2022 / IV. évfolyam / 7.szám

Megeszi az infláció a fizikai dolgozók bérét
A harmadik negyedévben a fizikai munkát
végző szak- és betanított munkások átlagos
bruttó órabére 1579 forint volt, ami 11
százalékos növekedés az előző év azonos
időszakában mért 1429 forinthoz képest közölte a Trenkwalder és a Moore Hungary.
A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel
foglalkozó Trenkwalder csaknem 7 ezer
munkavállaló béradatait dolgozta fel az
elemzésében.

A statisztikák alapján a régiók többségében 1400 és 1600 forint között mozog a fizikai
dolgozók átlag órabére. Közép-Magyarország és a főváros ugyanakkor kiugrik a magyarországi
mezőnyből: ezeken a területeken az órabérek átlagos nagysága már meghaladta a 2000
forintos szintet is.
A közleményben Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója kiemelte:
fordulóponthoz ért a magyarországi munkaerőpiac, hosszú évek óta nem volt példa arra, hogy
a béremelések mértéke elmaradjon az infláció mögött. A fizikai munkabérek reálértéke
jelenleg 9 százalékkal kisebb, mint 12 hónappal ezelőtt volt.
Ugyanakkor jelezte, az eltérésnek ez a mértéke várhatóan nem lesz tartós, a munkáltatók
többsége hagyományosan az év elején emeli a béreket, és a minimálbér jövő évi emelkedése
is felfelé fogja mozdítani az átlagórabéreket.
A középvezetők bére sem tart lépést az inflációval
A Moore Hungary tanácsadó és könyvvizsgáló cég ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi
cég magyarországi leányvállalatánál dolgozó csaknem 500 középvezető béradatait vizsgálta
meg. A 700 ezer és 1 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál
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a béremelkedés mértéke az idén a harmadik negyedévben átlagosan 10 százalék volt az előző
év azonos időszakához viszonyítva.
Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere a közleményben megjegyezte, a
középvezetői szegmensben is arra számítanak, hogy a cégek nem tudják majd az inflációt
teljesen kompenzálni a béremeléssel. Az energia- és egyéb működési költségek brutális
emelkedése miatt sok cégnél jelenleg a folyamatos működés biztosítása a fő cél.
Valamivel jobb helyzetben vannak a nemzetközi piacokon működő cégek, amelyeknek
központjai euróba átszámolva kevésbé érzik majd meg a várható béremelkedést. A recessziós
hangulatban ugyanakkor a munkavállalók körében kezd felértékelődni a stabil, biztos
munkahely lehetősége, így reálbér-csökkenés esetében sem várható a fluktuáció
megerősödése a következő időszakban - tette hozzá Hajnal Péter.
Teljes cikk:
https://autopro.hu/hr/megeszi-az-inflacio-a-fizikai-dolgozok-beret/795767

Anyagi biztonságra és stabilitásra vágynak a munkavállalók
A világban zajló gazdasági események
következtében felértékelődött az anyagi
biztonság, a stabilitás és a hosszú távú karrier
szerepe a munkavállalók körében. Bár
továbbra is az alapbér a legfontosabb
szempont a munkahely-választáskor, a
növekvő bizonytalanság átalakította a
munkahelyválasztási
preferenciákat:
a
rugalmas munkaidő és a kiszámítható
időbeosztás helyett előtérbe került a karrier
és a túlóra-kifizetés. A PwC Magyarország
hatodik alkalommal mérte fel a hazai
munkahelyválasztási preferenciákat a fiatalok
és a tapasztalt szakemberek körében.
A PwC Magyarország közel 25 ezer válaszadó részvételével készült felmérése szerint a
folyamatosan változó, bizonytalan geopolitikai és gazdasági környezetben jelentősen
módosultak a legfontosabb munkavállalói igények a korábbi évek eredményeihez képest. A
munka-magánélet egyensúlyánál, illetve a szociális szükségletek kielégítésénél fontosabb lett
az egzisztenciális biztonság. Ennek megteremtését a munkavállalók egyre inkább a
munkáltatójuktól várják az anyagiak és a karrier szempontjából egyaránt.
Ezzel összhangban az egy évvel korábbi eredményekhez képest visszaszorultak a jólléthez
köthető elemek. A home office lehetősége és a munkahelyi humán tényezők, mint például a
felettes személye vagy a kollégákkal való jó kapcsolat bár továbbra is jelentősek, a biztonságot
nyújtó, stabil munkahely jelenleg nagyobb szerepet kap.
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A fiataloknak fontosabb a személyes jelenlét a rugalmas munkaidőnél
Az egyetemi hallgatók és a 11-12. évfolyamos középiskolások válaszait vizsgálva kiderül, hogy
a diákok számára a munka és a karrier kevésbé képezi az identitásuk részét, sokkal inkább
technikai jellegű egyezségnek tekintik a munkaadó-munkavállaló viszonyt. Preferenciáik
között továbbra is az alapbér a legfontosabb tényező, ezt követi a túlóra-kifizetés és a
karrierlehetőségek. Az otthoni munkavégzést emellett kevésbé preferálják, mely kifejezi az
igényüket a munka személyes szférától való elhatárolására.
„A fiatalabbak esetében a munkaadóknak érdemes kiemelt figyelmet szánni a munkahelyi
kapcsolatok fejlesztésére és a munkavállalói elköteleződés erősítésére, melynek hiányában a
kutatásból kirajzolódó távolságtartás könnyen a megtartás rovására mehet. Ami szintén
látszik az eredményekből, hogy a home office-arány kapcsán a fiataloknak jóval alacsonyabb
az elvárása – ennek egyik oka lehet az online felsőoktatás miatti fásultság, illetve az a tényező
is, hogy a betanulást személyes környezetben preferálják” – emelte ki Reguly Márta, a PwC
Magyarország People & Organisation, HR tanácsadási csapatának vezetője.
Távoli vágyálom még a négynapos munkahét
Az idei felmérés olyan újdonságnak számító témákról is megkérdezte a munkavállalók
véleményét, mint a négynapos munkahét bevezetése. Bár az ötlet önmagában igen népszerű
és jelenleg is folynak hazai kísérletek a bevezetésére, a felmérésből kiderül, hogy egyéb
kompenzációs elemekkel együtt vizsgálva nem priorizálják magasra a munkavállalók. Ennek
egyik oka lehet, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben kevésbé tartják reális opciónak a
kivitelezését.
Mit tehetnek a munkáltatók?
A felmérés arra is rámutatott, hogy a környezeti faktorok és az úgynevezett „VUCA world”
(Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous, azaz gyorsan változó, kiszámíthatatlan, bonyolult
és bizonytalan) erős stresszhatással bírnak a munkavállalókra, akik emiatt veszítettek
rugalmasságukból, nyitottságukból és a szociális elvárásaikból. A PwC Magyarország HR
szakembere szerint ebben az időszakban fokozott figyelmet kell fordítani a munkavállalók
támogatására annak érdekében, hogy a kedvezőbb gazdasági környezetben újrainduló
fejlődést megalapozza a vállalat.
„A munkavállalók a munkáltatótól várják azt a stabilitást és biztonságot, amit a mindennapi
életben hiányolnak. Mindezt úgy, hogy a gazdasági környezet a vállalatokat is jelentős
kihívások elé állítja. Fontos ezeket az igényeket a vezetői kommunikációkban érinteni,
megtartva a transzparenciát, és tájékoztatva a munkavállalókat a vállalat valódi helyzetéről,
lehetőségeiről. A munkavállalói igények mellett kulcsfontosságú a vállalat jövőállóságára is
figyelmet fordítani – ennek eszköze lehet a vezetőfejlesztés, a rugalmasság és az innovációs
képesség megőrzése. Ugyanis ezek azok az értékek, melyek jelentős versenyelőnyt
biztosíthatnak a vállalatoknak a válság lecsengése után, attól függően, mennyit őriznek meg
belőlük ezekben az években” – foglalta össze Reguly Márta.
Teljes cikk:
https://autopro.hu/hr/anyagi-biztonsagra-es-stabilitasra-vagynak-a-munkavallalok/806026
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A vállalatok negyede 15 százalék feletti béremelést tervez
A
magyarországi
vállalatok
várakozásai pesszimistábbak lettek
a 2023-as gazdasági évet illetően,
ám a cégek fele még így is
bővülésre számít jövőre, és
nagyobbik
hányaduk
tervez
bérfejlesztést – állapítja meg a
Profession.hu friss HR Körkép
2022 tanulmánya.
A jelenlegi munkaerőpiaci kihívásokat és a jövő évi várakozásokat vizsgáló tanulmány
megállapításairól közleményt adtak ki. A felmérés során a megkérdezett cégek 63 százaléka
jelezte, hogy tervez bérfejlesztést 2023-ra. Öt százalék alatti béremeléssel számol a cégek 4
százaléka, 5-9 százalék között emelné a béreket 21 százalékuk, 10-14 százalékkal közel a
felük, míg 15 százaléknál magasabb fizetésemelést tervez 25 százalékuk.
A tervezett
bérfejlesztésekkel a munkaadók jelentős része a jelenlegi munkaállományának megtartását
tervezi biztosítani.
Az elemzés rámutat, hogy a tavalyinál nehezebbé vált a kieső munkaerő pótlása a
vállalatoknál. Amíg 2021-ben a megkérdezett cégek fele, az idén már a 60 százaléka jelezte,
hogy kevesebben jelentkeznek a meghirdetett pozíciókra, 75 százalékának pedig kihívást
jelent a megfelelő jelöltek megtalálása.
A munkaerő-elvándorlás a cégek háromnegyedét érinti, emellett nőtt azoknak a cégeknek az
aránya tavalyhoz képest, amelyeknél legalább 3 százalékos, vagy annál nagyobb a fluktuáció
– közülük minden harmadik vállalat 10 százalék fölötti fluktuációról számolt be. A leginkább
érintett terület az élelmiszeripar, az egyéb könnyűipar, a nehézipar és gépgyártás, a szállítás,
posta és raktározás.
Az adatfelvétel online kérdőívvel történt 2022 augusztusában és szeptemberében a
Profession.hu ügyfélkörében, az első körben 240, a második körben 345, a harmadik körben
pedig 398 cég megkérdezésével.
Teljes cikk:
https://jarmuipar.hu/2022/11/vallalatok-negyede-15-szazalek-feletti-beremelest-tervez/
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Nem jelenti a belső égésű motorok teljes tiltását az EU döntése
Az Európai Parlament és a 27 uniós
tagállam
megállapodásra
jutott
a
hagyományos belső égésű motorral hajtott
új autók értékesítésének 2035-től való
betiltásáról – jelentette be a cseh uniós
elnökség. Az Autós Nagykoalíció erre
reagálva felhívta a figyelmet, hogy a
döntés nem érinti egyebek mellett a
szintetikus üzemanyaggal hajtott autók
forgalmazását.
Az egyezség részét képezi az unió azon törekvésének, hogy lehetőleg nullára csökkentsék a
közlekedés károsanyag-kibocsátását az EU-ban. A döntést 2026-ban még egyszer
felülvizsgálják majd.
Az EU klímaváltozás elleni intézkedéscsomagja keretében a
károsanyag-kibocsátást 2030-ig 55 százalékkal tervezik csökkenteni az 1990-es évek
szintjéhez képest, míg a klímasemlegességet 2050-re érnék el.
Az Európai Parlament június 8-án szavazta meg, hogy a gyártók a következő évtized közepétől
csakis olyan személygépkocsikat és kisteherautókat forgalmazzanak, amelyek nem
bocsátanak ki klímakárosító üvegházhatású gázokat. A belső égésű motorral hajtott új autók
értékesítésének tilalma azonban heves vitákat szült a jelentős autóiparral rendelkező
Németországgal.
“A világ változóban van, nekünk pedig a fejlesztések élvonalában kell maradnunk. Úgy vélem,
ki tudjuk használni ezt a technológiai átmenetet. A felvázolt ütemterv pedig elérhetővé teszi
a kitűzött célokat az autógyártók számára” – mondta Jozef Síkela, az Európai Unió Tanácsának
féléves soros elnökségét jelenleg betöltő Csehország ipari és kereskedelmi minisztere.
Az Autós Nagykoalíció közleményben üdvözölte az Európai Unióban létrejött megállapodást.
– Támogatjuk a döntéshozók nyitottságát a technológiai sokszínűség biztosítását lehetővé
tevő szintetikus üzemanyagok felé – nyilatkozta lapunknak Knezsik István, az Autós
Nagykoalíció elnöke.
Október 27-én létrejött a megállapodás az Európai Unión belül a hagyományos benzin- és
dízelmotorral hajtott autók 2035-ös kivezetéséről és ennek ütemezéséről. A megállapodás
értelmében 2030-ig a 2021-es szinthez képest az új személygépkocsik esetében 55
százalékkal, az új kihaszongépjárművek esetében pedig 50 százalékkal kell csökkenteni a
szén-dioxid-kibocsátást. Az EU-tagországok és az Európai Parlament tárgyalói, valamint az
Európai Bizottság döntést hoztak arról is, hogy az autógyártók túlnyomó többségének 2035ig 100 százalékkal kell csökkenteniük autóik szén-dioxid-kibocsátását.
– Mindez ugyanakkor közel sem jelenti a belső-égésű motorok eltűnését a kínálatból 2035
után – hangsúlyozta Knezsik István. – A létrejött megállapodás keretein belül felkérték az
Európai Bizottságot, hogy készítsen elő egy javaslatot a szintetikus, szén-dioxid-semleges

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

www.ahfsz.hu

INTERNAL

üzemanyagok szerepéről a jövő autógyártásában. A szintetikus üzemanyagok lehetővé teszik,
hogy a technológiai sokszínűség elvét szem előtt tartva továbbra is számos lehetőség álljon a
vásárlók rendelkezésére, amikor hajtásláncot választanak. A 2030-as időközi cél alól
felmentést kaptak az évente kevesebb mint 10 ezer személygépkocsit vagy 22 ezer
kishaszongépjárművet gyártó vállalatok. Az úgynevezett Ferrari-kiegészítés ezen felül egy év
haladékot biztosít ezen gyártók számára, nekik 2036-ra kell elérniük a szén-dioxidmentességet. Mindemellett az ezernél kevesebb autót gyártó márkáknak egyik célt sem kell
teljesíteniük, őket nem érinti az új szabályozás – tette hozzá a szakember.
Teljes cikk:
https://jarmuipar.hu/2022/11/belso-egesu-motorok/

Több mint félmillión csatlakoztak az IG Metall szakszervezet figyelmeztető
sztrájkjához Németországban
A német acél- és elektromos iparban több
mint félmillión csatlakoztak az IG Metall
szakszervezet bérviták miatt meghirdetett
figyelmeztető sztrájkjához – közölte Jörg
Hofmann, a munkavállalói képviselet
vezetője.„Az iparági alkalmazottak egyre
türelmetlenebbek a munkaadói oldal
mesterkedései miatt” – mondta Hofmann.
A két héttel korábban lejárt munkabéke
nyomán számos figyelmeztető sztrájkot,
megmozdulást és egyéb akciót hajtottak
végre.
Az IG Metall a jövő hétre is további munkabeszüntetéseket hirdetett, és bejelentette, hogy
növelni fogja a nyomást a munkáltatói oldalra. A szakszervezet igazgatótanácsa hétfőn készül
összeülni, hogy egyeztessen a továbbiakról. A kb. 3,7 millió munkavállalót foglalkoztató fémés villamosenergia-ipart képviselő szakszervezet a szövetségi szintű bérvitában 8 százalékos
béremelést követel.
Teljes cikk:
https://444.hu/2022/11/13/tobb-mint-felmillion-csatlakoztak-az-ig-metall-szakszervezetfigyelmezteto-sztrajkjahoz-nemetorszagban
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Kínaiak menthetik meg a Volkswagent
A Volkswagen szoftverrészlege, a
Cariad a mesterséges intelligencia és
az automatizált vezetés terén tervez
együttműködésre lépni a Horizon
Robotics mesterséges intelligenciával
foglalkozó kínai vállalattal a Manager
Magazin német lap jelentése alapján.

A lap értesülése szerint az együttműködés akár kétmilliárd eurós nagyságrendet is ölthet.
Vállalati belső információk alapján egy ilyen lépés központi építőeleme lenne a Volkswagen
konszern digitalizációs és kínai terjeszkedési stratégiájának egyaránt. Döntés még nem
született a kérdésben. Kínában a Volkswagen már régóta folytat együttműködést ottani
beszállítókkal mind a járműgyártásban, mind pedig az akkumulátorcellák gyártásában. A
tervezett szoftverfejlesztő közös vállalat a helyi szakértelem kiaknázásával saját szoftverekre
és elektronikai rendszerekre helyezné az üzletpolitikai hangsúlyt.
A Horizon Robotics 2015-ben alakult mesterséges intelligencia alkalmazásokat futtató
processzorok és algoritmusok fejlesztésére automatizált vezetési funkciók elvégzéséhez és a
közúti biztonság garantálására. A kínai cég már alakított ki együttműködést más
autógyártókkal és beszállítókkal is, köztük a német Continental autóipari alkatrész és
berendezés gyártóval. A Volkswagen az elmúlt két évben veszített piaci részesedéséből
Kínában, főként a csipválság miatt. A konszern tapasztalatai szerint azonban a
félvezetőellátás már ismét javulóban van.
Teljes cikk:
https://jarmuipar.hu/2022/10/mesterseges-intelligenciat-fejleszto-kinai-vallalattal-lepneegyuttmukodesre-vw/
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