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A mai napon (2019.01.16.) sikerült leegyeztetnünk és megállapodnunk a 
munkáltató képviselőivel egy esetleges sztrájk feltételeiről, így most már 
egységes álláspont alakult ki az AHFSZ és a munkáltató közt. 
 
A Felek (AHFSZ és AH Zrt.) a következő pontokban egyeztek meg: 
 
1. A Felek a munkabeszüntetés során, különösen az egészség-, a környezet-, 
illetve a vagyon védelmét érintő kérdésekben, folyamatosan együttműködnek.  
 
2. A szakszervezet nevében a munkabeszüntetéssel kapcsolatban a 
munkáltató felé nyilatkozatot tehet: 
Németh Sándor elnök és Horváth Zoltán elnök-helyettes, 
 
3. A munkáltató nevében a munkabeszüntetéssel kapcsolatban a 
szakszervezet felé nyilatkozatot tehet: 
Kaszás Péter, Kokas János 
 
4. A Szakszervezet képviselője a Munkáltató képviselőjét a 
munkabeszüntetést megelőző naptári napon legkésőbb tizenkilenc óráig, de 
legalább tizenkét órával megelőzően emailben a 5. pontban foglaltakról 
tájékoztatja. 
 
5. A Szakszervezet a 4. pont szerint tájékoztatja a Munkáltatót: 
a) a munkabeszüntetéssel érintett szervezeti egységről (területről), 
b) a munkabeszüntetés kezdő és várható befejezésének időpontjáról, 
c) indokolt esetben a munkabeszüntetésben részt vevő munkavállalók 
munkaköréről, várható létszámáról. 
 
6. A Felek a megállapodás 1. számú mellékletében az egészség-, a környezet-
, illetve a vagyon védelmére tekintettel meghatározzák az adott szervezeti 
egység, működési terület, tevékenység tekintetében a munkavégzésben részt 
vevő munkavállalók létszámát. A tűzoltó munkakörben foglalkoztatott 
munkavállaló a munkabeszüntetésben nem vehet részt. 
 
Az AHFSZ megjegyzése: jelen tájékoztatásunk a munkáltató kérésére nem tartalmazza az          
1. számú melléklet ismertetését 
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7. A munkavállaló, ha a munkabeszüntetésben nem vesz részt, erről a 
folyamatban lévő munkabeszüntetés esetén a munkaideje kezdetekor, 
egyébként a munkabeszüntetés kezdetekor a felettesét a teamhelyiségben a 
munkáltató által elkészített nyomtatványon írásbeli nyilatkozattal tájékoztatja. 
  
8. A munkabeszüntetésben részt vevő munkavállaló a munkabeszüntetés 
tartama alatt a teamhelyiségben, az irodai munkatárs az irodában tartózkodik. 
A munkavállaló a tartózkodási helyet étkezés vagy személyi szükségletei 
kielégítése céljából, valamint a 9. pont szerint elhagyhatja. 
  
9. A szakszervezet a munkabeszüntetés tartama alatt jogosult a 
munkabeszüntetésben részt vevő munkavállalók részére a munkabeszüntetéssel 
összefüggésben tájékoztatót tartani, ezen a munkabeszüntetésben részt vevő 
munkavállaló jelen lehet. Ennek időpontjáról a szakszervezet a munkáltatót – 
eltérő megállapodás hiányában – legalább négy órával korábban tájékoztatja. A 
tájékoztató helyszíne:  
a) a motorgyár esetében a Fórum (Pipacs) előtti terület, 
b) a járműgyár esetében a G70 főbejárat előtti terület, 
c) G25 esetében konténerek melletti terület, 
d) G101 (PTC) esetében az udvaron, 
e) LOC csarnokok esetében az LOC1 fejépület előtti terület. 
A munkáltató a szakszervezet által megjelölt időpontban biztosítja a tájékoztató 
helyszínének biztonságos igénybevételének lehetőségét. A személy- és 
vagyonbiztonságról a Felek közösen gondoskodnak. 
  
10. A munkabeszüntetés tartama alatt a munkabeszüntetésben részt vevő 
munkavállaló is köteles a beosztás szerinti munkaideje szerint a munkahelyen 
munkára képes állapotban megjelenni és ott tartózkodni. 
  
11. A szakszervezet sztrájkbizottságának tagja, valamint a munkabeszüntetés 
szervezésében részt vevő munkavállaló a munkáltatóval való tárgyalás, valamint 
a személy- és vagyonbiztonság biztosítása érdekében a beosztás szerinti 
munkaidején kívül is jogosult a munkáltató telephelyére belépni, ott 
tartózkodni. Az érintett személyekről, valamint a belépés napjáról, időpontjáról 
a szakszervezet a munkáltatót előzetesen írásban tájékoztatja. 


