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Megszületett a megállapodás 

  
    

  A 2020. március 13-i Bizalmi Értekezlet, figyelembe véve a munkavállalóktól 
visszaérkezett jelzéseket és a tárgyalásokon elért eredményeket, elfogadta a munkáltató 
bérajánlási csomagját a közösen kidolgozott foglalkoztatás biztonságát támogató 
intézkedésekről szóló megállapodással együtt.  
 

  Az Audi Hungária Független Szakszervezet mai napon lezajlott bizalmi gyűlése elfogadta a 
munkaadói oldal március 12-én közzétett, bérmegállapodásra vonatkozó ötödik 
ajánlatcsomagját, a közösen kidolgozott, a foglalkoztatás biztonságát támogató 
intézkedésekkel együtt. 
A foglalkoztatás biztonságához kapcsolódó intézkedések részleteiről a megállapodás 
aláírását követően, részletesen tájékoztatjuk munkatársainkat. 
 
  Ezzel a bértárgyalások érdemi része a mai nappal sikeresen lezárult, a megállapodás 
aláírására a jövő héten kerül sor. 
 
  Dr. Knáb Erzsébet az Audi Hungaria Személyügy és Szervezetért felelős igazgatója, a 
munkaadói oldal tárgyalódelegációjának vezetője kiemelte: „Örülök a megállapodás 
létrejöttének, ezzel az Audi Hungaria minden munkatársa számára egy, a magyar 
munkaerőpiacon vonzó juttatási csomagban sikerült megállapodnunk.  
 
  Különösen fontosnak tartom, hogy a munkavállalói delegációval egyetértésben, a vállalat 
történetében először három évre szóló bérmegállapodást kötünk, amely tervezhetőséget és 
kiszámíthatóságot jelent munkatársaink számára, egyben vállalatunk jövőbeni 
versenyképességének is fontos eleme.  
 
  Nagyra értékelem, hogy a bérmegállapodás mellett közösen alakítottunk ki egy a 
foglalkoztatás biztonságát támogató intézkedéscsomagról szóló megállapodást is.  
 
  A bértárgyalások utóbbi két hónapja a konstruktivitás, az együttgondolkodás és vállalatunk 
jövőjéért érzett közös felelősség jegyében zajlottak. Ez példaértékű számomra.  
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Megköszönöm a munkaadói és a munkavállalói oldal tárgyalódelegációinak, illetve a 
tárgyalásokat támogató szakterületek kollégáinak a közös munkát, és a támogatást.”   
 
Németh Sándor, az AHFSZ elnöke, a munkavállalói oldal tárgyalódelegációjának vezetője 
elmondta, hogy „Egy nagyon nehéz időszakot hagytunk magunk mögött. Mindkét oldal 
rendkívüli alapossággal és felkészültséggel dolgozott azon, hogy 2020. március 31. előtt 
létrejöjjön a megállapodás, amely hosszútávon biztosítja az Audi Hungaria munkatársai 
számára az anyagi, szociális és foglalkoztatási biztonságot az elkövetkezendő időszakban. 
 
Köszönöm mindkét fél tárgyalódelegációinak és támogató munkacsoportjainak, valamint 
külső szakértőinek a munkáját. Külön köszönöm munkatársainknak és tagjainknak a 
tárgyalások alatt mutatott, felénk irányuló támogatásukat, konstruktív javaslataikat és nem 
utolsó sorban a türelmüket. 
 
Horváth Zoltán, az AHFSZ elnökhelyettese és a munkavállalói tárgyalódelegáció tagja így 
nyilatkozott: „Nagyon boldog vagyok, hogy létrejött ez a bérmegállapodás. Ez a csomag egy 
tisztességes jövedelemnövekedést biztosít munkatársaink számára, továbbá az Audi Hungaria 
jövőképességét is nagymértékben támogatja. 
 
 Az idei évben a munkáltató konstruktív és példaértékű hozzáállása nagyban segítette, hogy 
tárgyalóasztal mellett érjük el ezt az eredményt. Ez is bizonyítja, hogy csak közösen, egymást 
azonos szintű tárgyalópartnerként elfogadva lehet ilyen előremutató bérmegállapodást 
kötni.” 
 
 
A megállapodás aláírását követően a felek közös tájékoztatást adnak ki. 
 
 
A ma elfogadott ajánlatcsomag részletei a március 12-i tájékoztatónkban található. 
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