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elmondta, kifejezetten örült, hogy idén újra
személyesen
vehettek
részt
igazgatósági
kollégáival. „A járvány, az ellátási láncok és a
piacok jelenlegi helyzete valamint az autóiparban
zajló transzformációs folyamatok mind olyan
kihívások elé állítanak bennünket, amit csak
együttműködve tudunk megoldani. Ezért vagyunk
ma itt.”
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Taglétszám alakulása

AHFSZ Konferencia
2021.november 11-én és 12-én tartottuk meg
az idei év végi konferenciánkat. A fokozott
járványvédelmi
intézkedések
mellett
megszervezett konferencián az Audi Hungária
Független
Szakszervezet
választott
tisztségviselői olyan szakszervezeti témákkal
foglalkoztak, amelyek összefoglalják az elmúlt
időszakot és meghatározzák a szakszervezeti
feladatokat a következő évre, évekre.
2019
óta
hagyomány
már,
hogy
a
konferenciánkon nem csak a személyügy
képviselői, hanem a vállalat igazgatóságának
tagja is részt vesznek. Az igazgatók ismertették a
motor- és járműgyártás jelenlegi helyzetét, majd
a konferencián résztvevő tisztségviselőink átfogó
képet kaphattak a vállalat stratégiai helyzetéről
és természetesen a legfontosabb személyügyi
kérdésekről is. Alfons Dintner, az Audi Hungaria
igazgatóságának elnöke a rendezvény kapcsán

„A munkavállalói érdekképviseletekkel való közös
gondolkodás fontos szerepet játszik abban, hogy
hosszútávon együtt alakítsuk az Audi Hungaria
jövőjét és mindennapjainkban azonnal felismerjük
és azonnal válaszoljunk azon kérdésekre, amelyek
munkatársaink mindennapjait meghatározzák.
Éppen a közelmúltban erősítettük meg ennek a
törekvésnek az egyik keretét a szociális charta
közös aláírásával is.” – emelte ki a
rendezvényünkön
szerzett
tapasztalataival
kapcsolatban Németh Kinga, személyügyért és
szervezetért felelős igazgatósági tag.
A közel egésznapos, alapos kitekintést nyújtó
igazgatói
tájékoztatással
kapcsolatban
szakszervezetünk részéről Németh Sándor elnök
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megjegyezte:
„Az
AHFSZ
Konferenciák
történetében mára alapvetővé vált, hogy a
szervezeten belüli témák mellett, az igazgatóság
jelenlétével beszéljük át mindazt, amit az elmúlt
időszakban átéltünk és ami ránk vár.
Tisztségviselő
kollégáink
mindig
nagy
várakozással és érdeklődéssel várják ezt a napot,
hiszen ilyenkor a vállalat vezetőitől közvetlen
módon kapnak információkat és tehetik fel a
minden munkavállalót érdeklő kérdéseket.”

Az alapítvány a Szervezeti Működési Szabályzata
szerint a következő esetekre tud támogatóinak
vagy azok hozzátartozóinak támogatást nyújtani:

Horváth
Zoltán
az
AHFSZ
járműgyári
elnökhelyettese kifejtette, hogy a jelenlegi
helyzetben
különösen
fontos
a
közös
gondolkodás, munkavállalói és munkáltatói oldal
között. „Olyan kihívások előtt állunk, amiket egy
munkáltató csak kitartó, motivált és megbecsült
munkavállalókkal tud sikeresen teljesíteni, mi
munkavállalók pedig egy sikeres munkáltatóval.”

2021 október végéig már több mint 200
munkatársunk szorult az alapítvány segítségére,
részükre összesen több mint 16 millió forint
került kifizetésre.
A 2021-es VBK kitöltés során 9455 munkatárs
döntött úgy, hogy valamekkora összeget fel nem
használva támogatja az alapítványt és így a saját
nehéz helyzetbe került kollégáit.
Fogjunk össze, hogy továbbra is megfelelően
működhessen az alapítvány!
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a
munkatárs
tartós
betegsége
(egybefüggően 60 napnál hosszabb ideig)
rosszindulatú
daganatos
betegség,
agyvérzés,
szívinfarktus,
gyermek
születési rendellenessége
a munkatárs, házastárs, élettárs, vagy
gyermek halála esetén

Segíts, hogy segíthessünk!
Támogasd a Segítő Kerekített Forintok
Alapítványt a Választható Béren Kívüli juttatás
kitöltése során, a fel nem használt összeggel.
November 29. és december 12. között lesz a
2022-es VBK nyilatkozási időszak. A juttatások
választása során megmaradt forintok nemes célt
szolgálnak. A megmaradt összegek a Segítő
Kerekített Forintok Alapítvány munkáját segítik.
Az Alapítvány az Audi Hungaria Zrt. munkatársai
számára nyújt anyagi támogatást, amennyiben a
munkatárs az alapítvány támogatója és
segítségre szoruló élethelyzetbe kerül. Ahhoz,
hogy adni tudjunk, meg kell teremteni az anyagi
feltételeket, amihez mindannyiunk megértése és
részvétele szükséges.

Adni jó!
Németh
Kinga,
az
igazgatóság
személyügyekért
és
szervezetért
felelős
tagjának és Nagy György, Üzemi Tanács
elnökének fővédnöksége mellett indul az Audi
Hungária Zrt. "Adni jó" programja.
Az
idei
karácsonyi
adománygyűjtő akcióra az
eddigieknél
is
nagyobb
szükség van. A Családsegítő
Szolgálat várja munkatársaink felajánlásait. A
legfőbb igény idén is a tartós élelmiszerre és jó
minőségű ajándékokra (játékok, édességek,
könyvek, ruhák) van.
Aki segíteni szeretne és tud, álljon az akció mellé!
A karácsonyi akció 2021. november 22 és
december 9. között tart. Bővebb részletek a
Mynet-en és a HR oldalon.

