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/különkiadás a 2017-es bértárgyalásról/ 

 

Patthelyzet a bértárgyalásban! 
 

   Decemberben adta át utolsó ajánlatát az AHFSZ, amire a 
munkáltató január 16-ig kért időt!   
   Január 16-án sikertelenül folytatódott a bértárgyalás! A 
munkáltató, a szakszervezet utolsó ajánlatát túlzónak és 
elrugaszkodottnak értékelte és mivel álláspontjuk szerint az még a 
kezdeti szakszervezeti ajánlatnál is magasabb bértömeget jelent nem 
fogadta el. A vállalat képviselői még a munkáltató eredeti és ez idáig 
egyetlen hivatalos ajánlatát is visszavonta jelezve az már nem 
érvényes és a tárgyalásokat az elejéről kívánja folytatni. 
 

Miért kért ennyit a szakszervezet? 
 

  Nagyon fontos leszögeznünk pár érvet ami alátámasztja miért is kért 
az AHFSZ ennyit!  

 Jóllehet az Audi nem a garantált bérminimumon foglalkoztatja 
alkalmazottjait, de mégsem mehetünk el szó nélkül amellett a 
folyamat mellett ami az országban zajlik kormányzati 
intézkedéssel. Bizony két év alatt jelentősen megközelíti a 
garantált bérminimum az audis bérminimumot. 

 A jelenlegi bérezési rendszer attraktivitása, többek közt az 
alapbérek mértéke már nem képes a munkavállalók, legfőképp a  
szakképzett munkavállalók megtartására.  
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 A bérfejlesztés jelentős állami segítséggel történik, csökkentve a 
munkáltatók terheit.  

 Az országban végbemenő bérnövekedés várhatóan nagyban 
befolyásolja, növeli majd a megélhetési költségeket is, melynek 
mértéke még nem is látható. Ennek kockázatát is figyelembe kell 
venni egy kétéves bérmegállapodás során.  

 Az AHFSZ nem fogadja el a munkáltató azon hozzáállását, 
hogy a munkavállalók béremelésének terhére legyen 
megtakarítva a konszernben bekövetkezett dízelbotrány 
anyagi terhei. 
  

   Az Audi Hungária Független Szakszervezet végig konstruktívan állt a 
tárgyalásokhoz és együttműködött. Tette ezt amikor a munkáltató 
javaslatára eltért az eredeti egyéves bérajánlásától, tette ezt amikor a 
munkáltató javaslatára nem csak alapbéremelésben, hanem 
egyösszegű kifizetésekben (hűség- és lojalitás pénzek) kezdett el 
gondolkozni így csökkentve az alapbéremelés mértékét!  
Az AHFSZ mindvégig tartotta magát ahhoz a közösen lefektetett 
értékrendhez ami arról szólt, hogy a bértárgyalást dinamikusan és a 
tárgyalóasztalnál kell konstruktívan megoldani.  
   Az AHFSZ, az utolsó ajánlatát is jó tárgyalási alapnak tekinti és 
sosem adott a tárgyalások során ultimátumot a másik félnek!  
   A munkáltatói oldal mindezek után lesöpörte az eddig felépített 
eredményeket, folyamatot és elvárja a szakszervezettől, hogy új, 
számára egy kedvezőbb ajánlattal álljon elő! 
 
A kialakult helyzetet a szakszervezet január 23-án, bizalmi értekezlet 
keretében fogja értékelni és a további lépésekről a döntést meghozni! 
 
 
 
 
 
 

Tudtad ? 
 

Szakszervezeti tagságoddal a munkavállalói oldalt erősíted a bértárgyaláson!  
Nem mindegy, hogy az AHFSZ a tárgyalások során mekkora tömeget tud felmutatni! 

Ne legyél semleges ! Csatlakozz hozzánk, mert együtt erősebbek vagyunk! 


