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KÖZLEMÉNY 
 

A Tungsram dolgozói nagy örömmel tapasztalták azt a nem várt összefogást, amit Újpest 

közösségének képviselői mutattak az elmúlt hetekben. 
 

Mint azt mindenki tudja, az újpesti üzemből 400 ember elbocsátását tervezik év végéig. Ebben a 

helyzetben különösen nagy súlya van, ha az érintettek mihamarabb és egymással közvetlenül 

tárgyalva kereshetnek megoldásokat. Ezért üdvözöltük, amikor a IV. kerületi képviselő-testület 

egyhangú döntést hozott arról, hogy ezeknek a tárgyalásoknak az elősegítésére felkérik a kerület 

vezetését. 
 

A Tungsram dolgozóinak érdemi segítséget jelent, hogy a tárgyalások során megismert helyzet 

nyomán Budapest vezetése azonnali segítséget ajánlott fel az elbocsátandó dolgozóknak a 

közszolgáltató cégein keresztül. A gyors és biztató eredmény annak köszönhető, hogy a 

Tungsram vezetése, a helyi szakszervezet, Újpest közösségének képviselői és a főváros egy 

asztalnál tudta megvitatni a helyzetet. 
 

Ugyanennek az összefogásnak köszönhető, hogy a Tungsram vezetője, Joerg Bauer az 

álláskeresés és az átképzések támogatásában méltányosságot és rugalmasságot mutatott. 
 

A fenti eredmények sokkal kiszámíthatóbbá teszik a jövőt a nehéz helyzetbe került dolgozóknak. 

Nekik és családjaik számára megnyugvást adnak. Kevesebb stresszel telnek így a napjaik, mint ha 

a bizonytalan és a hosszas bürokratikus folyamatokkal kellene szembenézniük. A hivatali szint 

megelőzése mindenképpen előnyös az állást keresőknek, de a leterhelt hivatalnak is. 
 

A közös fellépés súlyát növelte, hogy a IV. kerület képviselői a lehetőségek felmérésével, a 

tárgyalások megszervezésével a munkavállalók érdekei mellé álltak. 
 

Éppen ezért sajnálattal tapasztaljuk, hogy a számunkra valódi lehetőséget jelentő eredmények 

politikai viták tárgyai lettek. Ez nem javít az érintett dolgozók és családjaik helyzetén. 
 

A megkezdett rendezési folyamatban továbbra is örömmel veszünk részt. Támogatjuk, hogy a 

foglalkoztatási ügyek az érintettek közvetlen tárgyalásain és az önkormányzat segítő fellépése 

mellett kerüljenek rendezésre, mert ez minden fél részére hatékonyabb. 
 

Továbbra is azt kérjük, hogy folytatódjon a Tungsram munkavállalói számára előnyös 

együttműködés a megkezdett formában! 

 

Ehhez kérjük az újpesti közösség minél szélesebb körű támogatását. 
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