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Segítsünk Nikinek!
Az elmúlt napokban a Kisalföld szerkesztőségének fotóriportere keresett meg
bennünket, figyelmünkbe ajánlva egy kedves lány megható történetét és segítség
kérését. Az Audi Hungária Független Szakszervezet elnöksége a történet hallatán úgy
érezte, hogy támogatnia kell Nikit a nemes célja elérésében és megszólítja a tagjait és
mindazokat, akik együtt éreznek Nikivel.
Kérünk Titeket olvassátok végig ezt a pár sort!
Egy szakszervezeti társunk gyermeke Foki Nikolett, a Széchenyi István Egyetem hallgatója 2016
májusában, vétlenül nagyon súlyos balesetet szenvedett és nyaktól lefelé teljesen megbénult,
lélegeztető gépre szorult hosszú ideig. Orvosa, dr. Fodor Gábor a lehetetlennel is szembe fordulva, igazi
kis csodákat ért el, és azóta is próbálja könnyebbé tenni Niki életét. A fiatal lány jelölte orvosát a „SzentGyörgyi Albert orvosi díj”-ra és most tőlünk kér egy pici segítséget azért, hogy elismerést és örömet
szerezhessen dr. Fodor Gábornak.
A díjra olyan szakembereket lehet jelölni, akik cselekedetükkel megmentették betegük életét, vagy
akár a mindennapi orvosi munkájuk során olyan elhivatottsággal praktizálnak, melyben rendkívüli
odaadással, tudományos igényességgel és humanitárius szemlélettel segítenek a hozzájuk fordulókon.
A szavazat leadásának módja, részletei és a szavazás, a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj honlapján
megtekinthetők!

Itt tudod leadni szavazatodat dr. Fodor Gáborra : http://szentgyorgyialbertorvosidij.hu/szavazas/

Kedves Tagjaink, segítsetek egy nemes cél elérésében és mutassuk meg az összefogásunk erejét!
Niki és mi is köszönjük a szavazataitokat!

Dr. Fodor Gábor Nikivel a győri
kórházban a svédországi műtét után.

„Soha nem adom fel!” – ezt mondta nekem a
legfontosabb pillanatokban. Ez a mondat cseng a
fülemben minden rosszabb pillanatban, mert
tudom, ha lesz egyszer megoldás, hogy talpra álljak,
ő megtalálja nekem. Fodor doktor nemcsak orvos,
hanem egyben a legjobb barátom is lett, aki
éjszakákat nem sajnálva keresi a megoldást a
napjaim megkönnyítésére.
...mert tudom, hogy addig megéri küzdeni, míg
olyan emberek veszik körül az embert, mint Fodor
doktor..."

Foki Niki
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Taglétszám…

MunKajogáSZ

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
Szimacsek Tiborral, az Audi Hungária Független
Szakszervezet járműgyári elnökségi tagjával
folytatjuk:

Mivel az idei évben több ilyen
alkalom is lesz, ezért mostani
rovatunk
a
munkanap
áthelyezések témakörét érinti.
Alapvetően ezt a kérdést az NGM 9/2017.
(V.19.) rendelete szabályozza. A rendelet hatálya
kiterjed
minden
munkáltatóra
és
a
munkáltatónál általános munkarendben (5/1
műszak) foglalkoztatott munkavállalókra. Az ő
esetükben az évi munkaszüneti napok a naptár
szerinti munkarendtől való eltéréssel kerülnek
kijelölésre. Ezeket az eltéréseket tételesen
részletezi a rendelet. A rendeletben történő
eltérésekre a foglalkoztatáspolitikáért felelős
minisztert az MT 102. § (5) pontja hatalmazza
fel. Ennek során a vasárnap nem nyilvánítható
munkanappá és a változtatásnak azonos naptári
hónapra kell esnie. Az intézkedés célja, hogy a
munkaszüneti napok és az ünnepnapok
egységben, megszakítás nélkül kerüljenek
kiadásra (hosszú hétvége).
A rendelet azonban nem alkalmazható a nem
általános munkarendben foglalkoztatottakra
(pl. több műszakos munkarend)! A munkáltató
nem dönthet úgy, hogy a kormányrendeletet
saját hatáskörében másra is kiterjeszti.
Amennyiben a munkáltató mégis úgy dönt, hogy
egy pihenőnapra munkát, munkanapra pihenőt
szeretne elrendelni, akkor azt csak az MT és KSZ
alapján teheti meg.

„1999-2000 között az Audi Hungaria
Motor Kft.-nél, mint szűkkeresztmetszetkoordinátorként dolgoztam, majd egy
hosszabb kihagyás után
2012-től
visszatértem
a
vállalathoz
és
változáselőkészítő-koordinátorként
folytattam
munkámat.
2012-től
szakszervezeti tag vagyok és 2016
szeptemberétől
bizalminak
is
megválasztottak. 2017 novemberétől
vagyok tagja az AHFSZ elnökségének.
A megújult elnökségben a legfőbb
témaköreim
a
szakszervezetünk
kommunikációja
és
a
társadalmi
felelősségvállalás lett. Küldetésemnek
érzem, hogy szakszervezetünket még
profibbá,
szerethetőbbé
és
kommunikatívabbá tegyem, valamint
országosan
is
elismertebbé
és
példaértékűvé fejlesszem.”

Az Audi Hungaria Zrt.-nél a Kollektív Szerződés
alapján,
erre
az
elszámolási
időszak
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