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Támogasd a Segítő Kerekített
Forintok Alapítványt

Taglétszám alakulása
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Támogasd
az
alapítványt
és
az
alapítványon keresztül segíthetsz a nehéz
helyzetbe került munkatársaidon!
Így tudod támogatni az alapítványt:


Meghatalmazás kitöltésével minden
hónapban a nettó fizetésed lekerekítésre
kerül 100 Ft-ra. Ezzel havonta maximum
99 Ft-tal támogatod az alapítványt.



Egyéni
befizetéssel,
az
alábbi
számlaszámon (Megjegyzés: "Segítő
Kerekített Forintok"):
Uni Credit Bank:
10918001 - 00000054 – 50190004
IBAN:
HU71 1091 8001 0000 0054 5019 0004



VBK keretből megmaradt összeggel.
Amennyiben a Választható Béren Kívüli
jutatások kiválasztásánál nem a teljes
összeget használod fel, úgy a fel nem
használt összeget a munkáltató a
Kollektív szerződés szerint az alapítvány
számlájára utalja át.

Irodai nyitva tartás
Közeledik az év vége, az ünnepek és az év
végi szabadságok ideje. Szakszervezeti
irodáinknál sincs ez másként.
Irodáink nyitvatartási rendje a következő
képpen alakul a decemberi és januári
hónapokban:


Motorgyári iroda:
- Nyitva: 2020.12.21-ig (hétfő)
- Zárva: 2020.12.22-től, 2021.01.03-ig
- Újra nyitás: 2021.01.04-től (hétfő)



Járműgyári iroda:
- Nyitva: 2020.12.18-ig (péntek)
- Zárva: 2020.12.19-től, 2021.01.04-ig
- Újra nyitás: 2021.01.05-től (kedd)

2020.szeptemberéig
összesen
157
kérelemmel fordultak az alapítványhoz
kollégáink, amikre a Segítő Kerekített
Forintok Alapítvány közel 12 millió forintot
fizetett ki!

Legyél Te is AHFSZ tag!
Részletekről érdeklődj az irodákban (G1-1592, G70-8342)
ahfsz.hu

www.ahfsz.hu
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AHFSZ maszkban stílusosan

Karácsonyi csomagok

Sajnos a járványhelyzet még jó ideig nem
fog enyhülni és továbbra is az egyik
legfontosabb használati tárgyunk lesz a
teljes orrot és szájat eltakaró maszk.

Hosszú évek hagyománya, hogy minden
szakszervezeti tagunkat megajándékozzuk
egy kis ünnepi csomaggal az év végén.

Szakszervezetünk a kialakult helyzetre való
tekintettel úgy döntött, hogy minden
tagjának biztosít egy darab AHFSZ logóval
ellátott fekete textil maszkot. A maszkokat
december 02-től (szerda), a karácsonyi
csomagokkal együtt kezdjük osztani. A
karácsonyi
csomagokhoz
hasonlóan
költséghelyenként osztjuk ki a maszkokat a
bizalmi kollégák segítségével. Azokon a
területeken ahol nincs szakszervezeti bizalmi,
természetesen más is átveheti a maszkokat,
de ebben az esetben is kérjük, hogy ne
egyesével, egyénenként legyenek a maszkok
átvéve. Az ingyenes maszkon felül lehetőség
lesz majd kedvező áron további maszkok
vásárlására is az ingyenes maszkok kiosztása
után (Részletekért érdeklődj a szakszervezeti
irodáinkban).

Az ide évben is szeretnénk minden kedves
tagunkat meglepni egy kis karácsonyi
csomaggal,
ami
a
szokott
módon
szaloncukorból és Mikulás csomagból áll. A
csomagokat
kizárólag
csak
költséghelyenként osztjuk ki ahogy az elmúlt
években is, ezért kérünk mindenkit, hogy az
átvételt
területileg
szervezzék
meg.
Természetesen azokon a területeken ahol van
szakszervezeti bizalmi, ott kollégáink
mindenben segíteni fognak.
A szervezett osztás ideje:
- 2020.december 02. (szerda), 10:00-től,
- 2020.december 03. (csütörtök), egész nap,
- 2020.december 04. (péntek), 12:00-ig.
Az osztást követően 2021.január 22-ig a
csomagok továbbra is átvehetők lesznek a
szakszervezeti irodáinkban. Ezt követően
jótékony célra kerülnek felajánlásra.

Karácsonyi csomagok osztásának helyszínei
Motorgyár: Új helyszín!
A G12-es csarnok, D11-es
oszlopánál,
a
motor
ellenőrzési pontnál.
Figyelem!!! Megközelítés
kizárólag kívülről, a tó
felőli, dohányzó melletti
bejáraton!

Járműgyár:
A megszokott helyszínen!
G80-as
csarnokban
Profiraum területén.

a

