
Tisztelt Demonstrálók! 

Sajnálom, hogy ide kellett jönnünk, hogy demonstrálnunk kell az A.R.J. Ruhagyár 
munkavállalóinak elmaradt bérfizetése miatt. Sajnálom, mert akik itt vannak és eljöttek 
munkavállalók, több évet, évtizedeket dolgoztak a gyárban, minőségi munkát végezve. Lehetett 
számítani a szaktudásukra, most pedig a ledolgozott munkaóráik után sem kapják meg a 
megérdemelt jövedelmüket. Az foglalkoztatja őket hogyan és milyen módon tudják biztosítani 
a megélhetésüket. Ezért sajnálom, hogy tüntetni kell, de ugyanakkor azt is szeretném 
elmondani, hogy a szakszervezetünk az elmúlt nehéz időszakban - figyelembe véve a ruhagyári 
szakszervezeti vezetőknek a kéréseit és javaslatait - igyekezett erőteljes lépéseket tenni az 
elmaradt munkabérek kifizetése érdekében, és ami ettől talán még fontosabb lenne, a 
munkahelyek megőrzéséért. Mert akik itt vannak, elsősorban dolgozni szeretnének, a 
munkájukért tisztességes bért kapni és ebből a családjaik megélhetését biztosítani. Így van ez? 
… Igen.  

Amikor először jeleztük a cég általános képviselői felé az elfogadhatatlan helyzetet, én magam 
is elcsodálkoztam azon, hogy Dubajban van bejegyezve az A.R.J. Zrt., két olyan általános 
képviselővel, akik külföldiek és csak ügyvédi irodán keresztül lehet a kapcsolatot tartani velük. 
A magyar ügyvezetőre maradt, hogy próbáljon meg ebben a helyzetben döntési hatáskörök 
nélkül eredményes munkát végezni. Ez így igazán nincs a helyén. Tehát az volt az első 
intézkedésünk, hogy a BDSZ ügyvédje angol nyelven felszólítást küldött a tulajdonosnak, hogy 
az elmaradt járandóságokat fizesse ki. Érdemi választ erre nem kaptunk. Ezért a következő 
javaslatunk az volt, ha ez nem megy, akkor a BDSZ, mint ágazati szakszervezet indítson el egy 
akciósorozatot. Szakszervezetünknek európai és globális szinten is van szakszervezeti háttere. 
Ez az IndustriAll Europe az Európai Ipari Szakszervezeti Szövetség és az IndustriAll Global 
világszövetség. Hozzájuk azért kellett fordulni, mert a cég Dubajban van bejegyezve. Ők 
küldtek egy levelet a tulajdonosoknak, az általános képviselőknek, hogy ragaszkodnak hozzá, 
hogy fizessék ki az elmaradt béreket és kérik, hogy folytassanak párbeszédet a jelenlévő 
munkavállalói képviselőkkel. Erre sem történt érdemben reagálás. Az IndustriAll Europe és az 
IndustriAll Global megígérte - a mai demonstrációról küldünk nekik információkat és fotókat -
, hogy nem állnak meg, igyekeznek az A.R.J. munkavállalóinak ügyét nemzetközi szinten 
tovább vinni. Sőt, ha nem lesz változás, kezdeményezni fogjuk, hogy azok a tulajdonosok és 
általános képviselők, aki felelősek a kialakult helyzetért – külföldiekről van szó elsősorban - 
kerüljenek egy olyan hátterű ILO-s, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által nyilvántartásba, 
ahol figyelembe veszik, hogy nem teljesítették a kötelezettségeiket. Mert Önök itt a téren, mint 
munkavállalók teljesítettek. Amikor kellett, bementek dolgozni, amikor kellett, túlóráztak. 
Amikor azt mondták, menjenek maszkot varrni, mert a maszk varrásból lesz jövedelem, akkor 
mentek. Az ígérthez képest 10 %-kal kevesebb összeget kaptak azok, akik részt vettek a 
munkában. Nagyon sokan vannak, akik harmadik, negyedik hónapja nem kapnak már 
jövedelmet. Ez így tarthatatlan.  

Nem nyílt meg a bértámogatási rendszer, mert nem vállalták a tulajdonosok, hogy legalább 
részben foglalkoztatják Önöket. Ez az állami támogatás feltétele. Nem érkezett meg az a 
lehetőség sem, hogy az álláskeresési járadékot igénybe vehessék, mert a munkaviszonyuk még 
meg van, felmondás nem történt, illetve vannak olyanok, akik közös megegyezéssel elmentek 
úgy, hogy ezzel lemondtak a felmondással járó végkielégítésről, és máshol próbálnak munkát 
szerezni. De akik itt vannak a téren, azok évtizedek óta dolgoznak a gyárban, vannak olyanok, 
akiknek pár hónap hiányzik a negyven éves női nyugdíj jogosultságukhoz. Azok azon 



gyötrődnek most, hogyan szerzik meg? Vannak olyanok, akiknek számlákat kell befizetniük, 
és azon gyötrődnek, hogyan és milyen módon tudják majd ezt megtenni. Szakszervezetünk 
hiába adott egymillió forint támogatást az A.R.J. Zrt. Alapszervezet tagjainak, azzal nem lehet 
megoldani ezeket a problémákat. Ez egy kis tapasz, hogy könnyebb legyen.  

Úgy gondolom, hogy ha a nemzetközi fellépés, az ügyvédi felszólítás és a mai demonstráció 
sem hoz eredményt, a következő lépéseket kell majd megtennünk a kifizetetlen munkabérek 
miatt. Vagy felszámolási eljárást kezdeményezünk, vagy a cég kényszertörlését. Ebben az 
esetben egy munkabérért felelős biztost lehet kérni, aki reményeink szerint legalább az elmaradt 
jövedelmeket vagy annak egy részét a felszámolási eljárásban ki tudja gazdálkodni. Az 
elmaradt munkabérek, a végkielégítés kifizetése ilyen módon megtörténhet. A felszámolás 
vagy a kényszertörlése a cégnek szükséges azért is, hogy a bérgarancia alap megnyíljon. Ez 
lehetőséget biztosít maximum öt hónapnyi két évvel ezelőtti átlagkereset kifizetésére az 
elmaradt bérek vonatkozásában. Ezek hosszadalmas folyamatok, ezért feladat most az is, hogy 
az eljárási rendben próbáljunk gyorsítani, próbáljunk meg az Önök nevében is javaslatokat 
tenni.  

Ilyen javaslat lehet a kormányzat felé, hogy vegyék figyelembe, hogy 530 ember vesztette el a 
munkáját, vegyék figyelembe, hogy a környéken most a veszélyhelyzeti kihívások miatt 
munkát nem lehet találni, vegyék figyelembe, hogy új munkahelyen a jelenlévők nagy része 
már nagyon nehezen tud elhelyezkedni. Ennek nyilvánvaló oka, hogy az Önök 
szakképzettségéhez szükséges munkahely szám nincs meg. Az idősebb korosztály tagjai a 
munkaerőpiacon már nehezebben tudnak elhelyezkedni. Bizony ebben a helyzetben 
intézkedésekre van szükség. Az egyik ilyen lehet, hogy ennek a nagy múltú gyár 
munkavállalóinak a szaktudását ki kell használni. Hiszen ez volt Vörös Október Ruhagyár, volt 
Elite, volt Berwin és most utoljára A.R.J. Ruhagyár. Az a tudás, ami ott van Önöknél az öltöny 
és egyéb ruházati termékek varrásban, az elég volt világmárkák gyártásához is. Ez nem sok 
helyen van meg Magyarországon. Nem lenne szabad hagyni elveszni. Ha úgy gondolják, hogy 
nyitható támogatási forrás, akkor azt a szaktudást, amely megvan Önöknél, ne hagyják elveszni. 
A kormányzat felé elhangzó kérés, hogy adjanak egyenruha, orvosi-, egészségügyi eszközök 
vagy más gyártására lehetőséget és támogatást. Ebben a nehéz helyzetben lehessen megőrizni 
a munkahelyeket, vagy azok egy részét, hogy utána piaci alapon - mint korábban is - tudjanak 
tovább eredményesen dolgozni, ha kell új cégben. Arra kérem a jelenlévő, az ügyben tudni tevő 
képviselőket, hogy ez irányban is segítsék a munkavállalókat, a szakszervezetek követeléseit, 
kéréseit.  

A tulajdonosok felé az az üzenetünk, hogy abból a profitból, ami korábban képződött - sajnos 
az alacsonyabb bérek miatt is, hogy maradjanak a munkahelyek -, kerüljenek azonnal 
kifizetésre az elmaradt bérek. Ezt követelték a nemzetközi szakszervezetek is.  

Van egy új helyzet is. Ha az álláskeresési járadék meg is nyílik, az három hónapig jár Önöknek. 
Azután, ha nincs egyéb jövedelem, veszélybe kerül az egészségügyi szolgáltatás is, hiszen az 
új szabályok alapján, csak azok a biztosítottak, akik vagy akik után fizetik az egészségügyi 
szolgáltatási járulékot. Az a kérésem az önkormányzat felé, hogy vegyék figyelembe, Önök 
nem a saját hibájukból nem akarnak dolgozni, hanem azért, mert elment Önök alól a 
munkahely. Az elképzelhetetlen, hogy aki ebben a helyzetben megbetegszik és nem tudja 
fizetni a havi 7710 forintot, az pár hónap múlva elveszítse az ingyenes egészségügyi 



szolgáltatás lehetőségét is. Ezen a területen amennyiben szükségessé válik, az önkormányzat 
támogatására lesz szükség.  

Érezhetően nagyon sok a bizonytalanság, ellentmondás, amelyek feloldását kérjük és ha kell, a 
későbbiekben követeljük is, hogy legyen megoldás a demonstráló munkavállalóknak. Úgy 
gondolom, hogy ezt érdemes megtámogatni egy tapssal, jelezve, hogy várjuk a megoldást, a 
támogatást, az odafigyelést, mert nincs rosszabb a bizonytalanságnál. Ezt a kiszolgáltatottságot 
meg kell szüntetni.  

Ezért kérem a Zrt. jelenlévő gazdasági vezetőit, hogy kihasználva az összes lehetőségüket 
próbálják meg legalább az elmaradt munkabéreket rendezni. Utána azt kérjük, hogy a 
kormányzat és az önkormányzat is a maga lehetőségeivel és eszközeivel segítse az Önök 
jövőképének kialakítását.  

Azért vagyunk itt, hogy ennek nyomatékot adjunk. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek más 
szakszervezetek képviselői is a Magyar Szakszervezeti Szövetségtől, annak a Nőtagozatától, 
hogy kifejezzék Önökkel a szolidaritásukat. A kollégáim néhány szolidáris táviratot is 
felolvasnak, az idő rövidsége miatt nem tudják az összeset.  

Egyet tudunk ígérni. Mi választott képviselői vagyunk ennek a szakszervezetnek, és amit lehet, 
amit tudunk, mindent megteszünk, hogy Önök, szakszervezeti tagjaink ne sokáig maradjanak 
bizonytalan helyzetben. De a döntés, a megoldás nem a mi kezünkben van. Ezért ha kell, ha 
szükséges, nyomást kell gyakorolnunk, mert kell a megoldás, nem lehet a családokat 
bizonytalanságban tartani.  

Azt elismerjük és tudjuk, hogy a könnyűiparban rendkívül nehéz helyzet alakult ki az elmúlt 
hónapokban. Az áruforgalom közel 60 %-kal esett vissza. De ez nem azt jelenti, hogy akik 
korábban befizették a munkaerőpiacba a bérük 1,5 %-át a munkáltatójukon keresztül, akik 
korábban vállalták a közösségi adó terheket, hogy most itt maradjanak teljesen kilátástalan 
helyzetben. Túl sokan vannak, akik nem tudják, hogyan tovább! Fogjunk össze, küzdjünk a 
megoldásért. A könnyűipari szakszervezetek, alapszervezetek már több éve egy 
szakszervezetben vannak a bányászokkal, és e miatt is engedjék meg, hogy bányász 
köszöntéssel mondjam, kísérje a követeléseinket a jó szerencse!  

Köszönöm a figyelmet. 

 

Rabi Ferenc 

elnök 


