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Gyászol az AHFSZ
2021. április 13-án Buti István szakszervezeti
bizalmi kollégánk elhunyt.
Mély fájdalommal kellett tudomásul vennünk,
hogy kollégánk és barátunk Buti Pisti a végzetes
vírus miatt többé már nincs köztünk.
Szakszervezetünk saját halottjaként tekint rá és
emlékét szívünkben örökké megőrizzük!

Változás a SZÉP-kártyák
felhasználhatóságában
2021. december 31-ig szabadon költhetünk
bármely alszámláról független attól, hogy
melyik
típusú
szolgáltatást
szeretnénk
kiegyenlíteni.
2021.04.25. és 2021.12.31. között szabadon
vásárolhatunk a SZÉP kártyánk bármely zsebéből
független attól, hogy az elfogadóhelyen vásárolt
szolgáltatás eredetileg a szállás, a vendéglátás,
vagy a szabadidő kategóriába tartozik.

Online bizalmi tájékoztató
2021.
április
20-án,
online
bizalmi
tájékoztatót tartottunk a tisztségviselőinknek.
Hiába nő a beoltottak száma és látszik némi
javulás az új megbetegedések számában, még
mindig csak vágy marad a személyes találkozással
létrejött bizalmi értekezlet. Mindezek miatt úgy
döntöttünk, hogy nem várhatunk tovább és online
módon kell megszerveznünk a találkozót. Így
került sor április 20-án, azaz kedden az egész
napos
online
bizalmi
tájékoztatóra.
A
tájékoztatón az elnökség tagjai és az Üzemi
Tanács elnöke adtak számot a feladatkörüknek
megfelelő témákban, amikkel kapcsolatban aztán
minden bizalmi fel is tehette a kérdéseit. Bár a
személyes beszélgetéseket nem pótolhatja
semmi, mégis mindenki pozitívan értékelte a
napot.
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Bizalmi választás
A vírushelyzet miatt elcsúsztatott bizalmi
választás okán most újra indul a bizalmi
jelöltállítási időszak.
Kedves Tagjaink! Mivel a vírushelyzet nem
engedte meg, hogy biztonságban megtarthassuk
az eredetileg áprilisban tervezett bizalmi
választást, így arra a választási bizottság felelős
döntése értelmében 2021.06.14-től kerül sor.
Az eltolt bizalmi választás egyben azt is
eredményezi, hogy most újra lehetőség van
tisztségviselőnek, azaz bizalminak jelöltetnie
magát mindenkinek aki szeretne többet tenni
kollégáiért és a szakszervezetért.
Az új jelöltállítás időszaka:
2021.04.30. (1000) – 2021.05.14 (1000)
Jelöltállításhoz szükséges formanyomtatványt a
szakszervezeti irodáinkban lehet kérni, ahol
kollégáink segítenek a bizalmi választással
kapcsolatos kérdésekben.
Jelöltállítási
ívet
kitölteni
az
érvényes
induláshoz csak annak kell, aki az:
- első jelöltállítási időszakban egyáltalán
nem jelöltette magát ,
- az első jelöltállítási időszakban érvényesen
jelöltette magát ugyan, de azóta
megváltozott a költséghelye, vagy a
műszakja.
Nem kell újra jelöltetnie magát annak, aki az
előző jelöltállítási időszakban már érvényesen
jelöltette magát és azóta is ugyanazon
költséghelyen, illetve műszakban dolgozik.
Természetesen aki nem biztos magában, hogy
érvényes
jelöltséggel
rendelkezik
annak
szakszervezeti irodáinkban szívesen adunk
tájékoztatást a saját jelöltségét illetően.
Figyelem, aki az új jelöltállítási időszak végéig
nem rendelkezik érvényes jelöltséggel, az a
bizalmi választáson nem lesz választható!
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Megállapodás a határozott idejű
szerződéses kollégákról
Az Audi Hungária Független Szakszervezet a
munkáltatóval
folytatott
tárgyalások
és
egyeztetések során kiemelten fontosnak tartja a
határozott
idejű
munkaszerződéssel
foglalkoztatott kollégák sorsát. Most velük
kapcsolatos megállapodást írtunk alá a
munkáltatóval.
Több olyan a munkáltatóval közös intézkedés és
döntés született már meg, amely a határozott
idejű
munkaszerződéssel
foglalkoztatott
kollégáink véglegesítését, vagy újabb határozott
idejű szerződéssel történő foglalkoztatását tette
lehetővé.
Azonban minden szándék ellenére is van, hogy a
munkáltató nem tud, vagy nem szeretne új
szerződést ajánlani és így kifuttatásra kerül a
határozott idejű munkaszerződés. Az ilyen
sajnálatos eset okozta nehézségek enyhítésére
sikerült most megegyeznünk a munkáltatóval.
Abban az esetben, ha a munkáltató szándékából
kerül
kifuttatásra
egy
munkaviszony,
a
megállapodás értelmében 2021. december 31-ig,
a munkáltató nem követeli vissza a Választható
Béren Kívüli (VBK) juttatásokból fakadó
tartozásokat (kivételt képez a számítógép
használatból eredő tartozás). A megállapodás
nem vonatkozik azon munkavállalókra, akikkel
szemben a munkáltató, a munkaviszony
megszűnését megelőző egy éven belül hátrányos
jogkövetkezményt
alkalmazott.
A
megállapodásban szintén megegyeztünk abban a
munkáltatóval, hogy ezen szerződést követő
időszakról (2021.05.01-2021.12.31.) még a
megállapodás vége előtt, vagyis az év végén
egyeztetéseket folytatunk.
Természetesen továbbra is a legfőbb célunk, hogy
a lehető legtöbb kollégánk határozatlan idejű
munkaszerződéses munkaviszonyba kerüljön.

