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Nincs markáns elmozdulás
2019.01.20-án (vasárnap) is leült egymással tárgyalni a két oldal, de még mindig nincs
megállapodás, a munkáltatói oldal legújabb béremelési ajánlata érdemben sajnos nem változott a
legutolsó ajánlatához képest.
Ma délután az Audi Hungária Független Szakszervezet bértárgyaló delegációja és a munkáltatói oldal
képviselői ismét leültek a tárgyalóasztalhoz két nappal a sikeres, fegyelmezett, 2 órás és több, mint
4000 dolgozó részvételével megtörtént figyelmeztető sztrájk után.
A mai tárgyalási forduló során az AHFSZ bértárgyaló delegációja szükségesnek látta, hogy újra
ismertesse azokat a tényeket és megállapításokat, amik továbbra is alátámasztják a szakszervezet
bérkövetelését, sztrájkkövetelését, kihangsúlyozva újra és újra az alapbéremelés és kafetéria mellett
azokat a szociális elemeket, amiket a bérkövetelésünk tartalmaz és eszköze lehetne a munkatársaink
valós megbecsülésének. Az AHFSZ bértárgyaló delegációja a tárgyalás során jelezte azt is, hogy a
szakszervezet bérkövetelésének, sztrájkkövetelésének mértéke az Audi Hungária Zrt. csupán 3 napi
árbevételének felel meg összegszerűen.
Sajnálattal vettük tudomásul ismét, miután a munkáltatói oldal átadta legújabb béremelési
ajánlatát, hogy az érdemben nem mozdul el az eddigiekhez képest, nincs benne számottevő változás,
ami azt tükrözné, hogy a munkáltatói oldal megértette a 2019.01.18-án (pénteken) több, mint 4000
munkatársunk egyértelmű jelzését, hogy az eddig tett munkáltatói ajánlatok nagyon messze állnak
attól, hogy a két fél között megállapodás szülessen. A munkáltató aggodalmát fejezte ki, hogy a
szakszervezeti sztrájkkövetelés esetleges elfogadásával a vállalatunk beszállító körében a munkaadók
nem fogják tudni követni ezt a mértékű béremelést.
A munkáltatói legfrissebb ajánlatot a holnapi napon, azaz 2019.01.21-én (hétfőn) a Sztrájkbizottság
ki fogja értékelni és dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról valamint megvitatja és
meghatározza a továbbiakat.
2019.01.22-én este 24 óráig tart a 7 napos, jelenleg is zajló egyeztetési időszak. Addig az időpontig
még legalább egyszer a tárgyaló delegációk asztalhoz fognak ülni, ami a jelen pillanatban a
birtokunkban lévő információk szerint kedden – 2019.01.22-én – fog megtörténni, ennek az
időpontnak a beállítása még folyamatban van.
Az Audi Hungária Független Szakszervezet bértárgyaló delegációja szintén a holnapi napon a
Sztrájkbizottságától fog felhatalmazást kérni arra, hogy a kialakult helyzetet megvizsgálva a
sztrájkkövetelés indokoltságáról és annak mértékének pozícionálásáról az anyavállalatot és a
tulajdonosi kört mihamarabb tájékoztassa.
Természetesen, amint bővebb információkkal rendelkezünk, a már megszokott hírcsatornáinkon
jelezni fogjuk!
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