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Taglétszám alakulása

MunKajogáSZ
Januártól változott a Munka törvénykönyve, de
hogy is van ez?
Az elmúlt időszakban rengeteg nyilatkozat,
interjú jelent meg a 36 hónapos mukaidőkerettel
és elszámolási időszakkal, valamint a 400 óra
túlórával kapcsolatban! Szeretnénk egy kis
értelmezéssel szolgálni a két esetben! A legtöbb
kérdés a 36 hónapos elszámolási időszak
esetében érkezett! Mi a teendője a kollégának, ha
a munkáltató eléje tesz egy megállapodás
tervezetet, miszerint a jövőben 36 hónapos
elszámolási időszakot alkalmaz a vállalat!
Kötelező azt elfogadni? Nagy valószínűséggel,
ilyen esettel kollégáink nem is fognak találkozni,
hiszen valóban változott a Munka törvénykönyve e
két esetben is, de fontos tisztázni azt, hogy az
egyéni megállapodásnak csak a rendkívüli
munkavégzés (túlóra) esetében van helye! A
munkáltatónak és a munkavállalónak nincs
lehetősége egyéni megállapodást kötni a
munkaidő keret vagy elszámolási időszak 36
hónapra való emeléséről, mivel kizárólag csak

kollektív szerződésben lehet megállapodni! Az
Audi Hungária Független Szakszervezet pedig már
korábban kijelentette, hogy nem kíván erről még
tárgyalni sem, mert véleményünk szerint
kollégáink már így is kellő rugalmasságot adnak a
vállalatunk irányába és a 12 hónapos elszámolási
időszakkal önmagában is vannak aggályaink!
A túlóra tekintetében a kollektív szerződés
továbbra is 300 órában maximálja az éves
rendkívüli munkavégzést (túlórát). A törvény
értelmében ezt a 300 órát lehetne egyéni
megállapodás alapján további száz órával
megnövelni, viszont ez az a munkavégzési forma,
amit az adott hónapban bérszámfejteni kell,
eltérően az elszámolási időszaktól, ahol csak az
elszámolási időszak végén kell kifizetni, ha
egyáltalán lesz ilyen többlet munkaidő! Ezzel
kapcsolatban nyomatékosan fel szeretnénk hívni
a
figyelmet
arra,
hogy
a
rendkívüli
munkavégzéssel
kapcsolatos
egyéni
megállapodást – itt kihangsúlyoznánk az egyénit szerződés erejű elköteleződésként kell majd
tekinteni, ahol a munkavállalónak kötelezettségei
keletkeznek.
Természetesen
az
egyéni
megállapodást kötő feleken kívül egy harmadik
fél nem szólhat bele, de kötelességünknek
érezzük tájékoztatni a dolgozókat, hogy a plusz
400 óra munkavégzés a rendes munkaidőn felül
egy olyan extra leterheltséggel járhat, aminek a
következménye
az
is
lehet,
hogy
a
munkavállalónak nem lesz lehetősége a munkára
képes állapotát megőrizni, teljesíteni. Ezen felül
az Audi Hungária Független Szakszervezet
elnöksége vizsgáltatja jogi szakértőkkel azt is,
hogy egy kollektív szerződésben szereplő
megállapodást a Munka törvénykönyvének a
rendkívüli munkaidő mértékének szabálya egyéni
megállapodással felülírható-e!
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Aréna

Szerelmem, Erdély

Egressy Zoltán története a hatvanas évek elején,
a "tranzisztor-kor hajnalán" játszódik, és a
Hungária együttes Aréna című lemezének
anyagára íródott. Illegális rádióadás - kísérlet, a
világ első jampista pártjának szervezése, sok - sok
humor és szerelmi kavarodások tarkítják a
darabot.
Az Audi Hungária Független Szakszervezet, a
színházzal történt előzetes egyeztetés után, a
bérletszüneti napokon lévő előadásokból tud
választani. A januári műsorprogram alapján a
január 27-én, vasárnap 1900 -kor megrendezésre
kerülő, „Aréna” musicalre vásárolt jegyekből
lehet igényelni.

A magyar kultúra hete alkalmából Wass Albert
est lesz a Molnár Vid Bertalan Művelődési
Központban. Az előadás Rékasi Károly önálló
estjeként kerül megrendezésre, aminek a címe:
„Szerelmem, Erdély”.
Az előadás, a szentiváni Molnár Vid Művelődési
Központban lesz, 2019. január 25-én 1800 -kor.
Jegyek a szakszervezeti irodákban azonnal,
előzetes regisztráció
nélkül vásárolhatók.
Irodáinkban a jegyár: 500 Ft/db.

Az igénylések leadhatók, január 15-én (kedd):
- délelőtt 0920 és 1100 között,
- délután 1320 és 1420 között.
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