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„Mi vagyunk az AUDI!”…délután
folytatódtak a tárgyalások
2019.01.25-én (péntek) délelőtt az Audi Hungária Független Szakszervezet a G1 (Pipacs) előtt
megtartotta aznapi tájékoztató gyűlését, amin óriási létszámban jelentek meg tagjaink,
munkavállalóink. Ma délután a tárgyalások is folytatódtak, megállapodás sajnos nem született,
tovább folytatjuk a sztrájkunkat!
Ma délelőtt az AHFSZ a motorgyár területén található G1-es épületnél, a „Pipacs”-nál megtartotta
tájékoztató gyűlését, amire óriási létszámban ellátogattak a járműgyári kollégáink is, így összejött a
„A nagy találkozás”! A látvány egyszerűen elmondhatatlanul megható volt, hiszen egy helyszínen
összpontosult az az embertömeg, aki az AHFSZ-t példaértékűen támogatja és folyamatosan jelzi, hogy
a szakszervezet vezetősége mellett áll és támogatásuk nem csökken, sőt egyre növekszik! Ennek jelét
is adták, hiszen az összegyűltek egyszerre skandálták, hogy „Mi vagyunk az AUDI!” , ami beharsogta
szinte a motorgyár teljes területét! Felemelő érzés volt!
Az egyik fontos momentuma volt a mai tájékoztató gyűlésnek, hogy ellátogatott hozzánk
Pozsonyból a Modern Szakszervezet vezetőiből álló delegáció és személyesen, a gyűlésen felszólalva
fejezte ki szolidaritását a szakszervezetünk mellett.
Az AHFSZ teljes elnöksége szeretné kifejezni a háláját és köszönetét, hogy ez az élmény
megadathatott számára, hogy ilyen támogatásról és erőről biztosították a Pipacsnál összegyűlt
tagok és kollégák! NAGYON KÖSZÖNJÜK!!!
Ma délután folytatódtak a bértárgyalások is, végre le tudtunk ülni egy asztalhoz a munkáltatói oldal
képviselőivel. A tárgyalás sajnos bérmegállapodást nem eredményezett, tehát a sztrájkunk folytatódik
tovább. Az AHFSZ bértárgyaló delegációja felkérte a munkáltató képviselőit, hogy egy újabb
béremelési ajánlatot készítsen el a szakszervezet számára, ami olyan struktúrájú és felépítésű, mint
az AHFSZ bérkövetelése, hogy a tárgyalásokat megkönnyítve „az almát az almával tudjuk
összehasonlítani”, ezt a béremelési ajánlatot holnap délután adja át részünkre majd a munkáltató. A
szakszervezet bértárgyaló delegációja jelezte és hangsúlyozta azt is, hogy célja továbbra is a
mihamarabbi bérmegállapodás és nem a további károkozás. A következő tárgyalási időpont a holnapi
napon (szombaton) 1400-1600 óra között lesz, de a szakszervezet képviselői rögtön jelezték, hogy a
felajánlott tárgyalási időpont előtt is – akár az éjjeli órákban is – bármikor kész leülni és tárgyalni.
A későbbi órákban még jelentkezünk újabb kiadvánnyal, figyeljétek hírcsatornáinkat!
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