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Üzemi Tanács és Munkavédelmi
képviselőválasztás
2019.03.25-26-án
Üzemi
Tanács
és
Munkavédelmi
képviselőválasztás
lesz
vállalatunknál.
Ez azt jelenti, hogy egyidejűleg lehet majd
megválasztani a kívánt Üzemi Tanács tagjait és a
saját
területeken
lévő
munkavédelmi
képviselőket.
Az Audi Hungaria Zrt. Üzemi Tanács létszáma 13
fős, így a választáson is maximum 13 főre lehet
leadni a szavazatokat. Az idei választáson 26 fő
indul az Üzemi Tanácsba kerülésért, amiből, 19
főt az AHFSZ indít, 2 főt a Vasas helyi
szakszervezete és van még 5 fő, akik egyénileg
indulnak el a választáson.
A nagy kérdés, hogy érvényes és eredményes
lesz-e a választás?
Érvényes akkor lesz a választás, ha az Audi
Hungaria Zrt. alkalmazottainak több mint 50%-a
érvényesen leadja a szavazatát.
Eredményes viszont csak akkor lesz, ha legalább
13 fő eléri a leadott, érvényes szavazatok 30%-át.

ÜT Választás
2019.03.25-26.

Az Audi Hungária Független Szakszervezet
Üzemi Tanács tag jelöltjei:
-

Beszprémi Sándor
Csalogány György
Dénesné Nagy Sylvia
Háromi László
Horváth Zoltán
Kelemen Imre
Kiss László
Krajcsirik János
Majer Zoltán
Nagy György
Nagy László
Németh Sándor
Sáringer István
Surányi Szabolcs
Szabó István
Szalay Gyula
Szautner Tamás
Szimacsek Tibor
Varga Attila

A Munkavédelmi képviselőválasztáson, csak a
területen lévő jelöltekre lehet szavazni.
Amennyiben több jelölt is van, közöttük az fog
dönteni, hogy ki éri el a leadott szavazatok 30%át és a legtöbb szavazatot.
Az Audi Hungária Független Szakszervezet
jelöltjei a Munkavédelmi képviselőválasztáson:
Baksa Zoltán (G/P2), Balázs Richárd (G/AO),
Baranyai Levente (G/PT), Bubán Kálmán (G/P7),
Güttel Norbert (G/P5), Horváth László (G/AK),
Hulik
Zsolt
(G/P6),
Kovács
Ivett
(G/P4),
Krajcsirik János (G/AK), Lanczendorfer Tamás (G/P3),
Márkus Milán (G/AL), Nagy László (G/P6),
Németh Ervin (G/AM), Sohár Ferenc (G/AO),
Szabó
Imre
(G/AU),
Szabó
Lajos
(G/P4),
Szautner Tamás (G/P8), Tóth Ferenc (G/AV),
Vadász Tamás Imre (G/AM), Váradi István (G/PM)

Válaszd a valódi képviseletet,
válaszd az
jelöltjeit!

Értékeltük a bértárgyalást

Látogatás a győri Lear-ben

Sokorópátkán tartottuk a már megszokott
bértárgyalást
értékelő
gyűlésünket
a
sztrájkbizottság tagjaival.
Az egésznapos rendezvényen azt tekintettük át
több szempontból is, hogy a bértárgyalások során
mi az, amit jól csináltunk és milyen dolgokban kell
legközelebb fejlődnünk. Természetesen itt is nagy
segítséget kaptunk a szakértőinktől, akik a saját
témájukról készítettek összegzést. Dr. Lajtai
György a bérkövetelésünk felépítéséről, a
tárgyalások stratégiájáról, Dr. Molnár György a
Tisztes megélhetés kérdőívének összefüggéseiről
és fontosságáról, Dr. Neupor Zsolt és Dr.
Trenyisán Máté jogászaink a felmerült jogi
esetekről tartott előadást. Két külső szakértő is
elfogadta a meghívásunkat, akik szintén
elmondták
a
saját
szemszögükből
a
véleményüket.
Sudár Ágnes
a
Kisalföld
újságírójaként beszélt az AHFSZ és az egész
bértárgyalás kommunikációjáról, valamint Dr.
Dávid Ferenc közgazdász tartott előadást a
tapasztalatairól, mint külső szemlélődő, aki nem
mellesleg pár éve még a „túloldalt” képviselte,
mint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének (VOSZ) főtitkára.
A nap végén elmondható volt, hogy egy sikeres
bértárgyalás után sokkal több pozitív tapasztalat
került a felszínre, mint olyan esetek ahol
legközelebb
nagyobb
odafigyelésre
lesz
szükségünk. Továbbra sem lesz a közvetlen célja
az AHFSZ-nek a sztrájk lebonyolítása, de biztosan
felkészültebbek és bölcsebbek lettünk egy
hasonlóan éles bértárgyaláshoz.

Régi, jó kapcsolatot ápolunk a Lear gyáraiban
működő szakszervezettel, különösképpen a
győri Lear-es kollégákkal.
Nem is volt kérdés számunkra, hogy elfogadjuke a meghívásukat. Természetesen a náluk éppen
aktuális bértárgyalások és az Audiban lezajlott
bértárgyalás tapasztalatai voltak a legfőbb
témák, ahol egy kötetlen beszélgetésre és
gyárlátogatásra is jutott idő. A találkozó
pikantériája volt, hogy éppen a látogatásunk után
kezdődött meg hivatalosan a győri Learben a
bértárgyalás. Ezúton is kívánunk a Learben
dolgozó kollégáknak sikeres és eredményes
tárgyalásokat.

ÜT Választás
2019.03.25-26.

Találkozás a német nagykövettel
A FES Budapest meghívására
Stefan
Körzell
a
Német
Szakszervezeti Szövetség (DGB)
elnökségének tagja látogatott
Magyarországra. Látogatásának tiszteletére a
magyarországi német nagykövet, Volkmar
Wenzel,
2019.02.27-én
üzleti
vacsorát
rendezett, melynek helyszíne a követség
rezidenciája volt. Az eseményre meghívást kapott
az Audi Hungária Független Szakszervezet is, akit
Nagy György elnökhelyettes képviselt. Az
esemény központi témájaként nyitott, jó
hangulatú beszélgetés folyt a szociális párbeszéd
kérdéséről,
a
bérmegállapodásunkról
és
sztrájkunkról.

Válaszd a valódi képviseletet,
válaszd az
jelöltjeit!

