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Elektromos autó forradalom jön az Audinál  

 

Nagyszabású elektromobilitási offenzívát indít 

az Audi, a német autógyártó társaság 20 tisztán 

elektromos meghajtású modellt vezet be 2025-

ig, és több mint 10 milliárd eurót fordít a 

kapcsolódó fejlesztésekre - írta hétfőn a 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).  

 

A német lap által forradalomként jellemzett 
átalakítással az Audi azt célozza meg, hogy 
2025-re nagyjából minden második eladott 
gyártmánya elektromos vagy részben 
elektromos meghajtású legyen. Így a következő 
években 30 olyan új modellt és 

modellváltozatot vezetnek be, amelyekben lesz elektromotor, köztük 20 kizárólag elektromos 
meghajtású lesz. Az első tisztán elektromos városi terepjáró, a tavaly bevezetett e-tron kupé 
változata 2020-ban kerülhet a piacra, és még az idén megjelenik a Q5, a Q7, az A6, az A7 és 
az A8 modell plug-in hibrid változata.      
 
A 30 részben vagy teljesen elektromos modell mellett kifejlesztik valamennyi benzines és 
dízeles Audi úgynevezett mild hybrid (enyhe hibrid) változatát is. Az ilyen autókban a 
belsőégésű motor mellé egy kisebb teljesítményű elektromos hajtásrendszert is elhelyeznek, 
amely az akkumulátora révén összegyűjti a kocsi felhasználatlan mozgási energiáját, majd 
gyorsításkor leadja, csökkentve ezzel a belsőégésű motor szén-dioxid-kibocsátását.      
 
A Győrben autó-, és motorgyárat üzemeltető társaság 2023-ig 14 milliárd eurót (4690 
milliárd forint) fordít az átalakításra. A modellek fejlesztése és a marketing mellett a 
munkatársak képzésére és az üzemekre is költenek. A gyártás területén az 
energiafelhasználásban is irányváltás következik, a társaság célja, hogy 2025-re valamennyi 



 

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

                                                                    www.ahfsz.hu 
 ahfsz.hu 

Audi-üzem karbonsemlegesen - szén-dioxid-kibocsátás nélkül - működjön, 2050-re pedig a 
teljes gyártási folyamat, beleértve a beszállítóktól érkező alkatrészeket - írta a FAZ. 
Hozzátették, hogy az Audinak már most is van karbonsemlegesen működő gyára, a brüsszeli 
üzem, amelynek tetőszerkezetén Belgium legnagyobb napelemparkját építették ki.      
 
A Volkswagen csoporthoz tartozó társaság az idei első fél évben 906 ezer autót adott át 
vásárlóinak világszerte, 4,5 százalékkal kevesebbet az előző évinél. Az értékesítési bevétel 
28,8 milliárd euró volt, az egy évvel korábbi 31,2 milliárd után. A működési eredmény 2,3 
milliárd euróra csökkent az egy évvel korábbi 2,8 milliárdról, a bevételarányos 
jövedelmezősége pedig 8,9 százalékról 8 százalékra csökkent. 
 
Teljes cikk: 
https://www.portfolio.hu/uzlet/20191008/elektromos-auto-forradalom-jon-az-audinal-
403181 
 

 
 
 

Németország az elektromobilitás elkötelezett híve 

 

A német kormány szeretné felpörgetni az 
alacsony kibocsátású akkumulátoros járművek 
piacát, tíz éven belül tízmillió alternatív 
hajtású modell közlekedhet a német utakon. 
 
A német kormány és az autóipari szektor 
szeretné felpörgetni az alacsony kibocsátású 
akkumulátoros járművek piacát. Tíz éven belül 
egymillió elektromos töltőállomást 
telepíthetnek Németországban, ehhez a 
kormány 3,5 milliárd eurós támogatást ígér. 
 
 
 

Szigorú kibocsátási szabályok alakítják az ipart 

A szeptemberi frankfurti kiállításon az európai gyártók arra figyelmeztették a kormányokat, 
hogy az EU szabályai negatív hatással lehetnek a bevételekre és a munkahelyek számára 
egyaránt, mivel csekély az érdeklődés az elektromos modellek iránt. 
Az EU új kibocsátási szabályai alapján 2007 és 2021 között negyven százalékkal, 2021 és 2030 
között pedig 37,5 százalékkal kellene csökkenteni a szén-dioxid kibocsátást. 
 
Összefogott a német kormány és az ipar 

A kormány már másodjára ült össze annak érdekében, hogy Németország közlekedési ágazata 
hozzájárulhasson a nemzetközi kibocsátási célok eléréséhez. Az elektromos modellek mellett 
a hidrogén üzemanyagcellás járművek használatát is támogatják, a hosszútávú cél ezeknek az 

https://www.portfolio.hu/uzlet/20191008/elektromos-auto-forradalom-jon-az-audinal-403181
https://www.portfolio.hu/uzlet/20191008/elektromos-auto-forradalom-jon-az-audinal-403181
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alternatív hajtású modelleknek a vonzóvá tétele. Tíz éven belül tízmillió elektromos modell 
értékesítését tűzte ki célul az ipar. 
A kormány emellett az elektromos autók vásárlói számára rendelkezésre álló támogatásokat 
is növelni szeretné. A plug-in hibridek támogatása 3000-ről 4500 euróra, a 40 000 euró 
értéket meghaladó járművek esetében 5000 euróra emelkedik. 
 
A VW élen jár az átalakulásban 

A Volkswagen székhelyéül szolgáló Alsó-Szászország miniszterelnöke és a Volkswagen 
felügyelőbizottsági tagja, Stephan Weil elmondta, hogy 2021-ig közel 100 000 töltőállomás 
telepítését tervezik a tartományban. 
A vállalat elkötelezte magát az elektromos átalakulás mellett, a töltési infrastruktúra 
fejlesztése ehhez azonban elengedhetetlen – az országban jelenleg mindössze 20 000 
töltőállomás áll rendelkezésre. 
Eközben a zwickaui gyárban elkezdődött a Volkswagen ID.3 sorozatgyártása is. Angela Merkel, 
német szövetségi kancellár az üzemet a német autóipari átalakulás egyik központjának 
nevezte – írja a Reuters. 
 
Teljes cikk: 
https://autopro.hu/gyartok/Nemetorszag-az-elektromobilitas-elkotelezett-
hive/32271/?fbclid=IwAR2_J1xaFejLjymGhTOKv-
2LuVMF4f8rcAUIQJpyErQxEs7bdsPd_WgkcS4 
 

 
 

Kevesebb Audit vesznek  

Szeptemberben kizárólag a bázishatásnak 

köszönhetően nőtt az Audi AG értékesítése, 

miután egy évvel korábban az új (WLTP) 

emissziós mérési eljárásra való átállás 22 

százalékkal vetette vissza az értékesítéseket; 

az első háromnegyedév eladásai azonban 

csökkentek. 

 

A Volkswagen-konszern prémium márkája a 
cég honlapján közzétett beszámolójában azt 
írta, szeptemberben 145 ezer autót 
értékesített világszerte az Audi, 4,5 
százalékkal többet a 2018 szeptemberi 139 

ezernél. Januártól szeptemberig az Audi 1,357 millió autót adott el, kevesebbet az egy évvel 
korábbi 1,408 milliónál.    Európában az Audi szeptemberi eladásai 33,1 százalékkal 
emelkedtek éves bázison, 49,5 ezerre. Az év első kilenc hónapjában azonban Európában is 
kevesebb autót értékesített az Audi az egy évvel korábbinál, 595 ezret 616 ezer 
után.     Németországban több mint duplájára, 14,6 ezerre nőtt az értékesítés szeptemberben 

https://autopro.hu/gyartok/Elkezdodott-a-Volkswagen-elso-teljesen-elektromos-autojanak-sorozatgyartasa/32267/
https://autopro.hu/gyartok/Nemetorszag-az-elektromobilitas-elkotelezett-hive/32271/?fbclid=IwAR2_J1xaFejLjymGhTOKv-2LuVMF4f8rcAUIQJpyErQxEs7bdsPd_WgkcS4
https://autopro.hu/gyartok/Nemetorszag-az-elektromobilitas-elkotelezett-hive/32271/?fbclid=IwAR2_J1xaFejLjymGhTOKv-2LuVMF4f8rcAUIQJpyErQxEs7bdsPd_WgkcS4
https://autopro.hu/gyartok/Nemetorszag-az-elektromobilitas-elkotelezett-hive/32271/?fbclid=IwAR2_J1xaFejLjymGhTOKv-2LuVMF4f8rcAUIQJpyErQxEs7bdsPd_WgkcS4
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a tavaly szeptemberi 6,8 ezer után, szeptember végéig 215 ezer autót adtak el idén a tavalyi 
218 ezer után. 
 
Az Egyesült Államokban éves bázison 16,6 százalékkal csökkentek az Audi szeptemberi 
eladásai 16,1 ezerre. A kilenc havi eladások 158 ezerre csökkentek 167 ezerről.     Kínában az 
Audi szeptemberben kevesebb autót adott el az előző évinél, 63,6 ezret 65,8 ezer után, az év 
eleje óta pedig többet, 491 ezret 483 ezer után.    Hildegard Wortmann, az Audi értékesítési 
és marketing igazgatója az értékesítések növekedését várja az egész évre vonatkozóan a 
modellpaletta felfrissítésének köszönhetően. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2019/10/kevesebb-audit-vesznek/ 
 

 
 

Németország nem jól teljesít  

Csökkentek a német gyáripari 

megrendelések augusztusban is. A német 

statisztikai hivatal (Destatis) közölte, hogy 

az előzetes adatok szerint ár-, szezonális és 

naptári hatással kiigazítva augusztusban 

0,6 százalékkal csökkentek a német 

gyáripari megrendelések júliushoz képest. 

Elemzők 1,5 százalékos visszaesésre 

számítottak a júliusi 2,1 százalékos 

csökkenés után. 

 

 

Éves összevetésben ár- és naptári hatással kiigazítva 6,7 százalékkal csökkentek a 

megrendelések augusztusban az előző hónapban mért 5,0 százalékos visszaesés után. 

Elemzők jobb adatra, 4,6 százalékos csökkenésre számítottak.     Augusztusban éves 

összevetésben immár a 15. egymást követő hónapban csökkent a német ipar 

rendelésállománya.    Júliushoz képest a hazai megrendelések 2,6 százalékkal estek vissza, 

míg a külföldiek 0,9 százalékkal nőttek. Az euróövezeti országok új megrendelései 1,5 

százalékkal, míg a világ többi országáé 0,4 százalékkal emelkedtek. 

 
A félkész termékeket gyártó német vállalatok megrendelései 1,1 százalékkal nőttek, míg a 
termelőeszközöket gyártó vállalatoké 1,6 százalékkal csökkentek júliushoz képest. A 
fogyasztási cikkek termelői 0,9 százalékos csökkenésről számoltak be. 
 
A rendelésállomány zsugorodása tovább mélyíti a német ipar válságát, amely a recesszió 
szélére taszította Európa legnagyobb gazdaságát. A kilátások pedig bizonytalanok, miután 

http://jarmuipar.hu/2019/10/kevesebb-audit-vesznek/
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nőtt annak az esélye, hogy Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, ami 
mély válságba taszítaná a bit gazdaságot. Ráadásul egyre fokozódnak a kereskedelmi 
feszültségek az unió és az Egyesült Államok között. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2019/10/nemetorszag-nem-jol-teljesit/ 
 

 
 

Szlovákia lehet a nevető harmadik - A héten eldőlhet az új Volkswagen-gyár 

sorsa  

 

Korábban szinte biztosnak tűnt, hogy a 

Volkswagen egy új gyárat épít fel 

Törökországban, ahol Volkswagen Passat és 

Skoda Superb modelleket gyártottak volna. 

A legfrisebb híradások viszont már arról 

szólnak, hogy a német autógyártó 

menedzsmentje azt fontolgatja, hogy a 

Passatok gyártását a szlovákiai üzemében 

oldja majd meg.  

 

 

 

Korábban biztosnak tűnt, hogy a Volkswagen Törökországban építi fel új, 123. gyárát, 
azonban a német autógyártó a török hadsereg szíriai offenzívájával összefüggésben 
elhalasztotta a végleges döntést a török helyszínről. A döntés elhalasztása után egy korábbi 
pályázó, Bulgária bejelentette, hogy a tervezettnél csaknem kétszer nagyobb állami 
támogatást nyújtana a német cégnek, ha mégis nála építené meg a gyárát. Az autógyártó 
lobbiszervezet élén álló egykori bolgár államfő elmondta, hogy Bulgária 250-260 millió euró 
állami támogatást nyújtana a Volkswagennek a korábban felajánlott 135 millió euró helyett. 
 
Az Automotive News Europe hétfői beszámolója szerint elképzelhető, hogy a Volkswagen 
Törökország helyett Szlovákiában gyárthatja majd a Passatot. A Volkswagent szorítja az idő, 
miután a cég 2022 októberében meg akarja kezdeni a gyártást az üzemben, mivel a cég 
németországi, emdeni üzeme átáll majd az elektromos autók gyártására. 
 
A Volkswagen felügyelőbizottsága várhatóan a héten ülésezik majd, ahol döntés születhet az 
1,3 milliárd eurós üzem további terveivel kapcsolatban. Német lapértesülések szerint 
felmerült annak a lehetősége, hogy a Passat gyártását a VW pozsonyi üzemébe helyezzék át. 
Alsó-Szászország miniszterelnöke, Stephan Weil, aki a Volkswagen felügyelő bizottsági tagjai 
is, nemrég arról beszélt, hogy ellenzi az üzem Törökországban való létesítését. Alsó-

http://jarmuipar.hu/2019/10/nemetorszag-nem-jol-teljesit/
https://www.portfolio.hu/uzlet/20191020/bulgaria-allami-tamogatassal-csabitja-a-volkswagent-404497
https://europe.autonews.com/automakers/vw-may-opt-slovakia-instead-turkey-passat-production
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Szászország 20 százalékos tulajdonosa a német autógyártónak, ezért befolyásos hangnak 
számít a cégnél. 
Bulgária, Románia és Szerbia jelenleg abban reménykedik, hogy a török helyszín esetleges 
kiesésével a Volkswagen ismét előveszi a korábbi listáját, amelyen ezen országok is 
szerepeltek, az üzem lehetséges helyszíneként. Német lapértesülések szerint a Volkswagen 
már eldöntötte, hogy a Karoq SUV gyártásának egy részét Pozsonyba helyezi át. A cég 
korábban fontolgatta, hogy az új török üzemben gyártaná az SUV-t, hogy így enyhítse a Karoq-
ot gyártó cseh üzem kapacitáskorlátait. 
 
Teljes cikk: 
https://www.portfolio.hu/uzlet/20191028/szlovakia-lehet-a-neveto-harmadik-a-heten-
eldolhet-az-uj-volkswagen-gyar-sorsa-
405253?fbclid=IwAR0HoMEXG3gO6ikIzSRGGY4Lm_aTtSHM-5QQHC2GXJ0Ai4ZOvxokj_xFi8I 
 
 

 
 
 

Kiderültek a tervek: ennyi lehet 2020-ban a minimálbér és a garantált 

bérminimum 

 

A jövő évi minimálbérek korábban 

rögzített mértékének felülvizsgálatáról, 

valamint az állami cégek 

alkalmazottainak keresetrendezéséről is 

megkezdődnek a tárgyalások a 

következő napokban.  

 

A kötelező legkisebb keresetek 2020-ra 

esedékes nyolcszázalékos emelésénél 

nagyobb mérték meghatározott 

mutatókhoz kötött. Az állami cégeknél 

pedig lejárt a korábbi bérmegállapodás, 

ezért újabb, akár többéves rendezésről állapodhatnak meg a partnerek, a járulékcsökkentést 

pedig új képlettel számolhatják - írja a Magyar Nemzet.  

A lap szerint egyeztetések kezdődnek az elkövetkezendő napokban a legalacsonyabb 
keresetekről, a rövidített vasárnapi nyitva tartásról, járulékcsökkentésekről és az állami cégek 
bérhelyzetéről. Mind a garantált bérminimum, mind a minimálbér 8 százalékkal emelkedhet 
az idei évhez hasonlóan. A minimálbér 2020-ban 149 ezer forintról 161 ezer forintra, a 
garantált bérminimum pedig 195 ezer forintból 210 600 forintra emelkedik. Ezek a fizetések 
bruttóban értendőek.  
 

https://www.portfolio.hu/uzlet/20191028/szlovakia-lehet-a-neveto-harmadik-a-heten-eldolhet-az-uj-volkswagen-gyar-sorsa-405253?fbclid=IwAR0HoMEXG3gO6ikIzSRGGY4Lm_aTtSHM-5QQHC2GXJ0Ai4ZOvxokj_xFi8I
https://www.portfolio.hu/uzlet/20191028/szlovakia-lehet-a-neveto-harmadik-a-heten-eldolhet-az-uj-volkswagen-gyar-sorsa-405253?fbclid=IwAR0HoMEXG3gO6ikIzSRGGY4Lm_aTtSHM-5QQHC2GXJ0Ai4ZOvxokj_xFi8I
https://www.portfolio.hu/uzlet/20191028/szlovakia-lehet-a-neveto-harmadik-a-heten-eldolhet-az-uj-volkswagen-gyar-sorsa-405253?fbclid=IwAR0HoMEXG3gO6ikIzSRGGY4Lm_aTtSHM-5QQHC2GXJ0Ai4ZOvxokj_xFi8I
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/napirendre-kerulnek-a-minimalberek-7468838/?fbclid=IwAR24F63hyptV6dJC0KnBiggiKxMW7-eLvMA2di3Up1gVj4EfQZjOLR_Jrjk
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A konkrét intézkedés azonban most még nem várható, mert csak jövőre ismerhetőek meg az 
új egyeztetéshez szükséges gazdasági mutatók - például az infláció, GDP-növekedés, 
termelékenység makrogazdasági adatai. Amennyiben ezek eltérnek a tavaly decemberben 
kötött megállapodástól, akkor új tárgyalások kezdődnek.  
 
A munkaadók szerint elegendő a minimálbér tervezett emelésének mértéke, mivel a 
munkaadók általában magasabb béren foglalkoztatják a munkavállalókat. A bruttó 
átlagkereset 10 százalék feletti emelkedése ezt támasztja alá érvelésük szerint. Az állami 
cégek munkavállalói 2017 és 2019 között átlagosan 30 százalékos bérfejlesztést kaptak a 3 
éves bérmegállapodás szerint.  
 
A vasútnál, a postánál és a Volánnál eltérő egyezségek születhetnek, de a Közszolgáltató 
Vállalkozások Konzultációs Fórumának ülésén részt vevők előnyösnek tartják a többéves, 
kiszámítható, a nemzetgazdaság átlagkereset-emelkedését meghaladó felzárkóztatást, mivel 
így sikeresebben meg tudják tartani a munkaerőt és zavartalanul fenntarthatják a 
közszolgáltatások minőségét. Ezek a vállalatok önerőből nem lennének képesek nagyobb 
emelést végrehajtani, az állam segítségére szorulnak.  
 
A portál információi szerint a kereskedelmi munkaadók rövidítenék a vasárnapi nyitvatartást 
is. Az önkéntes javaslat ismét napirendre kerülhet a kormány és a versenyszfára konzultációs 
fórumán.  
 
Teljes cikk: 
https://www.hellovidek.hu/gazdasag/2019/11/07/kiderultek-a-tervek-ennyi-lehet-2020-
ban-a-minimalber-es-a-garantalt-berminimum 
 
 

 
 

 

 
 

https://www.hellovidek.hu/gazdasag/2019/11/07/kiderultek-a-tervek-ennyi-lehet-2020-ban-a-minimalber-es-a-garantalt-berminimum
https://www.hellovidek.hu/gazdasag/2019/11/07/kiderultek-a-tervek-ennyi-lehet-2020-ban-a-minimalber-es-a-garantalt-berminimum

