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Taglétszám alakulása

8 órás műszakrendek a
12 órás műszakrendek helyett
A munkáltató kezdeményezte a 12 órás
műszakrendek, 8 órás műszakrendekre történő
váltását.
A motorgyárban lévő mechanikus megmunkáló
sorokat az igazgatóság döntésének értelmében át kell
állítani 8 órás munkarendre. Természetesen, ahol erre
nincs lehetőség, mert a jelenlegi 12 órás
munkarendnek nincs 8 órás megfelelője, ott a termelés
gazdaságos
működtetésének
megfelelő
munkarendben kell végezni a munkát. Amennyiben egy
mechanikus megmunkáló sor átáll valamely 8 órás
műszakrendre, úgy a munkáltató és a szakszervezet
közt létrejött megállapodás alapján, az étkezési
szünetek a korábbiakban megszokott módon eltolva is
kiadhatók.
Többen kerestetek meg minket, hogy a 8 órás
munkarendben, hogy alakul a munkaidő. Független
attól, hogy a munkarend 8 vagy 12 órás, a munkaidő

kezdetét és végét a konkrét munkarendek
tartalmazzák. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalót a
munkaidejét megelőzően vagy a munkaidő befejezését
követően
a
munkáltató
nem
utasíthatja
munkavégzésre, kivétel, ha erről a kollektív szerződést
kötő felek megállapodtak vagy pedig valamilyen
kárelhárítás érdekében szükséges! Nem minősül
kárelhárításnak, ha valamilyen okból kifolyólag a
műszakban elvárt darabszám nem teljesült, ezért
maradni kellene még a kollégáknak vagy előbb kezdeni
a
műszakot!
Az
előkészületi
és
befejező
tevékenységeket is a konkrét munkaidő kezdetét
követően vagy a munkaidő befejezését megelőzően
kell elvégezni. Ez a felelősség a munkáltatót terheli,
mivel a munkaidő beosztást (munkarendet) a
munkáltató határozza meg!

4% az alapbérbe
2020.07.01-től,
a
bértárgyalás
egyik
eredményeként 4% kerül átcsoportosításra a
mozgóbérből az alapbérbe.
Az elmúlt bértárgyalások kapcsán már többször
sikerült elérnünk, hogy a folyton változó mozgóbér
elemből a garantált alapbérbe csoportosítson át a
munkáltató. Az aktuális bérmegállapodásunk alapján,
most 4% kerül átcsoportosításra, amivel a vállalati
mozgóbérátlag csökken, a garantált alapbér pedig
növekszik.
Természetesen
azon
munkáltatói
juttatásoknál, ahol szükséges egy minimum mozgóbér
érték elérése, szintén az átcsoportosítás mértékével
csökken az elérendő mozgóbér szintje.
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MunKajogáSZ
2020.07.01-től megszűnik a munkaidőt érintő
különleges jogrend és újra a Kollektív Szerződés,
valamint a Munka törvénykönyve a mérvadó.
A magyar kormány a rendkívüli helyzetre való
tekintettel egy kormányrendeletben szabályozta a
munkaidőszervezéssel kapcsolatos szabályokat, amik
eltérőek voltak az akkori jogszabályoktól és Kollektív
szerződésektől. Ez a rendelet a munkaidőbeosztás
változásának bejelentési határidejét is érintette,
miszerint nem határozott meg tájékoztatási
kötelezettséggel kapcsolatos határidőket, tehát a
munkavégzés megkezdése előtt akár egy nappal
korábban is módosíthatta a munkáltató az eredeti
munkaidő beosztást. Ez a kormányrendelet 2020.
július 1-től hatályát vesztette és visszaállt a rend a
veszélyhelyzetet
megelőző
időszakra
érvényes
szabályokra. Ténylegesen ez azt jelenti, hogy a
Kollektív szerződésünkben érvényes határidők ettől a
naptól újra érvényesek, amiket a munkáltatónak be kell
tartani. Munkaidő beosztás változását 88 órával,
rendkívüli munkavégzést pedig 40 órával korábban kell
elrendelni és írásban! Így az a lehetőség is megszűnt,
hogy a munkavállalót magán eszközein keresztül
értesítsék, mint például az SMS, email, Facebook, stb.

AHFSZ nap az állatkertben
Javában tart a készülődés az első AHFSZ állatkerti
napra, amit az elmaradt majális helyett 2020. július
12-én, vasárnap tartunk a győri Xantus János
állatkert területén.
Rengeteg meglepetés és ajándéktárgy várja a
kilátogatókat. Lesz ingyenes sör, vagy üdítő-virsli,
fagylalt, jégkása, sőt nem csak látványos, hanem
nagyon ízletes Smoothie koktélok is. Az állatkert
területén vidám bohócok és állatkerti műsorok
szolgáltatnak látványosságot, míg az Ipar-csatornán
újra lehetőség lesz egy kis hajókázásra.
Az AHFSZ-nek elkülönített területre belépni és onnan
az állatkertbe, kizárólag a kedvezményes belépőjegy
megvásárlása után van lehetőség. Minden tagunk
maximum 5 fő-ig vásárolhatja meg, a mindössze 200
Ft/fő-s belépőjegyeket. Belépőjegyet mindenkinek,
még a legkisebbeknek is kell vásárolni.
Az
ingyenes
hajókázásnak,
valamint
a
kedvezményes belépőjegyek vásárlásának a feltétele
az
Audi
Hungária
Független
Szakszervezet
tagságának igazolása, ezért nagyon fontos, hogy
mindenkinél legyen ott a tagkártyája. A tagkártya
hiányában sajnos a kedvezményeket nem tudjuk
biztosítani.
Az állatkerti nappal kapcsolatban kérjük, hogy
figyeljétek a

AHFSZ horgászverseny
Szeptember 06-án AHFSZ horgászverseny lesz a péri
Carpe Diem horgász tavon.
Minden évben az egyik legjobban várt rendezvényünk
a horgászverseny. Nem csoda, hiszen a horgászat
tagjaink közt is nagyon kedvelt időtöltés. Meghallgatva
az elmúlt években tett javaslatokat, az idei évben
szeptemberre esett a választásunk, hogy elkerüljük a
horgászatnak egyáltalán nem kedvező rekkenő
hőséget. A 2020-as versenyünk során összesen 65 fő
jelentkezését tudjuk fogadni, ezért mindenki időben
jelentkezzen. A versenyre a mai naptól, azaz július 06tól lehet a szakszervezeti irodáinkban. A verseny
részleteit, valamint a verseny szabályzatát a különálló
kiadványunkban lehet elolvasni.

Facebook oldalunkon létrehozott

eseményt, mert folyamatosan friss infókat teszünk
fel a rendezvénnyel kapcsolatban.

AHFSZ lábtenisz kupa
2020.08.01-én tartjuk a második AHFSZ lábtenisz
kupát a Marcal Teniszcentrumban.
Aki szeret focizni annak nagy valószínűséggel nem
kell bemutatni ezt a sportot, hiszen szinte biztosan
játszott már. Nevezzük tengónak, vagy lábtenisznek
remek technikai érzéket kíván ez a sport. Szeretnéd
magad kipróbálni? Állj össze legalább egy kollégáddal
és induljatok el az értékes nyereményekért, vagy csak a
labdajáték szeretetéért. Jelentkezni még mindig lehet
a szakszervezeti irodákban!

