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AHFSZ Majális 2018
Újra kegyes volt hozzánk az időjárás és
ragyogó napsütésben ünnepelhettünk
együtt a munka ünnepén. Évről-évre
több szakszervezeti tagunk dönt úgy,
hogy családjával együtt kilátogat a Majálisra.
Bizalmi kollégáink reggel 09 órától egészen 17
óráig, megállás nélkül osztották az étel-ital
bónokat munkatársainknak a szakszervezeti
sátorban. A kicsik szórakoztatásáról sem
feledkeztünk meg, hiszen lufi hajtogatás,
arcfestés, csillám-, valamint Henna tetoválás és
még számtalan apró szakszervezeti ajándék várta
őket.
Idén is nagyon népszerű program volt az
állatkerti séta és a hajókázás, de új elemként
állandó látogatottsága volt az Uniqa Mobil
Egészségkamionjának is.
A majálisról készített képgalériánk az AHFSZ
honlapján, videó riportunk pedig a Youtube
csatornánkon elérhető:
- www.ahfsz.hu/galeria
- www.youtube.com/watch?v=7n8lwnRwy2U

MunKajogáSZ
Munkaidő, avagy mettől-meddig?
Az Audi kollektív szerződésének
munkarendekre
vonatkozó
melléklete
szabályozza
a
munkaidő kezdetét és annak befejezését.
Ahhoz, hogy ez egyértelmű legyen, egy példán
keresztül szeretnénk bemutatni a munkaidő
alkalmazását.
Vegyünk egy öt nap két műszakos
munkarendet, ami a kollektív szerződés
mellékletének 8.sorszámú munkarendje. Ebben
a munkarendben a délelőtti műszak kezdete 05
óra 50 perc és a befejezése 14 óra 05 perc. Ez
azt jelenti, hogy 05 óra 50 perc előtt és 14 óra
05 perc után nem kötelezhetnek senkit a
munkavégzésre. Fontos tudni, hogy ezen
időszakban az előkészületi és befejezési
tevékenységet is bele kell számítani! A vezető
utasítása nem jogszerű, illetve a kollektív
szerződés szabálya ellen vét, ha 14 óra 05
percig termelés van és ezt követően kell még a
befejező munkát elvégezni, mint például a
gépek lekapcsolása, szerszámok elzárása, stb.
Az öltözködés nem a munkaidő része ez
esetben, kivétel, ha munkavédelmi ruházat
vagy a területen a technológia megköveteli
valamilyen különleges öltözet viselését! Ez a
szabály vonatkozik a délutános műszak kezdő
és befejező munkaidejére is, aminek a példában
említett munkarend esetében a kezdése
14 óra 00 perc és a befejezése 22 óra 05 perc,
valamint a team-gyűléses napra, ami pedig
05 óra 50 perctől 14 óra 35 percig tart.
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Ismerd meg az új elnökséget!

Horgászverseny és Családi nap

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

2011. február óta dolgozom az Audi
Hungariánál, 5 évig GF és Lean
trénerként a PTC-ben, majd közel két
évig APSkoordinátori
feladatokat
ellátva a lakkozó üzemet támogattam
Shopfloor management témában.
Az első munkanapom óta AHFSZ tag
vagyok, majd 2016-ban lettem bizalmi a
G/AI területén.
2017.11.13-án
választott
bizalmi
testületünk
járműgyári
elnökhelyettesnek. Feladataim az elnökségen
belül a rendezvények és a beállítási
program koordinálása, de általános
elnökhelyettesként az érdekképviselet
erősítése, szervezetünk fejlesztése is a
munkám része.
Hiszem
és
célom,
hogy
a
munkatárasaink és a munkáltatónk
között egy olyan erős összetartó
kapocsként
tudunk
működni,amivel
elérjük, hogy az itt dolgozó emberek
minőségi
munkájukhoz
méltó
elismerésben részesüljenek.

Ópusztaszeri kirándulás
Május 12-én, három teli busszal utaztunk el
kirándulni az AHFSZ szervezésében. A kirándulás
célja Ópusztaszer és Kecskemét volt. A
visszajelzésekből is itélve, nagyszerű program
lett, amiről képgalériánkat a honlapunkon
tekinthetitek meg - www.ahfsz.hu/galeria -.

Az Audi Hungária Független Szakszervezet
családi nappal egybekötött horgászversenyt
rendez
a
Gyirmóti
horgásztavon,
2018. június 17-én VASÁRNAP.
A Horgászversenyről:
A versenyre minden hely betelt, új
nevezéseket már nem tudunk befogadni.
A sikeresen benevezett versenyzők az
érkezéskor, a kapuban vehetik át a
nevezési díjjal járó „csali-csomagot”,
illetve a horgászhely pontos számát és
elhelyezkedését.
- Kapunyitás reggel 07 órától.
- Azok, akik étkezést is igényeltek erre a
napra, a rendezvénysátornál tudják majd
átvenni a szükséges kuponokat.

A Családi napról:
Nagy szeretettel várunk mindenkit a
családi napon, ahol sok érdekesség és
program várja legfőképp a gyermekeket.
Azok akik a családi nap miatt szeretnének
kijönni a rendezvényre is igényelhetnek
étkezési lehetőséget. Ehhez nem kell más,
mint bármelyik szakszervezeti irodánkban
jelezni a szándékot és befizetni a kupon
díját. A családi napra kilátogatóknak
étkezést 500Ft/fő ellenében tudunk
biztosítani, ami szintén tartalmazza a
reggelit, az ebédet és újdonságként fagyi
kupont is! A reggeli szendvics, az ebéd
gulyásleves és pogácsa lesz.
További programok:
- Akadálypályás ugráló vár.
- Gyermekműsorok
és
játékok,
lufi
hajtogatás.
- Arcfestés, Henna festés, csillám- és
UV tetoválás, kézműves foglalkozás.
- Veterán autó-kiállítás.
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