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  Az egy évvel ezelőtti bértárgyalások 
sztrájkban csúcsosodtak ki. Változott-e 
valami az elmúlt esztendőben a 
tárgyalásokhoz való hozzáállással 
kapcsolatban, és ha igen, akkor mi? 
  Dr. Knáb Erzsébet: Igen, egyértelmű a 
változás! Mindkét fél megértette, hogy 
pozitív jövőképet csak úgy formálhatunk, ha 
mindannyian közösen dolgozunk ezen. A 

munkaadói oldal újfajta együttműködési 
formát javasolt, amely a munkavállalói oldal 
részéről pozitív fogadtatásra talált. Vagyis 
teljesen új alapokra igyekeztük helyezni a 
közös munkát, amely együtt járt eddig nem 
használt formátumok bevezetésével is. Ezek a 
kezdeményezések sok munkával és az 
egymásba vetett bizalom még szélesebb körű 
kiépítésével jártak együtt. 
  Németh Sándor: Mindig is fontosnak és 
alapvetőnek tartottuk, hogy a munkaügyi 
kapcsolatunkban a munkavállalói és 
munkaadói oldal közt megvalósuljon az, hogy 
a döntéshozó felek egyenrangú partnerként 
tekintenek egymásra és alapvető változás 
következzen be a vállalati vitakultúránkban. 
Ez a fajta tisztelet és a másik fél elismerése, 
ahogy az a nyugat európai mintákban már 
alapvető, megilleti Magyarország egyik 
legnagyobb munkáltatóját is és 
munkavállalóit is. Mindezek miatt az AHFSZ, 
mint egy közel 10000 fős taglétszámmal 
rendelkező vállalati szakszervezet 

„Mindkét fél megértette, hogy pozitív jövőképet csak 
úgy formálhatunk, ha közösen dolgozunk ezen.” 

 
  Január 30-án megkezdődnek az Audi Hungaria jövőjét meghatározó bértárgyalások. 
Ennek kapcsán készítettünk közös interjút Dr. Knáb Erzsébettel és Németh Sándorral.    
 
Győr, 2020. január 21. – A hamarosan induló bértárgyalások kapcsán többek között arra 
voltunk kíváncsiak, hogy miként készült fel a tárgyalásokra a munkaadói és a 
munkavállalói oldal és mit tanultak a 2019. januári eseményekből, valamint milyen 
hatásai lesznek a most induló tárgyalásoknak a jövőnkre nézve. Közös interjú következik 
Dr. Knáb Erzsébettel, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági 
tagjával és Németh Sándorral, az AHFSZ elnökével. 
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természetesen üdvözölte és pozitívan 
fogadta az elmúlt hónapok változásait e 
témában. Reméljük, hogy ezt a közös 
gondolkodást tovább tudjuk erősíteni. 
  
  Konszern-szinten is megmutatkozott, 
hogy egy bérmegállapodás milyen nagyfokú 
hatást gyakorol az adott telephely jövőjére 
nézve. 2019 decemberében az Audi 
Hungaria látta vendégül a közép- és kelet-
európai VW-telephelyek személyügyi 
vezetőit. A hagyományteremtő találkozó 
célja az volt, hogy az egyes vállalatok 
személyügyes kérdésekben a jövőben is 
mind inkább együtt gondolkodjanak. Mik a 
legfontosabb felismerések? 
  Dr. Knáb Erzsébet: A közép-európai régió 

telephelyei továbbra is egyre nagyobb 

jelentőséget nyernek a Volkswagen 

Konszernben. Ez a tendencia az Audi 

Hungaria számára is új lehetőségeket teremt 

a jövőbeli fejlődést tekintve. Gyárunk 

kihasználtságának hosszútávú biztosítása 

viszont csak gazdaságilag képviselhető 

bérszínvonal-emelkedéssel valósítható meg. 

Ahhoz, hogy új projekteket tudjunk Győrbe 

hozni, elengedhetetlen a rugalmasság és a 

hatékony termelés. Véleményem szerint jól 

állunk a telephelyek közötti versenyben és 

ennek érdekében meg is teszünk mindent!  

  Németh Sándor: A múlt év konszern-

bérmegállapodásai, köztük a győri 

telephelyen lefolytatott bértárgyalás is 

kiemelt témája volt azoknak a fórumoknak, 

ahol a vállalatcsoport munkavállalói 

érdekképviseletei találkoznak. Ezen fórumok 

fontos tapasztalata, hogy a telephelyek 

érdekképviseletei nem szigetelődhetnek el 

egymástól és stratégiai partnerként tekintve 

egymásra, még szorosabban és 

közvetlenebbül kell együtt dolgozni azért, 

hogy a munkavállalók érdekeit képviselni 

tudjuk. Jó példa erre az ingolstadti és 

pozsonyi kollégákkal kialakított különösen jó 

kapcsolat és a közép-kelet európai 

szakszervezetek fórumában, vagyis az 

InterSoli MOE-ben végzett munka. 

 

  Mindketten több fórumon is 

hangsúlyozták a munkavállalói és a 

munkaadói oldal hatékony 

együttműködésének fontosságát. Mik 

voltak az Önök számára az elmúlt időszak 

legfontosabb tanulságai? 

  Németh Sándor: Bár a jelenleg 

folyamatosan javuló együttműködésünkre a 

munkáltatóval még egy kezdeti és törékeny 

kapcsolatként tekintünk, nagyon jó iránynak 

gondoljuk, hogy a Pipacstól eljutottunk 

odáig, hogy az igazgatóság teljes létszámmal 

megjelent a szakszervezeti konferenciánkon 

és a kellő nyitottsággal viszonyultak 

tisztségviselőink felé. Fontosnak tarjuk, hogy 

ez a fajta munkaügyi kapcsolat ne csak tovább 

erősödjön, de megjelenjen az érdekképviselet 

minden szintjén, vagyis a szakszervezet és 

Üzemi tanács mellett a munkavédelmi 

képviselői és felügyelő bizottsági testületben 

is. 

  Dr. Knáb Erzsébet: Számomra a 

leglényegesebb a munkavállalókkal való 

közös munka és ezzel szoros összefüggésben 

közös jövőnk biztosítása. Természetesen 

vontunk le következtetéseket a vállalati 

kultúrára vonatkozóan is. Fontosnak tartjuk a 

párbeszédet, kollégáink rendszeres 

tájékoztatását, bevonását az aktuális 

helyzettel kapcsolatban. Ezért hívtuk életre 

az Üzemi tanáccsal közös 

pódiumbeszélgetéseket és a szegmensszintű 

munkatársi információs fórumokat, ezért 

alakult összesen 12 közös munkacsoport a 

munkatársakat leginkább érintő kérdésekben 

is.  Jó példa az együttműködésre a teljes 

http://www.ahfsz.hu/
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igazgatóság részvétele az Audi Hungária 

Független Szakszervezet év végi 

konferenciáján és a bértárgyalások kereteiről 

nemrég lezajlott közös egyeztetés. 

 

  Milyen változásokat mutat 2019 eleje óta 

az autóipar, illetve a Volkswagen Konszern 

és ezen belül az Audi Hungaria helyzete? 

Milyen következmények érezhetőek már 

most a mi telephelyünkön? Mire 

figyelmeztetnek minket más konszern-

vállalatok érdekképviseletei? 

  Dr. Knáb Erzsébet: Az autóipart aktuálisan 

érintő transzformáció hatásai már 

mindenképpen jelen vannak a 

mindennapjainkban. Csak hogy egy példát 

említsek, a digitalizáció és a robotizáció 

jelentősen átformálta a foglalkoztatási 

struktúránkat, elég csak az új kompetenciák 

kiépítésére gondolnunk. Ezen kívül a 

termékeink elektromossá válása mind a 

motor-, mind pedig az járműgyártás terén 

változásokat idézett elő a munkatársaink 

foglalkoztatása terén is, amely nagyfokú 

rugalmasságot és tanulásra való 

hajlandóságot kíván meg. Nem győzöm 

hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az Audi 

Hungaria teljes igazgatósága számára a 

vállalat jövőképességének megőrzése és a 

törzsállomány munkahelyeinek biztonsága. 

  Németh Sándor: Az autóipart, illetve a 

Volkswagen Konszernt és ezen belül az Audi 

Hungariát érintő változásokat Erzsébet 

rendkívül jól összefoglalta előttem. A 

konszern-vállalatok érdekképviseleteinek, így 

számunkra is csúcs prioritás munkatársaink 

foglalkoztatásának biztonsága úgy, hogy a 

konszernhez méltó életszínvonalat és 

attraktív jövedelmet biztosítson a 

megélhetéshez a vállalat. 

  Január 30-án indulnak a bértárgyalások. 

Milyen elvárásokkal tekintenek a 

fordulókra? 

  Németh Sándor: Elvárásom a 

bértárgyalással kapcsolatban, hogy 

konstruktív és közös értékek mentén 

haladjon, ami önmagában is egy mérföldkő 

lesz az új munkaügyi kapcsolatunkban a 

munkáltatóval. Az elmúlt bértárgyaláshoz 

hasonlóan, most is munkatársaink 

visszajelzéseit figyelembe véve alaposan és 

szakértőkkel együtt dolgozzuk ki a 

bérkövetelésünket. Tovább kell folytatnunk a 

megkezdett felzárkóztatást a közép európai 

bérszínvonalhoz és megteremteni a 

lehetőséget a munkatársaink 

foglalkoztatásának biztosítására garanciális 

elemek megjelenésével. 

  Dr. Knáb Erzsébet: A #róladszól felmérésből 

megtudtuk, hogy a kollégáinknak milyen 

béren kívüli juttatási formák fontosak. Ezeket 

mindenképpen figyelembe vesszük a 

tárgyalások során. Bérezés terén továbbra is 

vonzóak szeretnénk maradni a 

munkaerőpiacon. További célunk, hogy 

hosszútávú, legalább 3-4 évre szóló 

megállapodást kössünk. Ez erősítheti 

pozícióinkat a konszernen belül, ami 

biztonságot és kiszámíthatóságot jelent 

kollégáink számára is. Meggyőződésem, hogy 

az autóipar jelenlegi helyzetében egy ilyen 

időtávú megállapodáshoz mind a vállalatnak 

mind pedig a munkavállalóinknak elemi 

érdeke fűződik. 

A céljaink tehát közösek és most ezt fogjuk 

szem előtt tartani. Biztos vagyok abban, hogy 

egy teljesen más légkörben, a közös érdekek 

mentén, hosszútávon érvényes 

bérmegállapodást tudunk majd megkötni. 
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