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Sztrájk után megállapodás
Az IG Metall szakszervezet
sikeres ágazati megállapodást
kötött
Baden-Würtenberg
tartományában,
amit
előreláthatólag
a
többi
tartomány
is
hamarosan
átvesz.
A megállapodás előzményeként az IG Metall
előbb 2 órás figyelmeztető majd a sikertelen
tárgyalások után egy 24 órás munkabeszüntetést
is hajtott végre, ezzel az IG Metall, mint ágazati
szakszervezet több, mint 500 ezer munkatársat
mozgósított.
A megállapodás eredményeként a 2018-as
évben minden, az ágazatban dolgozó munkatárs
egyszeri 100 euró kifizetést, valamint április 01től 4,3% alapbéremelést kap. Új elemként jelent
meg, hogy 2019-től minden munkatárs minden
évben egy egyszeri, a bruttó havi alapbérének
27,5%-ával megegyező összegű kifizetést kap,
amit bizonyos munkavállalói csoportok 8 nap
szabadságra is válthatnak. Ezzel a szabadsággal
nem a munkaadójuk, hanem teljes mértékben

saját maguk rendelkeznek. Szintén 2019-től
minden munkatárs egy további fix kifizetést kap,
amit először 400 euróban határoztak meg. Ez a
fix összegű kifizetés az alacsonyabb bérű
munkatársaknak jelent nagyobb százalékú
juttatást.
A 27 hónapos érvényességi idejű kollektiv
megállapodás részét képezi még az, hogy a
fémfeldolgozó
és
az
elektronikai
ipar
alkalmazottai jogosultakká válnak arra, hogy
saját döntésük szerint a heti munkaidejüket
28 órára csökkentsék legfeljebb két éven át.
Természetesen akik élnek ezzel a lehetőséggel,
azoknak a csökkentett munkaidővel arányosan a
bérük is csökken.
Azt, hogy pontosan mely munkavállalók és
milyen feltételekkel vehetik majd igénybe az
előzőekben leírt heti munkaidő csökkentést és a
27,5%
szabadságra
váltását,
csak
a
későbbiekben egyértelműsítik.
Az IG Metall köszönetét fejezte ki az Audi
Hungária Független Szakszervezet és tagjai felé a
sztrájkban tanúsított szolidaritásért. Az AHFSZ
elnöksége, partnerével az ingolstadti IG Metall
képviselőivel találkozik hamarosan, hogy értékes
tapasztalatokat
szerezzen
a
német
bértárgyalásokról és a sztrájkról.
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MunKajogáSZ
A
Munka
törvénykönyve
szerint a munkavállaló heti
munkaideje
legfeljebb
negyvennyolc óra lehet, amibe
a
rendkívüli
munkaidő
tartamát be kell számítani!
Munkaidőkeret
vagy
elszámolási
időszak
(egyenlőtlen munkaidő-beosztás) alkalmazása
esetén a heti munkaidő tartamát átlagban kell
figyelembe venni, ami így sokkal több is lehet,
mint 48 óra, akár 72 órát is dolgoztathat egy
munkáltató!
Ezzel ellentétben az Audi Kollektív szerződése
szerint 7 egymást követő napon a munkavégzés
nem haladhatja meg az 56 órát! Az 56 órába a
rendkívüli munkaidő és a szabadság is
beleszámít. Ez alól kivétel, ha a munkarendből
fakadólag haladja meg a munkaidő az 56 órát!
Természetesen ez esetben is a munkáltatónak
figyelnie kell, hogy a munkaidő az elszámolási
időszak átlagában ne legyen több, mint 48 óra a
rendkívüli munkaidővel együtt!

Legújabb színházi előadásunk az Abigél című
színmű lesz, amire két előadást is leszerveztünk,
hogy minél több tagunknak tudjunk biztosítani
színházjegyet.
Az előadások időpontjai:
- 2018.02.24., szombat -15 óra
- 2018.03.04., vasárnap -19 óra
Az igénylések leadhatók, két
február 15-én (csütörtök):
- délelőtt 0920 és 1020 között,
- délután 1320 és 1420 között.

időpontban

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
Csalogány Györggyel, az Audi Hungária
Független
Szakszervezet
motorgyári
elnökhelyettesével folytatjuk:

Színház
Előző számunkban már jeleztük,
hogy változni fognak a színházi
jegyigénylés szabályai.
Az igénylés új szabályai:
- Az igénylések csak a +36-96/661-162
telefonszámon adhatók le!
- Az e-mailen beérkezett igénylések nem
kerülnek rögzítésre!
- Egy tag, egy előadásra maximum 4db jegyet
igényelhet.
- Amennyiben egy színdarab többször is
megrendezésre kerül, az ismételt előadásokra
csak azok igényelhetnek jegyet akik az előző
előadásokra még nem igényeltek.
- Igényléskor a következő adatok megadása
szükséges:
név,
törzsszám,
telefonos
elérhetőség, jegyek darabszáma, átvétel helye
(G1, vagy G70).
A színházi előadásokkal kapcsolatosan bővebb
infó kérhető:
- Horváth Zoltán: +36-30/767-1186.

„2000-ben kezdtem az Audi Hungaria
Motor Kft.-nél, mint berendezés-kezelő.
2002-től már szakszervezeti tag és
bizalmi lettem. 2004-től vagyok tagja az
AHFSZ elnökségének.
A megújult elnökségben a legfőbb
témaköröm
a
szakszervezetünk
kommunikációja lett, amivel már az
elmúlt
bértárgyalások
során
is
kiemelten
foglalkoztam.
Nagyon
fontosnak gondolom, hogy kollégáink
mindig hiteles és aktuális ismeretekkel
rendelkezzenek, valamint az AHFSZ is
kellő ismertségre tegyen szert, így
növelve a vállalaton bellüli és kívüli
megítélését.”

Legyél Te is AHFSZ tag!
Részletekről érdeklődj az irodákban (G1-1592, G70-8342)

ahfsz.hu

www.ahfsz.hu

