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XV. AHFSZ Konferencia Gárdonyban 
 
 

  November 27-től tartottuk a már 15. alkalommal megrendezett AHFSZ konferenciánkat. A háromnapos 
konferencián a szakszervezetünk választott tisztségviselői vettek részt, akik olyan szakszervezeti témákkal 
foglalkoztak, amelyek összefoglalják az elmúlt időszakot és meghatározzák a szakszervezeti feladatokat a 
következő évre, évekre. 
 
  A konferencia első napja egyben Bizalmi értekezlet is volt. Németh Sándor AHFSZ elnök köszöntője, majd 
visszatekintő beszámolója után, a járműgyári elnökhelyettesi pozíciójáról leköszönő Nagy György tartott 10 
percben összegzést az elmúlt 10 év munkájáról, így elköszönve a bizalmi tisztségviselőktől. „Az Üzemi Tanács 
elnökeként azon fogok dolgozni, hogy szoros együttműködésben a szakszervezettel, közösen tegyünk meg 
mindent azért, hogy munkatársainknak biztonságot és jobb körülményeket teremtsünk a vállalatvezetéssel 
együtt” – mondta Nagy György a beszédében. 
  A megüresedett járműgyári elnökhelyettesi pozícióra összesen 6 kollégánk adta be jelentkezését, akik közül a 
bizalmi testület szavazással döntött. Az új járműgyári elnökhelyettesünk Szimacsek Tibor lett, aki korábban a 
járműgyári elnökségi tag pozícióját töltötte be. Az így megüresedett járműgyári elnökségi tag pozícióra a 
választási bizottságunk, hamarosan újabb választást fog kiírni. 
 

  
 Szintén a nap témája volt, a magyar munkaerőpiac, az autóipar, az Audi és azon belül az Audi Hungaria 
helyzetének gazdasági elemzése, amikről a bértárgyalásunkban is nagy szerepet vállaló szakértőink, Dr. Lajtai 
György és Molnár-Vojtkó Tünde tartott előadást. 
 
  Korábbi hagyomány már, hogy az Audi Hungaria személyügyi vezetői is részt vesznek a konferenciánk egyik 
napján mint előadók, akiktől ilyenkor közvetlenül is tudnak kérdezni a szakszervezeti bizalmik.                                               



  

 

 Legyél Te is AHFSZ tag! 
     Részletekről érdeklődj az irodákban (G1-1592, G70-8342) 

                          www.ahfsz.hu ahfsz.hu 

  Az idei konferencia második napjára azonban nem csak a személyügy képviselői, hanem a vállalat 
igazgatóságának mind az öt tagja elfogadta a meghívást. A motor- és járműgyártás jelenlegi helyzetét bemutató 
igazgatói információk mellett a konferencián résztvevő munkatársaink átfogó képet kaphattak a vállalat 
stratégiai helyzetéről és természetesen a legfontosabb személyügyi kérdésekről is. Alfons Dintner, az Audi 
Hungaria igazgatóságának elnöke  a rendezvény végén elmondta, örült a kezdeményezésnek és azonnal igent 
mondott a szakszervezetünk meghívására. 
 

„Számomra nagyon fontos volt, hogy 
a konferencia résztvevői első kézből, 
maguktól az igazgatóktól kapjanak 
hiteles és közérthető tájékoztatást a 
vállalat helyzetéről, kihívásairól. Ezt 
a gyakorlatot a jövőben is 
következetesen folytatjuk, mert 
kiemelten fontos számunkra, hogy 
munkatársaink rendszeresen 
kapjanak tájékoztatást.”                               
– hangsúlyozta Dr. Knáb Erzsébet, 
személyügyért és szervezetért 
felelős igazgatósági tag. 

 
 
A közel egésznapos, alapos kitekintést 
nyújtó igazgatói tájékoztatást az AHFSZ 
részéről Németh Sándor elnök fontos 
mérföldkőnek nevezte: „Örülök, hogy a 
munkaadói oldal a legmagasabb szinten 
képviselte magát. Azt gondolom, ez 
jelzésértékű.” 
Horváth Zoltán az AHFSZ képviseletében 
kifejtette, hogy a jelenlegi helyzetben 
különösen fontos a munkahelyek 
biztonsága. „A jövőnk szempontjából 
ezért meghatározó, hogy világosan 
lássuk jelenlegi helyzetünket és közösen 
keressük a legjobb megoldásokat.” 
 
 
  A harmadik napon is rendkívül érdekes témákra került sor. Meghívott vendégeink elismert szakemberek a 
közgazdaság, a munka és a munkajog világában.  

 
Dr. Pogátsa Zoltán közgazdász 
„Gazdaságilag vonzó még a befektetőknek 
Magyarország? Valósak az autóipari 
recessziós előrejelzések?” , Dr. Kun Attila - 
tanszékvezető egyetemi docens 
„Munkajog kapcsolata a gazdasággal az 
Mt. tekintetében! Valóban ösztönözte az 
Mt. a KSZ kötéseket?” és Dr. Trenyisán 
Máté – ügyvéd, egyetemi tanársegéd 
„Elszámolási időszak anomáliái az 
individuális jog tekintetében! Tanulságos 
esetek!” címmel tartott nagyon érdekes 
előadást. 
 


