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2018. Február

Szükséges változtatások a
színházjegyigénylésben
Szeretnénk
felhívni
a
figyelmeteket arra a tényre,
hogy a csaknem 8000 fő
AHFSZ tagnak a győri színház
–ahogy eddig is– egy előadásra
csak kb. 300 db. jegyet tud
biztosítani. Ekkora tagság mellett óriási és szinte
igazságosan megoldhatatlan feladat elé állítja az
AHFSZ elnökségét. Ennek ellenére az elnökség a
kedvezményes
színházjegyek
témakörében
szükségesnek látta, hogy változásokat vezessen
be, hiszen fontosnak tartja, hogy a jelenlegi
folyamatokon valamelyest optimalizálni tudjon,

a nagyobb elégedettség elérése érdekében.
2018. február 1-től az alábbi intézkedéseket
vezetjük be:
- előzetesen kihirdetjük a már leszervezett
előadásokat, illetve azt mikortól lehet igényelni,
- fontos változás továbbá, hogy egy AHFSZ tag
maximálisan 4 db jegyet igényelhet majd.
- az igénylés folyamatában is változtatni
fogunk, hiszen a tagjaink két időpontban is
tudnak majd kedvezményes színházjegyet
igényelni. A két időpont között a jegyek
egyenlően kerülnek szétosztásra.
Az igénylések időpontjai:
- 920 és 1020 között
- 1320 és 1420 között
Az igénylések kizárólag a +36-96/66-1162-es
telefonszámon adhatók le.
FIGYELEM! Az email-en történő jegyigénylés
lehetősége megszűnik, ezért az e-mailen
történő igénylések nem kerülnek rögzítésre!
Tárgyalásokat és egyeztetéseket folytatunk a
Győri Nemzeti Színházzal és a Molnár Vid
Művelődési Házzal, hogy bővítsük azon
előadások körét, amire kedvezményes jegyeket
lehet majd igényelni. A következő évadtól,
kedvezményes bérletvásárlási lehetőséget is
szeretnénk bevezetni.

A már leszervezett előadások és időpontjaik:
Előadás címe:
Előadás ideje:
Igénylés időpontja:
febr. 24. 15 óra (szombat)
Abigél
febr. 15. (csütörtök)
márc. 04. 19 óra (vasárnap)
márc. 31. 19 óra (szombat)
A padlás
febr. 27. (kedd)
ápr. 01. 15 óra (vasárnap)
Bolha a fülbe

…szervezés alatt!
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Rába Quelle
A Rába Quelle 2018. január 1től jelentősen megemelte az
AHFSZ számára biztosított
kedvezményes
belépőjegyek
árát (átlagosan 40 %-kal),
ennek ellenére az AHFSZ
elnöksége úgy döntött, hogy az
idei évben is változatlan módon, évente egy
alkalommal egy darab belépőjegyet továbbra is
biztosít térítésmentesen. A kedvezményes
belépőjegyek megvásárlásának lehetősége is
megmarad méghozzá változatlan áron!
A Rába Quelle-vel kötött megállapodásnak egy
fontos
és
örömteli
eredménye,
hogy
2018. február 1-től a felnőtt és gyermek/diák/
nyugdíjas belépőjegyeink is egész napra
érvényesek lesznek az eddigi 3 órás helyett,
valamint egységes belépésre jogosít fel
munkanapokon és hétvégén is!
A 2018.február 06-tól érvényes egész napos
Rába Quelle belépőjegyárak:
-

felnőtt belépőjegy:
o 1500 Ft (teljes ár: 3300 Ft)

-

gyermek/diák/nyugdíjas belépőjegy:
o 1000 Ft (teljes ár: 2700 Ft)

során keletkező jogokat és kötelezettségeket,
ezek gyakorlásának és teljesítésének módját, az
eljárási rendet, és a szerződést megkötő felek
közötti kapcsolatrendszert.
A kollektív szerződés komoly alkudozás
eredménye a szakszervezetek és a munkáltató
között. A KSZ a munkaviszonyra vonatkozó
bármely kérdésről rendelkezhet, de nem lehet
ellentétes jogszabállyal. A szakszervezet akkor
jogosult kollektív szerződés kötésére, ha
tagjainak
száma
eléri
a
munkáltatóval
munkaviszonyban
álló
munkavállalók
létszámának 10 %-át. Ez az AHFSZ tagjainál a
65%-ot is eléri és így egyedüli szakszervezetként
jogosult a KSZ kötésére a vállalatunknál.

Ismerd meg az új elnökséget!
Ahogy azt ígértük a Hírlevelünkben minden
héten egy elnökségi tag bemutatkozik pár
mondattal nektek, így is elősegítve azt, hogy egy
kicsit jobban megismerjétek őket!
A bemutatkozást a mostani kiadványunkban
Németh Sándorral, az Audi Hungária Független
Szakszervezet elnökével kezdjük meg:

A tatabányai Gyémánt Fürdő belépőjegyek
szintén változatlan módon és áron elérhetőek!

MunKajogáSZ
A
mostani
kiadványtól
rendszeresen fogunk a munka
világát szabályozó, de legfőképp
a
Kollektív
Szerződésünk
rendelkezéseit ismertetni és
értelmezni, ezzel is elősegítve
tagjaink jogtudatosabb munkavégzését.
Az első alkalommal a Kollektív Szerződés
fogalmát, jelentőségét mutatjuk be pár
mondatban.
Kollektív SZerződés
Az ilyen típusú szerződések célja, hogy a
szervezeten belül szabályozza a munkaviszony

„1996-ban kezdtem el dolgozni a
gyárunkban és ettől az évtől már
szakszervezeti tag is vagyok. 2004
áprilisa óta vagyok az AHFSZ elnöke és
1998 óta az Üzemi Tanács tagjai is.
Célom, hogy a vállalatunknál dolgozó
munkatársaink szociális és anyagi
helyzetét
a
megfelelő
munkakörülmények
megteremtésével
folyamatosan javítsuk, továbbá olyan
munkahelyek megteremtése, ahol a
munkatársaink minden nap szívesen
veszik fel munkájukat.
Legfőbb feladataim az Audi Hungária
Független
Szakszervezet
hatékony
működésének
koordinálása
és
a
nemzetközi kapcsolatok, valamint a
bizottsági feladatok. „
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