodás ami kellő 
stabilitást üzen az Audi győri telephelyéről. Örömmel látjuk és támogatjuk, hogy a 
munkáltató javaslatában elkötelezi magát a lojalitás bevezetésének témájában, amit 
az AHFSZ már korábban is elérendő célként fogalmazott meg. A választható béren 
kívüli juttatás mértékével nem értünk egyet, mivel még mindig számos 
munkatársunknak tartalmaz fontos elemeket. A munkáltató által tett alapbéremelési 
javaslat azonban jelentősen elmarad a szakszervezeti elvárásoktól. A kormányzati 
intézkedések, mint például a munkáltatói járulékok csökkentése, de legfőképpen a 
garantált bérminimum összegében történő változások is szükségessé teszik a 
nagyobb mértékű alapbéremelést. Az AHFSZ véleménye szerint azzal, hogy a 
garantált bérminimum magasabb mértékkel növekedne, mint a vállalatnál lévő 
alapbér, az attraktivitásából veszítene, ezért a következő javaslatot teszi 
bérmegállapodásra. 
 
Az Audi Hungária Független Szakszervezet javaslata: 
 

1. Alapbéremelés: 
- 2017-es évre: br. 45.000 Ft (egységesen mindenkinek) 
- 2018-as évre: br. 45.000 Ft (egységesen mindenkinek) 

 
2. Választható béren kívüli juttatások: 
 - 2017-es évre: 650.000 Ft 
 - 2018-as évre: 650.000 Ft 
 
3. Jubileum és lojalitás bónusz: 

- a vállalattal együtt a bértárgyalások során közösen kidolgozott rendszer  
 
A szakszervezet a megfogalmazott javaslatának az elérése érdekében tovább folytatja 
a munkáltatóval a tárgyalásokat. 

Tudtad ? 
 

Érvényben lévő bérmegállapodás esetén mind a sztrájk, mind a sztrájk készültség 
törvénytelen. Törvényesen csak az érvényben lévő bérmegállapodás lejárta után 

lehetséges a munkavállalói oldal ezen eszköztára, az érdekeinek érvényesítéséhez! 


