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Az Audi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója

Covid-bónusz: sikerrel zárultak a tárgyalások
Sikerrel zárult az a tárgyalássorozat, amelyet a szakszervezet kezdeményezésére a munkavállalói és a
munkáltatói oldal képviselői folytattak az elmúlt napokban annak érdekében, hogy a vállalat munkatársai a
Covid-19 járvány okozta rendkívüli helyzetben nyújtott teljesítményükért külön elismerésben részesüljenek.

Az intenzív tárgyalás sorozat a mai napon eredményesen lezárult, a felek megállapodtak a „Covid bónusz”
kifizetésében a 2020. április 1-től - 2021. március 31-ig tartó időszakra vonatkozóan.
A Covid-bónusz összege bruttó 350.000 Ft, mely egyszeri, eseti kifizetést jelent és az arra jogosult munkatársak
az áprilisi bérrel, május elején kaphatják kézhez.
A kifizetéshez kapcsolódó részletes szabályozás a munkáltató Mynet oldalán érhető el.
A Covid-bónusz juttatásával a vállalat köszönetét és elismerését fejezi ki a pandémia alatti, különösen
nehezített helyzetben is helytálló munkatársai felé.
„A koronavírus okozta, eddig nem tapasztalt kihívásokkal teli környezetben munkatársaink kiválóan helytá lltak
és munkájukat példaértékű elkötelezettséggel végezték, ezzel jelentősen hozzájárultak vállalatunk
eredményességéhez az elmúlt időszakban. Nagy öröm számomra, hogy a munkavállalói képviselettel együtt
sikerült egy rendkívül konstruktív tárgyalás-sorozatot követően megállapodnunk egy olyan juttatás
kifizetésében, mely munkatársaink hozzáállásának és teljesítményének méltó módon való elismerését biztosítja.
A nagyon rövid idő alatt elért konszenzus újabb bizonyítéka a munkavállalói és a munkáltatói oldal egymást
erősítő együttműködésének” - nyilatkozta Dr. Knáb Erzsébet személyügyért és szervezetért felelős
igazgatósági tag a megegyezést követően.
„Az elmúlt év során olyan még soha nem látott nehézségekkel kellet szembe néznünk, amik teljesen
megváltoztatták az addigi életünket a magánéletben és a munkában egyaránt. A világjárvány extra kihívások elé
állította tagjainkat, munkatársainkat, akik példátlan hozzáállással, lojalitással és erőn felüli kitartással
bizonyították, hogy ezekben a nehéz időkben is helytállnak. Ezért az AHFSZ fontosnak tartotta, hogy
elismerésben részesüljenek munkatársaink. A vállalatvezetéssel sikerült rövid idő alatt megállapodnunk, az
együttműködést szeretnénk ezúton megköszönni. A teljes elnökség nevében kívánok jó egészséget és kitartást
mindenkinek!” - nyilatkozta Horváth Zoltán az AHFSZ járműgyári elnökhelyettese.
Az Audi Hungária Független Szakszervezet, az Üzemi Tanács és a vállalatvezetés minden munkatársunknak
jó egészséget kíván!

