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A "HERPÁLY - TEAM" Építőipari és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság)  a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény (a továbbiakban: Taktv.), a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának (a
továbbiakban: SZMSZ), valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 17. §-ára figyelemmel – a következő humánpolitikai szabályzatot adom ki.

ELSŐ RÉSZ

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat hatálya, alkalmazása

1.1. A Társaság Humánpolitikai Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) szervi hatálya
kiterjed a Társaságra, mint foglalkoztatóra, valamint annak valamennyi szervezeti
egységére/ágazatára.

1.2. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:
a) a Társaságnál a Munkatörvénykönyve (továbbiakban. Mt.) alapján jogviszonyban

foglalkoztatott vezetőkre, munkavállalókra (a továbbiakban együtt: jogviszonyban álló);
b) foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző felvételi eljárásra vonatkozó

rendelkezéseinek hatálya kiterjed a felvételi eljárásban részt vevő személyre is;
c) a szakképzésről szóló törvény végrehajtására vonatkozó 12/2020.(II.7.) Korm.rendelet

alapján szakmai gyakorlatot teljesítő tanulókra.

1.3. A Szabályzatot a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó jogszabályokkal, valamint az
SZMSZ-szel, illetve a Társaság egyéb belső irányítási eszközével összhangban kell
alkalmazni.

1.4. A Szabályzatban meghatározott követelményektől – a jogszabályban vagy e szabályzatban
meghatározott esetek kivételével – sem a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, sem annak
fennállta alatt, sem annak megszűnésekor, illetve megszüntetésekor eltérni nem lehet.

1.5. A munkaviszonyra vonatkozó adatkezelés rendjét külön szabályzat tartalmazza.

2. Értelmező rendelkezések

A Szabályzat alkalmazásában:
a) foglalkoztatási jogviszony: a munkaviszony;
b) munkáltatói jogkör gyakorlója: a Társaság ügyvezetője (a továbbiakban: ügyvezető);
c) munkáltatói jogok: az Mt-ben meghatározott jogok;
d) ágazat: az SZMSZ-ben meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült önálló

jogállású egység;
e) ágazatvezető: a munkamegosztás szempontjából elkülönült önálló jogállású egység vezetője.

3. A munkáltatói jogok gyakorlásának szabályai

3.1. Az Mt. szerinti munkáltatói jogok gyakorlásával, valamint az azzal összefüggő javaslattételi
eljárásrendet az 1. melléklet határozza meg.
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4. Általános magatartási követelmények és alapelvek, etikai követelmények, jogok és
kötelezettségek, esélyegyenlőség

4.1. A munkavállalóra vonatkozó általános magatartási követelményeket és alapelveket, valamint
a munkavállaló kötelezettségeit az Mt. 6-8.§-ai tartalmazza.

4.2. A munkavállalóra vonatkozó etikai követelményeket a Társaság Etikai Kódexe szabályozza.

4.3. A munkavállalóra vonatkozó, az utasítás végrehajtásának megtagadásával összefüggő
kötelezettségeket az Mt. 54. §-a tartalmazza.

4.4. A Társaság a foglalkoztatás során az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 21.-23. §-aiban foglaltaknak megfelelően
érvényre juttatja az egyenlő bánásmód követelményét.

II. FEJEZET
FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE

5. A jogviszony létesítését megelőző kiválasztási eljárás

5.1. Az ágazatvezető az irányítása alá tartozó szervezeti egység vonatkozásában kiválasztási
eljárás megindítását kezdeményezheti – a rendkívüli, előre nem tervezhető igényeket kivéve –
a Társaság munkáltatói jogkör gyakorlójánál.

5.2. A feljegyzés alapján a pályázati felhívás tervezetét az érintett ágazat vezetőjével egyeztetve a
személyügyekért felelős munkatárs készíti el és továbbítja engedélyezésre a munkáltatói
jogkör gyakorlója részére. A munkáltatói jogkör gyakorlója jóváhagyása nélkül pályázati
felhívás nem tehető közzé.

5.3. A felhívásra beérkező pályázatok előszűrését az érintett ágazatvezetője a munkáltatói jogkör
gyakorlójával együttesen gyakorolja.

5.4. A kiválasztási eljárás során a szakmai önéletrajzok alapján a kiválasztási feltételeknek
megfelelő jelöltek közül a személyes meghallgatásra kiválasztásra került jelentkezők
személyes és szakmai kompetenciáit interjú keretében kell vizsgálni. Jogviszony létesítésére
csak olyan személlyel kerülhet sor, aki a kiválasztási eljárás során személyes interjún részt
vett, és a kiválasztási feltételeknek megfelelt.

5.5. A kiválasztási eljárás eredményéről a felvételt kezdeményező ágazat vezetője, az ügyvezető
hozzájárulásával kezdeményezi az eredményes eljárás során kiválasztott pályázóval történő
foglalkoztatási jogviszony létesítését a személyügyekért felelős munkatársnál.

5.6. A kiválasztási eljárás során ki nem választott pályázót a személyügyekért felelős munkatárs
értesíti a pályázatának sikertelenségéről, és haladéktalanul gondoskodik a pályázati anyag
Adatvédelmi szabályzatnak megfelelő megsemmisítéséről.

5.7. A személyes adatok pályázati eljárás lefolytatása utáni további kezeléséhez hozzájáruló
nyilatkozatot kitöltő pályázó pályázati anyagát a személyügyekért felelős munkatárs
önéletrajz nyilvántartási adatbázisába helyezi. A pályázati anyagot a személyügyekért felelős
munkatárs a pályázat benyújtásától számított egy évig kezeli abból a célból, hogy a pályázó
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bekerüljön a toborzási adatbázisba, és így a későbbi pályázati lehetőségekről az ügyvezető
döntése alapján tájékoztatást kaphasson.

5.8. Amennyiben a kiválasztási eljárás során a kiválasztás nem járt eredménnyel, az ügyvezető a
kiválasztási eljárást eredménytelennek nyilvánítja, és arról a felvételt kezdeményező
szervezeti egységet értesíti.

5.9. A foglalkoztatásról az ágazatvezető javaslatának ismeretében az ügyvezető dönt. A
személyügyekért felelős munkatárs előkészti a jogviszony-létesítéssel kapcsolatos további
intézkedéseket.

5.10. Amennyiben a foglalkoztatás jogszabályi feltételei fennállnak, és az alkalmazási javaslatban
szereplő személy foglalkoztatását az ügyvezető engedélyezte, a személyügyekért felelős
szervezeti munkatárs intézkedik a kiválasztási eljárás keretében jogviszony létesítésére
javasolt személy felvételéről, az azzal kapcsolatos nyomtatványok, nyilatkozatok
kitöltetéséről:
a) telefonon és személyes úton tájékoztatja a jelöltet a felajánlott álláshelyről és a

foglalkoztatás feltételeiről (munkavégzés helye, munkába állás várható időpontja,
foglalkoztatási jogviszony típusa és tartama, foglalkoztatás jellege, próbaidő, munkabér
havi bruttó összege, egyéb juttatások);

b) az adatkezelésről történő tájékoztatást követően bekéri a jelölttől a foglalkoztatási
jogviszony létesítéséhez szükséges iratokat, igazolásokat, az összeférhetetlenségi
nyilatkozatot, szükség szerint a további jogviszony létesítésének, fennállásának
engedélyezésére, illetve bejelentésére vonatkozó kérelmet;

c) gondoskodik az egészségügyi alkalmassági vizsgálat megszervezéséről;
d) gondoskodik a munka- és tűzvédelmi oktatás megszervezéséről.

5.11. A foglalkoztatni kívánt személy a foglalkoztatási jogviszony létesítéséhez, a munkaügyi
nyilvántartáshoz szükséges adatokat a személyügyekért felelős munkatárs részére eredeti
okirattal vagy hiteles másolattal köteles igazolni.

6. A foglalkoztatási jogviszony létesítésének feltételei

6.1. Munkaviszony cselekvőképes, az álláshelyre megállapított képesítési követelménynek, illetve
egészségügyi feltételeknek megfelelő személlyel létesíthető.

6.2. Munkaviszonyt visszamenőleges hatállyal létesíteni, módosítani, megszüntetni még a
foglalkoztatott beleegyezése esetén sem lehetséges.

7. A próbaidő

7.1. A foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb
három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a
felek a próbaidőt – legfeljebb egy alkalommal – meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama a
meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

7.2. A próbaidő időtartamát az ügyvezető határozza meg.

8. A jogviszony létesítésének dokumentumai
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8.1. A munkaviszony létesítéséről szóló okiratot (munkaszerződést), továbbá a foglalkoztatási
jogviszonnyal kapcsolatos foglalkoztatói, adatvédelmi tájékoztatást a személyügyekért felelős
munkatárs készíti elő, majd az ügyvezető aláírását követően gondoskodik a foglalkoztatott
részére történő átadásáról legkésőbb a munkába lépés napján.

8.2. A munkavállaló munkaszerződése 2 (kettő) eredeti példányban készül, amelyből egy példány
a foglalkoztatott részére kerül átadásra, egy példány pedig a személyi anyagban kerül
elhelyezésre.

8.3. A foglalkoztatási jogviszony létesítéséhez szükséges adatokat és tényeket a foglalkoztatottnak
– az adat, illetve tény igazolására alkalmas dokumentum személyügyekért felelős munkatárs
részére történő átadásával – igazolnia kell. A foglalkoztatott legkésőbb a munkába lépése
napján köteles átadni a korábbi foglalkoztatási jogviszonyának megszűnésekor, illetve
megszüntetésekor részére kiállított igazolásokat. Ha a foglalkoztatott a munkába lépése
napjáig nem kapja meg a korábbi munkáltatótól a jogviszonyra vonatkozó igazolásokat,
köteles haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül igazolni a szükséges dokumentumok
beszerzésére vonatkozó intézkedések megtételének tényét. A foglalkoztatott a beszerzéssel
érintett dokumentumokat a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül köteles átadni a
személyügyekért felelős munkatárs részére.

9. A munkaköri feladatok meghatározása

9.1. A munkaköri feladatok meghatározását munkavállaló esetében a munkaköri leírás
tartalmazza. A munkaköri leírás csak olyan mértékű és jellegű feladatokat állapíthat meg,
amelyeket a foglalkoztatott a jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, így különösen a
munkavégzésre és munkaidőre irányadó rendelkezések, valamint a képzettsége és gyakorlata
alapján felelősségteljesen, az elvárt szakmai színvonalon képes ellátni.

9.2. A munkaköri feladatok megváltozása esetén a foglalkoztatott munkaköri leírását annak
megfelelően módosítani kell. A munkaköri leírás módosítására a 9.1. pontban foglaltak
irányadóak.

9.3. Határozott időre történő jogviszony létesítés esetén a helyettesítés céljából alkalmazott
munkavállaló munkaköri leírásában ellátandó feladatok tartalmának meg kell egyezniük az
általa helyettesített munkavállaló álláshelyén ellátandó feladatokkal.

III. FEJEZET
A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY MÓDOSÍTÁSA

10. Jogviszony módosítása

10.1. A munkaviszony módosítása mind a munkáltatói jogkör gyakorlója, mind a munkavállaló
által kezdeményezhető. Munkaszerződést módosítani – jogszabályban meghatározott
kivételekkel – csak a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével lehet.

10.2. A módosításra vonatkozó igény felmerülése esetén a kérelmet a munkavállalónak, közvetlen
felettesének (adott ágazat), vezetőjének kell a módosítás javasolt időpontját megelőzően
eljuttatnia.
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10.3. A kérelmet az ágazatvezető továbbítja engedélyezésre az ügyvezető részére.

10.4. Az ügyvezető jóváhagyását követően a személyügyekért felelős munkatárs elkészíti a
szükséges munkaügyi dokumentumot.

11. Munkakör módosítás

11.1. Ha az ágazatvezető az ágazathoz tartozó munkavállalót a munkaszerződésében meghatározott
munkakörből egy másik munkakörbe kívánja áthelyeztetni, ezt a munkáltatói jogkör
gyakorlója részére címzett, feljegyzés formájában kell előterjesztenie.

11.2. A munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélye alapján a munkaszerződést módosítani kell és
a jogviszonyban bekövetkezett változásról, munkaszerződést módosító okmány kiállítására
kerül sor.

IV. FEJEZET
A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY TARTALMA

12. Összeférhetetlenség

12.1. A foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőzően a személyügyekért felelős munkatárs
tájékoztatja az érintettet a jogviszonyra vonatkozó jogszabályokban meghatározott
összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésekről, valamint az összeférhetetlenséggel
kapcsolatos kérelmek elbírálásának, illetve bejelentések kezelésének rendjéről.

12.2. Az erre a célra rendszeresített nyomtatványok kitöltésével és aláírásával a munkavállaló
nyilatkozik arról, hogy
a) az összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatást megkapta, megértette és tudomásul

vette;
b) vele szemben nem áll fenn a jogviszony létesítésekor összeférhetetlenségi ok;
c) felmerülhet-e vele szemben a Társaság Összeférhetetlenségi Utasításban megjelölt

összeférhetetlenségi ok(ok).

12.3. A nyilatkozat megtételéhez a személyügyekért felelős munkatárs biztosítja a
nyomtatványokat.

12.4. Amennyiben az összeférhetetlenségi ok fennállhat, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány
kitöltésével az érintett bejelenti a jogviszonyt, illetve kérelmezi a munkáltatói jogkör
gyakorlójától a jogviszony létesítésének engedélyezését, illetve fenntartását.

12.5. A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavállaló számára további munkavégzésre irányuló
jogviszony létesítését abban az esetben engedélyezheti, ha a tevékenység jellege a Társaság
érdekeit nem sérti.

12.6. A munkavállaló további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más
keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – a tudományos,
oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony (a
továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység), továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység
kivételével – kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével létesíthet.
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12.7. A munkavállaló annak létesítését megelőzően köteles írásban bejelenteni a munkáltatói jogkör
gyakorlója részére a gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, valamint a
közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt.

12.8. A munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató felmondással megszüntetheti, ha a
munkavállaló az előzetes engedély kérését vagy a bejelentés megtételét elmulasztja.

12.9. A foglalkoztatott köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben törvényben
meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve, ha a foglalkoztatási jogviszonyának
fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül.

12.10. Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a foglalkoztatottat az összeférhetetlenség
megszüntetésére szólítja fel, a foglalkoztatott a felszólításban előírt határidőn belül az
ügyvezető részére köteles bemutatni az összeférhetetlenség megszüntetését bizonyító
igazolást, okiratot.

12.11. A 12.10. pontban foglaltak irányadók abban az esetben is, ha a foglalkoztatott
jogviszonyának fennállása alatt a korábban engedélyezett munkavégzésre irányuló további
jogviszonyával kapcsolatban a munkáltatói jogkör gyakorlója összeférhetetlenséget állapít
meg.

13. Személyes adatokban bekövetkező változás

13.1. Amennyiben a foglalkoztatott személyes adataiban változás következik be (lakcím,
bankszámlaszám, családi állapot változása, gyermekszületés, névváltozás stb.), köteles arról a
személyügyekért felelős szervezeti munkatársat haladéktalanul, de legkésőbb a változás
bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából
eredő, esetlegesen felmerülő következményeket a foglalkoztatott viseli.

13.2. Amennyiben a személyügyekért felelős munkatárs által kezelt valamely személyes adat
helyesbítésre, törlésre vagy a kezelése korlátozásra kerül, e változások átvezetése után az
intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azokat az adatkezelőket és adatfeldolgozókat,
amelyek részére a változással érintett adatot korábban továbbította, annak érdekében, hogy
azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük
tekintetében végrehajtsák.

14. Öltözködési előírások

14.1. A foglalkoztatott a Társaságnál történő munkavégzése során köteles megfelelő öltözékben,
ápolt és tiszta külsővel megjelenni.

15. Távmunkavégzés

15.1. Távmunkavégzés az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén kezdeményezhető:
a) a feladat jellege lehetővé teszi a Társaság székhelyén kívüli foglalkoztatást;
b) a feladat ellátása során kezelt – keletkező, felhasznált, feldolgozott és továbbításra kerülő

adatok védelmére, biztonságára vonatkozó követelmények lehetővé teszik azoknak
információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel történő továbbítását;

c) a Társaság és az álláshelyet betölteni kívánó vagy betöltő foglalkoztatott kölcsönös



10

szándéka erre irányul;
d) a Társaság részére aránytalan költségtöbbletet nem jelent.

15.2. A távmunkavégzés megállapításánál különösen figyelembe kell venni a következő
körülményeket: a munkába járásra fordított idő, a foglalkoztatott egészségügyi állapota, az
ellátandó feladatkör jellege, a közvetlen munkahelyi vezető támogatása, gyermeket váró
szülő, 4 éves vagy annál fiatalabb gyermeket nevelő szülő, többgyermekes szülő, fogyatékkal
élő foglalkoztatott.

15.3. A távmunkavégzés elrendeléséről az ágazati vezető véleménye alapján az ügyvezető dönt és
távmunkavégzésre irányuló megállapodást köt a foglalkoztatottal, továbbá a megállapodás
létrejöttét a munkaszerződésben is rendezi.

15.4. Távmunkavégzés esetén a Társaság informatikusa és adatvédelmi referense felelős a
vonatkozó IT biztonsági oktatást a foglalkoztatott részére megtartani, valamint a
foglalkoztatott nyilatkozik az IT biztonsági feltételek meglétéről (naprakész végpontvédelem,
biztonsági kapcsolat, biztonságos adattárolás, eszköz kizárólagos használata, kizárólag
munkavégzés célú használat).

15.5. Távmunkavégzés esetén a kapcsolattartás és a feladatok kiadása elektronikus úton, a
munkavégzés céljából rendelkezésre bocsátott elektronikus postafiók használatával, telefonon,
személyes egyeztetés útján vagy jogszabályban meghatározott esetben írásban történik. Az
otthoni munkavégzéshez – eltérő megállapodás hiányában – a foglalkoztatott a saját
tulajdonában lévő elektronikus eszközöket használja.

15.6. Távmunkavégzés során – amennyiben az a távmunkavégzés elrendeléséről szóló
megállapodásban foglaltaktól eltér – a foglalkoztatott részére közvetlen felettese legkésőbb a
feladat teljesítésének megkezdését megelőző munkanapon írásban állapítja meg és
elektronikusan továbbítja az egyedi ügyekkel kapcsolatban a kapcsolattartás módját, a
feladatok végrehajtásának határidejét és a munkavégzéshez szükséges egyéb információkat.

15.7. Távmunkavégzés során a feladat elvégzettnek tekinthető, ha az elrendelésben meghatározott
feltételeknek megfelelő minőségben és mennyiségben az ügyvezető részére elektronikusan
hozzáférhetővé vált.

15.8. Távmunkavégzés esetén, amennyiben a kiadott feladat határidőben való elvégzése a
foglalkoztatott részéről önhibáján kívüli okból akadályba ütközik, azt a távmunkát végző
foglalkoztatott haladéktalanul, de legkésőbb az akadály felmerülésétől számított 1 (egy)
munkanapon belül írásban – elektronikus levélben – jelzi az ügyvezető részére. Az
elektronikus úton történő kapcsolatfelvételben való akadályoztatás esetén a kapcsolattartás
telefonon is történhet, amelyet dokumentálni kell.

15.9. Az ügyvezető a távmunkavégzés időtartama alatt ellenőrizheti a távmunkát végző
foglalkoztatott munkavégzését. A munkáltatói jogkör gyakorlója előzetes bejelentés alapján
jogosult a foglalkoztatott által a munkavégzés helyeként megjelölt ingatlanba történő
belépésre és a távmunkavégzéssel összefüggő biztonsági követelmények, a munkavégzéshez
használt eszközök és a munkavégzés helyének ellenőrzésére.

15.10. A távmunkát végző foglalkoztatott munkanapokon, munkaidőben a munkafeladatok
fogadása érdekében elérhetőségét a meghatározott kommunikációs eszközök útján biztosítja.
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15.11. A távmunkát végző foglalkoztatott az ügyvezető felhívására köteles ellenőrzés céljából
átadni a munkavégzéshez használt elektronikus eszközöket.

15.12. A távmunkát végző foglalkoztatott az ügyvezetővel külön egyeztetett időpontban a Társaság
székhelyén köteles megjelenni és ott munkát végezni.

15.13. A távmunkát végző foglalkoztatott részére kiadott feladatokról, valamint a kiadott és
visszajuttatott ügyiratokról az ágazatvezető nyilvántartást vezet, amely alkalmas az ügyiratok,
valamint a feladatok elvégzésének nyomon követésére.

15.14. A távmunkavégzés sajátos jellegére tekintettel – a munkaszerződés eltérő rendelkezése
hiányában – a napi munkaidő beosztásának joga a foglalkoztatottat illeti (kötetlen
munkarend).

15.15. A foglalkoztatott munkaidő-nyilvántartást vezet, és azt a munkáltatói jogkör gyakorlójának
havonta, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 1. munkanapjáig leadja.

16. Teljesítményértékelés

16.1. A teljesítményértékelés részletes szabályait a Társaság által alkotott Teljesítményértékelésre
vonatkozó hatályos szabályzat tartalmazza.

17. Fegyelmi vétség, fegyelmi felelősség

17.1. Fegyelmi vétséget követ el a munkavállaló, ha munkaviszonyából eredő kötelezettségét
vétkesen megszegi.

17.2. Fegyelmi vétségnek minősül különösen a munkavégzéssel kapcsolatos szabályok megsértése,
így különösen az utasítások jogellenes megtagadása, a munka elvégzésére vonatkozó
jogszabályi előírások, szakmai szokások be nem tartása, a tulajdonvédelemre és a munkaidőre
vonatkozó rendelkezések megsértése, vagy a munkára képes állapot hiánya.
Kötelezettségszegésnek minősül továbbá az összeférhetetlenségi szabályok be nem tartása.

17.3. A Munkáltató fegyelmi vétség esetén az alábbi hátrányos jogkövetkezményeket jogosult
alkalmazni:

- szóbeli figyelmeztetés (a munkavégzéssel kapcsolatos szabályok enyhe megsértése
esetén)

- írásbeli figyelmeztetés (a munkavégzéssel kapcsolatos szabályok ismétlődő enyhe, vagy
közepesen súlyos megsértése esetén).

A Munkáltató a munkavégzéssel kapcsolatos szabályok ismétlődő közepesen súlyos vagy
súlyos megsértése esetén, a cselekmény súlyától függően felmondással vagy azonnali
hatályú felmondással jogosult megszüntetni a Munkavállaló munkaviszonyát.

17.4. A hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására az Ügyvezető jogosult a vétkes kötelezettségszegés
tudomására jutásától számított 15 napon belül. Az ügy jellegétől és súlyától függően a
kötelezettségszegés előzetes kivizsgálást igényelhet, melyet a fenti határidőben kezd meg az
Ügyvezető és azt a lehető legrövidebb időn belül befejezi.
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V. FEJEZET
A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

18. A foglalkoztatási jogviszony megszűnése, megszüntetése

18.1. A munkaviszony az Mt. szerinti megszüntetési okok valamelyikével szüntethető meg, vagy
szűnik meg.

18.2. Amennyiben a munkavállaló a munkaviszony megszüntetését közös megegyezéssel,
felmondással vagy azonnali hatályú felmondással kéri, köteles az erre irányuló írásbeli
jognyilatkozatát haladéktalanul a munkáltatói jogkör gyakorlójának bemutatni. A jelzést
követően a személyügyekért felelős munkatárs egyeztet a munkavállalóval a szabályos
jogviszony-megszüntetés érdekében.

18.3. Amennyiben a munkaviszony megszüntetését az ágazat vezetője kezdeményezi, köteles az
erre irányuló szándékát a munkáltatói jogkör gyakorlója részére haladéktalanul jelezni. A
jelzést követően a személyügyekért felelős munkatárs egyeztet a munkáltatói jogkör
gyakorlója és az ágazat vezetőjével a szabályos jogviszony megszüntetés érdekében.

18.4. A 18.2.-18.3. pont szerinti lefolytatott egyeztetést követően a személyügyekért felelős
munkatárs előkészíti a foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséről, megszűnéséről
rendelkező munkaügyi iratot, és azt döntéshozatalra továbbítja – a Társaság jogi
képviselőjével történt egyeztetést követően – a munkáltatói jogkör gyakorlója részére.

19. A jogviszony megszűnésének, megszüntetésének eljárásrendje

19.1. Jogviszonyának megszűnése, megszüntetése esetén a foglalkoztatott köteles a Társaság által
részére átadott eszközökkel, iratokkal, igazolványokkal az elszámolási lapon a 19.2. pontban
részletezettek szerint elszámolni, a szükséges aláírásokat, igazolásokat beszerezni, illetve
eszközöket, igazolványokat leadni.

19.2. A foglalkoztatott legkésőbb az utolsó munkában töltött napján
a) a személyügyekért felelős munkatársnál leadja a jogviszony megszűnéssel,

megszüntetéssel kapcsolatos járandóságok elszámolásának és okiratok, igazolások
kiadásának feltételéül szolgáló elszámolási lapot, valamint

b) az ágazatvezetővel vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója által az átadás-átvételre kijelölt
foglalkoztatottal közösen elkészíti az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, amelynek egy
példányát – további megőrzés céljából – a személyügyekért felelős munkatárs részére átad.

19.3. Az elszámolást követően a személyügyekért felelős elkészíti a jogszabályi rendelkezések
szerint meghatározott igazolásokat, és gondoskodik a járandóságok számfejtéséről.

19.4. A foglalkoztatott köteles munkahelyváltás, foglalkoztatási jogviszony megszűnése,
megszüntetése, valamint 30 napot meghaladó tartós távollét (fizetés nélküli szabadság, szülési
szabadság, stb.), vagy a munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli, 30 napot meghaladó
időtartamú mentesülés esetén átadás-átvételi eljárás keretében a munkaköri feladatokat, illetve
az annak ellátásával összefüggő információkat és iratokat átadni a munkáltatói jogkör
gyakorlója által kijelölt átvevőnek.
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19.5. A 19.4. pont szerinti esetben munkáltatói jogkör gyakorlója az érintett ágazat
foglalkoztatottjai közül kijelöli a munkakör kapcsán ellátandó feladatot, munkaköri feladatot
átvevő személyt vagy személyeket. Kijelölés hiányában az átvevő az adott ágazat vezetője.

19.6. Munkaköri feladatok átadás-átvételét úgy kell megszervezni, hogy a munka folyamatossága
biztosítva legyen, és az legkésőbb a foglalkoztatott utolsó munkában töltött napján
megtörténjen.

19.7. A munkaköri feladatok átadás-átvételét az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell
rögzíteni (átadás-átvételi jegyzőkönyvbe kell foglalni).

19.8. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmi követelménye, hogy az érintett ágazat feladatkörébe
tartozó, SZMSZ-ben meghatározott feladatok végrehajtásának feladatok átadásakor fennálló
helyzetéről átfogó képet adjon. A jegyzőkönyvnek az átadó feladataira vonatkozóan az
alábbiakat javasolt tartalmaznia:
a) az átadó foglalkoztatott és átvevő foglalkoztatott nevét, az átadásra kerülő feladatkör,

munkakör megnevezését;
b) a feladat átadás-átvétel helyét, időpontját;
c) folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban az átadásig tett intézkedéseket, az ügyek

elintézési határidejét, a kapcsolattartók megnevezését, az ügyre vonatkozó, elektronikusan
tárolt információk elérési útvonalát;

d) közvetlen felettes által kiadott feladatok, intézkedések végrehajtásával kapcsolatos
intézkedéseket;

e) a feladat átadás-átvételét követő időszakra vonatkozó, előre ismert szakmai feladatok
leírását, határidejét, ismert kapcsolattartók megnevezését;

f) a hatályos szerződésekkel, illetve egyéb kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos adatokat;
g) az átadó foglalkoztatott feladatköréhez, munkaköréhez tartozó dokumentumokat,

információkat;
h) a feladat átadás-átvételével kapcsolatos egyéb észrevételeket;
i) átadó foglalkoztatott és átvevő foglalkoztatott aláírását;
j) az érintett ágazat vezetőjének aláírását;
k) az átadó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a visszaadott eszközökön, levelezési

rendszerben gondoskodott arról, hogy ne maradjanak olyan személyes adatok vagy
különleges adatok, amelyek kezelésére a Társaság nem jogosult.

19.9. Amennyiben a feladat átadás-átvételekor az átadó foglalkoztatott rendkívüli ok miatt
akadályoztatva van (a továbbiakban: akadályoztatott foglalkoztatott), vagy a feladat átadás-
átvételét megtagadja, abban az esetben az ágazatvezető jegyzőkönyvet készít.

19.10. A jegyzőkönyvet két példányban kell elkészíteni, amelyből egy példány az átadó
foglalkoztatottnál és egy példány a személyügyekért felelős munkatárs részére kell átadni
megőrzés céljából.

19.11. Amennyiben az átadó foglalkoztatott a feladat átadás-átvételi kötelezettségének – neki
felróható okból – nem tesz eleget, úgy a Társaság a foglalkoztatottra vonatkozó felelősségi
szabályok alapján érvényesítheti igényét.

20. Jogviszony megszűnés és megszüntetés általános szabályai

20.1. A munkaviszony megszűnését és megszüntetését az Mt. X. (63.-85.§) fejezete szabályozza.
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VI. FEJEZET
A MUNKAVÉGZÉS ÉS A TÁVOLLÉTEK SZABÁLYAI

21. Munkarend

21.1. Általános munkarend esetén a munkavállalók teljes munkaideje heti 40 óra (teljes munkaidő).
A munkavégzés kezdő és befejező időpontja általános esetben hétfőtől csütörtökig 8.00 órától
16.30 óráig tart, míg pénteken 8.00 órától 14.30 óráig.

21.2. A foglalkoztatott írásbeli indokolt kérelmére a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult dönteni
az általánostól eltérő munkarend (egyedi munkarend) alkalmazásáról. Döntéséről köteles
tájékoztatni a személyügyekért felelős munkatársat.

21.3. A napi munkaidő az Mt. 92. § (1) bekezdésében foglaltnál kevesebb is lehet (részmunkaidő),
de napi négy óránál rövidebb nem lehet, a részmunkaidőt kivéve. Ebben az esetben az
egyébként járó illetményt, munkabért arányosan csökkenteni kell.

21.4. A foglalkoztatottra irányadó napi munkaidő teljesítését a szervezeti egység vezetője kíséri
figyelemmel és ellenőrzi.

21.5. A munkáltató a munkavállaló kérelmére a gyermek négyéves koráig – három vagy több
gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek hatéves koráig – köteles a munkaszerződést
az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartalmú részmunkaidőre módosítani.

21.6. A foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt a részmunkaidőben történő foglalkoztatás
megállapítását a foglalkoztatott írásbeli kérelme alapján – az ágazatvezető előzetes
véleményének kikérését követően – a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezi.

21.7. A foglalkoztatott beosztás szerinti napi munkaideje – a részmunkaidőt kivéve – négy óránál
rövidebb nem lehet, és a beosztás szerinti napi munkaidő a tizenkét órát, a beosztás szerinti
heti munkaidő a negyvennyolc órát nem haladhatja meg.

21.8. A foglalkoztatott részére a napi munkájának befejezése és a következő napi munkakezdés
között legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani.

21.9. A foglalkoztatott a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alól – a
munkavégzés megszakításával – a munkaközi szünet és az engedélyezett távollét idejére
mentesül.

21.10. A távollét történhet hivatalból (hivatalos távollét), illetve engedélyezhető magáncélból is. A
foglalkoztatott kizárólag az ágazat vezetőjének engedélyével maradhat távol a munkavégzés
helyétől. A magáncélú távollétből eredő távolmaradást a foglalkoztatott köteles ledolgozni.

21.11. Igazolatlan távollétnek minősül, ha a foglalkoztatott – az ágazat vezetőjének engedélye
nélkül – az általános munkarend szerint meghatározott munkaidő kezdete után érkezik, vagy
onnan a munkaidő vége előtt távozik. Az igazolatlan távollét időtartama megegyezik azzal
az idővel, amellyel a napi munkaidő megrövidült.
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21.12. A munkaidő nem teljesítése esetén az ágazat vezetője kezdeményezheti munkáltatói jogkör
gyakorlója felé az érintett foglalkoztatott írásban történő figyelmeztetését. Az okirat a
személyi anyagban elhelyezésre kerül.

21.13. Az általános munkarend tekintetében munkavégzési helyen töltött időnek minősül
a) a Társaság székhelyén és bármely telephelyén töltött idő;
b) más szerv, társaság olyan székhelyén, illetve telephelyén töltött idő, ahol

a  foglalkoztatottnak a  feladatainak ellátásával összefüggésben kell megjelennie és
c) az a) és b) pont szerinti helyek (ezen fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt:

munkavégzés helye) közötti utazással töltött idő.

22. Munkaidő elszámolása, munkaközi szünet

22.1. Általános munkarend esetén a foglalkoztatott az ágazat által vezetett, az erre a célra
rendszeresített nyomtatvány (jelenléti ív) aláírásával igazolja a munkavégzés helyén való
megjelenés és tartózkodás tényét. Távollétének indokát a jelenléti íven az e Szabályzat
szerinti rövidítés alkalmazásával előzetesen meg kell jelölnie.

22.2. A jelenléti ívek eredeti példányát a tárgyhónapot követő hónap legkésőbb 5. napjáig a
személyügyekért felelős munkatárs részére kell leadni. A jelenléti íven azokat a
keresőképtelenséggel érintett időszakokat is fel kell tüntetni, amelyekről a foglalkoztatott még
nem adott le orvosi igazolást.

22.3. A munkaidő nem teljesítése esetén az ágazat vezetője kezdeményezheti a munkáltatói jogkör
gyakorlója felé az érintett foglalkoztatott írásban történő figyelmeztetését. Az okirat a
személyi anyagban elhelyezésre kerül.

22.4. A munkaidőkeret végén keletkezett munkaidőtöbblet ellenértékeként az ágazat vezetője
igazolt fizetett távollétet engedélyezhet.

22.5. A foglalkoztatott munkából való távolmaradása csak akkor tekinthető igazoltnak, ha a
jogszabályban foglalt esetekben vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélye alapján
mentesül a rendelkezésre állási, illetve a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól.

22.6. A foglalkoztatott köteles rendkívüli távollét bekövetkezésekor haladéktalanul értesíteni az
ágazat vezetőjét a távollétének okáról és várható időtartamáról, valamint – a
keresőképtelenség időtartama alatt is – az ágazat vezetőjét tájékoztatni a munka felvételének
várható napjáról.

Ha a foglalkoztatott az értesítési kötelezettségének teljesítésére önhibáján kívül eső okból nem
képes, köteles az akadályoztatásának megszűnését követő legrövidebb időn belül értesítési
kötelezettségének eleget tenni. A tájékoztatási kötelezettséget indokolt esetben a
foglalkoztatott közeli hozzátartozója, illetve közvetlen munkatársa útján is teljesítheti.

22.7. Az ágazat vezetője a foglalkoztatott várhatóan öt munkanapot meghaladó rendkívüli távolléte
esetén erről – orvosi igazolás hiányában is – haladéktalanul írásban értesíti a személyügyekért
felelős munkatársat.

22.8. A munkavállaló részére, ha a munkaidő a napi hat órát meghaladja harminc perc, ha a kilenc
órát meghaladja, további huszonöt perc munkaközi szünetet kell – a munkavégzés
megszakításával – biztosítani.



16

22.9. A munkaközi szünet törvény alapján járó időtartamából harminc percet lehetőleg
egybefüggően kell igénybe venni.

22.10. A munkaközi szünet a munkavégzés helyén kívül is eltölthető.

23. Szabadság kiadása

23.1. A tárgyévre járó szabadság mértékét a személyügyekért felelős munkatárs állapítja meg a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, és közli a foglalkoztatottakkal a tárgyév január
15. napjáig. A foglalkoztatottnak a feltételhez kötött pótszabadságokról az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványokon nyilatkozatot kell tennie és jogosultságát igazolnia
kell:
a) egészségügyi állapotra tekintettel járó pótszabadság esetén a rehabilitációs hatóság vagy

jogelődjei által kiadott minősítés, szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági
bizonyítvány, illetve rokkantsági ellátás, fogyatékossági támogatás, vakok személyi
járadékának folyósításáról szóló igazolás bemutatásával,

b) gyermek után járó pótszabadság esetén erre rendszeresített nyilatkozaton a gyermekek
számára, életkorára és egészségügyi állapotára vonatkozó adatok közlésével,

c) apa gyermeke születése esetén járó pótszabadsága esetén a gyermek születési anyakönyvi
kivonatának bemutatásával.

23.2. A munkáltatói jogkör gyakorlója – a foglalkoztatott igényének megismerése után – a tárgyév
január 31-ig éves szabadságolási tervet (a továbbiakban: szabadságolási terv) készít a
szabadságok tárgyévi ütemezéséről, s arról a foglalkoztatottat tájékoztatja.

23.3. A szabadságolási tervben foglaltaktól a foglalkoztatott kérelmére el lehet térni, a
foglalkoztatott megkezdett szabadságát kivételesen fontos érdekből meg lehet szakítani. A
foglalkoztatottnak a megszakítással összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit a
munkáltató megtéríti.

23.4. A foglalkoztatott a szabadságkérelmét, illetve a szabadság igénybevételét az erre a célra
rendszeresített nyomtatvány kitöltésével jelzi, amelyet engedélyezésre, illetve
tudomásulvételre a közvetlen felettes vezető részére kell megküldeni.

23.5. A szabadság kivételére, illetve kiadására vonatkozó igényt – az előre nem látható ok
kivételével – a szabadság megkezdését legalább 15 nappal megelőzően be kell jelenteni.
Amennyiben a foglalkoztatottat érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a
munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetve családi körülményeire
tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna, a foglalkoztatott erről haladéktalanul
értesíti a munkáltatói jogkör gyakorlóját. Ebben az esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója a
szabadságot a tizenöt napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles
kiadni, illetve kivételét tudomásul venni. A foglalkoztatott a munkáltatói jogkör gyakorlója
felszólítása esetén a körülmény fennállását a munkába állásakor haladéktalanul igazolni
köteles.

23.6. A szabadságot az esedékességének évében kell kiadni és kivenni. Ettől eltérni az Mt. 123. §
(2)-(6) bekezdésében meghatározott esetekben és módon lehetséges.
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23.7. A tárgyévet megelőző évről rendelkező szabadságnyilvántartó lapokat az ágazatvezetők
összegyűjtik, és azokat tárgyév január 10. napjáig megküldik a személyügyekért felelős
munkatárs részére, amely alapján a személyügyekért felelős munkatárs tárgyév január 15.
napjáig tájékoztatást nyújt az előző évben igénybe nem vett szabadságokról és az
igénybevétel lehetőségének határidejéről.

23.8. A szabadság kiadására egyebekben az Mt. 122-125. §-ának rendelkezései az irányadóak.

24. A rendkívüli munkaidő elrendelése, nyilvántartása, elszámolása, ügyelet, készenlét
elrendelése

24.1. Rendkívüli munkavégzés elrendelésére az irányítása alá tartozó foglalkoztatottak esetében a
ágazat vezetője jogosult az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.

24.2. A foglalkoztatottak részére elrendelt rendkívüli munkaidőről szóló, az ágazat vezetője által
aláírt nyomtatványt a tárgyhónapot követő hónap 1. munkanapjáig meg kell küldeni a
személyügyekért felelős szervezeti munkatárs részére.

24.3. A beosztás szerinti munkaidőn felül teljesített munkavégzés időtartama csak abban az esetben
vehető figyelembe, ha a munkavégzést az arra jogosult a 24.1. pont szerint írásban előzetesen
elrendelte. Nem minősül rendkívüli munkaidőben történt munkavégzésnek az az időtartam,
amely alatt a foglalkoztatott saját elhatározása alapján, az ágazatvezetőjének írásbeli
elrendelése nélkül végzett munkaidőn túli munkát.

24.4. A rendkívüli munkavégzésért a munkavállalónak annak időtartamával azonos mértékű
szabadidő jár. A rendkívüli munkavégzésért járó szabadidő kiadása iránt a rendkívüli
munkavégzést elrendelő vezető intézkedik.

24.5. A foglalkoztatott részére rendes szabadság csak a rendkívüli munkaidőben történt
munkavégzés ellentételezéseként járó szabadidő kiadását követően adható ki.

24.6. Ha a rendkívüli munkavégzés ellentételezéseként a munkavállalót megillető szabadidőt
harminc napon belül nem lehet kiadni, azt pénzben meg kell váltani.

24.7. A rendkívüli munkavégzést igazoló, valamint a szabadidő kiadásáról, illetve a pénzbeli
megváltásról rendelkező iratot a rendkívüli munkavégzést elrendelő ágazatvezető a
személyügyekért felelős munkatárs részére eljuttatja. A rendkívüli munkaidőért járó
szabadidő pénzbeli megváltásáról a gazdasági vezető intézkedik.

24.8. A tárgyévben teljesített rendkívüli munkavégzések időtartamáról a személyügyekért felelős
munkatárs – az elrendelhető rendkívüli munkavégzés jogszabályban meghatározott éves
keretének figyelemmel kísérése érdekében – nyilvántartást vezet, és az Mt. 109. §-a szerint
tárgyévre meghatározott éves rendkívüli munkaidő maximális mértékének elérését
megelőzően jelzi azt a rendkívüli munkavégzés elrendelésére jogosult vezető részére.

24.9. Ügyelet, illetve készenlét elrendelésére az Mt. 110.-112. §-a alapján az irányítása alá tartozó
foglalkoztatottak esetében az ágazat vezetője jogosult az erre a célra rendszeresített
nyomtatvány kitöltésével.
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25. Mentesülés a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól

25.1. A munkavállaló az Mt. 55. §-ában meghatározott esetekben mentesül a rendelkezésre állási,
valamint a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól.

25.2. A véradásról szóló igazolást a véradást követő 5 napon belül a „Szabadságnyilvántartó lap”
mögé kell tűzni. A véradásért biztosított szabadidő igénybe vétele és annak tudomásulvétele a
„Szabadságnyilvántartó lapon” történik.

25.3. Keresőképtelenség miatti távollét esetén annak tényéről a foglalkoztatott köteles a közvetlen
felettes vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni, aki szintén haladéktalanul köteles ezt jelezni a
munkáltatói jogkör gyakorlójának. A tájékoztatási kötelezettséget indokolt esetben a
foglalkoztatott közeli hozzátartozója, illetve közvetlen munkatársa útján is teljesítheti.

25.4. A keresőképtelenséget a keresőképtelenség, illetve keresőképesség elbírálására és igazolására
jogosult orvos igazolja. A foglalkoztatott az orvosi igazolást (Orvosi igazolás a
keresőképtelen (terhességi) állományba vételről, Orvosi igazolás folyamatos
keresőképtelenségről, Igazolás fekvőbeteg-gyógyintézetben történő gyógykezelésről) a
keresőképtelenség lezárását követően azonnal, két hetet meghaladó folyamatos
keresőképtelenség esetén pedig legkésőbb a tárgyhónap 25. napjáig a személyügyekért felelős
munkatárs részére eljuttatja.

25.5. A munkáltatói jogkör gyakorlója a betegszabadság, illetve a táppénz igénybevétele alatt a
keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pontja alapján indokolt esetben
kezdeményezheti a foglalkoztatott keresőképtelenségének felülvizsgálatát a fővárosi és
megyei kormányhivatal egészségbiztosítási feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti
járási hivatalánál.
A munkáltató által elrendelt, a foglalkoztatott feladataival összefüggő egy vagy több naptári
napot igénybe vevő – a Társaság szervezetén kívül tartandó – megbeszélés, képzésen való
részvétel, kiküldetés, belső ellenőrzés hivatalos távollétnek minősül.

25.6. A fizetés nélküli szabadság eseteit és igénybevételének szabályait az Mt. 128-133. §-a
tartalmazza. A fizetés nélküli szabadságot a távollétjelentésen „FN” megjelöléssel kell jelölni.

25.7. A foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság kiadására irányuló kérelmet közvetlen
feletteséhez köteles benyújtani. Az ágazatvezető – a fizetés nélküli szabadság jogszabályban
nem meghatározott, munkáltatói mérlegelést igénylő esetekben történő engedélyezése esetén
véleményével együtt – azt köteles döntéshozatal céljából a munkáltatói jogkör gyakorlója
(ügyvezető) részére megküldeni. A munkáltatói jogkör gyakorlója a döntéséről értesíti a
foglalkoztatottat.

25.8. A jelenléti íven használatos megjelölések:
a) tanulmányi szerződés alapján fizetett, tanulmányi célú, munkavégzési kötelezettség

teljesítése alóli mentesítés: „TSZ”,
b) tanulmányok folytatása céljából történő munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli

mentesítés tanulmányi szerződés nélkül: „TM”,
c) véradás miatti mentesülés: „VME”,
d) munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesülés egyéb esetei: „ME”,
e) gyermeke születése esetén az apát megillető szabadság: „ASZ”,
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f) szülési szabadság: „GY”,
g) gyermekápolási táppénzre jogosító munkanap: „GYÁP”,
h) rendkívüli munkaidő teljesítéséért járó szabadidő: „CS”,
i) otthoni munkavégzéssel ellátott munkanap: „OM”,
j) szabadság: „SZ”,
k) fizetés nélküli szabadság: „FN”,
l) keresőképtelenség miatti távollét: „B”,
m) hivatalos távollét: „HT”.

MÁSODIK RÉSZ

VII. FEJEZET
A FOGLALKOZTATOTT KÉPZÉSÉRE, TOVÁBBKÉPZÉSÉRE VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK

26. Tanulmányi szerződés nélküli iskolarendszeren kívüli képzések

26.1. A munkáltatói jogkör gyakorlója az iskolarendszeren kívüli (a képzés résztvevői nem állnak a
képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban) képzéseket, átképzéseket,
továbbképzéseket, vezetői továbbképzéseket, képesség- és készségfejlesztő tréningeket,
tanfolyamokat, nyelvi jellegű továbbképzéseket szervezhet a foglalkoztatottak részére.

26.2. A foglalkoztatott a 26.1. pont szerinti programokban kijelölés vagy önkéntes jelentkezés útján
vehet részt.

26.3. A foglalkoztatott az ágazat vezetőjének javaslata alapján a munkaköréhez ellátandó
feladatokhoz kapcsolódó iskolarendszeren kívüli képzésen történő részvételre kötelezően
kijelölhető. A foglalkoztatott képzésre való kötelező kijelölését az ágazat vezetője
kezdeményezi a munkáltatói jogkör gyakorlójánál. A kérelemben indokolni kell, hogy a
képzés miért nélkülözhetetlen a foglalkoztatott munkaköréhez tartozó ellátandó feladatok
szakszerűbb, hatékonyabb ellátásához, továbbá meg kell adni a képzés várható költségét,
valamint a kérelemhez csatolni kell a képzés szervezője által kibocsátott igazolást arról, hogy
a képzés iskolarendszeren kívülinek minősül. A foglalkoztatott kötelező kijelölése esetén a
munkáltató a képzéssel kapcsolatos valamennyi költséget megtéríti, valamint a
tanulmányokon való részvételre és a vizsgákra való felkészülésre tanulmányi munkaidő-
kedvezményt biztosítja.

26.4. Az ismételt vizsga, valamint az arra való felkészítés költségeit a foglalkoztatott köteles
viselni. Az ismételt vizsgára tanulmányi munkaidő-kedvezmény nem illeti meg a
foglalkoztatottat.

26.5. A képzéseken való részvétel kötelező, ha a foglalkoztatott kijelölésre került, és erről a
munkáltató döntött.

26.6. Azt a foglalkoztatottat, aki a képzésen önhibáján kívül vagy neki fel nem róható okból,
igazoltan nem tud részt venni, a munkáltató felé helytállási, illetve visszatérítési kötelezettség
nem terheli.
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26.7. A foglalkoztatott részére a munkaköréhez kapcsolódó feladatokból eredő akadályoztatása,
illetve rendkívüli körülmények bekövetkezése miatt – kivételesen, az ágazat vezetőjének
jóváhagyásával – az oktatás időtartamának legfeljebb 40%-áról a távolmaradás igazolható. Az
oktatásról kiállított igazolás, bizonyítvány, tanúsítvány, illetve részvételt igazoló egyéb okirat
csak akkor fogadható el, ha a foglalkoztatott az oktatás legalább 60%-án részt vett.

26.8. Az oktatás, képzés szervezője által kiállított részvételi igazolást, bizonyítványt, tanúsítványt,
illetve a részvételt igazoló egyéb okiratot a munkavállaló köteles a kiállításától számított 3
munkanapon belül a személyügyekért felelős munkatárs részére bemutatni. A bemutatott
dokumentum másolatát a személyügyekért felelős szervezeti egység a foglalkoztatott
személyi anyagában helyezi el.

26.9. A szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken való részvételt és
költségeinek kifizetését az ágazat vezetőjének javaslata alapján a munkáltatói jogkör
gyakorlója engedélyezi a munkavállaló részére.

26.10. A szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken való részvételre kötelezés
esetén a munkáltató biztosítja a szükséges szabadidőt és viseli a költségeket. A szabadidő
időtartamára illetmény, illetve munkabér illeti meg a munkavállalót.

27. A foglalkoztatott által vállalt képzés

27.1. A foglalkoztatott köteles előzetesen bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, ha saját
elhatározása alapján iskolarendszerű oktatás, képzés keretében
a) oktatási intézménybe felvételt nyert,
b) tanulmányokat folytat,
c) tanulmányait bármilyen okból befejezte.

27.2. A bejelentést – a 27.1. a) és b) pontja szerinti esetben – tanulmányi munkaidő-kedvezmény
igénybevétele céljából az ágazat vezetőjén keresztül a munkáltatói jogkör gyakorlója részére
kell benyújtani.

27.3. A bejelentés tudomásulvételére és a tanulmányi mentesítés biztosítására a közvetlen felettes
(ágazatvezető) véleménye alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. A munkáltató
döntése alapján a foglalkoztatott mentesül a rendelkezésre állási és a munkavégzési
kötelezettségének teljesítése alól a tanulmányok folytatásához szükséges időre, annak
időtartamára illetményre, munkabérre jogosult. A foglalkoztatott köteles ledolgozni a
tanulmányi mentesítés időtartamát, kivéve, ha tanulmányi szerződés alapján vesz részt a
képzésben.

27.4. A 27.3. pont szerinti szabadidő mértékét a munkáltató az oktatási intézmény által kibocsátott,
a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat időtartamáról szóló igazolás alapján
állapítja meg. A munkáltató döntéséről tájékoztatja a munkavállaló ágazat vezetőjét.

27.5. A 27.4. pontban foglaltakon túl a munkáltató vizsgánként – ha egy vizsganapon a
munkavállalónak több vizsgatárgyból kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként – a vizsga napját is
beszámítva 2 (két) munkanap szabadidőt biztosít. Vizsgának az oktatási intézmény által
meghatározott számonkérés minősül.
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27.6. A diplomamunka elkészítéséhez a munkáltató 5 (öt) munkanap szabadidőt biztosít a
foglalkoztatott részére.

27.7. A munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelően a 27.3-27.6 pont szerint mentesíti a
rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól.

27.8. A személyügyekért felelős munkatárs az ebben a címben meghatározottakról nyilvántartást
vezet.

28. Tanulmányi jellegű képzések támogatása tanulmányi szerződés megkötésével

28.1. A munkáltatói jogkör gyakorlója a foglalkoztatott kérelmére – a Társaság forrásainak
rendelkezésre állása függvényében – a foglalkoztatott tanulmányainak folytatásához képzési
támogatást nyújthat tanulmányi szerződés megkötésével.

28.2. A tanulmányi szerződés megkötésére vonatkozó döntésnél figyelemmel kell lenni:
a) a kérelemben foglaltakra;
b) a rendelkezésére álló pénzügyi fedezetre;
c) a képzésnek a foglalkoztatott munkaköréhez kapcsolódó feladatok szempontjából értékelt

jelentőségére;
d) a megszerzendő végzettség, szakképzettség, szakképesítés Társaság feladatkörében való

hasznosságára;
e) a foglalkoztatott képzés miatti esetleges távolléte esetén az érintett ágazat

feladatellátásának zavartalanságára.

28.3. A tárgyévben megköthető tanulmányi szerződések számát és a rendelkezésre álló
keretösszeget a munkáltatói jogkör gyakorlója a Társaság mindenkori pénzügyi
lehetőségeinek figyelembe vételével határozza meg.

28.4. Tanulmányi szerződés köthető:
a) a szakmajegyzék szerinti vagy más felsőfokú szakképesítés megszerzését célzó képzésre;
b) felsőoktatási intézményben első diploma megszerzésére irányuló alapképzésre (BA,

BSc);
c) felsőoktatási intézményben második diploma megszerzésére vagy további alapképzésben,

mesterképzésben (MA, MSc), szakirányú továbbképzésben és doktori programban való
részvételre.

28.5. Tanulmányi szerződés azzal a foglalkoztatottal köthető, akinek a próbaideje letelt, és számára
a képzés munkaköri feladatokhoz kapcsolódóan hasznosítható, új ismeretek megszerzését
szolgálja.

28.6. Nem köthető tanulmányi szerződés:
a) a próbaidő kikötésével alkalmazott foglalkoztatott esetében a próbaidő tartama alatt;
b) a szülési szabadságon, illetve bármely okból fizetés nélküli szabadságon lévő

foglalkoztatottal (a távollét kezdetétől a tényleges munkába állásig);
c) egybefüggően harminc napot meghaladó keresőképtelenség miatt illetményre nem

jogosult foglalkoztatottal (a távollét harmincegyedik napjától kezdve a tényleges
munkába állásig);

d) a felmondási idejét töltő munkavállalóval, vagy akinek a jogviszonya közös
megegyezéssel kerül megszüntetésre;
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e) azzal a foglalkoztatottal, aki a tanulmányok folytatása alatt vagy a tanulmányok
befejezését követően a tanulmányi szerződésben meghatározott időpontig a
társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, és az
öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzi;

f) olyan végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzésére, amelyet a foglalkoztatott
munkaköri leírásban szereplő feladatok megfelelő ellátásához jogszabály kötelezően ír
elő;

g) jogszabály vagy a Szabályzat alapján járó kedvezmények biztosítására;
h) ha a tanulmányok folytatására a Társaság kötelezte a foglalkoztatottat.

28.7. Határozott időre foglalkoztatott munkavállalóval csak olyan tanulmányi szerződés köthető,
amelyben a kikötött, munkaviszonyban töltendő idő tartama nem nyúlik túl a határozott idejű
jogviszony tartamán. A munkaviszonyban töltendő idő tartamát ebben az esetben is a
végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzésétől kell számítani.

28.8. Kizárólag olyan képzésen való részvétel kezdeményezhető, amely a foglalkoztatott
munkaköri leírásában szereplő feladatokhoz kapcsolódik, vagy a Társaság feladatkörében
hasznosíthatónak minősül, továbbá növeli a foglalkoztatott által végzett munka
hatékonyságát.

28.9. Már megkezdett tanulmányok esetében is előterjeszthető kérelem, azonban tanulmányi
szerződés alapján a támogatás csak a kérelem előterjesztésének időpontjától kezdődően
állapítható meg a foglalkoztatott részére.

28.10. Azzal a foglalkoztatottal, aki a felsőoktatásban első vagy további alapképzés, mesterképzés,
felsőfokú szakképesítés megszerzéséhez tanulmányi szerződés megkötésével legalább hat
féléven át pénzügyi támogatásban részesült, a diploma, szakképesítés megszerzésétől
számított öt éven belül újabb tanulmányi szerződés nem köthető.

28.11. A foglalkoztatottal kötött tanulmányi szerződésben határozza meg a pénzbeli támogatás
mértékét, amelyet a rendelkezésre álló forrás függvényében kell megállapítani.

28.12. A tanulmányi szerződés alapján a Társaság – a foglalkoztatott jogviszonyának
fenntartásának idejére, a tanulmányi szerződés szerinti tanulmányainak folytatása alatt – az
alábbi támogatások nyújtására vállalhat kötelezettséget:
a) a képzés számlával igazolt önköltségének – tanulmányi szerződésben meghatározott

mértékű – megtérítésére;
b) az oktatáson való részvételhez (az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező iskolai

foglalkozás és a szakmai gyakorlat időtartamáról szóló igazolásnak megfelelő) szükséges
fizetett szabadidő biztosítására;

c) a vizsgákra való felkészüléshez vizsgánként, ha pedig egy vizsganapon több
vizsgatárgyból kell vizsgázni, úgy vizsgatárgyanként – kivéve az ismétlővizsgát – a
vizsga napját is beszámítva 4 (négy) munkanap fizetett szabadidő (vizsgának az oktatási
intézmény által meghatározott számonkérés minősül);

d) a diplomamunka 5 (öt) munkanap fizetett szabadidő.

28.13. A támogatás megtérítésére az oktatási intézmény által a Társaság nevére és címére kiállított
számla alapján kerül sor. A Társaság tanulmányi szerződésben foglalt támogatási
kötelezettsége nem terjed ki az oktatással járó egyéb költségek (utazás, szállás, vizsgadíj,
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pótvizsgadíj, államvizsgadíj, záróvizsgadíj, beiratkozási díj, egyéb bármilyen eljárási díj stb.)
megtérítésére.

28.14. A támogatás időtartama nem haladhatja meg a felsőoktatási szakképzések, az alap- és
mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013.
(I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben
meghatározott képzési időt. Ha a foglalkoztatott a rendeletben meghatározott képzési időn túl
folytatja a tanulmányait, a képzés további költségéhez a Társaság – az egészségügyi okból
történő, orvosi véleménnyel igazolt mulasztás esetét kivéve – nem járul hozzá. A tanulmányi
idő meghosszabbításának engedélyezését a foglalkoztatott köteles a munkáltatói jogkör
gyakorlójánál kérelmezni. A munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélyével a diploma
megszerzésének határideje a tanulmányi szerződésben módosul.

28.15. A tanulmányi szerződésben a Társaság által nyújtott támogatás, illetve a képzés
időtartamának arányában kell meghatározni azt az 5 (öt) évnél nem hosszabb időtartamot,
amely idő alatt a foglalkoztatott a munkáltató által támogatott tanulmány befejezését és a
képzettség megszerzését követően a foglalkoztatási jogviszonyát nem szüntetheti meg, illetve
munkahelyváltására nem kerülhet sor jogkövetkezmények nélkül.

28.16. A tanulmányi szerződéssel rendelkező foglalkoztatott a tanulmányi szerződés fennállásának
időtartama alatt az oktatási intézmény által kiállított igazolásokat, határozatokat (jelentkezett,
felvételt nyert stb.) köteles beszerezni, és azokat a munkáltatói jogkör gyakorlójának
bemutatni. A tanulmányokra vonatkozó szemeszterenkénti adatokat (tanulmányokat folytat,
tanulmányait félbeszakította, megszüntette, eredményesen befejezte, stb.) tartalmazó
igazolásokat, határozatokat a személyügyekért felelős munkatárs a tanulmányi
nyilvántartáshoz csatolja. A tanulmányi szerződés alapján a tárgyi félévre a személyügyekért
felelős munkatárs az oktatási intézmény által a vizsgákról kiállított igazolás alapján
megállapítja a foglalkoztatott részére a tanulmányi szabadság mértékét.

28.17. A foglalkoztatott a tanulmányi mentesítés időtartamát köteles ledolgozni abban az esetben,
ha a felek a tanulmányi szerződésben így állapodnak meg.

28.18. Ha a foglalkoztatott a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi, a támogatást a
munkáltató megvonja, és a foglalkoztatott köteles az addig nyújtott támogatást 60 napon belül
egy összegben visszatéríteni. A munkáltatói jogkör gyakorlója a tanulmányi szerződés
módosításáról, illetve meghatározott feltételekkel (pl. részletfizetési lehetőség biztosításával)
történő megszüntetéséről is dönthet.

28.19. Ha a szerződésben vállalt kötelezettségeinek a foglalkoztatott csak részben tesz eleget, a
tanulmányi támogatás időarányos részét kell megtérítenie.

28.20. A foglalkoztatott a végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését, a tanulmányi
szerződés teljesítését a diploma (oklevél), bizonyítvány bemutatásával igazolja, amelyet a
kézhezvételtől számított nyolc napon belül köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójának
bemutatni. A bemutatott végzettséget igazoló okirat másolatát a személyügyekért felelős
munkatárs a foglalkoztatott személyi anyagában helyezi el.
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28.21. A Társaságnál új munkaviszonyt létesítő munkavállaló korábbi munkáltatójával, kötött
tanulmányi szerződését a munkáltató nem tekinti jogfolytonosnak, de a foglalkoztatottal az
erre irányuló kérelem elbírálását követően új tanulmányi szerződést köthet.
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HARMADIK RÉSZ

IX. FEJEZET
ILLETMÉNYEN FELÜL JÁRÓ, KÖTELEZŐ MÉRTÉKŰ JUTTATÁSOK,

TÁMOGATÁSOK

29. A napi munkába járással és a hazautazással kapcsolatos utazási költségtérítés

29.1. A munkáltató székhelyének közigazgatási határán kívülről történő napi munkába járás és
hazautazás költségeit a munkáltató a mindenkor hatályos, munkába járással kapcsolatos
utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint téríti. A térítés igénybevétele – a bérlet,
illetve menetjegy ellenében – utólag történik.

29.2. Foglalkoztatott 29.1. pont szerinti munkába járás és hazautazás címén járó utazási
költségtérítés iránti igényét – amely tartalmazza a foglalkoztatott nyilatkozatát a lakóhelyéről,
illetve tartózkodási helyéről, valamint arról, hogy a napi munkába járás lakóhelyéről vagy
tartózkodási helyéről történik – a lakcímkártya fénymásolatával együtt a gazdasági vezető
részére terjeszti elő az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.

29.3. Költségtérítésre nem jogosult az, aki
a) a munkába járáshoz gépjárművet vesz igénybe, és ezért külön jogszabályban

meghatározottak szerint költségtérítést kap;
b) személyes gépjárműhasználatra jogosult.

29.4. A foglalkoztató munkáltató nevére és számlázási címére szóló eredeti számla és bérlet vagy
menetjegy leadása esetén a leadást követő tíz munkanapon belül, de legkésőbb tárgyhónapot
követő 5. napjáig – további külön kérelem nélkül – a jogszabályban meghatározott térítést
kifizeti a foglalkoztatott részére.

29.5. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya a bérlet vagy menetjegy érvényességi idején belül
megszűnik, a részére időarányosan járó költségtérítés – a bérlet, menetjegy leadását követően
– kifizetésre kerül.

29.6. Amennyiben megállapítást nyer, hogy időközben a foglalkoztatott költségtérítésre való
jogosultsága megszűnt, a jogalap nélkül felvett összeget köteles a munkáltató részére egy
összegben, haladéktalanul visszafizetni.

30. A gépjárművel történő napi munkába járás költségtérítése

30.1. A munkáltató a foglalkoztatott részére a gépjárművel történő munkába járáshoz a mindenkor
hatályos, munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály, valamint az
Szja tv. rendelkezései szerint költségtérítést biztosít.

30.2. A gépjárművel történő munkába járás részletes szabályait a Társaság által alkotott
Gépjárművek használatára vonatkozó hatályos szabályzata tartalmazza.
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31. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről és
az éleslátást biztosító szemüveg támogatása

31.1. Jelen fejezetre irányadó jogszabály a „A képernyő előtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.(XI.03.) EüM. Rendelet”.

31.2. Azon munkavállalókra terjed ki, akik legalább napi 4 órában képernyő előtt végzik
munkájukat.

31.3. Jelen fejezet alkalmazásában
a) képernyős munkakör fogalma: olyan munkakör, amely a dolgozó napi munkaidejéből

legalább 4 (négy) órát képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli;
b) éleslátást biztosító szemüveg fogalma: a szemészeti szakvizsgálat eredményeként

meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse és ennek a
lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a dolgozó által
a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget és
kontaktlencsét.

31.4. Követelmények képernyős munkahelyekkel kapcsolatban:
a) a számítógéppel ellátott munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni a rendelet

mellékletében felsorolt követelményekre;
b) a számítógépes munkahelyeken – a dolgozó és a munkaszervezésért felelős munkahelyi

vezető közreműködésével – a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy a számítógépen
történő folyamatos munkavégzés esetén óránként legalább 10 perc (össze nem vonható)
szünetet kell biztosítani. Ezen időszak alatt az érintett dolgozó a más irányú
(számítógéphez nem kötött) munkafeladatait köteles ellátni. A számítógépen történő
munkavégzés összes ideje a napi hat óra időtartamot ne haladja meg.

31.5. Látásvizsgálat: a látásvizsgálat lehetőségét
a) a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt,
b) ezt követően kétévenként, valamint
c) amennyiben olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható

összefüggésbe
biztosítani kell minden számítógép előtt dolgozó részére.

31.6. A látásvizsgálatot a munkavállaló a foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálatkor kéri.

31.7. A vizsgálatot a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos végzi el, ahova a
munkavállalónak a „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” nyomtatvánnyal
együtt kell mennie. Abban az esetben, ha megállapítja, hogy a munkavállaló részére
szükséges lehet az éleslátást biztosító szemüveg, szemészeti szakvizsgálatra utalja be.

31.8. A munkavállaló szemészeti vizsgálatra történő beutalása a „Beutalás képernyő előtti
munkavégzéshez kapcsolódó szemészeti vizsgálatra” elnevezésű nyomtatványon, pecsételve
aláírással történhet (EüM rendelet 1. sz. melléklet). A beutalón fel kell tűntetni a „képernyős
munkahely” kitételt. Ha a szemészeti szakvizsgálat szerint indokolt, a dolgozót megfelelő
éleslátást biztosító szemüveggel kell ellátni.
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31.9. A munkavállaló az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat rendszerén belül vesz részt a
látásvizsgálaton. Az első vizsgálatra a munkaviszony létesítése előtt, a munkaköri
alkalmassági vizsgálattal egy időben kerül sor.

31.10. A munkavállaló a látása romlásával kapcsolatos panaszaival szükség szerint fordulhat a
munkáltató által megbízott foglalkozás-egészségügyi nyújtására jogosult orvoshoz.

31.11. Az éleslátást biztosító szemüveg költségeihez a munkáltató támogatást biztosít a munkáltató
rendelkezésére álló keretösszeg erejéig. Az egy munkavállalóra jutó támogatási összeg
10.000.- Ft. A szemüveg-költségtérítés kifizetésének feltétele a látásvizsgálaton való
részvétel. A számla kiállításától számított 1 (egy) hónapon belül téríti meg a költséget, azon
túl nem elszámolható.

31.12. A szemüveg-költségtérítést az alábbi dokumentumok egyidejű beadásával lehet igényelni:
a) a szemész szakorvos által kiállított szemüvegrendelvény („Vény”) másolata;
b) a munkáltató nevére és címére szóló készpénzfizetési számla.

31.13. A szemüveg-költségtérítés jogosságát a munkáltatói jogkör gyakorlója igazolja és intézkedik
a költségtérítés kifizetése iránt.

31.14. A szemüveg-költségtérítés folyósítására maximum 2 (kettő) évente kerülhet sor, kivéve, ha
időközben a szemész szakorvos látásromlást, illetve látásjavulást állapít meg.

31.15. A szemüveg elvesztéséből, megrongálódásából adódó költségek a munkavállalót terhelik.
Elvesztésekor a soron következő alkalmassági vizsgálat eredményeként jogosult a dolgozó a
szemüveg-költségtérítésre.

32. Munkavédelmi rendelkezések

32.1. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése,
valamint a balesetek megelőzése tekintetében a műszaki jellegű feltételeken túlmenően
alapvető követelmény a dolgozó szellemi és egészségügyi alkalmassága.

32.2. A munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat célja, annak orvosi elbírálása, hogy a dolgozó
egészségi szempontból, esetleges betegsége vagy testi fogyatékossága, megváltozott
munkaképessége figyelembevételével, alkalmas-e a választott, illetve kijelölt munkakör
ellátására.

32.3. Előzetes alkalmassági vizsgálat: a munkaköri alkalmasság elbírálása érdekében a fizikai
munkavállalókat felvételkor, továbbá a munkakör megváltozása esetén előzetes alkalmassági
orvosi vizsgálatra kell irányítani.

32.4. Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat nélkül fizikai dolgozót felvenni és munkába állítani,
más munkakörbe áthelyezni nem szabad.

32.5. Időszakos alkalmassági vizsgálat: a munkaviszony fennállása alatt azokban a munkakörökben
foglalkoztatott dolgozókat, akik egészségi ártalomnak vannak kitéve, időszakos orvosi
vizsgálatra kell irányítani a munkaköri alkalmasság újbóli elbírálása érdekében.
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32.6. Azt a dolgozót, aki az időszakos orvosi vizsgálaton – figyelmeztetés ellenére – nem vett részt,
a munkaköri foglalkoztatástól el kell tiltani.

32.7. Azt a dolgozót, akit az orvosi vizsgálat a megjelölt munkakörre alkalmatlannak talált, abban a
munkakörben nem szabad foglalkoztatni.

NEGYEDIK RÉSZ

XII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35.1. Jelen Szabályzat az aláírását követő napon lép hatályba.

35.2. A Szabályzatot a hatálybalépését követően a Társaság foglalkoztatottjaival meg kell
ismertetni, illetve az új belépő foglalkoztatott számára munkaszerződésének megkötésekor
megismerhetővé kell tenni.

35.3. Jelen Szabályzat hatálybalépése nem érinti a már meghozott munkáltatói intézkedéseket, és a
rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az
kedvezőbb elbírálást eredményez.



Munkáltatói jogkörök ügyvezető, mint munkáltatói
jogkör gyakorlója gazdasági (pénzügyi) vezető ágazatvezető

a) munkaviszony létesítésével kapcsolatos jogkörök (alkalmazási
javaslat, munkaszerződés megkötése, munkáltatói tájékoztató)

b) munkaviszony megszűnésével és megszüntetésével kapcsolatos
jogkörök

a)-b)
a Társaság valamennyi

munkavállalója tekintetében

a)-b)
javaslattétel az irányítása alá

tartozó munkavállalói
tekintetében

a)-b)
javaslattétel az irányítása alá
tartozó ágazat munkavállalói

tekintetében

Kinevezés módosítása, munkaszerződés módosítása a Társaság valamennyi
munkavállalója tekintetében

javaslattétel az irányítása alá
tartozó munkavállalói

tekintetében

javaslattétel az irányítása alá
tartozó ágazat munkavállalói

tekintetében

Jogszabály erejénél fogva bekövetkező változásról szóló értesítés a Társaság valamennyi
munkavállalója tekintetében

A munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkáltatói intézkedés a Társaság valamennyi
munkavállalója tekintetében

Összeférhetetlenség megállapítása, összeférhetetlennek nem
minősülő további munkavégzésre irányuló jogviszony

engedélyezése, bejelentésének tudomásulvétele,
összeférhetetlenséggel kapcsolatos egyéb intézkedés

a Társaság valamennyi
munkavállalója tekintetében

A munkavégzéssel kapcsolatos jogkörök gyakorlása:

a) általánostól eltérő munkarend megállapítása
b) készenlét és ügyelet elrendelése

c) szabadság kiadása, kivételének tudomásulvétele
d) fizetés nélküli szabadság engedélyezése

e) rendkívüli munkaidő elrendelése
f) otthoni munkavégzésre irányuló megállapodás kötése

g) teljesítményértékeléssel kapcsolatos jogkörök
h) távmunkavégzésre irányuló megállapodás kötése

a Társaság valamennyi
munkavállalója tekintetében

javaslattétel az irányítása alá
tartozó munkavállalói

tekintetében

javaslattétel az irányítása alá
tartozó ágazat munkavállalói

tekintetében


