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A gyermekek és szülők pozitív visszajelzései
alapján jövőre újra megszervezzük ezt a remek
kis tábort, akár több héten keresztül is.
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Taglétszám alakulása

Tudós tábor 2018
Idén
szerveztünk
először
szakszervezeti
tagjaink
gyermekeinek
nyári
táborozási
lehetőséget.
A tábor két turnusban került megszervezésre
és napközis jelleggel, reggeltől délutánig
gondoskodtunk a gyermekek elfoglaltságáról.
Nem véletlen, hogy a tábor a „Tudós tábor”
nevet kapta, hiszen Juhos Sándor táborvezető
személyében minden kicsi és nagy lurkó tudását,
fantáziáját játékosan mozgathatta meg. A
gyermekek a tábor alatt rengeteg olyan dolog
működése mögé leshettek be, amik mellett a
mindennapokban bizonyára gondolkodás nélkül
elhaladnának. Tengeralattjáróba, versenyautóba,
repülőbe is beülhettek és az egész hét minden
foglalkozásának aktív részesei lehettek, így még
egy igazi ipari robotot is kezelhettek, persze
mindezt ellenőrzött keretek közt. A tábor
sikerességét mutatja igazán, hogy szinte minden
gyerek a meghirdetett kezdés előtt már
megérkezett a táborba és bizony a nap végén is
sok szülői könyörgésbe került a hazaindulás.

Kirándulás Alsóörsre
Az idén először, szakítottunk a
megszokott
nyári
buszos
kirándulásunk úti céljával és a
siófoki szabadstrand helyett inkább a Balaton
északi partján található, pozitív minősítésű (Kék
Hullám zászlós) alsóörsi strandra utaztunk
három egymást követő szombaton. A három
alkalom alatt, alkalmanként három busszal,
összesen 390 emberrel utaztunk Alsóörsre.
Mindhárom turnusról elmondható volt, hogy
végül az időjárás kegyes volt csoportjainkhoz és
remek időben tölthettük el az egésznapos
strandolást.
A
három
kirándulás
visszajelzéseiből
egyértelműen kiderül az is, hogy a rövidebb
utazási idő, vagyis hosszabb strandolási idő,
a
nagyságrendekkel
jobb,
tisztább
és
rendezettebb strand körülmények miatt, jó
döntés volt a változtatás.
Jövőre is az alsóörsi strand lesz az úti célunk!
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Megújul a járműgyári irodánk

Ismerd meg az új elnökséget!

A G70-ben található járműgyári
szakszervezeti irodánk kibővült és
már a jövő héttől igaz változatlan
helyen, ámbár már egy megújult
felületen várjuk kedves tagjainkat!
A gördülékenyebb és hatékonyabb ügyintézést
elősegítve, egy AHFSZ infópont is kialakításra
került, ahol az irodai munkatársunk várja majd a
tagjainkat. Az AHFSZ elnöke valamint a
járműgyári elnökhelyettesek és elnökségi tagok
munkahelye pedig az infópont mögötti
irodafelületen kerültek kialakításra.

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
Surányi Szabolccsal, az Audi Hungária Független
Szakszervezet motorgyári elnökségi tagjával
folytatjuk:

MunKajogáSZ
Kinek a felelőssége?
Az
aktuális
munkajogászban
szeretnénk kifejteni a munkaidő
szervezés és a munkaidő-beosztás
felelősségét, valamint
az
ehhez
szorosan
kapcsolódó időegyenlegek követését. A Munka
törvénykönyve
egyértelműen
fogalmaz
a
munkaidő-beosztásról -96.§ (1)-, miszerint ezt a
munkáltató
határozza
meg
egyoldalúan
természetesen az egyéb szabályok mentén, mint
például
a
Kollektív
szerződés!
Ezzel
összefüggésben, ha a munkáltató egyenlőtlen
munkaidő-beosztást
alkalmaz
(elszámolási
időszak), akkor az ezzel
járó munkaidő
nyilvántartás és követés is az ő felelőssége, ez nem
hárítható át a munkavállalóra! Egy egyszerű
példával szemléltetve: ha a munkavállalónak az
időegyenlegében -8 óra keletkezik, akkor ennek
kiegyenlítése, tehát plusz munkaidő elrendelése a
munkáltató
felelőssége!
Ezen
órák
„visszadolgozásán” a munkavállalónak nem kell
gondolkodnia, mivel a „-„ óra keletkezéséről sem
kérték ki a munkavállaló véleményét! Tehát! Az a
vezetői magatartás vagy felvetés, hogy a
munkavállaló
mit
tett
meg
ezen
órák
visszadolgozására, téves és nem helyt álló és még
etikátlan is, hogy a munkaidő szervezés
felelősségét áthárítja a munkavállalóra!

1999 óta dolgozom az Audi
Hungariánál, 19 évig dolgoztam
ugyanazon a területen, az R4
főtengelygyártáson.
A kezdetektől AHFSZ tag vagyok, majd
bizalminak később elnökségi tagnak
választottak a munkatársaim. Tagja
vagyok az Üzemi tanácsnak.
2017.november.13-án elnökségi tag
mandátumomat bizalmi testületünk
megerősítette, ezzel újabb 5 évre
bizalmat szavazva nekem. Feladataim
az új elnökségen belül kapcsolattartás
a szerződéses partnereinkkel, új
szolgáltatokkal szerződéskötés, repi
anyagok beszerzése, koordinálása,
faliújságok rendezése továbbá aktívan
részt veszek a beállítási programokban
ahol az új munkatársainknak mutatjuk
be az AHFSZ-t.

A már leszervezett előadások és időpontjaik a 2018/2019-es színházi évadra:
Előadás címe:
Előadás ideje:
Igénylés időpontja:
szept. 08. -15 óra (szombat)
István a Király
augusztus. 22. (szerda)
szept. 09. -15 óra (vasárnap)
Bolha a fülbe

szept. 15. -19 óra (szombat)

szeptember. 03. (hétfő)

Pál utcai fiúk

szept. 16. -11 óra (vasárnap)

szeptember. 03. (hétfő)
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