
 

 

Támogass bennünket és legyél Te is AHFSZ tag! 
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Mindenki velünk van! 
 

 

2019.01.18-án az Audi Hungária Független Szakszervezet a délelőttös műszakban 0900-től, 1100 
óráig, figyelmeztető sztrájkba hívta kollégáit és 4 helyszínen is tájékoztató gyűlést tartott. A sztrájk 
sikeresen és rendezetten lezajlott a munkavállalók csaknem 100%-os támogatásával. 

 
    Már kora hajnalban nagy volt a készülődés a szakszervezeti irodában. Bizalmi kollégáink minden 
portán ott voltak és dacolva a hideggel minden érkező kolléga kezébe adták a szakszervezet sztrájk 
felhívását. A meghirdetett időben el is kezdődött a sztrájk és mindenki készülődött a szakszervezeti 
tájékoztató gyűlésekre, amit a vállalat négy különböző pontján is megtartott pár percben az AHFSZ. 
Először két kollégánk Surányi Szabolcs és Majer Zoltán tartott a kisebb létszámú, de nagyon lelkes PTC-
ben és G25-ben dolgozó kollégáinknak beszédet, majd jött a két legnagyobb helyszín. A járműgyárban 
Nagy György, a motorgyárban Háromi László vezette fel a gyűlést és lelkesítette a teljes létszámban 
megjelent frenetikus hangulatban összegyűlt tömeget. Felolvasásra kerültek a vállalaton kívüli 
szakszervezetek szolidaritási nyilatkozatai és már nem is volt más hátra, mint hogy Németh Sándor, 
az Audi Hungária Független Szakszervezet elnöke is elmondja tájékoztató beszédét. 
   Németh Sándor beszédét azzal kezdte, hogy mindenkinek megköszönte a buzdító létszámú 
megjelenést, ami egyértelműen azt jelenti, hogy az audis kollégák a szakszervezetet támogatják. 
Elmondta, hogy az AHFSZ követelése megalapozott és megoldás arra, hogy kollégáink újra 
megbecsülve érezzék magukat és megteremtsék családjuknak a tisztes megélhetést. Kiemelte, hogy 
ugyan mind a frissen beállt kollégák, mind a 20-25 éve itt dolgozó kollégák egyformán fontosak a 
szakszervezet számára, az mégis különösen elszomorító, hogy mára már a régebb óta itt dolgozó 
tapasztalt munkatársak is egyre többen hagyják el vállalatunkat. Erre a negatív, intő tendenciára is 
megoldás a szakszervezeti bérkövetelés. Ezek után az elnök felsorolta az AHFSZ bérkövetelését és 
végezetül megköszönte mindazon kollégák szolidaritását is, akik a törvényi előírások miatt, hiszen 
nem dolgoztak a sztrájk pillanatában, nem tudtak jelen lenni. „Továbbra is erősnek kell maradnunk 
és ne feledjétek, hogy együtt erősebbek vagyunk!”, így zárta beszédét Németh Sándor. 
Kollégáink a szakszervezet kérésére a kiosztott kis AHFSZ zászlókat a földbe szúrva hagyták ott a gyűlés 
helyszíneit, majd pontban 1100 órakor elindították a termelést! Az Audi Hungária Független 
Szakszervezet vezetősége, ezúton is köszöni mindenkinek a rendkívüli támogatást, fegyelmezettséget 
és a segítőknek azt, hogy minden zökkenőmentesen mehetett végbe! Köszönjük!!! 
 

 


