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Aláírásra került a Bérmegállapodás 
 

  Győr, 2020. 03. 17. – A mai napon Alfons Dintner, az igazgatóság elnöke, Dr. Knáb Erzsébet, az igazgatóság 

személyügyekért és szervezetért felelős tagja, Németh Sándor, az Audi Hungária Független Szakszervezet 

elnöke, Dr. Szabó István és Horváth Zoltán elnökhelyettesek aláírták a 2020. április 1. és 2023. március 31. 

időszakra vonatkozó bérmegállapodást és a foglalkoztatás biztonságát támogató intézkedésekről szóló 

megállapodást. Mindkét dokumentum a Kollektív szerződés részét képezi. 

  Kollégáink a felek által aláírt dokumentumokat az eredeti, teljes szövegezéssel kizárólag az Audi myneten 

olvashatják. A foglalkoztatás biztonságát támogató intézkedésekről szóló megállapodás legfontosabb elemeit 

az alábbiakban foglaljuk össze: 

 a Kollektív szerződés részét képezi 

 a felek határozatlan időre kötötték 

 az aláírás pillanatától érvényben van 

 a munkavállalói és munkáltatói oldal paritásos bizottságot hoz létre, amely azt jelenti, hogy egyenlő 

létszámban vesznek részt benne a felek 

 a bizottság feladata az esetleges munkajogviszony megszüntetését megelőző kötelező intézkedések 

felügyelete és vizsgálata 

 határozatlan munkaszerződéssel rendelkező munkatársak esetén, a megállapodás kötelezi a 

munkáltatót egy 7 pontos intézkedési sorozat végrehajtására, mielőtt a munkaviszony megszüntetésére 

kerülne sor 

 a határozott munkaszerződéssel foglalkoztatott munkatársaknál a megállapodás rögzíti, hogy két 

egymást követő határozott idejű jogviszonyt követően – hat hónapon belül – újabb határozott idejű 

jogviszony nem létesíthető 

 a munkavállalók tovább foglalkoztatásának elősegítése érdekében a munkáltató a betöltetlen 

munkakörökről, a betöltéshez szükséges feltételekről negyedévente tájékoztatja a szakszervezetet 

A bérmegállapodás lényegi elemei, korábbi híreinkben is megtalálható.  

Az aláírást követően Dr. Knáb Erzsébetet és Németh Sándort az elmúlt időszakról és az előttünk álló feladatokról 

kérdeztük.  

Igazgatóasszony, hogyan értékeli Ön a bértárgyalásokat és a közös munka eredményeként megszületett 

megállapodást? 

Dr. Knáb Erzsébet: Örömteli, hogy az idei bértárgyalás nagyon más hangulatban zajlott, mint az előző. A két 

oldal nagyon szorosan és konstruktívan dolgozott együtt, aminek eredményeként az Audi Hungaria minden 

munkatársa számára vonzó juttatási csomagban sikerült megállapodnunk. Ez az eredmény jóval nagyobb 
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figyelmet érdemelne, mint amit sajnos a mostani nehéz helyzetben ennek szentelni tudunk. Hiszen nemcsak az 

odavezető út volt példaértékű, hanem az is, hogy a vállalat történetében először sikerült három évre 

megállapodnunk, ami a járvány miatt kialakult helyzetben most még nagyobb jelentőséggel bír. 

Hogyan folytatódik ez az együttműködés? 

Dr. Knáb Erzsébet: Először is túl kell élnünk a koronavírus miatt bekövetkezett helyzetet, annak 

következményeit. A közös munka nem ér véget a bérmegállapodás aláírásával, hiszen a tárgyalások 

eredményeként megkezdi munkáját a munkavállalói és munkaadói oldal képviselőiből álló bizottság, amely a 

foglalkoztatás biztonságát célzó intézkedéseket koordinálja. Azt gondolom, ez most a legfontosabb. Ezen kívül 

még több mint tíz további területen alakítottunk ki közös munkacsoportokat a munkavállalói oldallal. 

Elnök úr, Ön mit emelne ki az idei bértárgyalásokkal kapcsolatban?  

Németh Sándor: Nagyon nagy eredménynek tartom a bérmegállapodás mellett a szintén közösen kialakított, a 

foglalkoztatás biztonságát támogató intézkedéscsomagot. Ahogyan azt már korábban is elmondtam,  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. Az előttünk álló időszak egy még szorosabb, a 

bértárgyalások során már megtapasztalt konstruktív együttműködést követel meg a kialakult közegészségügyi 

veszélyhelyzetre való tekintettel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megemelt alapbért tartalmazó kifizetések az április havi bérszámfejtés keretében 2020. május elején 

kerülnek érvényesítésre. 
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