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Évértékelő különkiadás Németh Sándorral és Nagy Györggyel 

Mit tartottatok fontosnak a 2019-es évre 

visszatekintve? 

 

   Németh Sándor: Mindenképpen kiemelném a 

2019 év eleji bértárgyalást, ahol a 

munkavállalóink ismét tanúbizonyságot tettek a 

közösségünk erejéről. Ezidőtájt sajnos, a 

munkáltatói oldal és a munkavállalói oldal nagyon 

eltávolodott egymástól és ennek a kapcsolatnak a 

helyreállítása lett a legnagyobb feladatunk a 

2019-es év második felében. Jelenleg jó irányba 

fordult a viszony, amire a legjobb példa a 

legutóbbi szakszervezeti konferenciánk, ahol 

mind az öt igazgatósági tag megjelent. Bízunk 

abban, hogy tovább tudjuk erősíteni a közös 

gondolkodást a munkáltatói oldallal, mert az 

ellőttünk álló kihívások és munkatársaink 

munkahelyeinek biztonsága ezt megköveteli. 

   Nagy György: A 2019-es évet én egy mozgalmas 

és fordulatokkal teli esztendőnek éltem meg. 

Kétfordulós üzemi tanács választáson vagyunk 

túl. A második már eredményes választás után a 

megújult üzemi tanács, a megalakulását követően 

egy új szemlélettel kezdte meg a munkáját. 

Strukturáltan, főbb témákat kiemelve, amikhez 

felelősök lettek kijelölve, akik a szakterületekkel 

közösen kialakított grémiumokban dolgozva 

segítik elő egy még hatékonyabb munkavállalói 

képviselet létrejöttét. A Sanyi által is említett 

hullámvölgyből az üzemi tanács szempontjából az 

jelentette a pozitív elmozdulást, amikor a 

munkáltatói oldallal rögzíteni tudtuk az előbb 

említett grémiumokat és munkafolyamatokat. Az 

idei év nagy tanulsága üzemi tanács oldaláról a 

választásokon tapasztaltak. Jobban meg kell 

mutatnunk magunkat, mint üzemi tanács a 

munkatársainknak és a jövőben még jobban rá kell 

világítanunk arra, hogy a szakszervezet és az 

üzemi tanács mely témákat karolja fel külön-

külön és hogyan dolgozik szorosan együtt a 

munkavállalók érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évértékelő interjú 
 

Közeledve az év végéhez mindig időt kell szánnunk arra, hogy egy picit visszatekintsünk a 
mögöttünk álló hónapokra és eseményekre, valamint felkészüljünk az előttünk álló időszakra. 
Pontosan ez ösztönzött minket arra, hogy interjút készítsünk Németh Sándorral az AHFSZ                 
és Nagy Györggyel az üzemi tanács elnökével. 
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Milyen kihívásokat láttok a 2020-as évre? 

 

   N.S.: Az autóipar átalakulását figyelembe véve a 

2020-as év egy nagyon kemény év lesz! 

Elsősorban egy közel 10000 fős 

szakszervezetként elengedhetetlen, hogy a 

szakszervezeti tisztségviselőink még 

képzettebbek legyenek, így az ő képzésükre 

különös hangsúlyt fektetünk. A legfontosabb 

feladatunk azonban, hogy a munkavállalóink 

biztonságát megőrizzük, amihez alapvető feltétel 

a munkáltatóval egy sokkal szorosabb együtt 

gondolkodás és együttműködés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   N.Gy.: A járműipari átalakulás szerintem nem 

előttünk áll, hanem már nyakig benne vagyunk. 

Nagyon fontos, hogy folytassuk és tovább 

fejlesszük az üzemi tanács megválasztását 

követően elindított stratégiai gondolkodást és a 

munkafolyamataink egyfajta finomhangolását. 

Meg kell vizsgálnunk a munkatársaink 

átképzésének lehetőségét is, hogy a járműipari 

átalakulást lehetőségnek éljük meg az Audi 

Hungariánál. Nagy kérdések dőlnek el a jövő 

évben, mint például, hogy vállalatunk milyen 

termékportfólióval és kiterheltséggel tekinthet az 

elkövetkezendő öt év elé. Az előttünk álló 

feladatokat csak együtt, közösen gondolkodva 

tudjuk eredményesen megoldani. 

 

Biztos sokunkat érdekel, hogy tekintetek előre a 

2020-as bértárgyalásokra? 

 

   N.Gy.: A munkatársaink az egyik legnagyobb 

erőssége az Audi Hungariának, hiszen a kreatív, 

innovatív gondolkodásukkal, az ötletbörzében 

való aktív részvételükkel és az ott megjelent 

megtakarításokkal konszern szinten abszolút az 

élen állnak. Vállalatunk versenyképességének 

megtartásában az egyik legjelentősebb elem a 

munkatársaink rugalmassága, amit évről-évre be 

is bizonyítanak. 

   N.S.: Az előkészületek már javában zajlanak, 

természetesen idén is gazdasági szakértők 

segítségével alakítja ki munkacsoportunk az 

AHFSZ bérmegállapodási javaslatát. Az attraktív 

alapbéremelés mellett  fontosnak tartom olyan 

garanciális elemek megjelenését a 

bérmegállapodásban, amik hosszú távon tudják a 

foglalkoztatás biztonságát erősíteni 

vállalatunknál.  

 

Az ünnepek közeledtével mit üzennétek a 

munkatársainknak? 

 

   N.S.: Boldog Ünnepeket Mindenkinek és 

kívánom, hogy a lehető legtöbb időt töltsük az 

ünnepek alatt a családjainkkal, majd ezután 

kipihenten, friss erővel kezdjük meg közösen a 

2020-as évet! 

   N.Gy.: Mindenekelőtt szeretném megköszönni a 

munkatársaink áldozatos, egész éves 

munkavégzését és kitartást kívánok azon 

munkatársainknak, akiknek az ünnepek alatt is 

dolgozniuk kell bizonyos munkafolyamatok miatt. 

Pihenéssel teli, békés, boldog karácsonyt 

mindenkinek! Kívánom, hogy az ünnepek alatt 

családjaink körében feltöltődve kezdjük meg az 

újévet és közösen folytassuk az Audi Hungaria 

jövőjének építését! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresrückblick - Interview 
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Sonderausgabe: Jahresrückblick mit Sándor Németh und  György Nagy 

Infoblatt von Audi Hungária Unabhängige Gewerkschaft 

Was war für euch wichtig in diesem Jahr, wenn ihr auf 

2019 zurückblickt? 

 

   Sándor Németh: Auf jeden Fall würde ich die 

Lohnverhandlungen am Anfang 2019 betonen, wo 

unsere KollegInnen wieder bewiesen haben, wie stark 

eine Gemeinschaft sein kann. Damals entfernte sich 

leider die Arbeitgeberseite von der Arbeitnehmerseite 

zu sehr, und die Wiederherstellung dieser Beziehung 

wurde unsere größte Aufgabe in der zweiten Hälfte 

dieses Jahres. Diese Beziehung ist momentan 

eindeutig besser geworden, der Beweis dafür ist z. B., 

dass an unserer letzten Gewerkschaftskonferenz alle 

fünf Vorstände erschienen sind. Wir haben die gute 

Hoffnung, im Weiteren auch gemeinsam mit dem 

Arbeitgeber Gedanken auszutauschen, denn die vor 

uns stehenden Herausforderungen und die Sicherung 

der Arbeitsplätze für unsere KollegInnen machen das 

mehr als notwendig. 

   György Nagy: 2019 war für mich ein ereignisreiches 

und spannendes Jahr. Wir hatten die 

Betriebsratswahlen, wo eine Stichwahl notwendig war. 

Nach dem gültigen zweiten Ergebnis begann der 

neugegründete Betriebsrat seine Arbeit mit einer 

neuen Konzeption. Es wird strukturiert gearbeitet, 

man konzentriert sich auf die besonderen Themen, die 

jeweils von Verantwortlichen betreut werden, die 

zusammen mit den einzelnen Fachbereichen in 

Gremien arbeiten, wodurch eine effektivere 

Interessenvertretung für die Arbeitnehmer erreicht 

werden kann. Sanyi erwähnte ja auch den Tiefpunkt der 

Beziehungen am Anfang des Jahres und aus der Sicht 

des Betriebsrates war der positive Moment, als wir mit 

dem Arbeitgeber die vorhin erwähnten Gremien und 

Arbeitsprozesse gründen bzw. festlegen konnten. Für 

den Betriebsrat waren die Erfahrungen der 

Betriebsratswahlen im heurigen Jahr enorm lehrreich. 

Wir müssen uns als Betriebsrat mehr behaupten, für 

unsere KollegInnen mehr sichtbar sein und künftig 

noch intensiver und noch klarer machen, mit welchen 

Themen sich die Betriebsgewerkschaft und mit 

welchen sich der Betriebsrat beschäftigt bzw. wo die 

beiden zusammenwirken, um die Interessen der 

Beschäftigten im Betrieb besser vertreten zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz vor Jahresende müssen wir uns immer eine gewisse Zeit widmen, um auf die vergangenen 
Monate und Ereignisse zurückzublicken, ferner uns auf die kommende Periode vorzubereiten. 
Gerade deshalb haben wir ein Interview mit Sándor Németh, dem Vorsitzenden der AHFSZ und mit 
György Nagy, dem Betriebsratsvorsitzenden geführt.              
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Mit welchen Herausforderungen rechnet ihr im Laufe 

von 2020? 

 

   S.N.: Die Automobilindustrie erlebt eine 

Transformation und deshalb wird 2020 ein sehr 

schwieriges Jahr sein! Für eine Gewerkschaft mit fast 

10 Tausend Mitgliedern ist es unerlässlich, ihre 

Funktionäre weiter zu qualifizieren, somit bieten wir 

noch mehr Bildungsmaßnahmen für sie an. Unsere 

wichtigste Aufgabe ist aber für die Sicherheit unserer 

Kollegen zu sorgen, dazu müssen wir mit dem 

Arbeitgeber noch enger zusammenarbeiten und 

Gedanken austauschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gy.N.: Ich meine, dass die Transformation der 

Automobilindustrie nicht auf uns zukommen wird, 

sondern schon längst da ist. Es ist nach den  

Betriebsratswahlen sehr wichtig das begonnene 

strategische Denken fortzusetzen und 

weiterzuentwickeln, wie auch unsere Arbeitsprozesse 

noch besser abzustimmen. Wir müssen auch 

überprüfen, welche Fort- und 

Umbildungsmöglichkeiten für unsere KollegInnen zur 

Verfügung gestellt werden können, damit die 

Transformation der Automobilindustrie bei Audi 

Hungaria als eine Möglichkeit wahrgenommen werden 

kann. Große Entscheidungen werden nächstes Jahr 

getroffen, wie z.B. mit welcher Produktpalette und 

Auslastung unser Unternehmen für die kommenden 

fünf Jahre rechnen kann. Die vor uns stehenden 

Aufgaben können wir nur gemeinsam, mit 

Gedankenaustausch erfolgreich lösen. 

 

 

 

 

 

Viele würden jetzt wahrscheinlich fragen, wie schätzt 

ihr die Lohnverhandlungen von 2020 ein? 

 

   Gy.N.: Unsere KollegInnen sind die große Stärke, die 

Kraft von Audi Hungaria, denn mit ihren kreativen, 

innovativen Gedanken, mit der aktiven Teilnahme am 

Brainstorming (KVP), mit den diesbezüglichen 

Einsparungen für den gesamten Konzern beweisen sie 

nicht nur für unser Unternehmen, welche 

Wertschöpfung sie Jahr für Jahr erreichen.  

S.N.: Die Vorbereitungen sind voll im Gange und 

unsere Arbeitsgruppe wird selbstverständlich auch 

dieses Jahr mit Wirtschaftsexperten die 

Lohnforderung der AHFSZ ausarbeiten. Über einer 

attraktiven Grundlohnerhöhung hinaus, halte ich auch 

jene Elemente in der Lohnvereinbarung für wichtig, die 

Arbeitsplätze für die KollegInnen auch langfristig 

garantieren. 

 

Vor den Festtagen, was wünscht ihr unseren 

KollegInnen? 

 

 S.N.: Fröhliche Festtage, und viele wertvolle Zeit mit 

der Familie, um uns zu erholen und danach mit frischer 

Kraft das Jahr 2020 beginnen zu können! 

   Gy.N.: Vor allem möchte ich mich für die wertvolle 

Arbeit aller KollegInnen herzlichst bedanken und viel 

Durchhaltevermögen für diejenigen wünschen, die 

auch während der Feiertage wegen bestimmter 

Arbeitsprozesse arbeiten müssen. Gute Erholung, 

friedliche, fröhliche Weihnachten für alle! Ich wünsche 

uns, im Kreise unserer Familien neue Kraft zu 

schöpfen, das neue Jahr damit zu beginnen und 

gemeinsam die Zukunft der Audi Hungaria weiter 

aufzubauen! 

 

 

AHFSZ Hírek                  11. Dezember 2019 


