
 
2020 / III. évfolyam / 2.szám 

 

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

ahfsz.hu 

 

Tiltakoznak a szakszervezetek a 24 hónapos munkaidőkeret bevezetése ellen 

 

Az öt szakszervezeti konföderáció közösen 
tiltakozik a 24 órás munkaidőkeret bevezetése 
ellen, amelyre a „veszélyhelyzet 
megszűnésével összefüggő átmeneti 
szabályokról és az egészségügyi készenlétről" 
szóló törvénytervezet ad lehetőséget. Az 
érdekképviseletek levélben fordultak a 
parlamenti képviselőkhöz, és azt kérték, hogy 
ne szavazzák meg a jelen formájában a 
tervezetet - közölte a Magyar Szakszervezeti 
Szövetség (MASzSz). 
 
 
 

A képviselőknek elküldött leveleket Kordás László, a MASzSz elnöke mellett aláírta Kuti László, 
az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöke, Mészáros Melinda, a Független 
Szakszervezetek Demokratikus Ligájának elnöke, Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos 
Szövetségének elnöke és Csóti Csaba, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke. 
Felhívták a figyelmet, hogy a törvénytervezet szerint a foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter engedélyezhetné, hogy a munkáltató új munkahelyteremtő beruházás esetén 
legfeljebb 24 hónapos munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot alkalmazzon, 
amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek. 
 
Több szempontból aggályos 

Mindezt a szakszervezetek aggályosnak tartják, részben mert a tervezetet előzetes egyeztetés 
nélkül nyújtották be, részben pedig az európai uniós szabályozás miatt, ugyanis a munkaidő-
szervezésről szóló uniós irányelv maximum 12 hónapos munkaidőkeretet tesz lehetővé, de 
csak akkor, ha azt a kollektív szerződésben rögzítették vagy a szociális partnerek 
megállapodtak. 
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A tervezet elfogadása jelentősen rontaná a szakszervezetek alkupozícióit, hiszen a hosszabb 
munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
egyoldalúan engedélyezhetné, így az nem a szakszervezetek és munkáltatók megállapodásán 
alapulna - írták. 
 
Teljes cikk: 
https://autopro.hu/szolgaltatok/tiltakoznak-a-szakszervezetek-a-24-honapos-
munkaidokeret-bevezetese-ellen/367368 
 
 

 
 
 

Akkugyárat épít a Volkswagen  

 

A Volkswagen-csoport és a svéd Northvolt 

AB akkumulátorgyártó cég közös vállalata 

további lendületet nyer. Úgy döntöttek, 

hogy a Volkswagen maga építi fel a közös 

vállalkozás „Northvolt Zwei” gyárának 

épületeit és infrastruktúráját, amelynek 

célja lítium-ion akkumulátor cellák 

előállítása a Salzgitter telephelyen 

fennálló szinergiák kiaknázása érdekében – 

a meglévő Akkumulátor Tudásközpontra 

támaszkodva.  

 

Körülbelül 450 millió eurót kell befektetni ebbe a projektbe. A közös vállalkozás ezután bérli 

majd a gyárépületeket. Az akkumulátorcella gyártását a tervek szerint 2024 elején kezdik el 

az új gyárban, kezdeti termelési kapacitása 16 gigawatt óra lesz. 

 “Optimalizáljuk a Volkswagen-csoport jövőbeli stratégiai helyzetét a kulcsfontosságú 
akkumulátorok területén” – mondta Stefan Sommer, a Volkswagen-csoport alkatrészek és 
beszerzés területekért felelős igazgatósági tagja, valamint a Northvolt AB Igazgatóságának 
tagja. “A külső gyártókkal meglévő rendkívül biztonságos ellátási bázis mellett 
szisztematikusan fejlesztünk további kapacitásokat.” 
 
2019 szeptemberében a Volkswagen és a Northvolt közös vállalkozást hoztak létre, hogy 
felkészüljenek a lítium-ion akkumulátorok nagyszabású előállítására Németországban. A 
Volkswagen következő fontos stratégiai döntése a kötelezettségvállalás az épületek és az 
infrastruktúra felállítására. Az építkezés a tervek szerint még ez év vége előtt megkezdődik. 
“Az akkumulátorcellák előállítása Salzgitterben fontos lépés az e-mobilitásra történő 
átalakulásban” – mondta Thomas Schmall, a Volkswagen Group Components vezérigazgatója. 
“Összekapcsoljuk a Salzgitter telephely meglévő termelési képességeit és az Akkumulátor 

https://autopro.hu/szolgaltatok/tiltakoznak-a-szakszervezetek-a-24-honapos-munkaidokeret-bevezetese-ellen/367368
https://autopro.hu/szolgaltatok/tiltakoznak-a-szakszervezetek-a-24-honapos-munkaidokeret-bevezetese-ellen/367368
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Tudásközpont meglévő kompetenciáit, így folytatjuk az akkumulátorcellák fejlesztését, új 
szabványok kidolgozását és továbbítását közvetlenül a gyártási folyamatba.” 
A Volkswagen-csoport elektrifikációs stratégiájának részeként technológiai szakértelemmel 
rendelkezik az akkumulátorcella gyártás területén. Ezen felül a csoport stratégiai 
kapcsolatokat tart fenn számos gyártóval az akkumulátor-ellátás biztosítása érdekében a világ 
összes régiójában. Jelenleg ezek a szállítók az LG Chem, a Samsung és a SKI Európában, 
valamint a CATL Kínában és Európában. Ezen felül az SKI akkumulátor cellákat szállít az 
Egyesült Államok piacára is. A Volkswagen igénye csak Európában 2025-től várhatóan 
meghaladja a 150 gigawatt órás éves szintet, az ázsiai kereslet is hasonló szintű. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2020/05/akkugyarat-epit-volkswagen/ 
 
 
 

 
 
 
 

Csak a villanyautók támogatását növeli Németország 

 

A német kormány már korábban is elég szép 
összeggel támogatta a villanyautók 
terjedését, és most úgy igyekszik élénkíteni 
a gazdaságot a koronavírus-járvány miatt 
elrendelt korlátozások lecsengésével, hogy 
megduplázza a korábban bevezetett 
támogatás állami részét. 
 
A rendszer eddig úgy működött, hogy 3000 
eurót adott az állam, és ugyanennyit az 
autóipar, így összesen 6000 euróval adták 
olcsóbban a villanyautókat a listaárnál 
Németországban. Most az állami támogatás 
megduplázásával ez az összeg emelkedik 

9000 euróra, persze továbbra is csak a 40 ezer euró alatti modellek esetén. 
 
Németországban tavaly az autóeladások 1,8%-át tették ki az elektromos autók, miközben 
59,2% volt benzines, 32% dízel és a maradék hibrid. A német kormányzat ezen az arányon 
igyekszik változtatni az elektromos autók javára, amelyek közül a legolcsóbbak is 30 ezer euró 
körüli összegbe kerülnek, viszont a 9000 eurós támogatással együtt akár versenyképessé is 
válhatnak a német piacon. 
 
Ezzel az is eldőlt, hogy az általános roncsprémiumból, amelyet a német autóipar 
szorgalmazott, biztosan nem lesz semmi. Állítólag a kormánykoalíció szociáldemokrata fele 

http://jarmuipar.hu/2020/05/akkugyarat-epit-volkswagen/
https://totalcar.hu/magazin/hirek/2020/04/21/roncspremium-programot_szeretnenek_a_nemet_autogyartok/
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vélte úgy, hogy a klímacélokat sodornák veszélybe, ha a hagyományos autók vásárlását is 
támogatnák. 
 
Teljes cikk: 
https://totalcar.hu/magazin/hirek/2020/06/05/csak_a_villanyautok_tamogatasat_noveli_ne
metorszag/ 
 
 

 
 
 
 

Videók segítik az értékesítést  

 

Bár a kereskedések szép lassan újranyitnak 

egész Európában, egyelőre túl korai 

megjósolni, hogy mit hoz a jövő, hogyan 

változik az autókereskedelem a koronavírus 

után, ha egyáltalán változik. Már írtunk róla, 

hogy az online értékesítésnek nagy lökést 

adhat ez a nehéz időszak, de van egy másik 

terület is, ahol egészen érdekes innovációkat 

hozott magával a járvány okozta bezártság, ez 

pedig a videók használata az 

autókereskedelemben. 

 

Az online nézhető videók minden területen hatalmas népszerűségnek örvendenek és sok 
iparág ki is használta ezt, az autóipar viszont ebben a tekintetben kissé lemaradt. 
Pontosabban fogalmazva maguk az autógyártók nem igazán éltek az ebben rejlő 
lehetőségekkel, de a YouTube-on megtekinthető, sokszor nagyon profi és részletes tesztek 
fontos részei lettek az autóvásárlás folyamatának. 
 
Próbálkozások egyébként voltak bőven. 2015-ben a Fiat indított el Brazíliában egy online 
“körbejárás” szolgáltatást, mely során az érdeklődők csatlakozhattak egy 
termékspecialistához, miközben körbejár egy autót, bemutatja a virtuális vele tartókat 
érdeklő funkciók használatát és megválaszolja a felmerülő kérdéseket. A Brazíliát sújtó 
gazdasági válság miatt ez a kezdeményezés végül elhalt. Később a Seat is kipróbálta 
Európában 2016-ban, de úgy tűnik, meghaladta korát az ötlet. 
 
2020-ra az érdeklődők könnyebben befogadják az ilyen kezdeményezéseket, ráadásul nem is 
igazán áll rendelkezésre más lehetőség a koronavírus járvány miatt. A Renault az Egyesült 
Királyságban indította el “virtuális autószalon” szolgáltatását, amelynek keretein belül online 
járható körbe a kínálat összes modellje. Úgy tűnik, valóban eljött ennek az ideje, ugyanis 
néhány nap alatt 200 ügyfél jelezte vásárlási szándékát, akik elsősorban az elektromos Zoe 

https://totalcar.hu/magazin/hirek/2020/06/05/csak_a_villanyautok_tamogatasat_noveli_nemetorszag/
https://totalcar.hu/magazin/hirek/2020/06/05/csak_a_villanyautok_tamogatasat_noveli_nemetorszag/
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iránt érdeklődtek. Németországban a Hyundai februárban indította el hasonló szolgáltatását, 
tehát vagy rendkívül előrelátóak voltak, vagy szerencsésen időzítettek. 
 
A videók nem csak az új autók értékesítésénél lehetnek hasznosak. A német HeyCar 
Németországban és az Egyesült Királyságban minden meghirdetett használt autójánál 
lehetővé teszi, hogy egy minden részletet bemutató videót is megtekintsenek a potenciális 
vásárlók. Emellett a szervizek is hasznát vehetik az ilyen megoldásoknak: amennyiben újabb 
hibát fedeznek fel az autón, az ügyfélnek nem kell feltétlenül újra bemennie, elég, ha egy 
videón megmutatják neki a felfedezett problémát, így távolról is engedélyezheti a javítás 
megkezdését és nem kell attól félnie, hogy egy nem létező hiba javításáért fizet. 
 
Hogy ez a trend csak átmeneti, vagy az online értékesítés és a videók használata a jövőben 
terjedni fog, kérdéses. Ugyanakkor kétségtelen, hogy ezek a technológiák hasznosak és idővel 
mindenképpen az autóvásárlás szerves részét képezik majd.  
Legalább valami jót is hozott a koronavírus. 
 
Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2020/05/videok-segitik-az-ertekesitest/ 
 
 

 
 
 

Kifizette Debrecent a BMW  

 

A BMW Group átvette és kifizette a 

leendő debreceni autógyárának a 

területét, az ingatlan tulajdonjogát 

megszerezte – közölte az 

önkormányzat. 

A megállapodás szerinti vételár 
fedezetet nyújt az önkormányzat által 
az ingatlan megszerzésére és a közel 
400 hektáros ipari terület 
kialakítására fordított valamennyi 
költségre – írták.    A közlemény szerint 
a város önkormányzata 
ingatlanfejlesztő cégén keresztül 

értékesítette a BMW Manufacturing Hungary Kft. részére az autógyár megépítésére szolgáló 
ipari területet, amelyet a beruházás megvalósítására alkalmas műszaki állapotban átadott. 
Ugyanakkor az eredeti szerződésben foglaltakhoz képest a felek közös megegyezéssel néhány 
fejlesztési elem vonatkozásában határidő módosításokat fogadtak el. E változtatások az ipari 
területen kívüli infrastruktúrákra vonatkoznak, és nem akadályozzák az ipari területen belüli 
további fejlesztéseket. A határidő módosítással érintett fejlesztések: a telekommunikációs 

http://jarmuipar.hu/2020/05/videok-segitik-az-ertekesitest/
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hálózat, az ivóvíz-, szennyvíz- és  csapadékvíz-vezeték, a gázellátás, az útcsatlakozások, és az 
intermodális központ – olvasható az önkormányzat közleményében. 
 
A debreceni BMW-gyár meg fog épülni, eddig minden az előzetes ütemtervnek megfelelően 
haladt – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter május 15-i Facebook-
sajtótájékoztatóján, miután olyan hírek láttak napvilágot, hogy a koronavírus-járvány miatt 
kialakult helyzetben a német fél elhalasztja a debreceni beruházást. Minden fél tartja az 
ígéreteit, és teljesíti a kötelezettségeit, a 2018 nyarán bejelentett, gyárépítésről szóló 
szerződés 2020 június végén, módosítás nélkül hatályba lép – hangsúlyozta.     A világjárvány 
okoz néhány hónapos eltolódást a világgazdaságban is, ezért természetes, hogy az építkezés 
menetrendjét néhány hónapos “tól-ig” határral módosítani kell – mutatott rá. 
 
Michele Melchiorre, a BMW Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója az eseményen 
leszögezte: a munkálatok a tervek szerint folytatódnak. “Mi változatlanul elkötelezettek 
vagyunk a Debrecenben létesítendő üzem tervei mellett” – fogalmazott. Hozzátette: az a 
globális gazdasági helyzet, amit a járvány okozott, rányomta a bélyegét az építkezésre is. 
Szükség lesz az építkezés ütemezésének némi módosítására, ebben a pillanatban az ütemezés 
vizsgálata folyik. A késés, feltételezéseik szerint, néhány hónapban mérhető. 
 
A magyar állam és a német gyár képviselői 2018. október 12-én írták alá Debrecenben a 
beruházásról szóló dokumentumokat. Az egymilliárd eurót meghaladó beruházásból, a 
magyar kormány 12,3 milliárd forint támogatásával felépülő, 560 focipályának megfelelő 
területen megvalósuló leendő debreceni BMW-gyárban évente 150 ezer gépkocsit gyártanak 
majd, és vélhetően több mint ezer új munkahelyet teremtenek. A kormány megígérte, hogy a 
leendő BMW autógyár telephelyéhez közel új csomópontot alakítanak ki az M35-ös 
autópályán, 2×2 sávosra bővítik az odavezető összekötő utat, konténerterminált építenek 
villamosított vasúti összeköttetéssel, új telekommunikációs és gázhálózatot alakítanak ki. 
 

Teljes cikk: 
http://jarmuipar.hu/2020/06/kifizette-debrecent-bmw/ 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

http://jarmuipar.hu/2020/06/kifizette-debrecent-bmw/

