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Mérföldkő = 8000
Komoly mérföldkőhöz érkezett
az Audi Hungária Független
Szakszervezet. Az 1996-os megalakulása óta
töretlenül, évről-évre lendületesen növekedve
most, azaz 2018-ban átlépte a taglétszámában a
8000-es létszámot. Ez bizony óriási dolog és
bátran kijelenthetjük, hogy országosan is
egyedülálló eredmény egy vállalati szakszervezet
életében. Figyelemre méltó, hogy az AHFSZ
szervezettsége ezzel 66% körüli az Audiban, ami
messze kiugró érték az országosan tapasztalható
átlagos szakszervezeti szervezettséghez képest.
Németh Sándort, az AHFSZ elnökét kérdeztük
meg ennek kapcsán:
- Rendkívül büszke vagyok szakszervezetünkre,
de legfőképp a tagjainkra és csak a köszönet
hangján
tudok
gondolni
a
mostani
mérföldkőre. Köszönjük minden kedves
tagunknak, akik támogatásukkal segítik, hogy
egy
remek
és
ütőképes
közösséget
alkothassunk. Köszönöm!

MunKajogáSZ
„PIHN” vagy „ISZP” ?
Több megkeresést kaptunk, azzal
kapcsolatban, hogy mi a különbség
a pihenőnap „PIHN” és az
időszámla pihenőnap „ISZP” közt.
A legfontosabb különbség, hogy a „PIHN” az a
munkarend részét képezi és előre be kell
osztani, míg az „ISZP” az elszámolási időszakon
belüli műszaklemondást jelent, amit 88 órával
korábban, írásban közölni kell az érintett
munkatárssal!
Konkrét példa:
- egy 6 nap 3 műszakos munkarendnél a
vasárnapi pihenőnapon „PIHN” kívül
további egy pihenőnapot „PIHN” be kell
osztani
a
munkatársnak
hétfőtőlszombatig valamelyik napra. Ez a
munkarend részét képező „PIHN”, mivel
így teljesül az átlag heti 40 óra
munkavégzés. Amennyiben a heti két
pihenőnapon
„PIHN”
kívül
további
pihenőnap kiadása történik, azt már úgy
kell kezelni, mint műszaklemondás az
elszámolási időszakon belül „ISZP”,
aminek már korábban említett lemondási
szabályai vannak. Ez esetben a kollektív
szerződés szerinti alap+mozgóbér kerül
kifizetésre!
Az írásos műszaklemondás elmaradása vagy a
határidő be nem tartása esetén az érintett
napot, állásidőre kell könyvelni „ALLE”! Az
állásidő elszámolása, az érintett napra eső
alapbér 100%-a!
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A 8000. tag
Ahogy azt már az előző cikkünkben is jeleztük,
szakszervezetünk nemrég átlépte a 8000-es
létszámot. A 8000. tagunk Siskáné Karsai
Melinda lett, akit ez alkalomból Németh Sándor
az AHFSZ elnöke egy apró ajándékcsomaggal és
egy különleges jubileumi logóval ellátott
szakszervezeti pólóval köszöntött személyesen.

Németh Sándor Siskáné Karsai Melinda
A köszöntés alkalmával egy rövid interjút is
készítettünk Melindával.
Miért választottad a szakszervezetet és miért
minket választottál?
Én úgy gondolom, hogy egy ilyen nagy létszámú
vállalatnál képviselni kell a dolgozókat. Minden
ember nem szaladgálhat fel a vállalathoz, kell
egy kapocs a munkáltató és a munkavállalók
között és azt gondolom hogy ez a szakszervezet
feladata.
Hallottál-e már esetleg korábban az AHFSZ-ről
vagy csak most, a beállítási program keretein
belül ismerted meg a szakszervezetünket?
Korábban nem hallottam róla és nem is nagyon
ismertem a szakszervezeteket az előző
munkahelyeimen, hisz most dolgozom először
multinacionális vállalatnál, de a beállítási napon
meggyőztetek és akkor ott, ki is töltöttem a
belépési nyilatkozatomat.

Mit szóltál ahhoz, amikor megtudtad, hogy te
lettél az AHFSZ 8000.tagja?
Meglepődtem, de nagyon büszke vagyok rá és jó
érzéssel tölt el. Azóta a közvetlen munkatársaim
is ezzel ugratnak, amikor beszélgetünk.
Milyen állást töltesz most be a vállalatnál,
melyik területre pályáztál sikeresen?
A G60 lakkozóban dolgozom jelenleg, a Finish
területén. Jó kihívásként tekintek rá és az is
motivál, hogy kiszámítható és tervezhető
munkahelyem legyen, hiszen itt fix munkaidőben
dolgozom.
Mint új munkatárs és mint új szakszervezeti tag
hogyan látod, mi lenne a szakszervezetben a
legfontosabb?
Azt tartom a legfontosabbnak, hogy a
bérezéssel, munkaidővel valamint a kellő
pihenőidővel mindenképpen foglalkozzon a
szakszervezet!
Információs csatornáinkról hallottál már?
Facebook oldal? AHFSZ honlap? Hírlevél?
Természetesen, amióta az AHFSZ tagja vagyok
folyamatosan követem a szakszervezeti híreket
és információkat!
Találtál-e már olyan szolgáltatásunkat, ami
felkeltette az érdeklődésedet?
Igen, például az ópusztaszeri kirándulás.
Tehát ezek szerint a kirándulásokat és a
közösségszervezést jó ötletnek tartod?
Igen, legyen az akár kirándulás vagy
sportrendezvény abszolút így gondolom és
ezeken szeretnék is részt venni!
Köszönjük, hogy csatlakoztál és kívánunk
neked sok erőt és kitartást a munkádhoz!
Én is köszönöm, hogy ennek a remek csapatnak
a tagja lehetek!
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Színház

Ismerd meg az új elnökséget!

Aktuálisan
meghirdetett
előadásunk
az
„István a király“ című rockopera, ami az Audi
Arénában kerül megrendezésre. Tagjaink a
második kategóriájú jegyekből igényelhetnek
(5000 Ft/db) a +36-96/661-162 telefonszámon.

Ahogy azt ígértük a Hírlevelünkben minden
számunkban egy elnökségi tag bemutatkozik pár
mondattal nektek, így is elősegítve azt, hogy egy
kicsit jobban megismerjétek őket!
A bemutatkozást a mostani kiadványunkban
Nagy Györggyel, az Audi Hungária Független
Szakszervezet járműgyári elnökhelyettesével
folytatjuk:

Az igénylések leadhatók, április 10-én (kedd):
- délelőtt 0920 és 1100 között,
- délután 1320 és 1420 között.

A színházi előadásokkal kapcsolatosan bővebb
infó kérhető:
- Horváth Zoltán: +36-30/767-1186.

Idén 19. éve, hogy az Audi Hungariához
jöttem dolgozni, 14 éven át több
logisztikai területen tevékenykedtem
motor- illetve járműgyárban.
Elnökségi tag, majd 2013-ban az új
járműgyár elindulásával függetlenített
tisztségviselő, járműgyári elnökhelyettes
lettem.
Feladataim
az
elnökségen
belül
jellemzően a járműgyári KSZ témák,
munkajog valamint az AHFSZ nemzetközi
kapcsolatok referense vagyok. Ez utóbbi
témát
kiemelten
szeretem,
mivel
szakszervezetünk munkájának külföldi
megismertetésében komoly lehetőség
rejlik. Szakszervezeti munkám mellett
Üzemi Tanács elnökhelyettesi és AH Zrt.
Felügyelő
Bizottsági
tagsághoz
kapcsolódó feladataim is vannak.
Azt látom, hogy a munkavállalói
képviselet útja rögös és mindig a közös
munka eredménye állja ki a próbát!

A következő már leszervezett előadások és időpontjaik:
Előadás címe:
Előadás ideje:
Igénylés napja:
Gyilkosok társasága (Kisfaludy) május 06.(vasárnap) -1500
április 25. (szerda)
a dunaszerdahelyi Rivalda Színház

A Pál utcai fiúk (Kisfaludy)

május 16.(szerda) -1730

május 2. (szerda)

Csoportterápia (Nagyszínház)

június 01.(péntek) -1900

május 16. (szerda)

Swing

június 03.(vasárnap) -1700

május 16. (szerda)

(Nagyszínház)
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