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Tisztelt Olvasó !

Ára: 220 Ft

Tanulás munka mellett

A nyári szabadságolások lassan a végéhez közelednek.
Szakszervezeti szempontból nem volt uborkaszezonnak
mondható a nyár eddigi szakasza. Itthon a 100 lépés program
keretében indulnak a munkavilágát érintő programok. Készül a
Munka Törvénykönyvének módosítása, amely már a december
24-t ünnepnappá nyilvánítaná. Folyamatos a munkaügyi
ellenőrzés – különösen az építőiparban. Ezzel párhuzamosan
folyik a kereskedelemről szóló törvény vitája, amely sok
munkavállalót érint. Az ágazati párbeszéd bizottságok
programjai is alakulnak az év második felére.
Lassan elkezdődik az iskolai pánik is. Írószerek, tankönyvek
ruha, cipő. A beiskolázási támogatásból fedezhető néhány
eszköz. Ennek 2005. évben a maximális, adómentes értéke
17.000 Ft. Az idei szabályozás sokkal egyértelmű, így a
számlákat a munkáltató nevére kell kérni, a fenti összeg erejéig.
Mostani számunkban két olyan kérdésre válaszolunk, amelyet
többen tettek fel a szabadságolással illetve a tanulmányi
szerződés kapcsolatban. A kongresszusi program ifjúsági
szemmel című cikkünket ezért a következő MÁS-KOR-ban
folytatjuk.

Tovább akarsz tanulni? Gyarapítani akarod szakmai
tudásodat? A megoldás: tanulmányi szerződést kell kötni!



A munkáltatód nem kötelezhető tanulmányi
szerződés
megkötésére,
de
szakemberszükségletének biztosítása érdekében
ilyen szerződés megkötése hasznos számára is.



A szerződésben munkáltatód vállalja, hogy a
tanulmányok alatt támogatást nyújt, Te pedig
arra kötelezed magad, hogy tanulmányaidat
befejezed, a képzettség megszerzése után a
szerződésben rögzített ideig - legfeljebb öt évig
- fenntartod munkaviszonyodat.



A szerződésben meg kell határozni a
munkáltatót terhelő támogatás formáját és
összegét, pl.: a munkaidő-kedvezményt,
szabadidőt a felkészülésre és ezen időkre járó
díjazást, a tandíj, a vizsgadíj, a tankönyvek
árának átvállalását, az utazási, étkezési és
szállásköltségek
megtérítését
(ezekről
munkáltató
és
munkavállaló
szabadon
dönthetnek)



Munkáltatód arra is kötelezettséget vállalhat,
hogy ha megszerzed a képzettséget, ennek
megfelelő munkakörbe helyez.



Te magad köteles vagy megfelelő eredménnyel
folytatni
tanulmányaidat
(a
megfelelő
eredményről megállapodtok, vagy az eredmény
elégtelen; illetve az igazolatlan hiányzás vagy a
tanulmányok indokolatlan abbahagyása)



Ha a munkáltatód szegi meg a tanulmányi
szerződésben vállaltakat (pl. nem nyújtja azokat
a támogatásokat, amelyekről a szerződésben
megállapodtatok) - Te sem vagy köteles
betartani azt.



Ha megszeged a szerződésben foglaltakat (pl.
idő előtt felmondod munka-viszonyodat) munkáltatód visszakövetelheti a már megtérített
támogatások összegét.



Ha a munkáltató kötelez a munkaköröd
ellátásához szükséges tanulmányok elvégzésére,
vagy képesítés megszerzésére - nem köthet
Veled tanulmányi szerződést, de a költségeket
magának kell fedezni, Téged csak "tanulási"
kötelezettség terhel.

Mindenkinek további kellemes nyaralást és jó pihenést kívánunk
a nyárra ! Szeptemberben pedig ismét jelentkezünk.
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Szabadság kérdése

Egyéb fontos gondolatok a szabadsággal kapcsolatban:

Sokan fordultak hozzánk, a szabadságolások kérdéskörével.
Összeállításunkban a Munka Törvénykönyve idevágó
paragrafusait foglaltuk össze.
Évente
meghatározott
mértékű
alapszabadságot
és
pótszabadságot vehetsz igénybe.
Az alapszabadság mértéke 20 munkanap, amely a munkavállaló
korának megfelelően (és nem a munkaviszonyban eltöltött évek
alapján ) emelkedik:



huszonötödik életévedtől 21,



huszonnyolcadik életévedtől 22,



harmincegyedik életévedtől 23,



harmincharmadik életévedtől 24,



harmincötödik életévedtől 25,



harminchetedik életévedtől 26,



harminckilencedik életévedtől 27,



negyvenegyedik életévedtől 28,



negyvenharmadik életévedtől 29,



negyvenötödik
alapszabadság!

életévedtől

30

munkanap

az

vak munkavállalóként évenként 5 munkanap

A gyermekek nevelésében nagyobb szerepet vállaló szülő, vagy
gyermekét egyedül nevelő szülő a 16 éven aluli
egy gyermek után 2,



két gyermek után 4,





A magasabb mértékű szabadság abban az évben
jár, amikor betöltöd a törvényben meghatározott
életkort, (illetve amelyik évben gyermeked eléri
a 16. életévet)
Évi rendes szabadságod negyedét munkáltatód kérésednek megfelelő időpontban köteles
kiadni, ezt a szabadság kezdete előtt legkésőbb
15 nappal be kell jelentened.
De: munkáltatód határozza meg, hogy a
fennmaradó háromnegyed részt mikor adja ki természetesen a kettőtök közötti egyeztetés
illetve az év elején kialakított "szabadságolási
ütemterv" alapján

Reméljük
kiadványunk
elnyerte
tetszésedet. Írd meg véleményedet,
hogy a következő jobb legyen !

fiatal munkavállalóként évenként + 5 munkanap (a
18. életév betöltéséig)





Többféle címen járó pótszabadság egymás
mellett is jár!

Kettőnél több részletben csak hozzájárulásoddal lehet a
szabadságot kiadni

Pótszabadság jár a törvény szerint:







Pótszabadságot - a rendes szabadságon felül - törvény vagy
kollektív szerződés, illetve a munkáltatóddal való megállapodás
(munkaszerződésben) alapján igényelhetsz.



II

kettőnél több gyermek után összesen 7 munkanap
pótszabadságot kap.

HUMOR
Egy nő a fiával bemegy a gyógyszergyár igazgatójához.
- Jaj de aranyos kisgyerek! - bájolog a titkárnő.
- Kérem, hívja az igazgatót! - mondja az asszony. - Ez nem
gyerek, hanem reklamációs eset.
A skót vendéglőben marhapörköltet rendel egy üveg borral.
Mikor kihozzák, kicserélteti a pörköltet egy rántotthúsra.
Fizetésnél csak a bort akarja kifizetni.
- És a rántotthús? - csodálkozik a pincér.
- Azért odaadtam a marhapörköltet.
- De azt nem fizette ki!
- De nem is ettem meg!
A részeg kijön a kocsmából. Nekimegy egy oszlopnak és
mondja: - Elnézést! -, megemeli a kalapját és továbbmegy.
2 perccel később nekimegy egy másiknak. 2 perccel
később nekimegy a 3.-nak és azt mondja: - Inkább
megvárom amíg elmegy a tömeg.

