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Mennyit keressenek a nők? 

 

Mivel számos ágazatban és munkakörben a nők 

fizetése elmarad a férfiakétól, a szaktárca 

konzultációt kezdeményez ez ügyben - számolt 

be a Világgazdaság.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a 
közeljövőben összehívja a Versenyszféra és a 
kormány állandó konzultációs fórumát - értesült 
a napilap. 
A februárra tervezett ülésen valószínűleg szóba 
kerül a nemek közötti bérkülönbség, ami az 
egész EU-t érintő probléma, a tagországoknak 

ezért bérmonitoring-rendszert is kell működtetniük. 
Magyarország is a nők nemritkán 15-20 százalékkal kevesebb bérért dolgoznak, mint a férfiak - 
állapította meg Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke. 
Vannak esetek az üzleti szférában, amikor tetten érhető a nők és a férfiak közötti bérkülönbség, 
holott törvénysértésnek minősül a diszkrimináció - mondta Dávid Ferenc, a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. 
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 2016-os adatai szerint a versenyszférában a vezetőket 
tekintve a nők átlagos alapbére 502 ezer, a férfiaké 545 ezer, a nők keresete 578, a férfiaké 657 ezer 
forint. A női ügyviteli alkalmazottak havi keresete 224, az ugyanolyan munkakörben dolgozó férfiaké 
286 ezer forint.Az államigazgatásban a vezetői posztot betöltő férfi köztisztviselők havi 
átlagkeresete 633 ezer forint, míg a vezető nőké 576 ezer forint volt. A vezető főtanácsosok 
esetében a nők fizetése 346, a férfiaké 363 ezer forint. A gyakornokoknál a nők keresete 194, a 
férfiaké 201 ezer forint. 
 
Teljes cikk: 
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/mennyit_keressenek_a_nok.655728.html 
 
 

 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nyugdij_nagy_valtozasok_keszulnek.652650.html
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nyugdij_nagy_valtozasok_keszulnek.652650.html
https://www.vg.hu/gazdasag/meg-mindig-kevesebbet-keresnek-nok-2-767197/
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/mennyit_keressenek_a_nok.655728.html
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Inkább több bért fizet, de nem Magyarországon fejleszt az autóipari multi 

 
A Napi.hu értesülése szerint a Continental egy több 

száz munkahelyet teremtő autótechnikai gyártósor 

felépítését helyezte kilátásba veszprémi üzemében, 

ám végül mégis leállította a projekt tervezését és úgy 

döntött, inkább belgiumi egységéhez viszi a 

beruházást. Az ok: a társaság biztonságosabbnak látja 

a termelést Nyugat-Európában, mint Magyarországon.  

 

A Continental 2017 végén vette fontolóra, hogy egy új 
gyártási folyamatot hoz hazánkba, amely a tervezés-
fejlesztést és a végtermék előállítást is felöleli - tudta 
meg a Napi.hu, a cég egyik munkatársától. A 
projektben többféle munkakör szerepelt: a mérnöki 

munkától kezdődően a folyamattervezésig - ezen belül betanított munkát, szakmunkát, technikai 
támogató munkát is igényel. Ezzel a társaság mintegy 200 új munkahely létrehozását helyezte 
kilátásba. 
 
A projekt az úgynevezett start-stop rendszerekhez kötődik, amelyek ma már számos autóban 
alapfelszerelésként vagy extraként jelen vannak. A szoftveres, illetve szenzoros háttérrel működő 
eljárás- leegyszerűsítve - a motor megállítását, illetve újraindítását könnyíti meg, például a piros 
lámpával történő találkozás során. Az új gyártósor egy ehhez kapcsolódó rendszert állítana elő. 
Egy ideig biztosnak tűnt, hogy a céges tendert a veszprémi üzem fogja elnyerni: a fejlesztőmérnökök 
már elkezdték tervezni az egyik egység átépítését, amely a projekt gyártási területe lett volna, ám a 
folyamatot leállították. Az anyacég végül azt a döntést hozta, hogy a gyártósort nem itt, hanem a 
belgiumi Mechelenben lévő üzemben hozza létre. 
Az ügyben kerestük a vállalat sajtóosztályát, amelytől a következő választ kaptuk: "A Continental 
hazai menedzsmentje folyamatosan dolgozik azon, hogy új projektek kerüljenek Magyarországra. Az 
információval kapcsolatban nincs közölni valónk." 
 
Forrásunk szerint a veszprémi üzemegység jelentős létszámhiánnyal küzd és a sok megrendelés 
miatt terhelhetősége határait feszegeti. Mostanában előfordult, hogy elmaradtak a meghatározott 
gyártási darabszámokkal. 
Az egységnél - akárcsak az egész magyar járműiparban - igen nagy a fluktuáció, amely 
bizonytalanságot okoz a termelés minőségében és bizonytalanná teszi a kiszállítás pontosságát is. 
Például az emberek állandó cserélődésének következménye, hogy drágább a betanítás, amely után 
még hónapokba telik, amíg az új dolgozó megszerzi azt az ismeretanyagot - például helyismeretet, 
folyamatismeretet - melynek birtokában már minőségi munkát tud végezni. 
A cégvezetés nem volt bér-érzékeny, mert a gyártásbiztonságot, a kiszállítás biztonságot fontosabb 
tényezőnek ítélte - ezért inkább Belgium mellett döntött. (Összehasonlításképpen: az óránkénti 
teljes munkaerő-költségek Magyarországon 8,3 eurót, míg Belgiumban 39,2 eurót tettek ki az 
Eurostat 2016-os adatai szerint.)  
 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/tomegek_mondanak_fel_a_magyar_munkahelyeken_elvadult_a_helyzet.649110.html
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/kest_rantott_a_gepsor_mellett_dramai_helyzetkep_a_magyar_jarmuiparbol.655293.html
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Arról nincs információnk, hogy a cég a beígért körülbelül 200 munkahely létrehozásának fejében 
kapott-e állami támogatást, úgy tudjuk viszont, hogy valamilyen formában meg akarja teremteni 
ezeket az új állásokat Magyarországon. 
A veszprémi egységében ugyanakkor automatizálást is kezdeményeztek bizonyos szenzorokhoz 

kötődő munkafolyamatoknál. Másutt viszont bővítenek. 
A Continental Automotive Hungary Kft. igen jelentős beruházónak számít hazánkban - az elmúlt 

években több tízmilliárd forint értékben telepített új projekteket magyarországi üzemeibe. A 

vállalathoz tartozó ContiTech ipari beszállító legutóbb január 23-án jelentette be, hogy 6 milliárd 

forintot ruház be a nyíregyházi gyáregységbe, ezzel egyebek közt egy új kaucsuk-keverő gyártósort 

hoztak létre, amely a járművek fűtő- és hűtő tömlőrendszerének gyártását biztosítja. 

A magyar kormány több mint 2 milliárd forinttal támogatta a beruházást, ezzel több mint 200 új 

munkahely létesült. Amennyiben az új berendezések elérték a teljes termelési kapacitásukat, akkor 

az elkövetkező két-három évben további 250-300 új munkahelyre lehet számítani - írta a társaság 

közleményében. 

 

A közgazdászok vakarhatják a fejüket 
Bár Magyarországon elterjedt nézet, hogy a nagy nemzetközi cégek kiváltképp az alacsony 
bérszínvonal miatt hozzák ide gyártóegységeiket, a valóság ennél árnyaltabb. 
Nagyvállalati környezetben általános, hogy a leánycégek folyamatosan versenyeznek az új 
projektekért, az anyavállalat ilyenkor a különböző telephelyek "kompetenciáit" vizsgálja, illetve 
figyeli, hogy hol, milyen megtérülési rátákkal, haszonkulccsal tudnának bizonyos termékeket 
gyártani. A tendereztetés során a bér fontos kérdés, de nem mindig meghatározó: gyakran a például 
a minőség, illetve a megfelelő munkaerő-ellátottság sokkal meghatározóbb lehet, mint az, hogy x 
százalékkal alacsonyabb a munkaerő ára. 
A Continental egyébként hazánk mellett több kelet-európai országban - köztük Romániában is - 
működtet gyártóegységeket. A magyar leánycég 2016-os beszámolójából kiderül, hogy termékeit 32 
országba exportálja  - miközben az exportárbevétel legnagyobbrészt Németországból származik, 
második helyen pedig éppen Belgium, míg a harmadikon a szomszédos Franciaország áll. Ez alapján 
feltételezzük, hogy a célpiacok közelsége is szerepet játszhatott a beruházási döntésben. 
A német gyökerű Continental konszern a világ ötödik legnagyobb autóipari-beszállítója az 

Automotive News 2017-es ranglistája szerint. Tevékenysége rendkívül széleskörű, egyebek között 

autógumik, fékrendszerek, autóbiztonsági berendezések, erőátviteli és alváz alkatrészek gyártását 

végzi.A Continental Automotive Hungary Kft. 2016-ban mintegy 230 milliárd forintnyi árbevételt 

produkált, amely 4 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest. Adózott eredménye közel 6 

milliárd forint volt, ami 8,3 százalékos növekedést tükröz. A társaság magyarországi telephelyein 

több mint 8000 alkalmazottat foglalkoztat. 

 

Hogyan lesz ebből kiút? 
A Continental helyzete persze korántsem egyedi, a Napi.hu tudomása szerint a vezető magyarországi 
autógyártók körében jelenleg óriási a tanácstalanság, hogy a kilátásba helyezett, több ezer 
munkahelyet ígérő beruházásaikat hogyan lesznek képesek emberekkel feltölteni. 
Erre a kérdésre a gazdaságpolitikának sincsenek komolyan vehető válaszai jelenleg. Sőt, a diskurzus 
ehelyett inkább arról folyik, hogy a Tesla Motors vajon hazánkban valósítja-e majd meg tervezett 
gyárberuházását. 
Nemrég a G7.hu írta meg, hogy miközben 2005 és 2010 között összesen 112,8 milliárd forint 
kormányzati támogatást adtak a kormányok a nagyvállalati szektornak, addig 2011 és 2016 között 
már 163,6 milliárd forint volt ez az érték. Összességében a kabinet 2010 és 2017 augusztusa között 

https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/nott_a_continental_nyeresege.650854.html
https://g7.24.hu/allam/20180126/megnyertunk-egy-pert-a-kormany-szerint-ezert-be-fog-csodolni-a-gazdasag/


 

                                                          Legyél Te is AHFSZ tag! 
                                                                          Részletekről érdeklődj az irodákban (G1-1592, G70-8342) 

                                                                    www.ahfsz.hu 
 ahfsz.hu 

228 milliárd forintnyi állami támogatást adott a nagyvállalati szektornak, miközben a cégeknél 31 
741 új állás létesült. Egy újonnan létrejövő állásért tehát átlagosan 7,2 millió forintot fizettek. 
Bár körülbelül 2014 második fele óta az ország egyre súlyosbodó munkaerőhiánnyal küzd, a kabinet 
rendületlenül duzzasztja a munkahely-teremtő beruházások támogatásait. S, miközben 
"futószalagon" gyártják a megoldásokat a 2000-es években, illetve a 2010-es évek kezdetén jellemző 
problémákra és elvárásokra, továbbra sem született olyan átfogó foglalkoztatási-, bér-, illetve 
oktatási stratégia, amely legalább kísérletet tenne a munkaerőhiány megoldására. 
 
Teljes cikk: 
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/inkabb_tobb_bert_fizet_de_nem_magyarorszagon_fejleszt_a
z_autoipari_multi.655654.html 
 
 

 
 
 

A béreket érintő 2018-as adó- és járulékváltozások érthetően  

2018 januárjától több dolog is változott az adózásban, 
járulékfizetésben - ezeket gyűjtöttet össze a Nexon. 
 
A személyi jövedelemadó 

A mértéke változatlan (az adóalap 15 százaléka), az 

viszont változás, hogy a munkáltató 2018-ban már nem 

készítheti el a munkavállalók adóbevallását a 2017-es 

évre vonatkozóan.  

Ez mégsem jelenti azt, hogy mostantól mindenki 

önadózó lesz. Az egyéni vállalkozók kivételével 2018-

ban a tavaly megszerzett jövedelmekre vonatkozóan - 

külön kérelem nélkül is - a NAV készít a 

nyilvántartásában szereplő adatok alapján adóbevallás-tervezetet a magánszemély részére. A NAV az 

adóévet követő március 15. napjától az ügyfélkapun elérhetővé teszi az adóbevallási tervezetét, ám 

az adózó külön kérésére papíralapon, postai úton is megküldi részére. Amennyiben 2018. május 20-

ig a magánszemély az adóbevallási-tervezet adatait nem kéri módosítani illetve nem ad be bevallást 

(17SZJA), akkor a NAV a tervezetet elfogadottnak tekinti és a tervezet az adózó által benyújtott 

bevallásnak minősül. 

 

Az első házasok kedvezménye 

A friss házasoknak jár, a házasságkötés hónapját követő hónaptól számított 24 hónapig feltétel 

nélkül érvényesíthető, függetlenül attól, ha közben a magányszemély családi kedvezményre is 

jogosulttá válik, azaz gyerekük születik. Ennek mértéke a bevezetése óta változatlan: a házastársak 

által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultsági hónaponként 33 335 forint. Ennyivel lehet 

csökkenteni az összevont adóalapba tartozó jövedelmet. 

 

 

 

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/inkabb_tobb_bert_fizet_de_nem_magyarorszagon_fejleszt_az_autoipari_multi.655654.html
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/inkabb_tobb_bert_fizet_de_nem_magyarorszagon_fejleszt_az_autoipari_multi.655654.html
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A családi kedvezmény 

Alapjának mértéke 2018-ban is az eltartottak számától függ. Az összevont adóalap családi 

kedvezmény címén egy eltartott esetén 66 670 forinttal, két eltartott esetén 116 670 forinttal, 

három és minden további eltartott esetén 220 000 forinttal csökkenthető. 

 

A szociális hozzájárulási adó (szocho)  

22 %-ról 19.5 %-ra mérséklődik 2018-tól. De módosult a kedvezmény mértéke is. A meghatározott 

kedvezmények a mindenkori adó mértékének 50% vagy 100%-a, ezért 2018-ban 9,75% vagy 19,5% 

kedvezmény érvényesíthető a korábbi 11% illetve 22% helyett. A kedvezménynél figyelembe vehető 

alap nem változott. 

 

Az egészségügyi hozzájárulás (eho)  

Ezzel párhuzamosan 22 százalékos mértékű kulcsa is csökken 19,5 százalékra. Az egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályai is módosulnak, amelynek értelmében a kifizetőt 

terhelő ekho 20-ról 19,5 százalékra csökken. Nem választhatja a közterhek ekho szerinti 

megfizetését az egyébként ekho szerint adóztatható tevékenységére az egyéni vállalkozó, ha e 

tevékenységre az adóévben a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózást választotta.  

Az ingatlan bérbeadásból származó 1 millió forintot meghaladó jövedelmekkel összefüggésben az 

idei évtől a belföldi természetes személynek nem kell 14 százalék mértékű egészségügyi 

hozzájárulást fizetnie az ingatlan bérbeadásból származó 1 millió forintot meghaladó jövedelmekkel 

összefüggésben. A szabály először a 2018. január hónapban megszerzett, ingatlan bérbeadásból 

származó jövedelmekre alkalmazható. A hivatásos sportoló részére juttatott bevétel után a 

kifizetőnek nem kell fizetni az Ekho közterhet. A szabály már 2017. szeptember 1-jét követően 

kifizetett jövedelmekre is alkalmazható. A már megfizetett Ekho utólag önellenőrzéssel is 

helyesbíthető. 

Ha a magánszemély egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele a mentesített keretösszeget 

nem haladja meg, nem kell jövedelmet megállapítania és személyi jövedelemadó bevallást 

benyújtania. A magánszemélynek az egyszerűsített foglalkoztatásból származó adómentes napi 

jövedelme 2017-ben minimálbér esetén 7 631 forint, míg garantált bérminimum esetén 9 633 

forint. 2018- ban a mentesített keretösszeg minimálbér esetén napi 8.255 forint, garantált 

bérminimum esetén pedig 10 790 forint. Az átmeneti rendelkezés értelmében e szabályt már a 

2017. évben megszerzett jövedelem személyi jövedelemadó-kötelezettségének megállapítása során 

is alkalmazni kell. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítő tevékenységet 

folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet, 

valamint a 39. § (2) bekezdésében meghatározott személy által fizetendő egészségügyi szolgáltatási 

járulék havi összege 7 320 forintra változik 2018. januártól. 

 

Teljes cikk: 

https://www.hrportal.hu/hr/a-bereket-erinto-2018-as-ado--es-jarulekvaltozasok-erthetoen-

20180119.html 

 

https://www.hrportal.hu/hr/csaladi-adokedvezmeny-2018-20170809.html
https://www.hrportal.hu/hr/szocialis-hozzajarulasi-ado-merteke-2018-20170818.html
https://www.hrportal.hu/hr/az-egeszsegugyi-szolgaltatasi-jarulek-osszege-2018-ban-20170726.html
https://www.hrportal.hu/hr/az-egeszsegugyi-szolgaltatasi-jarulek-osszege-2018-ban-20170726.html
https://www.hrportal.hu/hr/a-bereket-erinto-2018-as-ado--es-jarulekvaltozasok-erthetoen-20180119.html
https://www.hrportal.hu/hr/a-bereket-erinto-2018-as-ado--es-jarulekvaltozasok-erthetoen-20180119.html


 

                                                          Legyél Te is AHFSZ tag! 
                                                                          Részletekről érdeklődj az irodákban (G1-1592, G70-8342) 

                                                                    www.ahfsz.hu 
 ahfsz.hu 

Szlovák béremelés: a hétvégi munkáért duplabért fizetnek 

Jóváhagyta szerdán a pozsonyi törvényhozás a 
Munkatörvénykönyv azon módosítását, amely 
szerint májustól a hétvégén végzett munka után járó 
bérpótlékot vezetnek be Szlovákiában, és megemelik 
az éjszakai, illetve az ünnepnapokon végzett munka 
után járó pótlékokat is. A most jóváhagyott 
módosítás lényegi elemei először tavaly 
szeptemberben jelentek meg – a szlovák kormány 
nyári koalíciós válságát lezáró – kiegészített koalíciós 
szerződésben. A hétvégi bérpótlék összegét a 
mindenkori minimál órabérből számolják majd ki, és 
két lépcsőben vezetik be: idén májustól a szombati 
pótlék 25, a vasárnapi 50 százalék lesz, a jövő év 
májusától pedig 50, illetve 100 százalékra 
emelkedik. 

A Munkatörvénykönyv módosítása több, jelenleg is meglévő bérpótlék emeléséről is rendelkezik. Az 
éjszakai munkavégzés után járó pótlék az eddigi 20 százalékról idén májustól 30, jövő májustól pedig 
40 százalékra nő, ami ugyanakkor némileg alacsonyabb mértékű az eredeti elképzelésben szereplő 
50 százaléknál. Ennek összegét is a mindenkori minimál órabérből számolják ki, akárcsak a veszélyes 
munkakörben végzett munka után járó pótlékét, amely az idén májusban 35, jövő májusban pedig 50 
százalékra emelkedik. Ugyancsak emelkedik az ünnepnapi pótlék, amely az eddigi 50 helyett 100 
százalékos lesz, kiszámításának alapjául a mindenkori átlag órabért veszik majd alapul. A 
Munkatörvénykönyvben végrehajtott változtatások közül szakértők az éjszakai munka után járó 
bérpótlék emelését tartják a legnagyobb kihatású változtatásnak. Ennek oka, hogy Szlovákiában 
jelenleg az alkalmazottak 16 százaléka – mintegy 250 ezer férfi és 140 ezer nő – végez rendszeresen 
éjszakai munkát, ez pedig a legmagasabb arány az Európai Unió (EU) tagállamai közül. Ez leginkább 
annak a következménye, hogy az országban viszonylag sok, nonstop gyártás mellett működő üzem, 
nem utolsósorban autógyár van. 
 
Teljes cikk: 
https://autopro.hu/szolgaltatok/Szlovak-beremeles-a-hetvegi-munkaert-duplabert-fizetnek/24487/ 
 

 

A munkaszerződés módosításáról 5 pontban  

Kötelező vagy sem? Kirúghatnak, ha nem írom alá?  

Sokan kerestek az utóbbi időben azzal a problémával, hogy a munkáltató egy munkaszerződés-
módosítást adott át nekik azzal, hogy ezt kötelező elfogadniuk. Nézzük hát meg, hogy mit kell tudni 
erről a jogintézményről! 

 

https://autopro.hu/szolgaltatok/Szlovak-beremeles-a-hetvegi-munkaert-duplabert-fizetnek/24487/
http://drbakonyililla.blog.hu/2018/02/12/a_munkaszerzodes_modositasarol_5_pontban
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 1. A munkaszerződést a felek közös 

megállapodása esetén lehet módosítani - tehát a 

munkáltatónak és a munkavállalónak 

megállapodásra kell jutni a módosítás 

tartalmában.  

2. A munkaszerződés módosítása - az alábbi 

kivételektől eltekintve - nem kötelező, joghátrány 

nem alkalmazható amiatt, ha valaki nem kívánja 

módosítani a munkaszerződést. 

 

  

3. Bizonyos esetekben kötelező a munkabért - mely a munkaszerződés része - korrigálni, így ha 

jogszabályváltozás folytán nem éri el a minimálbért/garantált bérminimumot a munkabér, vagy 

átlagos bérfejlesztés volt a munkáltatónál, amiből a munkavállaló például hosszabb fizetés nélküli 

szabadság miatt kimaradt. 

  

4. A várandós munkavállaló esetében előfordulhat, 

hogy orvosi vélemény alapján - a gyermek 1 éves 

koráig - nem foglalkoztatható korábbi 

munkakörében. Ekkor a munkáltató köteles olyan 

másik munkakört felajánlani részére, melyben 

egészségi állapotára tekintettel biztonságosan 

foglalkoztatható, melynek elfogadását egyébként 

a munkavállaló alapos indok nélkül nem tagadhatja 

meg. Ha azonban nincs másik munkakör, mely a 

várandós munkavállaló egészségi állapotának 

megfelelne, őt a munkavégzés alól fel kell 

menteni, és erre az időre számára a munkaszerződés szerinti alapbérét meg kell fizetni. A módosított 

munkakör nem eredményezhet visszaesést a bérben, tehát legalább a munkaszerződés szerinti 

alapbért új munkakör biztosítása esetén is szükséges kifizetni a munkavállaló részére. 

  

5. Ugyancsak a kisgyermekeseknek segítség, hogy a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek 

3 éves koráig - három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek 5 éves koráig - 

köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú 

részmunkaidőre módosítani. 

Remélem, érthetően és gyorsan sikerült tisztáznunk a munkaszerződés módosításának a 

kérdéskörét! 

 

Teljes cikk: 

http://drbakonyililla.blog.hu/2018/02/12/a_munkaszerzodes_modositasarol_5_pontban 

 

http://drbakonyililla.blog.hu/2018/02/12/a_munkaszerzodes_modositasarol_5_pontban
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Egyre több robot dolgozik Magyarországon  

Egy év alatt 13 százalékkal nőtt a 

Magyarországon üzemben lévő ipari 

robotok száma és a Nemzetközi 

Robotikai Szövetség (IFR) további 

felfutásra számít – írja a 

Világgazdaság. 

 

A napilap cikke szerint nagyjából 5400 
robotot használtak ipari célra 2016-
ban Magyarországon, ez 13 
százalékkal több, mint egy évvel 
korábban.    Az IFR adatai szerint az 
eszközök fele kézi munkát kiváltó 
úgynevezett kezelőrobot volt, 17 

százalék tartozott a hegesztő kategóriába, 16 százalék volt az össze- és szétszerelő gépek aránya.    A 
cikk szerint a robotok összlétszámát tekintve Magyarország 2016-ban a 32. helyen állt a globális 
rangsorban, a tízezer dolgozóra eső robotok száma 57 volt. 
 
Az eladások terén Magyarország a 33. helyet foglalta el 2016-ban világviszonylatban, tízből hat 
abban az évben átadott robot a kezelő kategóriába tartozott, ezeket elsősorban kohászati, 
csomagolási vagy eszközkezelési célra használják. A második legnagyobb kategória a hegesztő 
robotoké, minden tízedik gép tartozott ide, a többit főként szortírozási, összeszerelési célra 
használják. 
 
Az IFR pozitívan értékeli a magyar robotizációs folyamatokat, a 2017 és 2020 közötti időszakban az 
eladások emelkedését várja a nemzetközi szervezet elsősorban az autóipari, kapacitásbővítő 
beruházásoknak köszönhetően. Emellett a motorgyártási fejlesztések is növelhetik a 
roboteladásokat.  
 
Az IFR kiemelte, hogy a magyar kormány elkötelezett az ipar megszilárdításában, ennek példájaként 
említik az Irinyi-tervet, amelynek révén az ipar aránya 24-ről 30 százalékra nőhet a teljes GDP-
termelés arányában 
 
 

Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2018/02/egyre-tobb-robot-dolgozik-magyarorszagon/ 
 
 
 
 

 

http://jarmuipar.hu/2018/02/egyre-tobb-robot-dolgozik-magyarorszagon/
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Természetes lesz az autók kitiltása  

A jövőben elszaporodnak a járműmentes 

övezetek és az autósok kisebb jelentőséget 

tulajdonítanak majd annak, hogy saját 

tulajdonban lévő járművekkel közlekedjenek 

az osztrák energiahivatal közlekedési 

szakemberek körében végzett felmérése 

szerint. 

Az Österreichische Energie-Agentur által 
megkérdezett 123 szakember 80 
százaléka gondolja úgy, hogy 2030-ra 
már mindennapos gyakorlattá válik a 
belsőégésű motoros járművek kitiltása 
egyes városi területekről és 71 százalékuk 

szerint csökkenni fog a saját járműtulajdon jelentősége az autósok szemében.    Alacsonynak 
tartják viszont a szakemberek a lakosság fizetési hajlandóságát a különböző mobilitási 
szolgáltatásokért, amit mindössze havi 85 euróra becsülnek.    A szakemberek 73 százaléka 
szerint az elkövetkező tíz évben egyes jól elhatárolható felhasználási területeken már 
megjelennek majd az autonóm módon közlekedő önvezető járművek is. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2018/01/termeszetes-lesz-az-autok-kititasa/ 
 

 

 

Tárt karokkal és sok pénzzel várja a külföldieket a szlovák járműipar  

 

Az előző évihez képest enyhe 

mértékben csökkent, de ismét 

meghaladta 2017-ben a Szlovákiában 

gyártott gépkocsik száma az 

egymilliót. Tavaly ugyanakkor jelentős 

mértékben emelkedett az új gépkocsik 

értékesítése – derült ki a szlovák 

Autóipari Szövetség (ZAP) által 

Pozsonyban ismertetett, még nem 

véglegesített gyártási adatokból. 

A ZAP statisztikái szerint 2017-ben a 
három szlovákiai autógyár, a pozsonyi 

Volkswagen, a zsolnai Kia és a nagyszombati Citroën üzemeiben összesen gyártott gépkocsik száma 
meghaladta az 1 millió 25 ezret, ez valamivel kevesebb volt, mint egy évvel korábban, amikor az 

http://jarmuipar.hu/2018/01/termeszetes-lesz-az-autok-kititasa/
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országban 1 millió 40 ezer autó készült, ugyanakkor csaknem megegyezett a 2015-ben kimutatott 1 
millió 38 ezres gyártási adattal.     Az autóipari szövetség adatai szerint Szlovákia a csökkenés 
ellenére tavaly is megőrizte világelsőségét az egy főre eső gépkocsigyártásban. Ez a szám 2017-ben 
189 darabra csökkent ezer lakosra számítva, míg egy évvel korábban 191, 2015-ben pedig 184 volt. 
Tavaly ismét emelkedett Szlovákiában az új gépkocsik értékesítése, a számok elérték a 2009-es 
rekordév értékeit. Az országban 2017-ben összesen 108 279 új gépkocsit értékesítettek, ebből 96 
085 volt személyautó. A növekedés éves szintű mértéke a személygépkocsiknál 8,99 százalék, az 
összes új gépkocsit tekintve pedig 7,64 százalék volt. A gépkocsieladások növekedésének üteme 
ugyanakkor lassult az egy évvel korábbihoz képest, amikor a növekedés éves mértéke meghaladta a 
13 százalékot 
Juraj Sinay, a ZAP elnöke a gyártási adatokat értékelve elmondta: nagyon jónak és örvendetesnek 
tartják a számokat, ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a 2018-as év kulcsfontosságú lesz és 
kritikus lehet az ágazat konkurenciaképessége szempontjából, mivel ha nem sikerül eltávolítani az 
ágazat fejlődését korlátozó tényezőket, akkor a szektor teljesítménye csökkenni kezdhet.    Juraj Sinay 
öt korlátozó tényezőt sorolt fel, ezek közül a legfontosabbaknak a szakképzett munkaerő hiányát, 
illetve ezzel összefüggésben a szakképzés hiányosságait jelölte meg. Rámutatott: ezeknek a 
kihívásoknak az orvoslásáról tavaly a kormánnyal folytatott egyeztetéseik eredményesek voltak, az 
idei év pedig ezek megvalósításáról kellene szóljon. Rámutatott: míg korábban a szakképzett 
munkaerő hiányából adódó nehézségekre az átképzésben és a képzésben látták a megoldást és csak a 
harmadik helyen jött szóba a külföldi munkaerő behozatala, mostanra a sorrend megváltozott, s ma 
már úgy látják, hogy a jelenlegi körülmények mellett a külföldi munkaerő behozatalát lehetővé tévő 
körülmények megteremtése lehet az elsődleges megoldás. 
Szlovákiában tavaly az autóipari ágazat termelése a szlovák ipar teljesítményének 44 százalékát adta. 
Ez pontosan megegyezett az egy évvel korábbi adattal, akárcsak az autóipar az ipari exportban 
történő részesülése terén, ahol 35 százalékos volt a részesedés 2017-ben is. Az autóipar az utóbbi 
években a szlovák GDP megközelítőleg 13 százalékát generálta, az ágazat közvetlenül mintegy 130 
ezer embert foglalkoztatott, ez a szám az ágazat által közvetve foglalkoztatottakkal együtt eléri a 
250 ezret. 
A szlovákiai munkaerőhiány egyre inkább bérnövelő hatással van az autóiparban. A Jaguar Land Rover 
autóipari vállalat szlovákiai megjelenésének hírére jelentősen emelni kezdték a Szlovákiában működő 
többi autógyárban a dolgozók fizetését. A PSA után tavaly tavasszal a koreai Kia jelentette be, hogy 
jelentős, havi 117 eurós rekordösszegű béremelésre is számíthatnak a zsolnai gyár dolgozói. A koreai 
gyártónál eddig ez a legmagasabb emelés a cég szlovákiai gyártóbázisának működése óta.    2017. 
március elején jelentették be, hogy a nyugat-szlovákiai nagyszombati PSA gyár dolgozói 6,3 
százalékos fizetésemelést kapnak, valamint azok a munkavállalók, akik már több mint egy évtizede a 
gyárban dolgoznak, további bónuszjuttatásban részesülnek.  
A szlovákiai autógyárak dolgozóinak fizetése már eddig is meghaladta a 900 euró országos 
átlagfizetést. A Kiánál tavalyelőtt 1300 eurónál is magasabb volt az átlagfizetés, a PSA-nál is 
meghaladta az átlagbér a havi 1000 eurót 2016-ban. 
A legmagasabb fizetést évek óta a Volkswagen Slovakia dolgozói vihetik haza: a havi 1800 eurós 
átlagfizetés mellett még 13. és 14. havi fizetést is kapnak a német cég szlovákiai munkavállalói. Ezen 
felül tavaly februárban 1560 euró prémiumot állapítottak meg munkavállalónként a sikeres 2016-os 
üzleti évre tekintettel.   
  A jelentős ágazati béremelések oka nem csak a munkaerőhiány, a Jaguar Land Rover szlovákiai 
gyárának indítása is szerepet játszik az utóbbi idők gáláns fizetésemelési döntéseiben.    Az indiai 
Tata Motors tulajdonában lévő Jaguar Land Rover ugyanis már előre 1200 euró feletti 
átlagfizetéseket ígért. (A négy autógyár tavalyi, emelt átlagfizetéseit összeadva átlagosan 1375 
euró, azaz 430 ezer forint az átlagbér – a szerk.) 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2018/01/tart-karokkal-varja-kulfoldieket-szlovak-jarmuipar/ 

http://jarmuipar.hu/2018/01/tart-karokkal-varja-kulfoldieket-szlovak-jarmuipar/


 

                                                          Legyél Te is AHFSZ tag! 
                                                                          Részletekről érdeklődj az irodákban (G1-1592, G70-8342) 

                                                                    www.ahfsz.hu 
 ahfsz.hu 

 

 

Az ipari dolgok internetére készülnek  

 
 Alacsonyabb energiafogyasztás sűrített levegős alkalmazásokhoz, folyamatos irányítás alatt álló 

aktuátorok és az új körülményekhez való alkalmazkodóképesség: az Aventics és a Boge 

Kompressoren együttműködésével ezek a követelmények már egyszerre teljesíthetők. A két vállalat 

közös projektje, a smart pneumatic grid segítségével intelligens módon kapcsolhatók hálózatba 

sűrített levegő előállításához szükséges egységek és pneumatikai fogyasztók. 

Jelenleg a legtöbbet tárgyalt témakör 
az automatizálás területén a 
horizontális és vertikális hálózatépítés a 
dolgok internetével. Számos ajánlás 
átfogó informatikai megoldásokat 
javasol, amelyek bevezetése jelentős 
mértékű erőfeszítést igényel. A legtöbb 
gyártó cég ugyanakkor csak fokozatosan 
szeretne elindulni a vertikális 
hálózatépítéssel a kellő 
tapasztalatszerzés, valamint a rendszer 
hatékonyságának ellenőrzése 
érdekében. Ezért készült el a smart 
pneumatic grid, a Boge Kompressoren 

és az Aventics közös fejlesztésű terméke. Az egység működése az OPC UA gépek közötti 
kommunikációs protokollon alapul, ami számos gyártó által elfogadott. A kompresszorok és a 
sűrített levegős fogyasztók intelligens hálózatba kapcsolása számos lehetőséget kínál a teljes 
rendszer topológiák felügyeletére, ellenőrzésére és optimalizálására. Ezzel a megoldással a jelenlegi, 
és a jövőbeli levegőfogyasztás ismeretében optimalizálható a kompresszor teljesítményének 
szabályozása, lehetővé téve a felhasználók számára az energiafogyasztás jelentős csökkentését. 
A smart pneumatic grid az energiaigényt az egyedi fogyasztói szintig azonosítja és azt világosan 
láthatóvá teszi. Ez az információ – minimális ráfordítás mellett – felhasználható a Boge 
kompresszorokra vonatkozó igényekre alapozott vezérlési szabályok meghatározásához. Az új termék 
a levegőfogyasztás növekedését, azaz a szivárgást is jelzi fogyasztó-specifikus módon, ennek 
eredményeképpen a karbantartás megfelelő időben, még a gép leállása előtt megtörténhet. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2018/02/az-ipari-dolgok-internetere-keszulnek/ 
 
 

 
 

http://jarmuipar.hu/2018/02/az-ipari-dolgok-internetere-keszulnek/
http://jarmuipar.hu/wp-content/uploads/2018/02/AV_Smart_Pneumatic_Grid_001.jpg

