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Megérkezett a munkáltatói béremelési ajánlat 

  A mai bértárgyalási fordulón további egyeztetésekre és elemzésekre került sor, majd a munkaadói oldal 

képviselői átadták részünkre a munkáltatói béremelési javaslatot. 

  A mai egyeztetésen a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselői több témában is folytatták az elemzéseket 
és az egyeztetéseket, ilyenek voltak például a németországi autóipari bérmegállapodások, a gazdasági környezet 
közös értelmezése. A tárgyalási forduló utolsó szakaszában a munkáltatói bértárgyalói delegáció átadta a mi 
küldöttségünk részére a vállalat béremelési javaslatát. 
 
A munkáltató béremelési javaslata a következő időszakra kommentár nélkül a következő…: 
 

› „A vállalat a nemzetközi és a hazai autóipar jelenlegi helyzetére, valamint a rendkívül dinamikusan 
változó gazdasági környezetre tekintettel 1 éves bérmegállapodást javasol, 2023. április 1. és 
2024. március 31-i időszakra vonatkozóan.  

 
› Az infláció mértékét a vállalat az MNB aktuális 2023-as évre vonatkozó, inflációs prognózisának 

minimuma alapján, 15 %-on rögzíti.  
 

› A munkáltató számára fontos az infláció 2023-as évi hatásainak követése munkatársaink 
javadalmazásában. A gazdaságot jelenleg rendkívül változékony környezeti tényezők (mint például 
a háborús helyzet és annak következményei) jellemzik. Ugyanakkor az MNB várakozásai szerint az 
infláció az év során csökkeni fog. Erre a rendkívüli és nehezen tervezhető helyzetre alapozva a 
munkáltató a 2023-as évi inflációt az eddig megszokottól eltérő módon, két elemmel kívánja 
figyelembe venni:  

 
1. Egységes 5 %-os alapbéremeléssel 2023. április 1-től,  
2. 10 %-os külön kifizetéssel 13 hónapra vonatkozóan * (2023. április 1. – 2024. március 31-

i időszak között). Ennek kifizetési alapja a 2023. március 31-i alapbér és mozgóbér összege. 
A külön kifizetés havonta egyenlő részletekben történik (a 13. rész a 13. havi fizetéssel 
egyidejűleg). 

 
* számítási példa a 10% külön kifizetés értelmezéséhez: 

› alap + mozgóbér 2023. március 31-én: 100.000 Ft/hó (egyénileg eltér) 
› 100.000 Ft 10%-a: 10.000 Ft 
› ez 10.000 Ft/hó összesen 13 alkalommal kerül kifizetésre (a 13. rész a 13. havi 

fizetéssel egyidejűleg), azaz összesen 130.000 Ft/év 
› ez a külön kifizetés a bérmegállapodás hatálya alatt,  

azaz 2023. április 1. – 2024. március 31-i időszak között érvényes 
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› Amennyiben a KSH által közzétett, 2023-as éves infláció magasabb az előre jelzett 15 %-nál, akkor 

az eltérést a vállalat 2024. április 1-i hatállyal egyösszegben kiegyenlíti. Ennek kifizetési alapja a 
2023. március 31-i alapbér és mozgóbér összege. 
 

› Az alapbéremelés mértékével az alsó és a felső bérsávhatárok megemelését is felajánlja a 
munkáltató 1.000 Ft-ra kerekítve. 

 
› A Választható Béren Kívüli juttatás keretösszegeként a munkáltató a 2024-es évre vonatkozóan 15 

%-kal megemelt összeget, azaz 460.000 Ft-ot ajánl.  
 

› A jubileumi bónuszt a vállalat értékes juttatási elemnek tartja, amivel elismeri munkatársaink 
hűségét és elkötelezettségét az Audi Hungaria iránt. Ezért a 30, valamint a 40 éves munkaviszonyra 
vonatkozó jubileumi bónuszra a munkáltató egy havi alap- és mozgóbért, valamint egy nap fizetett 
távollétet ajánl az adott jubileum évében. 
 
 

› A lojalitás bónusz összegét a munkáltató kiegészítve a 30. évig az alábbi formában kívánja 
biztosítani:  
 

Munkaviszonyban 
töltött idő tartama 
(év) 

Lojalitás 
bónusz havi 
összege 
(forint) 

Munkaviszonyban 
töltött idő tartama 
(év) 

Lojalitás 
bónusz havi 
összege 
(forint) 

5 6 000 18 25 500 

6 7 500 19 27 000 

7 9 000 20 28 500 

8 10 500 21 30 000 

9 12 000 22 31 500 

10 13 500 23 33 000 

11 15 000 24 34 500 

12 16 500 25 36 000 

13 18 000 26 37 500 

14 19 500 27 39 000 

15 21 000 28 40 500 

16 22 500 29 42 000 

17 24 000 30 43 500 

 
 

› A munkáltató és a munkavállalói oldal folytatja a közös egyeztetéseket a munkavállalói oldal 
követelésében megfogalmazott alábbi témakörökben: 
 
› pótszabadság szabályainak módosítására vonatkozóan, miszerint a munkavállaló a Munka 

törvénykönyve alapján megillető éves szabadságkeretből rendelkezzen a betöltött 50. életéve után 
további kettő nappal (7 helyett 9 nap), a betöltött 55. életévétől pedig újabb egy nappal (7 nap 
helyett 10 nap), 
 

› a teamgyűlések kérdéskörére vonatkozóan.” 
 

A felek megállapodtak, hogy a tárgyalások jövő hét kedden – 2023.02.21-én – folytatódnak. 

 

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

megszokott hírcsatornáinkon! 


