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Évértékelő különkiadás Németh Sándorral és Nagy Györggyel 

  Kezdjünk talán egy kellemesebb témával, a 2020-as 

bértárgyalással. Hogyan értékelitek a három éves, 

hosszú távú bérmegállapodást? 

 

   Németh Sándor: Kettős érzés van bennem a 

béremelés tekintetében. Gyakorlatilag az utolsó 

pillanatban sikerült aláírnunk a bérmegállapodást még 

a vírushelyzet kirobbanása előtt. Először kötöttünk 

ilyen hosszútávú megállapodást és azzal, hogy a 

harmadik év után 156 000 Ft-tal lesz több mindenki 

alapbére, azt pozitívként értékelem. Ez a legkisebb 

bérkategóriákban például nagyon jelentős 

bérnövekedést jelent. Azért is került elfogadásra a 

szakszervezet részéről a három éves bérmegállapodás, 

ami a munkáltató egyértelmű igénye volt, hogy a 

konszern felé stabil és kiszámítható telephelyként 

tudja mutatni a vállalatunk vezetése a győri gyárat. 

Mindez, további termékek és fejlesztések idehozatalát 

vetítette előre. Sajnos ez idáig ebből nem sok minden 

tudott realizálódni, sőt a járműgyár tekintetében a 

2022 és 2023-as év kritikusnak ígérkezik. Nemcsak 

komoly beruházások nem jönnek, de a kormányzati 

felajánlásokat sem sikerült megfelelően 

meglovagolnunk a véleményem szerint. 

   Nagy György: A tárgyaló delegáció tagjaként, 

belülről éltem meg ennek a  bértárgyalásnak a 

rendkívüliségét. Konstruktív tárgyalások során, 

2023.március 31-ig szóló megállapodást kötöttünk, 

ami biztosítja mindannyiunknak a hosszútávú 

tisztességes és kiszámítható jövedelemnövekedést. A 

koronavírus okozta gazdasági helyzetben ezt rendkívül 

pozitív eredménynek értékelem. Meg kell említenem, 

hogy a bérmegállapodás részeként rögzítettünk 

foglalkoztatást támogató intézkedéseket, melyek 

segítségével az év során több, határozott idejű 

munkatársunk további foglalkoztatását tudtuk 

biztosítani! 

 

  A vírushelyzet miatt különleges év van mögöttünk. 

Ti hogyan értékelitek a 2020-as évet? 

 

   N.S.: Álmomban sem tudtam volna elképzelni, hogy 

ilyen év elé nézünk majd 2020-ban. A vírushelyzet 

gyakorlatilag mindent felforgatott, legyen az munka, 

vagy családi élet. Rengeteg olyan helyzettel 

találkoztunk az év során amivel eddig még soha. 

Minden erőnkkel a munkahelyek megtartásáért 

küzdöttünk. A munkatársaink példás hozzáállása, 

rendkívüli megállapodások és a munkáltatóval történt 

folyamatos egyeztetések segítettek minket. Az audis 

dolgozók azzal, hogy lemondtak gyakorlatilag a 13. 

havi bérükről, olyan szintű szolidaritást vállaltak a 

munkáltató felé, ami az egész Volkswagen 

konszernben egyedülálló. Utólag értékelve azonban 

szintén felemás érzéseim vannak az így keletkező 

pótszabadságok tekintetében, hiszen úgy láttuk a 

munkáltató nem mindig a közös cél, azaz a Covid 

okozta szükséges leállásokra használta fel a 

pótszabadságokat. Munkavállalói érdekképviseletként 

levontuk a megfelelő konzekvenciákat a jövőre nézve. 

   N.Gy.: Valóban, meglehetősen különleges esztendő 

volt. Sok új dolgot tanultunk meg, korábbi napi rutin, 
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  Közeledünk az év végéhez! Sokan gondoljuk úgy, hogy jó lesz már túl lenni az idei éven, de azért 
fontos az is, hogy visszatekintsünk a mögöttünk álló hónapokra és eseményekre. Idén is az elmúlt 
évről és a jövő év kihívásairól kérdezzük Németh Sándort, a szakszervezet elnökét és Nagy 
Györgyöt, az Üzemi tanács elnökét. 
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szokás átalakult, kollégáink egészségének védelme 

fókusztémává vált. A válságstábban közösen hozott 

intézkedések szükségesek és indokoltak, viszont 

munkatársaink felelős magatartása kellett hozzá, hogy 

eredményes is legyen. Tartsuk ezt meg a jövőben is! A 

munkahelyek védelme érdekében olyan 

kompromisszumos megállapodásokat kellett kötnünk 

melyek a munkatársak támogatása nélkül nem 

működtek volna. A győri gyárban dolgozók a 

jövedelmükből áldoztak egy jelentős részt azért, hogy 

együtt, a lehető legjobban kezeljük a korona vírus 

okozta gazdasági nehézségeket. Ez példaértékű a 

teljes VW Konszernen belül is. Köszönet érte! 

 

  Amennyiben kívánhatnátok, milyen 2021-es évet 

szeretnétek? Mit vártok a következő évtől? 

 

   N.Gy.: Én a munkában hiszek, a cél eléréséig vezető 

út nehézségei, az akadályok leküzdésének -oly sokszor 

fáradtságos- küzdelmei erősítenek meg és tesznek 

minket felkészültebbé, így amit a 2020-as esztendő 

tanított nekünk azt visszük magunkkal. 

Vállalatunknak, munkatársaink közösségének 

rendkívül erős értékei vannak. Összefogás, 

rugalmasság, kreatív probléma megoldás, innovatív 

gondolkodás, hogy csak néhányat említsek. Ezekre 

bátran lehet alapozni a kihívások leküzdésében 2021-

ben is, amikor meglátásom szerint a koronavírus 

járvány hatásai, az első félévben biztosan, jelen 

lesznek. A világpolitikai és gazdasági változások (pl. 

Brexit, Green New Deal) hatásai minket, -mint a 

globális értékteremtési lánc tagja- nem fog elkerülni és 

az iparági transzformáció is újabb feladatokat állít 

elénk. 

   N.S.: A 2020-as évet összességében egy borzasztó 

évnek gondolom és ha kívánhatnék, akkor azt 

kívánnám, hogy soha ne legyen még egy ilyen évünk, 

ahol a szeretteinkért, saját magunkért, 

munkatársainkért és a munkahelyeink biztonságáért 

kell aggódnunk. Nagyon bízom abban, hogy az idei 

évtől megerősödve csakis egy jobb év következhet. A 

2021-es év rendkívüli lesz a szakszervezetünk számára 

is. Az Audi Hungária Független Szakszervezet 2021-

ben lesz 25 éves. Szeretnénk méltóképpen 

megünnepelni a jubileumunkat és megköszönni 

mindenkinek aki hozzájárult ahhoz, hogy idáig 

fejlődtünk. Amennyiben a vírushelyzet megengedi, 

nagyszabású rendezvénnyel és még sok-sok 

meglepetéssel készülünk tagjaink felé az egész      

2021-es év során.  

 

  Az ünnepek közeledtével mit üzennétek a 

munkatársainknak? 

 

   N.S.: Sajnos jól tudjuk, hogy az idei ünnepekre is 

rátelepszik a vírus. A korlátozások is érvényben 

maradnak, így az év végi összejövetelek sem lesznek 

olyanok mint az előző években. Én mégis azt kívánom, 

hogy töltse mindenki az ünnepeket szeretetben, 

békességben, fordítson mindenki kellő időt a 

pihenésre. Mindenki vigyázzon magára, szeretteire és 

a helyzethez képest a legjobbakat kívánom az 

ünnepekre mindenkinek. Kezdjük az új évet 

egészségesen és megerősödve! 

   N.Gy.: Egész évben sok mindent meg kellett tennünk 

a saját és mások védelme érdekében. Ez sok 

erőfeszítést, energiát igényelt kivétel nélkül 

mindenkitől. Az ünnepek alatt, még ha korábbi évektől 

eltérő formában is lesz ez idén, fordítsunk figyelmet a 

feltöltődésre. Kapcsolódjunk ki kedvenc hobbink 

segítségével, figyeljünk azokra a dolgokra, melyekre 

évközben alig vagy egyáltalán nem jutott idő. Mi, akik 

túl vagyunk 2020-on, mind a győztesei vagyunk az 

évnek. Töltsünk minél több időt szeretteinkkel és 

megújult erővel várjuk a 2021-es esztendőt. Áldott, 

békés karácsonyt! 

 


