
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogass bennünket és legyél Te is AHFSZ tag! 
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Kedves szakszervezeti tagjaink, audis munkavállalók! 
 

Az Audi Hungária Független Szakszervezet sztrájkbizottságának tárgyaló delegációja a mai 
napon, bértárgyaláson vett részt. A munkáltató egy „új” ajánlatot tett, de a szakszervezet 
külön kérése ellenére megint titkosította az aktuális javaslatát, amiről így részleteiben nem 
tudunk a munkatársakkal beszélni és melyben tulajdonképpen csak az ajánlat dátumát 
változtatta meg.  

Sajnos a munkáltató a szakszervezet azon lépéseit,  
- hogy az eredeti 1 éves bérmegállapodási szándékától eltért, 
- hogy minden közösen kidolgozott jubileumi és hűség bónusz elemeiben egyet tud 

érteni,  
- hogy a VBK keretösszegében a munkáltató ajánlatára csökkentette a kérését,  

sem volt eléggé gesztus értékű, hogy érdemben elmozdítsa a munkáltatót a korábbi 
álláspontjáról. Mindezek ellenére az AHFSZ megfogja vizsgálni, hogy milyen lépéssel, illetve 
új ajánlattal tudná a munkáltatót a megegyezés felé mozdítani. Továbbra is hiszünk benne, 
hogy van közös, mindkét fél által elfogadható megoldás egy jó bérmegállapodásra! 

Az AHFSZ úgy érzi, a munkáltató nem veszi tudomásul a szakszervezet véleményét, ezért 
2017.01.26-án, azaz a holnapi napon, 09.00 és 11.00 óra közt kétórás figyelmeztető 
sztrájkot hirdet a motorgyár teljes területére! A holnapi napon, egyenlőre arra kérjük a 
nem motorgyári területeken dolgozó munkatársakat, mint járműgyár, szerszámgyár…stb., 
hogy ne sztrájkoljanak, mert az a meghirdetett területre lett bejelentve. A sztrájkunk célja 
nem a konkrét károkozás, hanem a demonstratív megjelenés! Természetesen azokat akik 
nem motorgyári területeken dolgoznak, de a sztrájk ideje alatt nincsenek műszakban és meg 
tudják oldani a be- és hazajutást várjuk a gyülekezési helyre.  
A sztrájk gyülekezési helye 09.30-kor, a „PIPACS” előtti szabad területen!  
 
 

Az Audi Hungária Független Szakszervezet Sztrájkbizottságának kiadványát, a Sztrájk 
Infót mostantól -ahogy tavaly is- sokkal sűrűbben, az aktualitásokkal fogjuk közzé tenni a 
megszokott csatornáinkon, ezért kérünk mindenkit, hogy csak a tájékoztatóban közölt 
információkat vegyék tényként!  

A Sztrájk Infóra a Hírlevél feliratkozással lehet hozzájutni a szakszervezet honlapján. 


