
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Az Audi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója 

2020.április 01. 
. 

Nekünk is vannak hőseink! 
 

 
  Sokat beszéltünk már kollégáinkról akiknek otthon kell maradniuk, hogy milyen feltételek mellett tehetik 
meg és mikre vigyázzanak, de az Audi Hungária Független Szakszervezet elengedhetetlennek tartja, hogy 
szóljon azokhoz a szakszervezeti tagokhoz, kollégákhoz, munkatársakhoz is, akik ebben a nehéz időkben is a 
gyárban dolgoznak. 
 
 
  Sajnálatos, ami most a világban zajlik és érzékeljük, hogy minden ország megpróbál minden tőle telhetőt 
megtenni, annak érdekében, hogy az otthon maradás mellett segítő intézkedésekkel könnyítsen a 
megpróbáltatásokon. Viszont, látjuk azt is, hogy egyes ágazatokban (bolti szféra, egészségügy, fuvarozás, 
pedagógusok stb.) szinte erőn felül kell teljesíteniük, hogy enyhítsék a megnövekedett igényeket vagy az éppen 
rájuk zúduló feladatokat.  
Dicséretes az ő hozzáállásuk és aktivitásuk is! De! 
 
  Emellett most szeretnék hozzátok szólni, akik a járvány észlelése óta is folyamatosan a gyárban, a szalagok 
mellett dolgoztok, targoncán ültök, raktárt ellenőriztek, üzemeltetitek a gyárat, a jövő projektjein dolgoztok, az 
egészségmenedzsmentben vigyáztok ránk, az üzemi étkeztetésben vesztek részt, vagy éppen otthoni 
munkavégzésben dolgoztok továbbra is! 
Köszönjük nektek ezt a hozzáállást, ezt az erőn feletti odaadást, amivel nap, mint nap munkába álltok és akár a 
tömegközlekedést használva, vagy egy autóban többen utazva érkeztek a vállalatunkhoz és ezzel hozzájárultok 
ahhoz, hogy az Audi Hungaria életben tudjon maradni! Most, hogy szinte minden hírcsatornán arra buzdítanak 
minket, hogy „maradjunk otthon”, ti gondolkodás nélkül, bátran, lojálisan 110%-kal odateszitek magatokat és 
elvégzitek a rátok bízott feladatokat, ráadásul azzal a tudattal, hogy szeretteitek aggódnak értetek, hiszen ők is 
jobban szeretnék, ha inkább velük lehetnétek és együtt, elzárkózva ettől az agresszív vírustól vészelnétek át ezt 
a nehéz időszakot. A ti munkátok adja meg az alapot arra, hogy vállalatunk továbbra is erős, gazdaságilag stabil 
munkáltatóként tudja foglalkoztatni munkatársainkat kiegyensúlyozott bérezés mellett, így biztosítva 
családjaink biztos megélhetését! Kérünk titeket, hogy tartsatok ki! 
 
Németh Sándor, az AHFSZ elnöke:  
  -Az Audi Hungária Független Szakszervezet részéről, azt tudjuk nektek ígérni, hogy ebben az időszakban is 
minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a munkátokat a lehető legkisebb kockázat mellett biztonságban 
végezhessétek. A vírus okozta veszélyhelyzetre hozott intézkedéseket folyamatosan ellenőrizni fogjuk a vállalat 
teljes területén és jobbító javaslatainkat minden lehetséges csatornán megpróbáljuk majd eljuttatni és 
keresztülvinni a vállalat vezetése felé! Fontos, hogy ebben az időszakban még jobban megbízzunk egymásban és 
továbbra is keressetek minket szinte bármivel kapcsolatban. Pánik helyett, fogjunk össze mi munkavállalók, 
tartsuk be a szükséges higiéniai utasításokat és vigyázzunk egymásra! 

 


