9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Taglétszám alakulása

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

10000

420
675
847
1020
1184
1216
1371
1584
1798
2060
2425
2834
3223
3267
3477
4140
4775
6000
6650
6800
7150
7806
8620
9880

2019.június 28.

Horgászverseny
Horgászverseny profi körülmények közt. Ez
jellemzi az idei AHFSZ horgászversenyt.
2019.június 30-án, Péren kerül megrendezésre
az idei AHFSZ horgászverseny, amiről azt kell
tudni, hogy tisztán a horgászatról és versenyről
fog szólni. Ahogy azt már korábban is említettük
a családi napunkat egy későbbi időpontban fogjuk
megrendezni különálló eseményként.
A Carpe Diem horgász és élménytó, amely
otthont ad az idei rendezvényünknek, minden
adottsággal
rendelkezik,
ami
egy
profi
horgászversenyhez kell, és nagy eséllyel
láthatunk majd kapitális méretű fogásokat. A
rendezvény lebonyolításában is segítségünkre
lesznek, így biztosítva a remek versenyt.
A versenyzőkön kívül természetesen szeretettel
várunk minden szurkolót, családtagot és barátot
is!

Üzemi Tanács és Munkavédelmi
képviselő választás
Érvényes
és
eredményes
választásokon
vagyunk túl. Az új ÜT és Munkavédelmi
képviselők is megtartották alakuló ülésüket.
Az érvényes és eredményes választások után
2019. június 3-án már meg is tartották a
testületek az alakuló üléseiket. A megújult
testületek a következő összeállításban kezdik
meg munkájukat.
Üzemi Tanács:
Nagy György (ÜT elnök és Felügyelő bizottsági
tag), Surányi Szabolcs (ÜT elnökhelyettes),
Németh Sándor (ÜT tag), Szimacsek Tibor (ÜT
tag), Háromi László (ÜT tag), Csalogány György
(ÜT tag), Kelemen Imre (ÜT tag), Horváth Zoltán
(ÜT tag), Kiss László (ÜT tag), Stibi Gábor (ÜT tag),
Beszprémi Sándor (ÜT tag), Majer Zoltán (ÜT tag),
Szabó István (ÜT tag).
Munkavédelmi képviselők:
G/AM-G/GF Németh Ervin (elnök), G/P5 Güttel
Norbert (motorgyári elnökhelyettes), G/AK
Krajcsirik János (járműgyári elnökhelyettes), G/P2
Baksa Zoltán, G/P3 Lanczendorfer Tamás, G/P4
Szabó Lajos, G/P6 Nagy László, G/P6 Szautner
Tamás, G/P7 Bubán Kálmán, G/PM Váradi István,
G/PT-G/PI-G/AI Baranyai Levente, G/PL-G/AL
Kapocsi László, G/AU Szabó Imre, G/AK Horváth
László, G/AO Balázs Richárd, G/AM-G/GF Vadász
Tamás Imre, G/F-G/G-G/S-G/A és egyéb indirekt
irodai területek Hulik Zsolt.
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InterSoli MOE Kalugában!
Az oroszországi Kalugában ülésezett
InterSoli MOE, amelynek az AHFSZ is tagja.

az

Háromnapos tanácskozáson vettek részt
munkatársaink
(Németh
Sándor,
Surányi
Szabolcs) az oroszországi Kalugában működő
Volkswagen gyárban. Az InterSoli MOE, ami a VW
konszern közép- és keleteurópai gyáraiban
működő szakszervezeteket és üzemi tanácsokat
fogja össze, remek lehetőség arra, hogy
pontosabb képet kapjunk a vállalatunkat érő
hatásokról, megismerjük más telephelyek
helyzetét és persze mi is elmondhassuk a
tapasztalatainkat.
Jól érzékelhető volt kollégáink számára, hogy a
saját bőrünkön is érzett problémák, mint a
termelés
csökkenése,
a
munkatársi
létszámcsökkenés
bizony
konszern
szintű
probléma.

Bíróságon az eltűnt prémium ügye
Az Audi Hungária Független Szakszervezet a
bírósághoz fordult a prémium számításának
ügyében.
A 2019-es évben kifizetésre került prémium
számításának módját, vállalatunk egyoldalúan, a
munkavállalói
oldal
beleegyezése
nélkül
változtatta meg a számára kedvező módon, így
akár 65 000 Ft-ot is kivéve munkatársaink
zsebéből.
A prémium létezését és annak alap mértékét
sosem vitattuk, de a kiszámításának és
felosztásának módját már igen, hiszen a rendszer,
amely a korábbi évekhez képest jóval
igazságosabb és kiszámíthatóbb, az AHFSZ ötlete
volt. Az akkori vállalati és személyügyi vezetéssel
közösen véglegesített verziót közös akarattal,
azaz kollektív erejű megállapodásként került
bevezetésre, amely hatását minden évben a felek
közösen elemezték is ki és változtattak meg, ha
szükségesnek látták.

Az AHFSZ, a kollégákat és a szakszervezetet ért
sérelem miatt kezdeményezett a témában
kollektív munkaügyi vitát és ajánlotta fel a
vállalatnak a kompromisszumos megoldás
lehetőségét. Sajnos a munkáltató nem kívánt
valódi kompromisszumot kötni, így az AHFSZ a
tagjai érdekében a bírósághoz fordult és
beperelte az Audi Hungaria Zrt.-t. Bízunk az
igazságszolgáltatásban
és
amint
további
fejleményről
tudunk
beszámolni
azonnal
közzétesszük!

Határozott idejű szerződések
Az elmúlt napok eseményei, hogy határozott
idejű kollégáink egy részének munkaszerződései
kifuttatásra kerültek és új szerződés hiányában
megszűnt a foglalkoztatásuk.
Az AHFSZ, amint értesült az említett
folyamatokról,
azonnal
egyeztetést
kezdeményezett. Az egyeztetésen a munkáltató,
a munkatársi létszámok tekintetében egy nem túl
derűlátó jövőképet vázolt. Az AHFSZ kérte a
munkáltatót,
hogy
állítson
fel
egy
munkacsoportot, amelynek az AHFSZ maga is
tagja és a feladata, hogy folyamatosan
kontrollálja a szükséges intézkedéseket. Úgy
véljük, hogy létezik pár olyan megoldás, amivel
csökkenthetjük
a
munkatársi
létszám
csökkenésének mértékét. Természetesen az sem
mindegy, hogy a sajnálatos és szükségszerű
munkatársi létszámcsökkentést milyen módon
hajtja végre a vállalat, hiszen minden képzett
munkatársunk elengedése nagy veszteség
mindannyiunk számára. Az így járt kollégáink
megérdemlik, hogy tisztességesen távozzanak a
vállalatunktól.
A már működő munkacsoportban, a munkáltatói
oldal képviselőivel közösen dolgozunk azon, hogy
munkatársaink érdekeit figyelembe tartva
megtegyünk minden tőlünk telhetőt, hogy
javaslatainkkal és észrevételeinkkel a lehető
legemberségesebben és legkisebb veszteséggel
éljük meg az elkövetkező napok kihívásait.
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