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Kedves Luc!
A magyarországi Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete
tájékoztatni szeretne az A.R.J. Ruhagyár Zrt. Alapszervezeténél a pandémia
miatt kialakult helyzetről.
A cég tulajdonosa a PRIMAVANTIS TRADING DMCC (bejegyzési címe: AE
903-A DUBAI JBCI, Plot No: JLT-PH1-G2A, Jumeirah).
Az A.R.J Ruhagyár Zrt. dolgozóit a magyarországi vezetők a tulajdonossal
egyetértésben március 23-tól egyoldalúan fizetés nélküli szabadságra küldték,
megrendelés hiányára hivatkozva. Ez a döntés 530 munkavállalót és több mint
kétszáz szakszervezeti tagot érintett. Már a március hónapi béreket is csak
részben fizették ki a dolgozóknak.
Április hónapban sikerült maszkok gyártására megrendelést szerezniük a
magyarországi vezetőknek. Először 30 főnek, majd 270 főnek tudtak munkát
biztosítani, de 250 munkavállaló maradt teljes ellátás nélkül.
A dolgozókkal szerződést módosítottak, de a munkáltató által ajánlott 70%-ra
csökkentett jövedelmüket sem tudták teljes egészében kifizetni. A táppénz, a
gyermekgondozási díjak folyósítása sem történt, történik meg törvényesen.
Május 20. után minden dolgozó jövedelem nélkül maradt, a júniusban esedékes
fizetés is késik.
A munkavállalók elérték tűrőképességük határát. A cégvezetés a mai napon azt
ajánlotta fel, ha az elmaradt béreket nem kell kifizetnie, akkor június 15. után a
termelés újra indulhat. Ezt a helyi szakszervezet nem fogadja el, ezért
demonstráció megtartására készülünk.
Kérjük a segítséged, hogy a cég angol vezető képviselőivel IndustriAll Europe
szintről egyeztessetek, vagy biztosítsátok a kapcsolatfelvétel lehetőségét.
Tudnunk kell, hogy milyen tervei vannak a tulajdonosnak, a vezető
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menedzsereknek a magyarországi befektetéssel. Tudják-e a munkahelyeket és a
munkabért a jövőben biztosítani, a ledolgozott munkaórákat kifizetni?
Az A.R.J. Ruhagyár Zrt. cégjegyzékben szereplő vezető képviselői a következő
személyek: Thomas Graham Day (lakcím: GB Ripley, Birthwaite Lane,
Harrogate HG3 3JQ), Nicholas Andrew Harris (lakcím: GB 7 Miley Close,
Harpenden, Herts AL53DS). Az angol képviselők magyarországi kézbesítési
megbízottja: Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út
11.)
Vámos Zoltán (lakcím: HU 2233 Ecser, Mikla Pál utca 32/A, telefon: +36-30635-33-05)
Segítséged előre is köszönjük,
Budapest, 2020. június 11.
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