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A jelen KolleKí v Szerződé s (továbbiakban KSZ) a TUNGSMM Operations Kft (továbbiakban

a Tungsram Dolgozók Független Szakszervezete (a továbbiakban: TDFSZ),
valamint a Nagykanizsai Fé nyforrásgyár Demokratikus Szakszeruezete (a továbbiakban:
munkáltató),
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NFDSZ), (továbbiakban együttesen szakszeruezete( Ú9y is, mint szakszervezet) között

jött

lé tre.

Ezen KSZ a munkáltató é s a munkavállalói é rdekeket szolgálja, meft segí ti a felek stabil
kapcsolatrendszeré nek kié pí té sé t.A szerződé s betartása mindké t fé l számára előnyökkel jár,
hiszen a többletkötelezettsé gek

megállapí tása mellett a többle§ogosultságok

kerültek, mely egyben elősegí ti a gazdasági versenypiacon
h

is szabályozásra

a vállalat fejlődé sé t, nemzeti

í rnevé nek megerősí ité sé t.

A jelen KSZ testesí ti meg a munkáltató é s a szakszervezetek között

a KolleKí v Szerződé s által

szabá lyozható va lamennyi tá rgykörben lé trejött megál lapodást.

A munkáltató é s a szakszeruezet rögzí tik arra irányuló közös szándé kukat, hogy minden tőlük
elvárhatót megtesznek a jövőben a Kollektí ,v Szerződé s hatályban tartása é rdeké ben.Ennek
kötelezően
biztosí tása vé gett a felek vállalják, hogy e cé l elé ré sé é rt

egyeztetnek

a

KollektÍ v

Szerződé s felmondása- é s a módosí tási javaslatok eseté ben.

I.

nÉ sz- Álrnú ruos RENDELKEZÉ sEK

1. A Kollektí v Szeződé s hatálval
1.1

Szemé lyi hatály:

A KSZ hatálya kiterjed a munkáltató é s a vele munkaviszonyban álló
munkavállalóra

-

továbbiakban munkavállaló

-

továbbá

a

valamennyi

KSZ meghatározott

rendelkezé sei tekinteté ben a munkáltatóval hallgatói szerződé sben állókra, a vezető

állású munkavállalóra azonban kizárólag abban

az

munkaszerződé se kifejezetten akké nt rendelkezi( hogy

esetben, amennyiben

a

KSZ

rendelkezé sei

kiterjednek a munkaviszonyra.
I.2

Időbeli hatály:

A Kollektí v Szeződé s hatályba lé pé sé nekidőpon§a 2019. április 01. napja.
A Kollektí v Szeződé st a felek 2023.I2.3I-ig tartó határozotL időre kötik. Szabályait a
helyé be lé pő ú j Kollektiiv Szerződé s hatályba lé pé sé igkell alkalmazni. A szerződé st
kötő felek a KSZ-t vagy annak egyes rendelkezé seit a megköté sé től számí rtott 6 hónap

eltelte után, három hónapos felmondási idővel, í ,rásban mondhatják fel. A Kollektí v
Szerződé st a szakszeruezetek csak együttesen mondhatják fel. A felek a következő

naptári é vre vonatkozó juttatásokra irányadó szabályok felülvizsgálatát minden é v

1

A Kollektí v Szerződé s aláí rásának időpontjában hatályos a Munka törvé nykönyvé ről szóló 2OL2. é vi l. törvé ny

179. § é s 280. §.

r
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novemberé ben megkezdik, é s a változásokat legké sőbb következő é v január 31-ig
kihirdetik.

1.3

Tárgyi hatály, korábbi megállapodások:

A jelen KSZ

aláí rrásával

a felek között a

Kollektilv Szerződé s által szabályozható

valamennyi tárgykörben korábban lé trejött megállapodások hatályukat vesztik. (mint
munkáltatói szabályzat is)
Amennyiben a KSZ hatálybalé pé sé tkövetően kihirdeté sre kerülő kötelező jogszabályi
előí r.ás alapján

a KSZ

é rué nytelennéválna, felek kötelezettsé get vállalnak, hogy

megkezdik a tárgyalásokat a KSZ jogszabálynak megfelelő módosltása tárgyában.

1,3,1

A KollektÍ v Szerződé s 1. számú mellé klete taftalmazza a munkarendeket é s
a hozzá tartozó pótlé kokat.

A
i

L32

kollektiiv szerződé s 2. számú mellé klete tartalmazza üdülteté s

gé nybevé te lé ne k felté te leit.

Külön szabályzat rögzí ti az alábbiakat:

A betanulási, begyakorlási idő mé rté ké t,
A munkaruha juttatás / kihordási idő mé rté ké t,
Munkába járás költsé g té rí té sé nekfelté teleit, valamint az
É ves teljesí tmé ny é rté kelé st,

2.

Az egvüttműködé s elvei. kötelmi rendelkezé sek2

A KolleKÍ v Szerződé st kötő felek tudatában vannak annak, hogy a kiegyensú lyozott gazdasági-

é s szociális viszonyok fenntaftása kölcsönös

é rdek, é s ennek egyik eszköze a munkaadói é s

munkavállalói szempontok tárgyalásos egyezteté se, jogszerű é rvé nyesí té se.Ezekből kiindulva

a

szerződé st kötő felek a

jó partneri együttműködé s kereté ben a következő

alapelveket

fogadják el:

2.L

A munkavállalói é s munkáltatói é rdekek egyezteté sé ben, é rué nyesilté sé benré sztvevők

tiszteletben tartják egymás jogait.

2.2.

Az é rdekegyezteté sszereplői folyamatosan, időben biztosí itják egymás számára az
eredmé nyes együttm űködé shez szüksé ges információkat.

2,3.

A munkáltató a munkavállalók nagyobb csoportját é rintő szabályzatok-, inté zkedé sek

tervezeté ről vé lemé nyezé scé ljából

2

a

szakszervezetek (telephelyi szinten a

A Kollektí v Szerződé s aláí rásának időpontjában hatályos a Munka törvé nykönyvé ről szóló 2OI2. é vi |. törvé ny

272. §.
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szakzervezeti alapszervezetek) ré szé reteendő tájé koztatást az Üzemi Tanács ré szé re
is egyidejűleg megadja.

2.4.

Amennyiben
gazdasági-

a

szakszervezet

a

munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő

é s szociális é rdekeivel kapcsolatban tájé koáatást ké r, ú 9y arra

a

munkáltató 10 munkanapon belül köteles válaszolni.

2.5, A

szakszeruezet jogosult

a

munkáltatói inté zkedé ssel, (dönté ssel) vagy annak

teruezeté vel kapcsolatosan konzultációt kezdemé nyezni, mely konzultáció tartama

alatt (legfeljebb azonban

a

kezdemé nyezé s időpontjától számí tott hé t napig a

munkáltató a konzultációval é rintett, tervezett inté zkedé sé tnem hajthatja vé gre.

3.

3.1.

A szerződő felek kapcsolattartásának eoves ké rdé sei3

A munkáltatót a szakszeruezeti kapcsolatokban - elté rő tartalmú megállapodás vagy
munkáltatói dönté s hiányában

-

a Humán Erőfonás lgazgatő vagy az általa í rásban

megbizott szemé ly ké pviseli.

A szakszeruezeteket a vállalati munkáltatói kapcsolatokban a TDFSZ é s az NFDSZ
elnökei, é s.a té makörnek megfelelően az alapszeruezetek elnökei ké pviselik. Gyári

szeruezetek munkáltatói kapcsolatrendszeré ben

a

szakszeruezeteket

a

helyi

szakszeruezeti alapszervezetek elnökei ké pviselik.

3.2. A felek nyilatkozataikat elektronikus ú ton teszik meg azzal, hogy a cí mzett fé l
kifejezett ké ré sé rea küldő a nyilatkozatot papí ron kinyomtaWa a küldő fé l
ké pviselőjé nek aláí rásával elláWa is elküldi.
3.3.

Bármelyik fé l ké ré sé reaz elektronikus, vagy papí r-alapú dokumentumok beé rkezé sé t,
illeWe átvé telé t a felek aláí rásukkal megerősí tik.

3.4.

A szakszeruezet kózzé té teli jogának gyakorlásánál a munkáltatónál é rvé nyben lé vő mindenekelőtt biztonsági

-

szabályok megtaftásával járnak el.

A

szakszervezet

tájé koztatási jogát a számára rendszeresí tett faliú jságokon, valamint a munkáltató

által kijelölt intranetes oldalakon keresztül gyakorolja. Plakátok, hirdetmé nyek,
felhí váso( stb. kifú ggeszté se a jó hí rnevet é s a rendelteté sszerű joggyakorlás elvé t
nem sé rtheti.
3.5.

A munkáltató a Munka Törué nykönyve (a továbbiakban: Mt.) Mt. 231, § (3) bekezdé se
alapján biztosí tja a szakszeruezeteknek azt a jogát is, hogy a munkáltatónál az alábbi
szerueket működtessé k, ezek működé sé be tagjaikat bevonhassák:

3

A Kollektí v Szerződé s aláí rásának időpontjában hatályos a Munka törvé nykönyvé ről

Zlt.§(l|

bekezdé s b) pont

szóló 2012. é vi l. törvé ny
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Udülé si Bizottság,

Segé lyezé siBizottság,
Tömegsport- kultú ra Bizottság,
NyugdÚas Bizottság,

munkáltató telephelyenké nt é vente tájé koztatja

a

szakszervezeteket a

következőkről:
3,6.

1.

3.6.2.
3.6.3.

a munkavállalók teljesí tmé ny-é fté kelé sé nek
vé grehajtásáról;
az é ves bé rmegállapodás vé grehajtásáról;

munkáltató telephelyenké nt fé l é vente tájé koztatja a szakszervezeteket a
kóvetkezőkről:

3.6, 3.

1.

a munkavál lalók lé tszámának alakul ásáról;

3.6,3.2. a munkáltatói jogkört gyakorlók jegyzé ké ről;
3.6.3.3. a munkáltató szeruezeté ben bekövetkezett változásokról

- a központi

szervezetek eseté ben a szeruezeti bejelenté s formájában a változás
időpon§ában;

3.6.3.4. A betanulási é s begyakorlási időről munkakörönké nt

a fizikai állományra

vonatkozóan;

3.6.3.5. a telephelyet é rintő gazdasági eredmé nyekről.

4.
4,I.

A

A szakszervezetet meoillető munkaidő-kedvezmé nv é s működé si felté telek4

szakszeruezetek működé sé hez

szüksé ges felté telrendszeft

a

-

é rdekké pviseleti tevé kenysé gük ellátásához

-

felek külön megállapodásban szabályozzák. A

megállapodást a felek é vente áttekintik, szüksé g eseté n módosí tják.
4,2.

A

szakszeruezetek

az Mt-ben meghatározott munkaidő-kedvezmé ny igé nybevé tele

é rdeké bené vente, a taglé tszámukról negyedé vente, az adott negyedé vet követő
hónap közepé ig, az Mt. alapján

a Kollektí v Szerződé s megszűné sé teredmé nyező

változás eseté ben pedig haladé ktalanul a munkáltatót í rásban tájé koztatják.
4,3.

A munkaidő-kedvezmé ny igé nybevé telé nekegyes telephelyek közötti elosztásáól,
annak módosí tásáról a szakszeruezetek ugyancsak í rásban tájé koztatják a
munkáltatót. A munkaidő-kedvezmé ny telephelyenké nt nem csopottosiltható át.

4

A Kollektí v Szerződé s aláí rásának időpontjában hatályos a Munka törvé nykönyvé ről szóló 2012. é vi l. törvé ny

272. § é s274. §
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Választott szakszervezeti tisásé oviselő vé delmé nek biáosí Eásas

Az Mt. 273. § (4) bekezdé se szerint vé delemre jogosult szakszeruezeti választott
tisztsé gviselők né vsorát a szakszeruezetek a jelen KSZ hatálybalé pé sekor a Humán
Erőforrás lgazgatónak vagy az általa í rásban megbí zott szemé lynek kell átadni. A
szakzeruezet a megjelölt tisásé gviselŐ(ke)t csak az l!t. 273. § (5) bekezdé se szerinti
esetben módosí thatja, mely esetben a változás jogerőre emelkedé sé t követő 5. napon
belül köteles a Humán Erőforrás Igazgatót tájé koztatni.

5,2.

Az Mt. 273. § (1) bekezdé se szerinti vé delemre jogosultké nt a szakszeruezet az Mt.

236,

§ (2)

bekezdé sben foglaltak szerint önállónak minősülő telephelyen

foglalkoztatott válasáott szakszeruezeti tisztsé gviselők közül, ha a munkavállalóknak

a

naptári é v első napján

a

megelőző naptári é vre számí tott átlagos statisztikai

lé tszáma

a.

b.

a háromszázszázfőt nem haladja meg, tizenöt főt,
a háromszázszázfőt meghaladja, de a hatszázfőt nem haladja meg, huszonöt

főt,

c.

a hatszáz főt meghaladja, ötven főt jelölhet meg

§.

A Kollektí 'v Szeződé s módosiltására vonatkozó iavaslat6

A jelen KSZ módosí tására vonatkozó javaslatot a javaslattevő í ré sbanköteles valamennyi
további szerződő fé l ré szé remegküldeni. A javaslatot 15 napon belül meg kelltárgyalni.

5

szóló2072. é vi l. törvé ny

6

A Kollektí v Szerződé s aláí rásának időpontjában hatályos a Munka törvé nykönyvé ről szóló 2o72. é vi l. törvé ny

A Kollektí v Szerződé s aláí rásának időpontjában hatályos a Munka törvé nykönyvé ről
273. § (1) bekezdé s

276. § é rinti a módosí tás ké rdé sé t
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É rrsÍ rÉ sr

A munkaszerződé s7

munkaszeződé sben meg kell határozni

a

munkavé gzé shelyé t, munkaköré t, a

munkaviszony taftamát, napi munkaidejé t é s szemé lyi alapbé ré t, valamint

a

próbaidő

mé rté ké t.
8. Próbaidő8

A munkaszerződé sben kiköthető próbaidő mé rté kehárom hónap, ettől a munkaszerződé s
elté rhet. A próbaidő taftama legfeljebb 6 hónap, de a határozott idejű munkaszerződé s
eseté n a próbaidő mé fté kea munkaszerződé s időtartamának felé t nem haladhatja meg.

Hat hónap próbaidőné l rövidebb próbaidő kiköté se eseté n a felek

a

próbaidőt

meghosszabbí thatják. A próbaidő taftama a meghosszabbitás eseté n sem haladhatja meg

a hat hónapot.

9. A munkáltató Í rásbeli táié koztatási kötelezettsé ge munkaviszonv lé tesí té sekorg

A

munkavállaló ré szé reaz Mt. 46.

következőket

a)

is taftalmazza

§ (1)

bekezdé se szerint adandó tájé koáatás a

:

a munkáltató KolleKí v Szerződé s hatálya alá tartozik,

b) a

munkáltatónál ké pviselettel rendelkező szakszeruezet megnevezé sé t, valamint

azt, hogy a munkáltatónál Üzemi Tanács- é s Munkavé delmi Bizottság működik,

c) a bé ren kÍ vüli juttatásokat,

valamint

az ezek

igé nybevé telé hezszüksé ges

nyilatkozatokat.

7

A Kollektí v Szerződé s aláí rásának időpontjában hatályos a Munka törvé nykönyvé ről
45. §
8
A Kollektí v Szerződé s aláí rásának időpontjában hatályos a Munka törvé nykönyvé ről
a5. § é s 50.§
9
A Kollektí v Szerződé s aláí rásának időpontjában hatályos a Munka törvé nykönyvé ről
46. §

szóló 2o12. é vi l. törvé ny

szóló2072. é vi l, törvé ny
szólő2OI2. é vi l. törvé ny
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10. Munkáltató feddhetetlensé gé nek vé delme é s munkáltató elállási/azonnali hatálvú

felmondási joqa10
10.1.

Munkáltató kizárólag feddhetetlen szemé llyel kilván munkaviszonyt lé tesí tenié s

A

fenntaftani.

munkáltató nem kilván bizalmi jellegű munkakör ellátására

munkaszerződé st kötni azon szemé llyel, aki:

10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.

a bűntetteseknyilvántartásában szerepel, illetve
inté zkedé s hatálya alatt áll, vagy

nem igazolja hatósági erkölcsi bizonyí tvánnyal a 10.1.1,

10.1.2

alpontokban í rt kizárő okok hiányát
I0,2.

A munkába állás napjáig a munkáltató jogosult a munkavállalóhoz inté zett í rásbeli
nyilatkozattal

a munkaszerződé stől elállni abban az esetben, ha a

bizalmi jellegű munkakörben

munkavállalót

foglalkoztatná é s a munkavállaló tekinteté ben a fenti

10.1.1. é s/vagy I0.L2. pont szerinti felté tel fennáll.
10.3.

A

munkáltató jogosult

esetben, ha

a

a

munkaviszonyt azonnali hatállyal felmondani abban az

munkavállalót bizalmi jellegű munkakörben foglalkoztatná é s a

munkavállaló tekinteté ben a fenti 10.1.1. é s/vagy 10.1.2. pont szerintifelté tel fennáll.
10.4.

A 10.1 pont tekinteté ben bizalmijellegűnek minősül a munkakör különösen

akkor, ha

vezető, irányitó szakember vagy meglé vő é s ú j termé k bevezeté sé hez kötődő
munkakörben foglalkoztatná a munkáltató a munkavállalót, valamint a vállalatnál
kialakÍ tott struktú ra 1-4. szintjé nek valamelyiké be került besorolásra az é rintett
munkavállaló.

II.
A

MUN

Fejezet

KAS ZEPZŐDÉ S TEL! ESÍ TÉ SE

11. A munkára ké pes állapotll

A

munkavállaló akkor tesz eleget

köte|ezettsé gé nek, ha állapota

-

a

munkára ké pes állapotban való megjelené si

fizikai-, szellemi-, egé szsé gi-

a

munkaköré ből adódó

feladatok elvé gzé sé bennem gátolia.

10
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A felek megállapodnak, hogy munkaidőben a munkavállaló szervezeté ben a munkáltatónál
mindenkor hatályos szabályzatban megjelölt é rté kenfelül nem lehet szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol, illetve kábí tó hatású anyag vagy kábí tószer. A szabályzat
megsé rté sé nekjogkövetkezmé nye a munkaviszony azonnali hatállyal való megszünteté se is
lehet.
12, Nemdohánvzó munkavállalók vé delme12

I2.I.

A felek megállapodnak

abban, hogy

a

nemdohányzők vé delmé ről é

sa

dohá nytermé kek fogyasztásá nak, forga mazásá na k egyes sza bá lya ról szóló 1999. é vi
l

i

XLII. törvé ny (a továbbiakban: ,,Törvé nyJ 4l^. § (4) bekezdé sé benfoglaltakra
figyelemmel, a munkáltató minden telephelye dohányzó munkahely, a jogszabály által
lehetővé tett módon é s körben.
I2.2,

A felek rögzí tik, hogy a munkáltató a Törué ny rendelkezé seivel összhangban, az általa

elfogadott dohányzási szabályzatban ré szletesen meghatározott felté telek szerint

inté zkedik a dohányzásra kijelölt helyek fenntarLásáról,

é s gondoskodik

a

nemdohányzó munkavállalóknak a törvé nyben biztosí tott jogai vé delmé ről, A fenti
munkáltatói szabályzat az irányadó a dohányzással kapcsolatban felmerült további
ké rdé sekrendezé sé re.
13. A munkaszeródé stől elté rő foglalkoztatásl3

13.1. A

munkáltató jogosult

munkakörben,

a

munkavállalót átmenetileg

a

munkaszerződé stől elté rő

- amennyiben ké pzettsé ge-, valamint egé szsé gi állapota megengedi,

(ezalatt é rtendő, hogy

a

munkáltatónál

a

foglalkozás egé szsé gügyi orvosi

alkalmassági vé lemé ny alapján, az adott munkakör ellátására ,,alkalmas" minősí té st
kapott) illetve a munkavállaló ré szé renem jár aránytalan sé relemmel - munkahelyen

-

mu

n

ká

ltató más magyarországi telephelyei n-vagy más

m un ká

ltatónál

fog la

l

koztatni

naptári é venké ntösszesen 110 beosztás szerinti munkanapotvagy 880 órát meg nem

haladó időtartamban. A munkaszerződé stől elté rő foglalkoztatást legalább 7 naptári
nappal korábban, telephelyek közötti

vagy más munkáltatónál töfté nő foglalkoztatást

legalább 5 naptári nappal, más munkahelyen törté nő foglalkoztatást |egalább egy

12
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kollektilv szerződé s

Í rásbelinek minősül a tájé koztatás, ha azt a

hé ttel korábban, í rásban kell közölni.

munkáltatónál a helyben szokásos módon közzé teszik.

I3.2.

A munkavállaló a 13.1. pont szerinti foglalkoztatás eseté n az ellátott munkakörre
előí rt, de legalább a munkaszerződé se szerinti alapbé rre - amennyiben a
munkáltatónál az alapbé r magasabb,
illetve az

Mt. 14szerint

a munkavállaló alapbé ré tarányositani

kell-,

kötelezően megté rí tendő költsé gekre jogosult.

14. Mentesülé s a munkavé ozé si kötelezettsé g alól15

Az Mt. 55.§ (1) bekezdé s í ) pontban Í ltakon felül további 1 munkanapra mentesül a
munkavé gzé sikötelezettsé g alól a munkavállaló, a házastársa, az egyenesági rokona-, az
örökbefogadott-, a mostoha- é s a nevelt gyermeke-, az örökbefogadŐ,, a mostoha- é s a
nevelőszülő-, é s a teswé r-, az é lettárs-, halála eseté n, mely időre távollé ti dí j illeti meg a
munkavállalót. A munkavé gzé si kötelezettsé g alóli felmenté s igé nybevé telé reaz elhalálozást
követő 1 hónapon belül kerülhet sor.
15. Joqkövetkezmé nvek a munkavállaló vé tkes kötelezettsé oszeqé sé é ftl6

15.1.

A

munkaviszonnyal kapcsolatos kötelezettsé gek megsé rté semiatt csak akkor

alkalmazható hátrányos jogkövetkezmé ny, ha ké tsé getkizáróan bizonyí tott az, hogy
a munkavállaló magataűsa vé tkes volt, vagyis szándé kosan vagy gondatlanuljáft el.

(Szándé kos

a

munkavállaló magatartása akkor,

ha előre látja

magatartása

következmé nyeit é s aá kí vánja, vagy abba belenyugszik, gondatlan akkor, ha a
magatartása következmé nyeit azé ft nem látja előre, mert elmulasztja a tőle elvárható

körültekinté st, illetőleg tisztában
következmé nyeivel, de kön nyel műen
L5.2,

A

munkáltató

a

van ugyan

bí zi k

magatartásának lehetsé ges

azok elma radásá ban. )

munkaviszonyból sú rmaző kötelezettsé gek vé tkes megszegé se

eseté n az eset összes körülmé nyeinek figyelembevé telé veldönthet arról, hogy az

é rintett munkavállalót í rásbeli figyelmezteté sben ré szesí ti,de
jogkövetkezmé nyt

hátrányos

nem alkalmaz. Amennyiben a munkáltató az

ilrásbeli

figyelmezteté ssel egyidejűleg hátrányos jogkövetkezmé nyt kí ván alkalmazni, ú gy

A Kollektí v Szerződé s aláí rásának időpontjában hatályos a Munka törvé nykönyvé ről szóló 2OI2. é vi l. törvé ny
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köteles a jelen KSZ-ben Í rtakat betartani (ideé rtve különösen,

hogy az í rásbeli

figyelmezteté snek taftalmaznia kell a 15.16 pontban felsoroltakat).
15.3.

Az Mt. 56. § (2) bekezdé se alapján a felek megállapodnak, hogy a munkavállaló
munkaviszonyból származő kötelezettsé geinek vé tkes megszegé se eseté re a
munkavállalóval szemben alkalmazható munkáltatói inté zkedé sek az í rásbeli
figyelmezteté sen, valamint az Mt. 78. § (1) é s 66.§ (2) bekezdé sé ben foglaltakon

(szankciós jellegű azonnali hatályú felmondás, felmondás munkavállaló
munkaviszonnyal kapcsolatos magataftásával összefüggő okból) kí vül - az elkövetett
cselekmé ny sú lyára é s a fokozatosság elvé re tekintettel

15.3.1.
15.3.2.
15.3.3.
15.3.4.
15,4.

- a következők:

kizárás a jutalmazásból egy é v időtaftamra
az esedé kes törzsgárda fokozat egy é wel töfté nő ké slelteté se

kizárásalapbé remelé sből
alapbé r csökkenté se.

A hátrányos jogkövetkezmé ny mé té ké nekmegállapí tásánál elsősorban az elkövetett

vé tsé gsú lyát, valamint az elkövető vé tkessé gé nekfokát kell figyelembe venni.
É rté t<elnikell

az okozott kár, vagy egyé b hátrány nagyságát, az elkövetőnek

munkához- é s munkatársaihoz való viszonyát,

a

a

munkáltató által vele szemben

korábban alkalmazott inté zkedé st.A ké t é ven belül több í zben munkafegyelmet sé rtő

a kisebb kötelezettsé gszegé st is sú lyosabban kell elbí rálni,

munkavállalónál

mert

magataftása arra utal, hogy az enyhé bb joghátrány alkalmazása korábban nem é rte

el a cé lját. A munkavállalóval szemben alkalmazott korábbi inté zkedé st be

kell

szerezni é s a jelenté shez kell csatolni.
15.5.

A

munkáltató

a

munkaviszonyból származő kötelezettsé gek vé tkes megszegé se

eseté n az í rásbeli figyelmezteté s, illetve a hátrányos jogkövetkezmé ny alkalmazása
helyett az eset összes körülmé nyeinek figyelembevé telé vel dönthet arről, hogy az
é ri ntett m

15.6.

A

u n

kavá l la ló m un kaviszonyát megszü nteti.

15.3.2 pont szerint ké sleltetett tözsgárda tagság időtaftamát

a

munkáltatói

inté zkedé sidőtaftamának letelte után helyre kell állí tani.
I5,7,

Az alapbé r csökkenté s csak a vé tkes kötelezettsé gszegé ssel arányos mé rté kű lehet,
határozott időre szólhat é s időtartama egy hónapnál kevesebb é s hat hónapnál tobb
nem lehet. A határozott időre kiszabott fegyelmi bünteté s idejé be nem számí tható be

az az idŐ, amely alatt a vé grehajtás (pl. táppé nzes állomány miatt) szünetelt. A
munkavállaló alapbé ré nekcsökkenté se legfeljebb l5olo-ig terjedhet, azonban nem

sé rtheti a munkaválla|Ó jogszabályban meghatározott kötelező

legkisebb

munkabé rhez (minimál bé rhez), garantált bé rmi nimumhoz való jogosultságát.

kollektí v szenődé s
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Az anyagi hátránnyal járó hátrányos jogkövetkezmé nyek közül egy inté zkedé skereté n

belül csak egy alkalmazható.
15.9.

A joghátrány nem sé theti a munkavállaló szemé lyisé gijogait é s emberi mé ltóságát,

az alkalmazott hátrányos jogkövetkezmé nyről hozott határozatot a

Í 9y különösen

munkáltató nem teheti a munkahelyen közzé .
t5.10.

Hátrányos jogkövetkezmé ny kiszabása nem zárla ki

a

munkavállalóval szembeni

kárté rí té sifele|őssé g é rué nyesí té sé illewe,
t,
ha a vizsgálat során bűncselekmé ny, vagy
szabálysé fté s elköveté sé nek alapos gyanú ja merül fel, ú gy feljelenté s megté telé t.
15.1 1.

A hátrányos jogkövetkezmé nyt a munkáltatói jogkört gyakorló vezető, illeWe távollé te

vagy akadályoztatása eseté n a helyettesí té sé rejogosult vezető (továbbiakban:
m

15.12.

unkáltatói jogköft gyakorló vezető) szabhat ki.

A vizsgálatot vé gző felhilvására minden munkavállaló köteles a tőle iirásban ké rt
adatokat, felvilágosí tásokat a legjobb tudomása szerint megadni, illeWe
jegyzőkönyvbe mondani, vagy Í rásba foglalni é s a vizsgálathoz szüksé ges hivatalos
iratokat vagy annak másolatát, elismerué ny ellené ben a vizsgálónak átadni.

15.13.

Az eljárást meg kell szüntetni:

15.13.1. azeljárás alá vont halála
15.13.2. az eljárás alá vont munkavállaló munkaviszonyának megszűné se vagy
megszünteté se (bármely fé l ré szé ről) eseté n, illeWe

15.13.3.

ha a

cselekmé ny elköveté se

nem alapozza meg a

hátrányos

jog következmé ny al kal mazását.

15.t4.

Az eljárást nem hátráltatja, ha a munkavállalő az eljárás során nem é l a vé dekezé s

jogával é s nem jelenik meg szemé lyesen, illeWe í r.ásban sem foglalja össze
é szrevé teleit.
15.15.

A 15.3.1.-3.4. pont szerintijogkövetkezmé nnyeljáró eljárást minden esetben í rásbeli
indokolt határozattal kell lezárni. A határozatnak taftalmaznia kell:
15.

15.1. a hátrányos jogkövetkezmé nnyel é rintett szemé lyi adatait,

15.15.2.

a

kiszabott hátrányos jogkövetkezmé nyt

é s az

esetleges egyé b

inté zkedé seket,

15.15.3. az igé nybe vehető jogolvoslat formáját é s határidejé t é s
15.15.4. az indoklást, amelyben ismeftetni kell a feltárt té nyállást a hátrányos
jogkövetkezmé ny kiszabásánál irányadó szempontokat, jogorvoslati
lehetősé get, illetve
Kollektí v Szerződé s).

a munkaviszonyra vonatkozó egyé b szabályokat

(pl.
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15.16.

Tungsram Operations KFT.

35/15

A hátrányos jogkövetkezmé nyt kiszabó határozatot a munkavállaló ré szé reaz áwé telt
igazoló aláí rása ellené ben szemé lyesen át kell adni, vagy a munkáltató által ismert

lakcí mé reajánlott-, té ftivevé nyespostai küldemé nyké nt kell ké zbesí teni. A
határozatot ké zbesí tettnek kell tekinteni akkor is, ha az eljárás alá vont annak
áwé teté t megtagadta, vá9y a ké zbesí té stmegakadályozta.

t5,I7.

A hátrányos jogkövetkezmé nyt kiszabó határozat ellen az Mt. általános szabályai
szerint van helye jogolvoslatnak. A hátrányos jogkövetkezmé nyt megállapitó
határozat vé grehajtására a keresetlevé l előterjeszté sé nek halasztó hatálya van.

15.18.

A határozat csak a jogolvoslati eljárás eredmé nyeké nt született dönté s jogerőre
emelkedé se után hajtható vé gre. A határozat jogerőssé válik:

15.18.1. ha a munkavállaló a határozat közté sé től számí tott 30 napon belül nem
nyú jtott be keresetlevelet

az

illeté kes közigazgatási

é s munkaügyi

bí rósá9hoz

15.18.2. keresetindí tás eseté n a munkaügyi
15.19.

per jogerős befejezé sekor

A jogerős határozatot haladé ktalanul vé gre kell hajtani.

16, Az eqvé ni teljesí tmé ny rendszeres é fté kelé se

A teljesí tmé nyé rté keléegy
s objektí v, té nyeken alapuló párbeszé d a közvetlen
vezető é s beosztott munkavállaló között.

munkahelyi

A szemé lyes konzultáció alkalmával a munkavállaló

erőssé gei mellett fontos kiemelni a fejleszté si lehetősé geket. A teljesí lmé nyé rté keléhosszú
s

távon egy í rásban rögzitett szöveges információ, mely figyelembe vehető többfé le vezetői
dönté sné l. Pl.: bé remelé s,karrierfejleszté s, munkaköruáltás eseté n. Ezen párbeszé dnek
egyben lehetősé get kell adnia arra is, hogy

a

munkavállaló is vé lemé nyt formálhasson

munkavé gzé sé ről,munkaköré t é rintő problé mákról, illetve jobbí ó javaslatot tehessen az
eredmé nyes munkavé gzé s é rdeké ben.

Pc egyé ni teljesí tmé nyé rté kelé srendszeré t a

munkáltató mindenkor hatályos betső

szabályzata rögzí tl

16.1.

Az utasí tásadási jogkörrel rendelkező vezetőnek az adott munkavállalóval szembeni
elvárásait mint é ves cé lkitűzé st, mint é rté kelé sialap

,

illetve

az

esetleges

változásokat az é v folyamán, ismertetnie kell.

16.2. Az

egyé ni teljesí tmé nyé rté kelé sta munkavállaló utasí tási jogkörű vezetője a

munkáltató teljesí tmé nyé rté kelé si
folyamatának megfelelően rendszeresen
é vente legalább 1 alkalommal- í rásban vagy eleKronikus formában elké szí ti.

-

de

kollektí v szerződé s
16.3.

35l16

Tungsram Operations KFT.

A vezető az é rté kelé staz é rintett munkavállalóval megismerteti. Közösen

áttekintik a

munkavállaló teljesí tmé nyé t,további fejlődé si lehetősé geit, következő é vi feladatait
valamint a munkavállaló jobb munkavé gzé s é rdeké ben tett javaslatait.
L6.4.

Amennyiben az é fté keltidőszakban a munkavállalónak több utasí tásadási jogkörű
vezetője volt, ú gy az é rté kelé stké szí tővezető köteles í rásban kiké rni azon többi
vezető vé lemé nyé t,akik legalább ké t hónapon keresztül irányí tották a munkavállalót.

16.5,

A munkavállaló az é fté kelé sre- elté rő vé lemé nye eseté n, í ,rásban - é szrevé telt tehet.

vagy szemé lyes, magasabb szintű egyezteté st ké rhet. Az egyezteté sen a dolgozó
ké ré sé reaz é rdekké pviseleti vezető is ré szt vehet, ha erre a munkavállaló í rásban
felké ri é s azt az egyezteté s folyamatában bemutatja. Az é rté kelé stvé gző vezető a
munkavállaló megjegyzé sé vel ellátott é rté keté sta felettes vezetőjé ve| ismerteti.
Amennyiben az é rté kelé stké szí óvezető é s a felettes vezető az é szrevé tellel ré szben
vagy egé szben egyeté ft, ú 9y ré szben vagy egé szben ú j é rté kelé stkell a munkavállaló
számára ké szí tenie.

III.

Fejezet

A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉ SE É SMEGSZÜNTETÉ SE

17. A felmondási idő mé rté kel?

A felmondási idő mé fté ké tnaptári napokban kell számolni. Bármely fé l által közölt

felmondás

eseté n a felmondási idő mé té kea következő:

MUNKAVISZONY MT: SZERINTI

FELMONDASI IDO

HosszA /É vl

/NAP/

0-3
3-5
5-8
B-

17

10

30
35
B0
90

10_15

110

15-18

L20
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18-20

130

20 felett

I40

felmondási idő mé té ké nekaz Mt.-ben

az adott

munkaviszony taftama alapján

meghatározott mé fté ketmeghaladó ré szé revonatkozó, jelen pont szerinti jogosultság csak
azon munkavállalókat illeti meg, amelyek szemé lyi alapbé re az alapbé r mindenkori kötelező
legkisebb összege hé tszeresé t nem é ri el.
18. Csooottos lé tszámcsökkenté sl8

18.1.

A munkáltató a Központi Üzemi Tanács, illetve az é rintett Üzemi Tanács(ok) é s a
Szakszeruezet(ek) ré szé reteendő tájé koztatást a szakszervezet helyi alapszeruezete
ré szé reis egyidejűleg megadja.

L8.2,

A munkavállalót a felmondási idő teljes tartamára fel kell menteni a munkavé gzé salól

amennyiben munkaviszonyát

a

munkáltató csoportos lé tszámcsökkenté s során

mondja fel.

19. Felmondási korlátozáslg

Ha a munkáltató csopoftos lé tszámcsökkenté s során a működé sé vel összefüggő okkal indokolt

felmondással olyan munkavállaló munkaviszonyát szünteti ffi€
9,

akinek vele közös
hááaftásban é lő házastársa, bejegyzett é lettársa, az Mt. 75. § (1) bekezdé se szerinti

tájé koztatás közlé sé nek időpontjában szinté n munkaviszonyban áll(nak) a munkáltatóval, vele
(velük) azonos felté telek fennállása eseté n nem közöl a munkáltató működé sé vel összefüggő

okkal indokolt felmondást az Mt. 75. § (1) bekezdé se szerinti tájé koztatás közlé sé nek
időpon§ától

számÍ tott 6 hónapon belül. Az azonos felté telek vizsgálatánál különösen

a szakmai

jártasságot é s az előző é vi teljesí tmé nyé rté kelé stkell figyelembe venni.

18
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20. Vé qkielé oí té s20

ZO.L.

Amennyiben a munkavállalót az Mt. rendelkezé sei szerint vé gkielé gí té silleti meg, ú gy
annak az Mt-ben í rttal együttes mé fté kea következő:

MUNKAVISZONY TARTAMA A
FELMoNDÁs xözlÉ sÉ nrx
IDÓPONTJÁSnN

vÉ cxrelÉ GlTÉ uÉ
s nrÉ re
(havitávollé ti dí j)

rÉ vl

0-1

20.2.

1_3

1

3-5

2

5-10

3

10-15
15-20

5

20_25

7

25 é v felett

8

6

Ha a munkavállaló munkaviszonya az tvlt.77. § (1) bekezdé sben meghatározott
módon, a munkavállalóra irányadó öregsé gi nyugdrjkorhatár betölté sé t megelőző öt
é ven belül szűnik meg, a vé gkielé gí té sfenti 20.1 pontban meghatározott mé fté kea
munkáltatónál a felmondás közlé sé nek időpontjában munkaviszonyban töltött

idő

függvé nyé ben emelkedik az alábbi mé rté kben:
legalább 3 é v, de kevesebb mint 10 é v eseté n három havi;
legalább 10 é v, de kevesebb mint 20 é v eseté n né gy havi;
legalább 20 é v eseté n nyolc havi távollé ti dí j összegé vel emelkedik.
20.3,

A

vé gkielé gí té smé rté ké neka Mt.-ben az adott munkaviszony taftama alapján

meghatározott vé gkielé gí tesimé rté ket meghaladó ré szé revonatkozó 20.L. é s 20.2.

pont szerinti jogosultság csak azon munkavállalókat illeti meg, amelyek szemé lyi
alapbé re az alapbé r mindenkori kötelező legkisebb összege hé tszeresé t nem é ri el.
20.4.

A vé gkielé gí té smé rté ké nekmeghatározásánál a munkáltatónál té nylegesen eltöltött,
folyamatosan fennálló munkaviszonyt kell alapul venni azzal, hogy a vé gkielé gí té sre

való jogosultság szempon§ából nem kell figyelembe venni az Mt. 77.g

(2)

bekezdé sé ben í rt időtartamokat.

20
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lV.

Fejezet

A MUN!(A_ É sprnrnőroő
21. A munkaidő-beosztás szabályai

21

A munkáltatónál az alapvető munkaidő-beosztás heti öt munkanapos, többműszakos, egyenlő
munkaidő beosztású , szombati- é s vasárnapi pihenőnapokkal. Azelőző mondatban í rnól elté rő

munkaidŐ- beosztás egyenlőtlen munkaidő-beosztásnak minősül.

A

munkáltató egyes

telephelyein alkalmazható munkarendeket a jelen KSZ mellé klete határozza meg. A munkáltató

a mellé kletben í rt egyenlőtlen munkaidő beosztást a tájé koztatási szabályok

betartásával

egyoldalú an elrendelheti.

zL.I.

A teljes napi munkaidő mé né kenyolc óra.

22. A munkaidőkeret22

A munkaidőkeret taftama legfeljebb 12 hónap vagy 52 hé t, amennyiben ezt technikai-, vagy
munkaszeruezé si okok indokolják. Ha a munkaidőkeret taftama meghaladja a hat hónapot,

Úgy

a munkáltató az é rintett munkavállalók által a munkaidőkeret taftamának fé l idejé ig

ledolgozott munkaidő mé fté ké rőla munkaidőkeret taftama fé l idejé től számí tott ké t hé ten
belül tájé koztatja a szakszervezetet.
23. A munkaidő-beosztás közlé sé nek módiaz3

A munkaidő-beosztást öt nappal előre, legalább egy hé tre í rásban kell közölni. Í rásbelinek
minősül a tájé koáatás, ha azt a munkáltatónál a helyben szokásos módon közzé teszik. A
munkáltató az adott napra vonatkozó munkaidő-beosztást, különösen

fontos indokkal

ideé ruye a munkaszüneti napok utáni munkakezdé s időpontját, valamint
munkaszervezé ssel összefüggő okából adódó változását is

a

munkáltató

- legalább ké t nappal

korábban

módosí thatja.
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24. Munkaközi szünet2a

A munkavállaló ré szé re

Z4.L.
24,2,

ha a beosáás szerinti napi munkaidő a hat órát meghaladja, 20 perc;

beosztás szerint munkaidőn felül elrendelt rendkí vüli munka eseté n, ha a
munkavé gzé s a kilenc órát meghaladja, további 25 perc;

24,3. a

2018. jú nius 25-é n hatályba lé pett belső Dohányzási Szabályzatban leí rtaknak

megfelelően további munkaközi szünetet lehet biztosí tani.

Z4,4,

Felek megállapodnak abban, hogy a munkaközi szünet a munkaidő ré sze.

25. A ké szenlé tZs

A munkavállaló számára ké szenlé ta havi pihenőnap (pihenőidő) taftamára havonta legfeljebb
öt alkalommal rendelhető el.
26.Napi pihenőidő26

A munkavállaló ré szé rea napi munkájának befejezé se é s a másnapi munkakezdé s között
legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosí tani. A munkavállaló beleegyezé se
eseté n legalább nyolc óra napi pihenőidőt kell biztosí tani. Nyolc óra napi pihenőí dőt kell
biztosí tani az osztott munkaidőben, a megszakí tás né lküli, a több műszakos, az idé ny jellegű,
valamint a ké szenlé tijellegű munkakörben foglalkoáatott munkavállaló eseté ben.
27. Rendkí vüli munkaidő27

27.L.

A rendkí vüli munka elrendelé sé t a munkavállalóval í rásban kell közölni

legké sőbb az

előző napon a munka befejezé sé ig,kivé ve, ha az elrendelé sre előre nem látható
körülmé ny, illetve az Mt. 108. § (2). bekezdé sé ben í lt okok fennállása eseté n kerül
sor. Ha a rendkÍ vüli munkavé gzé s elrendelé se nem a fenti szabályok szerint törté nik,

a rendkilvüli munkát a munkavállaló megtagadha§a.

27.2.

A családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy

gondozott gyermeké t egyedül nevelő munkavállalő számára gyermeke 14 é ves koráig
rend kí vü li m

24

u n

kát

el

rendel ni csa k beleegyezé sé vel lehet.
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Az elrendelhető rendkí vüli munkavé gzé smé té kenaptári é venké ntlegfeljebb 300 óra.
200 Órát meghaladó rendkí vüli munkavé gzé seseté n a pótlé k

mé té keL30o/o.

28. Gvári leállás

A munkáltató a gyárak teruezett leállásáról tárgyé v április 30-ig bezárólag tajé koztatja a
szakszervezet helyi ké pviselőjé t, továbbá a té nyleges leállást megelőzően, legalább 15 nappal
korábban tájé koztatja a szakszeruezet helyi ké pviselőjé t. A leállás idejé re a munkáltató az
é rintett munkavállalók ré szé reszabadságot ad ki.
29. A szabadság kiadása28

29,I. A

munkáltató minden é v március 31.-ig szabadságolási ütemtervet ké szí t.Az

ütemtervné l figyelembe veszi

a munkáltató gazdasági tevé kenysé gé vel összefüggő

tervezett leállás beosztás szerinti munkanapokra eső mé fté ké t.

Z9.2.

A szabadságot az esedé kessé gé neké vé ben,de legké sőbb a következő é v március 31.

napjáig kell kiadni azzal, hogy az esedé kessé gé vé tkövetően kiadott szabadság

mé té kenem haladhatja meg a szabadság egynegyedé t.

29.3.

A szabadságot - elté rő megállapodás hiányában - ú gy kell kiadni, hogy a munkavállaló
naptári é venké ntegy alkalommal, legalább tizenné gy egybefüggő napra mentesüljön

a

-

munkavé gzé si- é s rendelkezé sre állási kötelezettsé ge alól, E tekintetben

a

szabadságké nt kiadott napon tú l - a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti
nap é s az egyenlőtlen munkaidő-beosáás szerinti szabadnap vehető figyelembe.

Z9.4. A

szabadságot, ha

a

munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett az

esedé kessé gé neké vé benkiadni, az ok megszűné sé től számí tott minimum 60 napon
belül ki kell adni.

Z9.5.

Amennyiben a munkavállaló meghatározott időpontra szóló üdülé si lehetősé get vesz

igé nybe - é s azt az üdülé s megkezdé se előtt legalább 15 nappal a munkáltatónak
bejelenti - arra az időpontra é s időtartamra számára a munkáltató a szabadságot
biztosí tja.

30. Elhárí thatatlan ok miatt indokolt távollé t

Ha a munkavállaló munkavé gzé si,illeWe a munkáltató foglalkoztatási kötelezettsé gé nek a

beosztás szerinti munkaidőben elhárí thatatlan külső okból nem tesz eleget,

28

a

felek

A Kollektí v Szerződé s aláí rásának időpontjában hatályos a Munka törvé nykönyvé ről szóló 2O1-2. é vi l. törvé ny
t22-724.§.

Kollektí v

Szerződé s

KFT.

Tungsram Operations

megállapodása alapján a munkaidő-beosztás

35lZ2

szerinti napi munkaidőt meghaladóan a kiesett

idő pótlására vé gzett munkáé rt nem jár a rendkí vüli munkavé gzé s bé rpótlé ka.

V.
A MUNKA

Fejezet

oÍ rnásn

31. A bé rpótlé k29

A munkavállalónak a felek megállapodása alapján a rendkí vüli munkavé gzé seseté n az

1.

számú mellé k|etben nem szabályozott esetekben az Mt.-ben meghatározott mé fté kűbé rpótlé k
vagy szabadidő jár.

32. Dú azás munkavé ozé s hiányában3o

32,I

A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettsé gé nek a beosztás szerinti

munkaidőben nem tesz eleget (állásidő)

-

az elhárí thatatlan külső okot kivé ve -

alapbé r illeti meg.

32.2

MunkaidŐ-keretben foglalkoztatottak eseté n, ha

a

munkáltató

a

munkavállalót

a munkaidőkeret taftama alatt kevesebb napra osztotta be az
irányadó munkarendhez ké pest, felek az Mt. 146.§ (1) bekezdé sé trendelik
beosztása szerint

alkalmazni, azaz a munkáltatónak a különbözet

idejé re állásidőt kell fizetnie.

33. A távollé ti dí j31
A távollé ti dí jataz esedé kessé ge időpontjában é rvé nyesalapbé r, pótlé kátalány az esedé kessé g

időponfiát megelőző utolsó három hónapra kifizetett teljesí tmé nybé r,bé rpótlé k
figyelembevé telé vel kell megállapiltani.

34. A bé rfe,ileszté s3z

34.L. A

felek megállapodnak, hogy é vente egy alkalommal

a

bé rfejleszté s általános

mé rté ké rőlkonzultációt folytatnak. A bé rfejlesáé s mé fté ké nektárgyalásánál a bé ren

29
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kí vüli juttatások kiegé szí óelemké nt ké pezhetik

a

megállapodás tárgyát. A

bé rmegállapodást a jelen Kollektilv Szerződé st tárgyaló felek kötik meg.
34.2.

A

bé rfejleszté s egy, vagy több lé pcsőben törté nhet, é rdekegyezteté s alapján,

felté telekhez kötve, vagy ané lkül.
34.3,

Az é ves bé rmegállapodás hatálya nem terjed ki azokra a munkavállalókra, akiknek
alapbé re elé ri vagy meghaladja

a

kötelező legkisebb munkabé r (minimálbé r)

hé tszeresé t.
34,4.

A bé rfejleszté sselé rintett munkavállalók számára a munkáltató í rásban javaslatot tesz

a munkabé r emelé sé re. A munkáltató Í rásban tájé koztatja a bé rfejleszté ssel é rintett
munkavállalókat az emelé s mé rté ké ről.

35.

A munkabé r kifizeté se 33

l
A munkavállaló munkabé re az általa választott pé nzinté zetné nyitott
bankszámlára törté nő
utalással kerül kifizeté sre legké sőbb a tárgyhót követő 9. napig.

36.

36.1.

Munkabé relőleq

Munkabé relőleg fizethető azon munkavállalókna(

akiknek é leté benolyan esemé ny

következett be, amely a munkavállaló által előre nem látható rendkilvüli kiadásokkal

jár, felté ve, hogy a munkavállaló munkaviszonyának időtartama elé ri az egy é vet é s
munkabé ré ből 33 o/o-os levonás eszközölhető,

36.2.

Munkabé relőleg legfeljebb a folyósí tás napján é rvé nyeskötelező legkisebb munkabé r

havi összegé nek ötszörösé t

meg nem haladó mé rté kbenadható. Az előleget

legfeljebb 6 hónap alatt kell visszafizetni é s az igé nylé stől számí tott egy é ven belül
ismé telten nem ké rhető (kivé tel fűté si költsé gre, temeté sre, amennyiben a temeté s

költsé geit

a

munkavállaló fedezte, é s azt

a

nevé re kiállí tott számlával igazolja,

valamint az esetlegesen általa korábban igé nyelt munkabé relőleg már visszafizeté sre

került).

A

munkabé relőleg

iránti ké relmet az erre

rendszeresí ttett

formanyomtatványon kell benyú jtani.

36.3. A munkabé relőleg szemé lyre szóló

odaí té lé sé ről- a munkavállalók által választott

tisztsé gviselők javaslatának ismereté ben - a munkáltató mé rlegelé sijogköré ben dönt.

33
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A munkáltató az üzleti tervek sikeres megvalósí tását segí Lő, a valóságos- é s tartós
ré szvé telelvé t valló- é s megvalósí tó munkavállalóinak a munkáltató iránti hűsé gé t
törzsgárda jutalommal ismeri el.

37,2. A

munkáltató törzsgárda jutalomban ré szesí ti azokat

a

munkavállalókat, akiknek

munkaviszonya a munkáltatónál é s annak jogelődjé né l legalább 5 é ve folyamatosan
fennáll.

37.3,

A törzsgárda jutalom mé rté ké nekmegállapí tásakor a munkáltatónál é s jogelődjé né l
szakmunkástanulóké nt eltöltött

a

gyakorlati időt is be kell számí tani, felté ve, hogy erről

körülmé nyről az é rintett munkavállaló előzetesen é ftesí ti az illeté kes emberi

erőforrás vezetőt a jogosultságot igazoló eredeti okiratok egyidejű bemutatása
mellett.

37.4.

A jutalmak átadása, illetve kifizeté se az aktí ,v é s a gyermek ápolása-, gondozása
cé ljából fizeté s né lküli szabadságon lé vő munkavállalónak

a

törzsgárda fokozat

elé ré sé nekhónapjában a munkabé r é s egyé b juttatás elszámolásával együtt törté nik.

A37.5.L,37.5.Z pontokban Í ft esetekben a jutalmat legké sőbb az utolsó munkában
töltött

naptól számí tott ötödik

jutalmat legké sőbb

a

munkanapon, mí 9 a 37.5.3 pontban í lt esetben a

hagyaté kátadó vé gzé sbemutatásától számí tott ötödik

munkanapon az utolsó havijárandóságokkal együtt kell kifizetni.

37.5.

A törzsgárda jutalom következő fokozata illeti meg azt a munkavállalót, aki:

37.5.1.

A reá irányadó öregsé gi nyugdí jkorhatár betölté sé vel nyugdí jba vonul,
í 9y munkaviszonya megszűnik é s a következő 4 é ven belül ré szesülne
tözsgárda jutalomban.

37.5.2.

Munkaviszonya a munkáltató működé sé vel összefüggő okkal indokolt
felmondással, vagy ugyanezen okból a munkáltató által kezdemé nyezett

közös

megegyezé ssel szűnik meg, é s munkaviszonyának megszűné sé t

követő egy é ven belül é rné el a következő törzsgárda fokozatot.

37.5,3. A nyugdí jba vonuló

munkavállalóval azonos elbí rálás alá taftozik az

elhunyt törzsgárdatag

37.6.

is.

A törzsgárda jutalom mé rté ke:

Törzsgárda fokozat
í munkaviszonv tartama)
5 é ves
10 é ves
15 é ves
20 é ves

Jutalom mé rté ke
(Ft. nettó)

20
40
60
80

o0o
000
ooo
0oo

Ft
Ft
Ft
Ft

kollektí v szeződé s
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1oo 00o Ft
12o ooo Ft
14o ooo Ft

25 é ves
30 é ves
35 é v é s ezután 5 é venké nt

38.

35l25

Munkahelvié tkezteté s

A munkáltató nagykanizsai-, zalaegerszegi-, hajdú böszörmé nyi-, kisvárdai-, valamint 1044
Budapest Váci Út 77. alatti telephelyein - vonatkozó dönté se eseté n külső vállalkozó
bevonásával - é tkezé silehetősé get (üzemi é tkezde é s/vagy büfé formájában) biztosí that a
munkavállalók ré szé re.

39.
39.1.

Választható bé ren kí vüli iuttatások

A Tungsram Operations Kft., mint munkáltató számára fontos, hogy a munkavállalók

a munkabé rük mellett rendszeres bé ren kí vüli juttatásban ré szesüljenelg melyen
keresztül a munkáltató a munkavállalókat az egyé ni é lethelyzetükhöz leginkább illő
juttatás formájában támogatja.

39.2. A

munkáltató é s az é rdekké pviseletek az adott é vi bé rtárgyalásokkal egyidőben

megállapodnak

a

választható bé ren kí vüli juttatások (cafeté ria) mé rté ké ről,az

é rvé nyesjogszabályokkal összhangban.

39.3.

A cafeté ria szabályait a munkáltatóra é rué nyesKollektí v Szerződé s (bé rmegállapodás)

illetve

a

munkáltató szabályzata (cafeté ria szabályok) tartalmazzák.

szabályok haározzák meg

a

cafeté riára való jogosultságot,

mé rté ké t,igé nybevé telé neké s felhasználásának formáját,

il

a

A

cafeté ria

cafeté ria juttatás

lewe módját.

VI. Fejezet
KIEMELKEoő vÉ moóx r urnlunásn
40. kiemelkedő vé radók jutalmazása

40.1. A

Magyar Vöröskereszt

által az é vente egy alkalommal kitüntetett, többszörös

munkahelyi vé radót az adományozott kitünteté s mellett a munkáltató pé nzjutalomban
ré szesilti a jelen fejezet rendelkezé sei szerint.

40.2.

Kiemelkedő vé radók jutalmának mé fté ke:

vé radás aIkalmainak száma
lO-szeres vé radó kitünteté s után

Jutalom mé té ke
(FL nettó)
5 oo0 Ft

kollekí v szerződé s

10
15
20
25
30
35
40
45
50
50

20-szoros
30-szoros
40-szeres
50-szeres
60-szoros
70-szeres
80-szoros
90-szeres
100-szoros
Ezen felül minden tizedik vé radásé rt

40.3.

35l26
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000
oo0
ooo
ooo
oo0
oo0
oo0
oo0
000
ooo

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

A jutalom a tárgyhavi munkabé rrel együtt kerül kifizeté sre.

VII. Fejezet

rólÉ rr, szoclÁLls KEDvEZMÉ NyE& JuTTATÁsoK
41.

4L.I. A

Jólé ti. szociális kedvezmé nvek. iuttatások

munkáltató munkavállalóinak munkaviszonyukkal összefüggé sben szociális-

kulturális- jólé ti juttatásokat nyú jt.

4L.2.

A támogatás mé rté keé vente kerül meghatározásra a bé ftárgyalás időszakában, a

felek megállapodása szerint ennek összege 2019-ben 56 millió forint,

azaz

ötvenhatmillió forint.

4I.3.

Szociális é s kulturális költsé g

Az é ves költsé gkeret gazdasági egysé gekre töfté nő felosztásáról a szakszeruezetek
vé lemé nyé nekkiké ré semellett a Központi Üzemi Tanács é s a munkáltató együttesen

dönt. A keretösszeg nem használható fel olyan cé lokra, amely nem közvetlenül a
m

4I.4.

u n

ká

ltató

m

u

nkavál

la lói na

k szociá lis-, kultu

rá

lis gé nyeit szolgálják.
i

Tömegspoft-támogatás

Az é ves tömegsport-támogatásra fordí tható keretösszeg szeruezetekre, gyárakra
törté nő felosztásáról a munkáltató, a szakszervezet é s a Központi Üzemi Tanács
együttesen dönt. Az í 9y meghatározott költsé gek gyári felhasználásáről a munkáltató
ké pviselője, a szakszeruezet(ek) é s az ÜzemiTanács együttesen döntenek.

4L5.

A segé lyezé stársasági szabályai

A

munkáltató

a

szociális-, kulturális költsé gkereten belül segé lykeretet ké pez a

munkavállalók számára. A segé lykeret terhé re, a szemé ly szerinti odaí té lé srőlaz adott

kollektí v szerződé s
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terület munkáltatói jogkört gyakorló vezetője, vagy az általa, a feladattal megbí zott
szemé ly é s az Üzemi Tanács által megbí zott szemé lyek, (a továbbiakban segé lyezé si

bizottság) döntenek,

A munkavállalók a segé ly iránti ké relmeket az erre a

rendszeresí tett nyomtatványon terjeszthetik elő.

cé lra

A ké relmeket benyú jtást követő

8

napon belül el kell bí rálni. Ha a segé lyké relmet a bizottság jóváhagyja, ú gy a bizottság

vezetője inté zkedik a bé relszámolást vé gző szeruezet felé
adóelszámolásokra

a

kifizeté s, illetve az

vonatkozóan. Ha az elbí rálás során a segé lyké relmet nem

tatják

megalapozottna( az elutasí tásról az igé nylőt az adott határidőn belül é rtesí tia
bizottság vezetője.

4L6.

Üdulteté s

A munkáltató a tárgyé vet megelőző é v december 3l-é n rendelkezé sre álló statisztikai
állományi lé tszám minimum 1l%-ának megfelelő fő ré szé rebiztosí t támogatást az
üdülé shez. A jelen Kollektí v Szerződé s megköté sé re jogosult szakszeruezetek pedig

vállalják, hogy a biztosí tott támogatásból az erre mindenkor jogosult munkavállalók

legalább llo/o-d ré szé reé vente üdülteté st biztosí tanak. A munkavállalói lé tszám
alapján számí tott tlo/o, ma§ában foglalja az üdülé si támogatást igé nybe vevő
munkavállalókat é s azok hozzáártozóit is.

4L6,L.

Üdr;tteté s igé nybevé telé nekfelté teleit a 2. számú mellé klet taftalmazza.

VIII. Fejezet
A MuNKAvÁLLALó rÁnrÉ nÍ rÉ sr
reulóssÉ cr :l
42. A káfté rí té smé fté keoondatlan károkozás

eseté n3s

Gondatlan károkozás eseté n a káfté rí té smé rté kelegfeljebb a munkavállaló nyolc havi távollé ti
dí jának összege.

34

A Kollektí v Szerződé s aláí rásának időpontjában hatályos a Munka törvé nykönyvé ről szóló 2Ot2. é vi l. törvé ny

179. §.
35

A Kollektí v Szerződé s aláí rásának időpontjában hatályos a Munka törvé nykönyvé ről szóló 2Ot2. é vi l. törvé ny
191. § (2) bekezdé s.
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IX. Fejezet
A MuNKAÜGYI VITA36
43. A munkaüovi vita lefolvtatása

43.L A

munkaügyi vita megindí tása előtt az é rintett fé l a másik fé lné legyezteté st

kezdemé nyezhet. Amennyiben az egyezteté sre irányuló kezdemé nyezé st a másik fé l

nem fogadja 9|, vagy az nem vezet eredmé nyre, a jogvitában az illeté kes
közigazgatási é s munkaügyi bí róság jár(hat) el. Ac egyezteté sre irányuló ké relmet az
inté zkedé ssel é rintett fé l szemé lyesen, vagy jogi ké pviselője ú tján terjesztheti elő az
inté zkedé st hoző gazdasági szervezet emberi erőforrás vezetőjé né l.

43.2,

Az egyezteté sre irányuló ké relmet az inté zkedé smegté telé t,illeWe az erről szőlő
é rtesí té ské zhezvé telé tőlszámí tott tizenöt napon belül kell í rásban előterjeszteni.

43.3.

Az egyezteté si eljárást az emberi erőforrás vezető é s az é rintett szervezeti egysé get
támogató jogi szaké rtő folytatja le. Az eljárás során a ké relmezőt szemé lyesen meg

kell hallgatni é s arról jegyzőkönwet kell felvenni. Az egyezteté st a kezdemé nyezé s
ké zhezvé telé től számí tott

7 napon belül le kell folytatni. Ha a sé relmes inté zkedé s

több munkavállalót é rint, az egyezteté st közösen

is

kezdemé nyezhetik

é s az

egyezteté si eljárás valamennyi kezdemé nyező tekinteté ben egy eljárásban is
lefolytatható.

43.4,

A ké relemmel kapcsolatos munkáltatói dönté st - egyezsé g hiányában - az illeté kes
emberi erőforrás vezető, vagy az általa erre kijelölt szemé ly, valamint a munkáltatói
jogkör gyakorlója hozza meg. A dönté st a jegyzőkönyv ré szeké ntí rásba kell foglalni.

43,5. Az

egyezteté s során

a felek között lé trejött megállapodás egyezsé gnek minősül,

melyet ugyancsak í r.ásba kell foglalni.

43.6.

Az egyezteté s eredmé nytelensé ge eseté n az Mt. 287. §-ában

í t határidőn

belül lehet

a munkáltató inté zkedé se ellen keresetet előterjeszteni az illeté kes közigazgatási é s
munkaügyi bilóságon.

36

A Kollektí v Szerződé s aláí rásának időpontjában hatályos a Munka törvé nykönyvé ről

285.§-293. §.

szóló 2072. é vi l. törvé ny
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X. Fejezet

ánó

RENDELKEzÉ stx

A szerződő felek megállapodnak, hogy a Tungsram Operations Kft. KSZ rendelkezé seit 2023.
december 31-i9 tartó időszakra ke|l alkalmazni.

Budapest, 2019. március 29.

Tungsram Operations Kft.
munkáltató
Ké pviseli: Jörg Bauer üglrvezető

Tungsram Dolgozók Független
szakszervezete
Ké pviseli: Apor István elnök

Nagykanizsai Fé nyforrásgyár
Demokatikus szakszeruezete
Ké pviseli: Kupó Csaba elnök

Kollektí v

Szerződé s
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Me!lé kletek

1.

számú meIIé klet: KOLLEKTIV SZERZODES MUNKARENDEK

A lenti táblázatban foglalt munkarendek tekinteté ben az alábbi közös szabályok alkalmazandóak:

- A

munkarendre vonatkozó szabályok

a

KSZ IV. fejezet munkaidő-beosztás szabályai

szerint

alkalmazandóak.

-

A teljesittendő munkaidő legfeljebb 12 havi munkaidőkeretben kerül meghatározásra,

A munkavállaló, a mellé kletben lé vő kizárólag a munkarendek mellett feltüntetett bé rpótlé kra jogosult,
azon kí vültovábbi bé rpótlé k nem illeti meg.

-

Egyenlőtlen munkaidő-beosztások

tekinteté ben a napi- , heti pihenőidőre é s heti pihenőnap

a

KSz. 25.

pon§a é s az Mt. 104, 105, 106 § alkalmazandóak.
A rendkí vüli munka elrendelé sé t a KSZ27. pontja szabályozza, a ké szenlé teseté ben aKS725. pon§a az irányadó.

#_í lí lL::! -

ffiüW!ffik!€
!.i:irr.,ffi
]

ffiffi,.;

,]li\tifia§ETR$í IF§í

::#ffi"

.

r.::

I. Legfeljebb 12 havi munkaidőkeret alkalmazásával több
műszakos munkarendegyenlő B órás munkaidő
rcosztással, szombati é s vasárnapi pihenőnapokkal. A
nunkaidő kezdete é s vé ge helyben szokásos módon
<ihirdetettnek megfelelően alakul, irányadóan 14.00-22.0O
ira között, maximum 15 perc elté ré ssel.

40o/o

2Oo/o

30o/o

25o/o

20o/o

5Oo/o

5oo/o

600/o

50o/o

4oo/o

t0o/o

LOo/o

1OOo/o

83o/o

II. Legfeljebb 12 havi munkaidőkeret alkalmazásával több
műszakos munkarendegyenlő B órás munkaidő
>eosztással, szombati é s vasárnapi pihenőnapokkal, A
nunkaidő kezdete é s vé ge helyben szokásos módon
dhirdetettne k megfelelően alakul, irányadóan 22.0O
.O6.00 óra között, maximum 15 perc elté ré ssel,

III' Kőtetl en m u n ka ren d - egyen lőtlen munka idő
rcosztással, a munkavállaló a munkáltató előrrásainak
negfelelően, bizonyos időpontokban vagy időszakban
(öteles a munkahelyen munkát vé gezni.

nincs pótlé k

lY. Egy műszakos munkarend- Legfeljebb 12 havi
nunkaidőkeret alkalmazásával egy műszakos munkarend

nincs pótlé k

:gyenlőtlen munkaidő beosztással, szombati é s vasárnapi

lihenőnapokkal.

Y. Megszakí tás né lküli munkarend - Legfeljebb 12 havi
nunkaidőkeret alkalmazásával,egyenlőtlen
napi
nunkaidőbeosztással, a munkavé gzé s a hé t minden napjára
leoszthatÓ, foglalkoztatható munkaszüneti napon is. A
)ótlé k mé rté ke az L é s a II. pontban meghatározott pótlé k,
!s az ezen felül járó pótlé k mé rté ke

06,00._14.00,

*20o/o
14.00.-22-00.
+20o/o
22,00.-06.00.

28o/o

t7o/o

t40o/o

YI. 6 napos munkarend Legfeljebb 12 havi
munkaidőkeret alkalmazásával, egyenlőtlen
munkaidőbeosztással, szombati munkavé gzé ssel, vasárnapi
pihenőnappal.
Hé tfőtől szombatig az I. é s a II. pontban meghatározott
pótlé b é s ezen felül a szombatra jáó további pótlé k
mé rté ke

80o/o

75o/o

.

.

kollektí v szerződé s
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12 havi munkaidőkeret alkalmazásával,

té tfőtől vasárnapig egyenlőtlen napi
nunkaidőbeosztással, a munkavé gzé s a hé t minden minden
rapjára beosztható, munkaszüneti napra munkavé gzé s nem
lsztható be. fu I. é s II. pontban meghatározott pótlé kon
elüli pótlé k mé rté ke telephelyenké nt elté rő, amely minden
lsetben taftalmazza a vasárnapi pótlé kot.

35/31

7 napos

6+2 napos

7 napos

7 napos
munkarend

munkarend

munkarend

munkarend

szombat

Minden
ledolgozott
órára +20o/o

Minden

ledolgozott

Minden
ledolgozott
órára +20o/o

vasárnap
9oolo minden

őrára +28o/o

6+2 napos
munkarend
szombat 7oolo
vasárnap 83o/o

8Oo/o

ledolgozott

minden
ledolgozott órára

őrÁra

Y[II.I2 órás munkarend-

Legfeljebb 12 havi
munkaidőkeret alkalmazásával,egyenlőtlen
napi
munkaidőbeosztással, a munkavé gzé s szombat é s vasárnap
kivé telé vel a hé t minden minden napjára beoszthatÓ,
munkaszüneti napra munkavé gzé s nem osztható be. Az L
é s II. pontban feltűntetett pótlé k, ezen felül további pótlé k
nem illeti meg.

nincs pótlé k

:X. BUDAPEST KÖZPONTI SZERVEZETEK _ A
:echnológia szervezet 2 műszakos munkarendben
oglalkoztatott munkavállalók munkaidő beosztása: hé tfőtől
É ntekig, heti 5 munkanapos, egyenlő napi B óra munkaidő
rcosztású , szombat é s vasárnap pihenőnap.
öbb műszakos tevé kenysé g kereté ben foglalkoztatott
nunkavállalónak, beosztás szerinti munkaideje kezdeté nek
CŐpontja rendszeresen változik 14.00-22.00 közötti
Jőtartam alatt töfté nő munkavé gzé s eseté n jáó pótlé k,
rzen felül további pótlé k nem illeti meg.

(. BUDAPEST KÖZPoNTI szERvEzETEK- Legfeljebb 12
tavi vagy 52 heti munkaidökeret alkalmazásával, a
í evőszolgálaton foglalkoztatott munkavállalók ré szé re a
lülföldre törté nő szo19áltatás nyú jtásához a szolgáltatás
ellegé ből eredően e napon szüksé ges munkavé gzé sre
ekintettel munkavé gzé s a hé t minden napjára beoszthatÓ, a
rihenőnapok kiadása egyenlőtlenül töfté nik azzal, hogy a hat
nunkanapot követően 1 pihenőnap, havonta 1 vasárnap
rihenőnap, a munkavállaló rendes munkaidőben
oglalkoztatható munkaszüneti napon is. A munkaidő kezdete
rs vé ge helyben szokásos módon kihirdetettnek megfelelően
rlakul. Ezen felül további pótlé k nem illeti meg.

,...i

3Oo/o

];:.:::]

.:l

:l

rB,

iiai::...:::

|l,,| li
:::a|::::::::::::a

: :::::

.

:::::::::::

:

.:: :::::::::::

:.:!]|a:::!::1:r4

nincs pótlé k

.rr-;]]]]]- ,.,

.:,"f..§:.. l

\z egyes munkarendekné l feltüntetett pót|é lg ezen felül a

!0O

órát meghaladó rendkí vüli munkavé gzé seseté n a

130o/o

ótlé k mé É é ke

A ké szenlé ti pótlé k mé í té keaz elrendelt ké szenlé tiidőre

30o/o

A munkáltató jogosult legalább é vente a jelen mellé kletben foglalt munkarendeket é s a hozzátartozó pótlé kokat
az erre irányuló jelen Kollektí v Szerződé st kötő felek javaslata alapján felülvizsgálni, módosí tásra irányuló javaslat

hiányában jelen mellé klet rendelkezé sei az irányadóak a következő felülvizsgálati eljárás lezárásáig.
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FELTÉ TELEI
számú mellé klet: Az üDÜLTrrÉ s rcÉ nYBEVÉ TELÉ nrx

A Munkáltató üdülteté si lehetősé get biztosí t beutalójegyek é s Szé chenyi pihenŐ-káfia juttatásával (Szé p-

káüa).
1. Az üdülé si idé ny meohatározása

.

A nyári (főidé nyi) é s főidé nyen kilvüli üdülteté si szezon

- az egé sz é ves üdülteté s -

időpontját a

munkaszervezetek (gyárak) leállási tervei é s a munkavállalók igé nyei alapján a szakszeruezetek
vé lemé nyé nekfigyelembevé telé vel a Központi Üzemi Tanács (a továbbiakban: KÜT) é s a munkáltató
együttesen határozza meg.
2. Az üdülé si lehetősé qek (beutalójegvek é s Szé p-kártva) felosztása a szervezetek között

o

Az üdülé si lehetősé gek gyárakra, igazgatóságokra való lé tszámarányos elosztását a munkáltatónál
működő szakszervezetek ké szí tikelő.

c

Azelosztásról a munkáltató a Központi Üzemi Tanáccsal együttesen dönt. A dönté sről a szervezetek
vezetőit, a munkahelyeken működő szakszeruezeteket é s üzemi tanácsokat a dönté shozók Í rásban

é tesí tik.
3. Az üdülé si lehetősé gek szemé lyre szóló odaí té lé se

o

A2 üdülé si igé nyek felmé ré sé t,összesí té sé t a munkahelyeken megbí zott szemé lyek vé gzik. Aa
üdülőjegyek, illetve Szé p-kártya szemé lyre szóló odaí té lé sé rőlaz üdülé s megkezdé sé nek időpontja

előtt legkevesebb 6 hé ttel kell dönteni.

.

A szeruezetekben (gazdasági egysé gekben) a beutalójegyek, illetve a szé p-kártya szemé lyre szóló
odaí té lé sé rőlaz üdülé si bizottságok döntenek.

.

Az üdülé si bizottság szemé lyi összeté telé t, lé tszámát a gazdasági egysé gek maguk határozzák meg.

Az üdülé si bizottságnak általában tagja: a szeruezet vezetője, vagy az általa megbí zott szemé ly, a
szakszeruezetek é s az ÜT által megbí zott szemé lyek. A bizottság megválasrtja vezetőjé t, é s kialakí tja
munkarendjé t.

.

A dönté sre jogosultak (üdülé si bizottság) elé rhetősé gé t1né v, telefonszám, munkahely), valamint a
dönté s időpon§át é s helyé t a munkahelyi kollektí vával ismeftetni kell.

.

A dönté sről a munkahelyi kollektí vát tálé t<oztatni kell.

+. Üdülé si lehetősé oben ré szesülhet

.
.

TUNGSRAM Operations Group munkavállalója é s házastársa (bejegyzett é lettársa)
Munkavállaló gyermeke, mostoha gyermeke, egy hááartásban nevelt fogadott gyermeke, kiskorú
unokája.
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Üdtilteté s szempon§ából

töltött
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gyermeknek számí t az üdülteté s megkezdé se előtt (naptári nap) be nem

12. é leté v.Betöltött

IZ. é leté vután felnőtt té rí té sidí jat, valamint 18 é leté vután

idegenforgalmi dí jat is kell fizetni.

Az üdülé st csak azon szemé lyek vehetik igé nybe, akik nevé re az üdülé si javaslatot, majd ennek
alapján a beutalót illeWe a Szé p káftyát az illeté kes kiállí totta.
5. Az üdülőjeqv té rí té sidú a

Az üdülőjegyé rt fizetendő munkavállalői hozzájárulás az üdülőjegyen feltünteté sre kerül, melyet az
üdülé sben ré sztvevő legké sőbb 21 nappal az üdülé s megkezdé se előtt köteles befizetni.
Té rÍ té sidí j csak annyi főre fizethető be, amennyire beutalójegy szól. Az üdülőjegyen feltüntetett
pótágyon tú l, további pótágy igé nybevé telé relehetősé g nincs, í 9y ezen a cí men többlet-té rí té si di;j
nem fizethető be.

Az üdülőjegyet a té rí té sidí j vé gösszegé nek határidőre töfté nő

kiegyenlitté se után

adja ki

a

szakszeruezet munkatársa. Abban az esetben, ha az üdülé s ellené rté ké nekkiegyenlitté se a megjelölt
határidőig nem törté nik meg, az üdülé sijavaslatot semmisnek kell tekinteni.
6. Az üdülőiegy üoyinté zé se

A

befizeté sekkel é s a beutalók kiadásával kapcsolatos ügyinté zé si feladatokat

a szakszeruezetek

látják el.
A gazdasági egysé gek üdülé ssel foglalkozó munkatársai az üdülé sijavaslatot, a befizeté si bizonylat
másolatát (csekk, belé g, stb.) a szakzervezet közpon§ába,

az üdülé ssel foglalkozó munkatársnak

az üdülé s megkezdé se előtt 15 nappal megküldik. Ennek alapján a szakszeruezet üdülé sé t felelős
munkatársa az üdülők felé a beutaltakat lejelenti.

A beutaló nem ruházható át.
Az üdülé s időpon§aké nt megjelölt napok nem bonthatóak.
7. Bejelentkezé s az üdülteté s helvszí né n

.

Az üdülé s megkezdé sekor a beutalójegy átadása mellett a beutalt köteles magát é s a beutalón
feltüntetett szemé lyeket hitelt é rdemlően igazolni. Ha az üdülé sre jelentkezők szemé lyazonossága

nem egyezik

a

beutalón feltüntetettel, az üdülé s igé nybevé telé taz üdülő vezetője-, vagy a

bé rlemé nytulajdonosa köteles megtagadni , é s az üdülőjegy kiállí tójának haladé ktalanul jelenteni!
8. Az odaí té ltbeutalójegy lemondása, a fel nem használt beutalók kezelé se

.

Azt a beutalót, amelyet igé ny hiányában az egysé g nem tud felhasználni, az üdülé s megkezdé se

előtt legkevesebb né gy hé ttel, azt a kibocsátónak vissza kell adni, aki jogosult a beutalót más
egysé gnek felajánlani.

Az üdülőjegy csak rendkí ,vül indokolt esetben mondható le:

kollektí v szerződé s
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üdülé s megkezdé se előtt 15 naptári nappaltörté nő indokolt lemondás eseté n a teljes üdülé si dí jat

a munkavállaló ré szé revissza kell fizetni,

.

Betegsé g, haláleset miatt visszaadott beutalójegy árát

-

megfelelő igazolás ellené ben - teljes

mé fté kben vissza kell té rí tenia fenti határidőn tú l is.
Nem jár visszaté rí té s,vaoy té rí té si-dúcsökkenté s:

.
o
o

Ha a visszaadott üdülé si lehetősé g é rté kesitté sé rea fenti határidők miatt már nincs mód.

Ha nem az üdülé s kezdeté től veszik igé nybe az üdülé si lehetősé get.
Ha az üdülőt hamarabb elhagyják (nem használják ki az üdülé si lehetősé get).

9. A Szé chenvi pihenő kártva (Szé p-kártva nem ké oezi a Cafeteria köré be taftozó iuttatások ré szé t).

"

A kollektí v szerződé st kötő felek, az üdülé si lehetősé gek választé kának bőví té se, illewe a szemé lyes
szervezé sű üdülé s támogatásának cé ljával a Szé p-kártyát is az üdülteté si rendszerbe állí lja. A Szé pkártya ké szpé nzthelyettesí tő elektronikus utalvány.

10.

A Szé p-kárWa szemé lvre szóló odaí té lé se
Lásd a 3, pontot.

11. Beielentkezé s az üdülteté s helyszí né n
. A né vre szóló szé p-káftyát szerződé ses
flzetőeszközké nt.

A

viszonyban álló elfogadóhelyeken lehet felhasználni

Szé p-kártya más szemé lyre nem átruházható, ké szpé nzre nem váltható.

Amennyiben a szolgáltatások ellené té kemeghaladja a felhasználó rendelkezé sé re álló Szé p-kártyán

lé vő é rté ket,a különbözetet

a felhasználónak ki kell

egyenlittenie. Amennyiben

a szolgáltatások

ellené rté kenem é ri el a felhasználó rendelkezé sé re álló Szé p-káftya é í té ké t,az elfogadóhely nem
jogosult ké szpé nzbenvisszaadni a felhasználó ré szé rea különbözetet.

A Szé p kártyán maradt összeg

az é rvé nyessé gidejé ig máshol is felhasználható rendelteté snek megfelelően.

Az odaí té ltSzé p-kártya lemondása, é s a fel nem használtak kezelé se

A né vre kiállí tott Szé p-kártya felhasználhatósága az é rvé nyessé gnapjáig igé nybe vehető. Lejárt
Szé p-kártya fizetőeszközké nt nem fogadható el, né vé rté kpé nzben töfté nő megté rí té sé renincs
lehetősé g.

Amennyiben a felhasználatlan Szé p káüa

-

bármilyen okból

í ,rásos nyilatkozatban kezdemé nyezhető letiltása.

-

kikerül az igé nylő birtokából, ú 9y

A Szé p káfia elveszté se eseté n a munkavállaló

saját költsé gé n igé nyelheti a pótlását=

13.

Kötelező nyilvántaftási feladatok az üdülé si lehetősé qek iqé nvbevé telé velkapcsolatban

A

kedvezmé nyes üdülé sben ré szesültekről

az üdülé si bizottság vezetője vagy megbí zottja, a

tözstelepen a szakszervezet üdülé sé rt felelős munkatársa, nyilvántaűst vezet é s a mindenkori
jogszabályban meghatározottak szerinti adók é s járulé kok elszámolása, valamint

a

támogatási
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összegnek a Szé p kártyára törté nő utalása é rdeké bena Humán Erőforras szeruezet által központilag
meghatározott ügyinté zőnek átadja.

