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Gyermekek után járó
pótszabadság
A
2019-es
bérmegállapodás
alapján
megszületett a megállapodás arról, hogy a
munkatársaink rendelkezhessenek a gyermekek
után járó pótszabadsággal.
A megállapodás a Kollektív Szerződés részeként
rögzíti, hogy mostantól az audis kollégák
nemcsak a törvényi 7 nappal, de a gyermekek után
járó pótszabadsággal is rendelkezhetnek.
A tárgyalások során egy extra pontban is
megállapodtunk. Azok, akik a törvényben foglalt
együttműködési kötelezettségüknek -MT 6.§(2)eleget téve, március 31-ig (a 2019-es évben,
április 30-ig) lejelentik a pótszabadságra való
jogosultságukat, egy gyermek esetén 1 nap, két
gyermek esetén 2 nap, három vagy több gyermek
esetén 3 nap pótszabadságot vehetnek igénybe a
15 napos bejelentési kötelezettségtől eltérően.
Természetesen a pótszabadságból fennmaradó
napokkal is kollégáink rendelkeznek, azonban ott
már szabály a 15 napos bejelentési kötelezettség.
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AHFSZ a végzős diákoknál
Az idei évtől egy nagyszabású ötlet
megvalósításában veszünk részt, ami a
középiskolák végzős diákjait segíti.

”Hogyan tovább, hova tovább? -Jogok és
kötelezettségek a munkaerő piacon.” címmel
tartunk előadás sorozatot középiskolák végzős
diákjainak. A tanóra keretei közt megtartott
előadások alapvető információkhoz segítik a
tanulókat arról, hogy mi is várja őket a való
életben, hogyan kell viselkedni egy állásinterjún,
milyen módszerek segíthetik őket ahhoz, hogy
sikeresen tudjanak a munkaerőpiacra belépni.
Persze mindezt sok-sok gyakorlati elemmel és
tanulságos történetekkel gazdagítva sajátíthatják
el a fiatalok.

Az iskola projektről az eddigi tapasztalatok
alapján mind a tanárok, mind a diákok nagyon
pozitívan vélekednek, így terveink közt szerepel az
is, hogy mindezt hosszú távon folytatni
szeretnénk a középiskolai intézményekkel együtt.

Válaszd a valódi képviseletet,
válaszd az
jelöltjeit!

Majális és Családi nap

Kirándulás Ópusztaszerre

Hamarosan újra itt van a Május elseje, újra itt a
Majális!
Talán nem meglepő senki számára, hogy az év
egyik legsikeresebb rendezvénye ez alkalommal
sem múlhat el az AHFSZ kitelepülése nélkül. Idén,
sajnos szerdára esik az ünnep és vele együtt a
családi nap is, de bízunk benne, hogy a rengeteg
programlehetőség, a már megszokott nagy
létszámban
fogja
kicsalogatni
minden
munkatársunkat.

Az Audi Hungária Független Szakszervezet, a
tagjai
és
azok
családtagjai
részére
buszkirándulási lehetőséget hirdet. A kirándulás
úti célja az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark.

A kirándulásra jelentkezni 2019.04.30-ig
kizárólag
személyesen
a
szakszervezeti
irodáinkban
van
lehetőség
az
összeg
befizetésével!
(G1 sávépület vagy G70, 09-15 óráig)
A Majálisról, az állatkerti kedvezmény
részleteiről és minden fontos információról, ami a
rendezvénnyel kapcsolatos, hamarosan önálló
kiadvánnyal jelentkezünk!

Tudós tábor
Idén is lesz Tudós tábor az
AHFSZ tagok gyermekeinek.
2018-ban
első
alkalommal
indítottunk táborozási lehetőséget
az AHFSZ tagok gyermekeinek. A
három héten át tartó táborra, heti turnusonként
lehetett jelentkezni. A tábor napközis jellegű,
azaz nem ottalvós volt és már a jelentkezési kedv
is azt mutatta, hogy nagy népszerűsége lesz a
gyerekek körében. Így is lett, a kis táborozók
nagyon nagy élményekkel töltötték el a gyorsan
elszaladó hetet. Az idei évben is készülhet
mindenki, mert újra lesz Tudós tábor, amit 2019ben 4 héten keresztül fogunk leszervezni a nyári
szünidőben. A részletekről hamarosan önálló
kiadvánnyal jelentkezünk!
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Előadás
Ludas Matyi Jr.
Primadonnák
Bob herceg
Egerek és emberek
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Részvételi díj: 2000 Ft/fő (ami tartalmazza az
utazás és a belépőjegy árát)
Indulás: 2019.05.25. (szombat)
 06.35
Győr 2-es posta
 06.45
Győr, AUDI főporta
Program:
 11.00-12.30 Ópusztaszeri Nemzeti Park
megtekintése szakvezetéssel
 12.30-13.30 Feszty-körkép megtekintése
 13.30-14.30 Ebéd
 14.30-17.00 Szabad program
 17.00 Indulás haza
 20.00 Várható hazaérkezés Győrbe
Ebéd lehetőség: előfoglalással ebédre is van
lehetőség, ennek díja 1300 Ft/fő, amit a
részvételi díj befizetésével egy időben kell fizetni.
A kirándulással kapcsolatban bővebb infó:
- Horváth Zoltán  +36 30 767 1186

Leszervezett színházi előadások
Előadás napja
Igénylés/Átvétel napja
2019.04.20. (Szombat) -11 óra Átvétel - 2019.04.15. (Hétfő)
2019.05.02. (Csütörtök) -19 óra Igénylés - 2019.04.23. (Kedd)
2019.05.11. (Szombat) -15 óra Igénylés - 2019.05.07. (Kedd)
2019.05.18. (Szombat) -15 óra Igénylés - 2019.05.07. (Kedd)

Válaszd a valódi képviseletet,
válaszd az
jelöltjeit!

