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Kielemeztük a jelenlegi bérmegállapodást, majd átadtuk a 
2023-as bérkövetelésünket a munkáltatónak 

Az Audi Hungaria Zrt. és az Audi Hungária Független Szakszervezet között jelenleg 

érvényben lévő bérmegállapodás 2023.03.31-én lejár, ezért a munkáltatói és a 

munkavállalói oldal bértárgyalódelegációja a mai napon megkezdte a bértárgyalást az 

ezután következő időszakra. Ezen a találkozón az AHFSZ át is adta az erre vonatkozó 

bérkövetelését a munkáltató számára. 

 

A két fél képviselői egy hosszas és részletekbe menő elemzéssel kezdte a mai tárgyalási 

fordulót, aminek során a 2020.04.01.-2023.03.31. időszakra megkötött bérmegállapodás 

konzekvenciáit, részeredményeit és végeredményeit tárgyalták ki. 

 

Mindkét fél arra a megállapításra jutott és egyet értett abban, hogy az elmúlt 3 év sok nem 

várt kihívást és megmérettetést mért a munkaadó és a munkavállalói oldalra egyaránt, de sok 

esetben ezeket közös felelősségvállalással sikerült áthidalni vagy meg is oldani.  A mai 

tárgyalási forduló utolsó szakaszában az AHFSZ tárgyalási delegációja átadta a bérkövetelését 

a munkáltatói oldal képviselői részére, amit ők át is vettek. 

Ezt követően az AHFSZ képviselői röviden ismertették a bérkövetelés részleteit a jelenlévők 

számára. 

 

 

Az AHFSZ bérkövetelése a következő: 

- bérmegállapodás időtartama 1 év (2023.04.01.-2024.03.31.) 

- 23% alapbéremelés 2023.04.01.-től  

- Választható Béren Kívüli juttatás mértéke 2024.évre 600.000.- Ft 

- egyszeri kifizetés 2023.júliusi bérrel augusztusban 300.000.- Ft 
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- infláció felülvizsgálata, kompenzációja 2023.július és 2024.január hónapban az előre 

irányzott 18% inflációs előrejelzés figyelembevételével 

- lojalitási bónusz Kollektív Szerződésben rögzítése és reálértéken tartása, indexálása 

- jubileumi bónusz összegei: 10 év után 150.000.- Ft, 15 év után 225.000.- Ft, 20 év után 

300.000.- Ft (25 év után a jelenlegi kondíciók megtartása, valamint a 30, 35, 40 év 

utáni jubileumi bónusz javadalmazásának kidolgozása) 

- mozgóbérből 3% beépítése az alapbérbe 2023.04.01-től, valamint a mozgóbérátlag 

eltörlése 

- a munkavállalót megillető szabadságkeretből a 7 nap saját rendelkezésű napok száma 

50 év felett 2 nappal (7+2 nap) valamint 55 év felett további 1 nappal (7+3 nap) 

emelkedjen 

- a vállalatnál rendszeresített teamgyűlések szükségességének felülvizsgálata, 

munkaközi szünetek fizetetté tétele 

- kocsifutás költségtérítése 30 Ft / km-re emelkedjen 

- az elszámolási időszakban megkeletkezett negatív órák kezelése munkaviszony 

megszűnése esetén  

- foglalkoztatási garancia a jelenleg alkalmazott AH munkatársakra, valamint egy 

minimum AH munkatársi létszám fixálása 

 

 

A munkáltatói oldal és a munkavállalói oldal képviselői megegyeztek abban, hogy a 

2023.02.07-i következő tárgyalási forduló alkalmával már a gazdasági szakértők is jelen 

lesznek és közösen velük kezdik majd kielemezni a felek lépésről-lépésre az AHFSZ 

bérkövetelését és az elmúlt 3 év gazdasági számainak alakulását. 

 

 

 

 

A bértárgyalások során, amint friss információval rendelkezünk, akkor ezeket közzétesszük 

a már megszokott hírcsatornáinkon! 


