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Taglétszám alakulása

AHFSZ Horgászverseny és
Családi nap 2018
Röviden,
szikrázó
napsütés,
szuper gyerekprogramok és sajnos
inaktív
halak
várták
a
horgászversenyre és családi napra kilátogatókat.
8 órakor a megszokott módon kezdődött a
horgászverseny, de sajnos a gyirmóti horgásztó
nagyon kevés hallal örvendeztette meg a
versenyzőket idén is, csak 26 versenyzőnknek
akadt mérlegelhető hal a horgára.
A
tapasztalatok és visszajelzések alapján jövőre
változásoknak kell lennie. Terveink közt szerepel
a két program (horgászverseny és a családi nap)
kettéválasztása, ezért ebben a témában már
megkezdődtek a lehetséges új helyszínek
leegyeztetése. Egyértelművé vált, hogy a
horgászversenynek olyan helyszínt kell találnunk,
ahol a versenyhez méltó körülmények és
halállomány áll rendelkezésre. A családi nap
sikerei is arra bíztatnak minket, hogy egy önálló
napon rendezzük meg a jövőben, akár közelebb
Győrhöz.

Gratulálunk a díjazottaknak!
A 2018-as horgászverseny díjazottjai:
-

1. Kovács Balázs (15,3 kg)
2. Knauz József (9,7 kg)
3. Babarczi Lajos (6,2 kg)
4. Kozma Ádám (5,09 kg)
5. Horváth Dávid (4,97 kg)
6. Simon József (4,8 kg)
7. Holló Imre (4,65 kg)
8. Vadász Károly Zoltán (3,12 kg)
9. Kolman Zoltán (2,81 kg)
10. Kiss Zsolt (2,77 kg)

Külön gratulálunk a legnagyobb hal díj
győztesének, Horváth Dávidnak, akit a gyirmóti
horgásztó egy „kapitális” 2,97 kg hallal lepett
meg!

Képgalériánk: www.ahfsz.hu/galeria
Videó a Youtube csatornánkon: Hamarosan!
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Ismerd meg az új elnökséget!
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
Majer Zoltánnal, az Audi Hungária Független
Szakszervezet motorgyári elnökségi tagjával
folytatjuk:

2008. január óta dolgozom az Audi
Hungariánál a motorgyárban, ahol a V6
FSI
területen
dolgoztam
2017
novemberéig berendezés kezelőként.
Az első munkanapom óta AHFSZ tag
vagyok, majd 2011-ben lettem bizalmi a
G/P6 FSI területen.
2017.11.13-án
választott
bizalmi
testületünk
elnökségi
tagnak.
Feladataim az elnökségen belül a
tagszervezés, tagtoborzás és a „repi”
termékek beszerzésének koordinálása.
Ezeken felül fontosnak tartom a
mindennapi
kapcsolattartást
a
tagjainkkal, ezért sokat találkozhattok
velem a gyártás területén is..
Törekvésem
és
célom,
hogy
a
társadalmi felelősségvállalás keretein
belül nagy figyelmet fordítsak a velünk
kapcsolatban
álló
középiskolák
diákjainak
felkészítésére
és
tájékoztatására az előttük álló munka
világának
megismertetésének
témakörében.

Sajnos a Munka törvénykönyve nem rendelkezik a
hétvégékkel kapcsolatosan, ezért szükség volt a
kollektív szerződéses szabályzásra.
Az értelmezhetőség érdekében meg kell
említeni, hogy a vállalatnál 5, 6 és 7 napos
munkarendek vannak érvényben, ami ennek
megfelelően köti ki a kötelező hétvégéket. A
kollektív szerződés úgy rendelkezik, hogy az 5 és
7 napos munkarendek esetében minden naptári
hónapban legalább
egy
teljes hétvégét
(szombat-vasárnap)
kell
biztosítani
a
munkatársak számára. Ettől kizárólag csak a
munkarend sajátosságából fakadóan lehet
eltérni!
A 6 napos munkarend esetében a kollektív
szerződés úgy rendelkezik, hogy „a 6 napos
munkarendnél egy teljes hétvégét (szombatvasárnap) a munkavállaló számára legalább 7
hetente biztosítani kell”! A 6 napos munkarend
esetében viszont a pozitív eltérés engedélyezett,
tehát 7 hétnél lehet kevesebb is, ha az
munkaszervezéssel megoldható.
Fontos szabály még, hogy ezekre a kötelező
hétvégékre
rendkívüli
munkavégzés
sem
rendelhető el!

Az AHFSZ idén is buszkirándulásokat szervez a
Balatonra, a visszajelzések alapján viszont az
eddigiektől eltérően más lesz a helyszín és az úti
cél, egészen pontosan az alsóőrsi strandra
utazunk el három időpontban:
-

MunKajogáSZ
Kötelező a hétvége?
A mostani MunKajogáSz rovatban
az Audi kollektív szerződésben
lévő olyan pontra szeretnénk
felhívni a figyelmet, ami a
kötelező hétvégéket szabályozza!

2018.07.21. (szombat)
2018.07.28. (szombat)
2018.08.04. (szombat)

Részletek a kirándulásról és a jelentkezésről a
honlapunkon elérhető:
http://www.ahfsz.hu/uploads/dokumentumok/k
irandulas_a_balatonra_2018.pdf
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