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1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.

1.

Preambulum

Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (székhelye: 1134
Budapest, Váci út 182., adószáma: 12120497-2-41; Munkáltatói képviseletre jogosult:
Antalné Lengyel Tímea ügyvezető igazgató) mint köztulajdonban álló Munkáltató - a
továbbiakban: Munkáltató) és a HVDSZ 2000. Alapszervezete Szakszervezeti Bizottság
FTSZV Kft. szakszervezet (székhelye: 1040 Budapest, Cinkotai u. 79/a., adószáma:
19657576-1-41; képviseletre jogosult: Szepesvári Tamás szakszervezeti bizottsági titkár)
mint szakszervezet - a továbbiakban: Szakszervezet - a Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) XXII. fejezetébe foglaltaknak megfelelően az alábbi
Kollektív Szerződést (továbbiakban KSZ-t) köti. (Munkáltató és Szakszervezet együtt a
továbbiakban: Felek.)

A Felek rögzítik, hogy jelen KSZ-t annak ismeretében kötik egymással, hogy a Munkáltató az
Mt. 204. §-a alapján köztulajdonban álló Munkáltatónak minősül, figyelemmel arra a
körülményre, hogy benne Fővárosi Vízművek Zrt.,mint tulajdonos befolyással rendelkezik.
A Szakszervezet kijelenti, hogy az Mt. 276. § (2) bekezdése alapján, mint a HVDSZ 2000
Alapszervezete, jogosult jelen KSZ megkötésére, figyelemmel arra, hogy tagjainak létszáma
eléri a Munkáltatóval munkaviszonyban álló Munkavállalók létszámának 10 %-át.
A Felek rögzítik, hogy jelen KSZ-ben nem szabályozott kérdésekben az Mt. és az egyedi
munkaszerződések rendelkezései az irányadóak.

2.

A Kollektív Szerződés hatálya

A KSZ-t a Felek határozatlan időre kötik, ami kizárólag az Mt. szabályai szerint mondható fel.

A felmondás jogát bármelyik fél csak abban az esetben gyakorolhatja, ha a felmondási
szándékot és annak indokolását a másik féllel előzetesen írásban közölte, és a közlést
követő 8 napon belül megkezdett egyeztető tárgyalás további 15 napon belül nem vezetett
eredményre.
A KSZ hatálya valamennyi, a Munkáltatóval munkaviszonyban álló Munkavállalóra kiterjed, a
munkaszerződésben foglaltak figyelembevételével, kivéve a vezető tisztségviselőkre, az Mt.
208. § (1) bekezdés szerinti vezető állású Munkavállalókra, a kölcsönzött, valamint az
egyszerűsített módon létesített munkaviszonyban foglalkoztatott Munkavállalókra.
A jelen KSZ az Mt. szerkezeti felépítését követi, de nem ismétli meg az abban foglaltakat.

A Felek kinyilvánítják, hogy minden tőlük elvárhatót megtesznek a KSZ hatályban tartásáért,
mindaddig, amíg a rendeltetését betölti, azaz a Felek rendeltetésszerű működését, illetőleg
az érdekvédelmi tevékenységüket nem hátráltatja, vagy nem lehetetleníti el. Ennek
érdekében kötelezően egyeztetnek a KSZ felmondása, vagy bármely fél részéről
kezdeményezett módosítása esetén.
A tárgyévet követő évre érvényes juttatásokról a Felek minden évben az Üzleti Terv
elfogadását követő 45 napon belül lehetőség szerint megállapodnak.
A Felek minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a KSZ szövegét a
Munkavállalók megismerjék.
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A KSZ -1 módosítani kell, ha:

a szabályai magasabb szintű szabályba ütköznek,
jogszabály változása miatt a szabályai jogellenessé váltak,
A KSZ módosítására a Munkáltató, a Szakszervezet, vagy mindkét fél közösen
tehet javaslatot.
A KSZ szabályaitól munkaszerződés a Munkavállalóra vonatkozóan hátrányos eltérést nem
tartalmazhat.

3.

A KSZ aláírása és kihirdetése

A KSZ szövegét a Felek közösen fogadják el.
A KSZ-t a Munkáltató részéről az ügyvezető igazgató, a Szakszervezet részéről - a
Szakszervezet által megjelölt tisztségviselő, azaz - a szakszervezeti bizottsági titkár jogosult
aláírni.
A Kollektív Szerződés az aláírás napján és a kihirdetéssel lép hatályba.
A Munkáltató köteles a KSZ-t oly módon elhelyezni, hogy a Munkavállaló akadályoztatás
nélkül, munkaidejében hozzájuthasson, Felek kötelesek „a kollektív szerződések
bejelentésének és nyilvántartásának szabályairól” szóló 2/2004.(1.15.) FMM. rendelet szerint
a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a szerződés
megkötését követő 30 napon belül nyilvántartásba vételre bejelenteni.

4.

Általános magatartási követelmények

A Felek kinyilvánítják, hogy egymás jogait és jogos érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartják,
ennek érdekében tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely a másik felet megillető
jog érvényesítését kizárná, vagy akadályozná, illetőleg alkalmas lehet arra, hogy a másik fél
jó hírnevét hátrányosan befolyásolja.
A Felek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen
együttműködve kötelesek eljárni.
A Felek törekednek a munkabéke fenntartására.
A Munkavállaló a Munkáltató jogos gazdasági érdekeit különösen az alábbiakban
foglaltakkal sértheti meg:
•

A tudomására jutott műszaki, fejlesztési információk, versenytárgyalások, pályázat
kiírással kapcsolatos információk illetéktelen, harmadik személy részére való
(jogellenes) továbbításával. A Munkáltató jó hírnevének veszélyeztetése, különösen
alaptalan, megalapozatlan tények, események híresztelésével.

5.

További jogviszonyra vonatkozó bejelentési kötelezettség

Ha a Munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt, vagy
munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, köteles azt a Munkáltatónak írásban 8 napon
belül bejelenteni.
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A Munkáltató a jogviszony létesítését akkor tilthatja meg, illetve a Munkavállalót a jogviszony
megszüntetésére kötelezheti, ha a Munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti.

A Munkavállaló köteles írásban 8 napon belül bejelenteni a Munkáltatónak - a nyilvánosan
működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével -, ha a Munkáltatóéval
azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a Munkáltatóval rendszeres
gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben részesedést birtokol.
II.

A MUNKAVISZONY ALANYAI (Mt. 32-35. §)

A munkaviszony alanyai a Munkáltató és a Munkavállaló. A Munkáltatói jogkör gyakorlóit a
Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

III.

A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS (Mt. 36-41. §)

A gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten
alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és
kötelezettségek az átadóról az átvevő Munkáltatóra szállnak át. A Munkáltató személyében
bekövetkező változásról, valamint az MT. 46.§ (1) bekezdésében meghatározott
munkafeltételek változásáról és következményeiről az átvevő Munkáltató az átszállást
követő 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni a Munkavállalót.

1.

A Vállalatcsoporton belüli munkaerő-mozgás

A Vállalatcsoporthoz tartozó Munkáltatók, a hatékonyabb munkaerő-gazdálkodás, valamint a
Munkavállalók foglalkoztatási biztonságának elősegítése érdekében megállapodhatnak a
Munkavállalók átadásában, illetve átvételében. A megállapodás akkor lép érvénybe, ha
ebben az átadó és az átvevő Munkáltató, valamint az érintett Munkavállaló kölcsönösen
megállapodik. A megállapodásnak tartalmaznia kell a Munkavállaló új munkakörét,
munkavégzési helyét, munkabérét és az új munkaviszony időpontját. A megállapodás
alapján az átvevő Munkáltató és az érintett Munkavállaló által megkötött
munkaszerződésben próbaidő ismételten nem köthető ki.
A Munkavállalónak az átadó Munkáltatónál eltöltött munkaviszonyát a felmondási idő,
végkielégítés és esetlegesen a hűségjutalom vagy törzsgárda jutalom, illetve egyéb a
Munkáltatói munkaviszonyban töltött időhöz kötődő juttatások vonatkozásában úgy kell
tekinteni, mintha azt az átvevő Munkáltatónál töltötte volna el.

IV.

A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE - (Mt. 42-50. §)

(A munkaszerződés, a munkaszerződés tartalma, a próbaidő és a Munkáltató írásbeli
tájékoztatási kötelezettsége)
A munkaviszony a Munkavállaló és Munkáltató által írásban megkötött munkaszerződéssel
jön létre.
A munkaszerződésben meg kell állapodni a Munkavállaló alapbérében, munkakörében és a
munkavégzés helyében.

A munkaszerződésében a munkakörhöz kapcsolódó munkavégzés helye alatt a Munkáltató
székhelye, bármely telephelye, fióktelepe, egyéb használt létesítménye, valamint Budapest
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közigazgatási területe, vagy Magyarország közigazgatási területe, vagy a Munkáltató
szolgáltatási területe.
A munkavégzés alapjául szolgáló szerződés nem irányulhat a Munkavállaló jogos
érdekeinek védelmét biztosító rendelkezések korlátozására.
A Munkáltató a munkaviszony létesítésekor kötött munkaszerződésben próbaidőt köthet ki,
amelynek időtartama legfeljebb munkaviszony első napjától számított 6 (hat) hónap. A
próbaidő meghosszabbítása tilos.

A MUNKASZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (Mt. 51 -57. §)

V.

(Alapvető kötelezettségek, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, az utasítás
teljesítésének megtagadása, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól,
jogkövetkezmények a Munkavállaló vétkes kötelezettségszegésért)

A Munkáltató köteles a Munkavállalókat a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó
egyéb szabályok szerint foglalkoztatni és munkabért fizetni, a Munkavállaló pedig köteles
munkáját ezen szabályok szerint végezni.
A Munkáltató jogosult a Munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő
munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. A Munkavállaló ilyen
foglalkoztatásának időtartama azonban naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás
szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell
alkalmazni, ha a munkaviszony évközben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól
eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
várható tartamáról a Munkavállalót a foglalkoztatás elrendelése előtt legalább 1
munkanappal korábban, helyben szokásos módon szóban vagy írásban kell tájékoztatni.

1.

Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

Mentesül a Munkavállaló az alábbi időtartamokra:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

keresőképtelenség,
a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi
intézményben történő kezelés, valamint
a kötelező orvosi vizsgálat tartama, továbbá
a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra,
a szoptatási munkaidő-kedvezmény,
a hozzátartozó - házastárs, egyenes ágbeli rokon, házastárs egyenes ágbeli rokona,
örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbe fogadó, mostoha és
nevelőszülő, testvér - halálakor két munkanap,
az általános iskolai tanulmányok folytatása,
a felek megállapodása szerinti képzés esetén a képzésben való részvételhez
szükséges idő,
önkéntes vagy létesítményi tűzoltósági szolgálat ellátásának tartama,
a bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez
szükséges időtartam,
a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt
távoliét tartama, továbbá,
munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra.
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Mentesítés, kötelezettségszegés miatt folytatott vizsgálat során

2.

Ha a Munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés körülményeinek kivizsgálása miatt
indokolt, a Munkáltató által lefolytatott vizsgálathoz szükséges, de legfeljebb 30 napos
időtartamra a felmentheti a Munkavállalót a rendelkezésre állási és munkavégzési
kötelezettsége alól, amely időtartamra távolléti díj illeti meg.

3.

Jogkövetkezmények a Munkavállaló vétkes kötelezettségszegésért

Ha a Munkavállaló a munkaviszonnyal járó kötelezettségét vétkesen megszegi, úgy a
Munkáltató jogosult a kötelezettségszegés súlyával arányos vagyoni hátrányt érvényesíteni a
Munkavállalóval szemben. Az így érvényesített vagyoni hátrány mértéke nem lehet több mint
a Munkavállalónak a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó egyhavi alapbére.
A jogkövetkezményt a Munkavállaló a megállapítás hónapjára jutó alapbérével kezdődően
négyhavi egyenlő részletben köteles megfizetni. A Munkáltató az egyes részleteket jogosult
levonni a Munkavállaló részére adott hónapban járó alapbérből.

A jogkövetkezmény a Munkavállaló személyéhez fűződő jogát és emberi méltóságát nem
sértheti, valamint nem állapítható meg olyan kötelezettségszegés miatt, amelyet Munkáltató
a munkaviszony megszüntetésének indokaként is megjelölt.
VI.

A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE (Mt. 63-85. §)

1.

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok

Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a Munkáltató a döntést megelőző félévre
számított átlagos statisztikai létszám szerint:

•

húsznál több és száznál kevesebb Munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz
Munkavállaló,

•

száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb Munkavállaló foglalkoztatása
esetén legalább a Munkavállalók 10 %-ának elbocsátása.

A szándékról 15 nappal a döntés előtt tájékoztatni kell a Szakszervezetet.
A csoportos létszámleépítés elkerülhetőségét a Munkáltató az Üzemi Tanáccsal és a
Szakszervezettel egyezteti, mérlegeli, végül a tárgyban a Munkáltató az Üzemi Tanáccsal
megállapodást köt.

2.

Azonnali hatályú felmondás (Mt. 78. - 79.§)

A Munkáltató vagy a Munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással
megszüntetheti, ha a másik fél
•
•

a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását
lehetetlenné teszi.
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Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől
számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül,
bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni.

Felek kiemelten, de nem kizárólagosan a fentiekben meghatározott feltételeknek megfelelő
azonnali hatályú felmondási okoknak tekintik az alábbiakat:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

igazolatlan távoliét,
munkalap nélküli munkavégzés,
kiadott programtól engedély nélküli eltérés,
Munkáltató jármüvének a hatályos gépjármű üzemeltetési szabályzattól eltérő,
szabálytalan használata,
Munkáltató sérelmére elkövetett lopás (sikkasztás),
gépjárműbe beépített elektronikus útvonal- és munkavégzés ellenőrző rendszer
működésének zavarása, kiiktatása,
Munkáltatónak okozott jelentős anyagi kár,(100.000.-Ft feletti)
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, szállításával,
ártalmatlanításra történő átadásával kapcsolatos szabályok, technológiai
utasítások, munkavégzést érintő egyéb szabályok, szabályzatok megszegése,
munkahelyi vezetőtől kapott utasítás jogellenes megtagadása, (pl. túlóra
megtagadás)
amennyiben a Munkavállaló, munkahelyi vezetőjének tájékoztatása nélkül,
kettőnél több alkalommal nem jelentkezik munkára,
menetleveleken és/vagy a munkalapokon vagy munkavégzéssel összefüggő
egyéb iratokon a valóságtól eltérő adat(ok) feltüntetése,
amennyiben a Munkavállaló a munkaidő kezdetére kettőnél több alkalommal nem
jelenik meg,
amennyiben a Munkavállaló munkavégzésre alkalmatlan állapotban, alkohol
és/vagy kábítószer, illetve egyéb tudatmódosító szer befolyása alatt jelentkezik
munkára,
kivételezett anyagok és eszközök engedély nélküli saját célra történő
felhasználása,
alkohol-szonda a Munkavállaló szervezetében alkoholt jelez a munkaidő alatt,
hatályos munkavédelmi és egyéb szabályzatok, csoportvezetői és igazgatói (stb.)
utasítások be nem tartása,
harmadik írásbeli figyelmeztetés után.

A fent foglaltak nem kimerítő felsorolások, a rendkívüli felmondás jogát egyéb súlyos, a
munkaviszony fenntartását lehetetlenné tevő magatartás is előidézheti.

VII.

A MUNKA- és PIHENŐIDŐ ([Mt. XI. fejezet)
1.

Munkaidő keret (Mt. 93. -94. §)

A Munkáltató a fizikai utazó Munkavállalók (gépjárművezető-kezelők, gépkezelők) esetében
négyhavi munkaidőkeretet állapít meg.
A munkaidőkeret tartalma 4 hónap.

A munkaidő keret számítás kezdete: Tárgy év január 1-je.
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A munkarendet, a munkaidőkeretet, a napi munkaidő beosztásának szabályait - a munka
jellegére, a hatékonyságra, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés
követelményeire figyelemmel - a Munkáltató külön szabályzatban, a Munkaidő
szabályzatban a Szakszervezet álláspontjának ismeretében - állapítja meg.
2.

Munkaidő beosztás szabályai (munkarend) (Mt 96. - 100.§)

Munkaidő beosztást legalább 7 nappal korábban, legalább 1 hétre vonatkozóan írásban,
vagy helyileg szokásos módon kell közölni a Munkavállalóval. Ha a gazdálkodásában, vagy
működésében előre nem látható körülmény merül fel, a munkaidő beosztást a Munkáltató az
adott napi munkavégzést megelőzően 4 nappal korábban módosíthatja.
A munkaközi szünet (Mt 103. §)

3.

A Munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a rendkívüli munkaidő
tartama a hat órát meghaladja, húsz perc, ha a kilenc órát meghaladja, további huszonöt
perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A munkaközi szünet nem része a munkaidőnek. A
napi munkaidő kezdési és befejezési időpontját ennek megfelelően kell meghatározni. A
munkaközi szünetet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően kell kiadni.

A rendkívüli munkaidő (Mt. 107-109. §)

4.

Az elrendelhető rendkívüli munkaidő (túlóra) felső határa naptári évenként legfeljebb 300 óra
lehet, ettől a Felek megállapodással sem térhetnek el. Nem korlátozott a rendkívüli munkaidő
elrendelése baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető
közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében.

A rendkívüli munkavégzést általában szóban, vagy írásban a Munkaidő Szabályzatban
meghatározottak szerint kell elrendelni, legkésőbb a Munkavállaló munkaidejének
befejezéséig. A Munkavállaló kérésére a rendkívüli munkaidőt a Munkáltató írásban köteles
elrendelni. Kivételes esetekben telefonon keresztül is elrendelhető legkésőbb a rendkívüli
munkavégzés szükségességének bekövetkeztekor, azonban a mindig érvényben lévő
Munkaidő Szabályzatban foglaltaknak (rendkívüli munkaidő elrendelése és igazolása)
utólagosan eleget kell tenni. Egyebekben munkaszüneti napon rendkívüli munkaidő a rendes
munkaidőben e napon is foglalkoztatható Munkavállaló számára rendelhető el.
Rendkívüli munkavégzés esetén a szabadidőt legkésőbb a rendkívüli munkavégzést követő
hónap, munkaidőkeret esetén legkésőbb a munkaidőkeret végéig kell kiadni.
Munkáltató joga eldönteni, a Munkavállalóval egyeztetve, hogy a rendkívüli munkavégzés
idejét pénzbeli díjazásban, vagy szabadidő biztosításával váltja meg.

5.

A szabadság (Mt. 115-121. §)

A Munkavállaló számára a munkában töltött időre alap- és pótszabadság jár, melynek eseteit
és mértékét az Mt. határozza meg.
A Társaság SZMSZ-ében rögzített vezetők részére az MT.-ben foglaltakon felül további
szabadság (pótszabadság) nem adható.
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A szabadság kiadása és elszámolása (Mt. 122-125. §)

A Munkáltató a szabadságot úgy köteles kiadni, hogy a Munkavállaló naptári évenként egy
alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és
rendelkezésre állási kötelezettsége alól. A Munkáltató ettől csak akkor térhet el, ha a
Munkavállaló ezt írásban a szabadság megkezdését megelőző 15 nappal kifejezetten kéri. E
tekintetben - a szabadságként kiadott napon túl - a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a
munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető
figyelembe.
Munkavállaló köteles az adott éves felhasználni kívánt szabadságát a Munkáltatóval
egyeztetni.

A Munkáltató és a Munkavállaló legkésőbb a szabadság kezdetét megelőző 15 nappal
köteles bejelenteni a szabadság kiadását illetve kivételét.

A szabadság kiadásánál nem kerül meghatározásra az egybefüggően kiadandó napok
száma. A Munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül
érintő ok esetén:
•
•

•

szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja,
a Munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja, azonban szabadság
alatti tartózkodási helyről a munkahelyre és a visszautazással, valamint a munkával
töltött idő a szabadságba nem számít be.
a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31.-ig
kiadhatja.

Munkáltató a Munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával, vagy a megszakítással
összefüggésben felmerült kárát és költségeit köteles megtéríteni.

A Munkavállaló a beosztással azonos tartamra mentesül munkavégzési kötelezettsége alól,
és a kiadott szabadságot ezzel egyező óraszámban kell elszámolni és nyilvántartani.
Munkáltató évente 7 munkanap szabadságot Munkavállaló kérésére (kivéve a munkaviszony
első három hónapját) legfeljebb két részletben a Munkavállaló kérésének megfelelően
köteles kiadni. Ezt a Munkavállalónak a szabadság megkezdése előtt 15 nappal be kell
jelenteni.
7.

Betegszabadság (Mt. 126. §)

A betegszabadság az Mt. szerint 15 munkanap. A betegszabadságra vonatkozó szabályok
egyebekben az Mt. rendelkezéseivel azonosak.
8.

Fizetés nélküli szabadság (Mt. 128.-133. §)

Munkáltató a Munkavállaló kérelmére fizetés nélküli szabadságot köteles engedélyezni az
Mt. által meghatározott esetekben és mértékben.

9.

Pihenőidő (Mt. 104-106. §)

Napi pihenőidő: A Munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a következő napi
munkakezdés között legalább 11 óra egybefüggő pihenőidőt (napi pihenőidőt) kell
biztosítani.
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Heti pihenőnap: a Munkavállalót hetente két pihenőnap illeti meg, egyenlőtlen munkaidő
beosztás esetén a heti pihenőnapok egyenlőtlenül is beoszthatok.
Heti pihenőidő: A Munkavállalót - a heti pihenőnapok helyett hetenként legalább 48 órát
kitevő megszakítás nélküli heti pihenőidő illeti meg. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a
Munkavállalónak hetenként legalább 40 órát kitevő és egy naptári napot magába foglaló
megszakítás nélküli heti pihenőidő is biztosítható. Ebben az esetben a Munkavállalónak a
munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak átlagában legalább heti 48 óra heti pihenőidőt
kell biztosítani: A Munkáltató köteles biztosítani, hogy a pihenőidőből havonta egy nap
vasárnapra essen.

Vili.

A MUNKA DÍJAZÁSA (Mt. XII. fejezet)

1.

Bérfizetés módja

A bérfizetés, a tárgyhót követő hónap 6. munkanapján, a Munkavállaló pénzintézeténél
vezetett lakossági folyószámlájára, átutalással történik. A Ennek érdekében a Munkavállaló
köteles megadni a bankszámlaszámát, illetve annak megváltozásáról - az esedékes
bérfizetés előtt legalább öt munkanappal korábban - a Munkáltatót tájékoztatni köteles.

A Munkáltató kötelezettséget vállal, hogy erre a napra - a Munkavállaló által megadott
bankszámlán - személyi alapbére megjelenik és az a Munkavállaló által felhasználható.

2.

Az alapbér megállapítása (Mt. 136-138. §)

A
Munkavállalónak
munkaviszonya
alapján
a
Munkáltatótól
munkabér
jár.
Munkajövedelemnek nevezzük a munkavégzéshez kapcsolódóan fizetett pénzbeli vagy
természetben nyújtott javadalmazások összességét, mely közvetlenül a munkavégzés
ellentételezését jelenti.
A munkajövedelem két csoportja: a bér (kereset) és az egyéb juttatás. A kereset, azaz havi
munkajövedelem a munkavégzésre irányuló jogviszony alapján a Munkavállaló részére
pénzben fizetett díjazás (munkabér, munkadíj, illetmény). Elemei: az alapbér, illetve törzsbér,
a bérpótlék, a prémium, a jutalom. Az egyéb juttatások körébe tartozik pl. az étkezési
hozzájárulás, az utazási költségtérítés és az iskolakezdési támogatás.
Az alapbérek és órabérek megállapításakor a kötelező minimálbért, illetve a garantált
bérminimumot figyelembe kell venni.

A szülési szabadságról, GYED-ről, GYES-ről, közeli hozzátartozó ápolása, gondozása után
munkába álló Munkavállaló részére olyan mértékben kell alapbérfejlesztést megállapítani,
mint amilyen fejlesztésben részesültek az azonos munkakörben foglalkoztatottak az újra
munkába álló Munkavállaló távolléte alatt. Ha azonos munkakör nincs, akkor az évenkénti
Munkáltatói átlagos bérfejlesztést kell alapul venni.

Szabadság és munkaszüneti nap díjazása: A Munkavállaló részére az alap és
pótszabadságok időtartamára, az Mt. szerinti távolléti díj jár. A távolléti díj számítása az Mt.
szerint történik.
Bérformák: Az alkalmazandó bérformákat az ösztönzés céljait figyelembe véve a
Munkáltató állapítja meg. Amennyiben legalább a Munkavállalók 10%-át érinti a bérforma
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megállapítása
véleményét.

vagy

módosítása,

Munkáltató

a

2.1

előzetesen

kikéri

a

Szakszervezet

Jutalom

Az ösztönző bér egyik formája a Munkáltató mérlegelésétől függő jutalom, melynek célja, a
Munkavállalók anyagi motiválása a magasabb teljesítmény érdekében. Ajutalom esetében a
Munkáltató nem határozza meg előre az elvárt plusz teljesítményt. Jutalmat csak az a
Munkavállaló kap, aki feladatait magas színvonalon látja el.

Azon Munkavállalók részére, akiknek nem lett megállapítva havi célprémium, az év végén
egy összegben kaphatnak a jutalmat, a jutalom maximális mértéke egy havi alapbér összege
lehet, melyet a felettes vezető javaslatára az ügyvezető igazgató hagy jóvá, és a november
havi bérrel kerül kifizetésre.
Jutalom illethet meg minden olyan Munkavállalót is, aki az év folyamán prémium feladatát
teljesítve havi célprémiumban részesült, de ezen összeg nem érte el az egyhavi alapbérét. A
felettes vezető javaslatára jutalom címszó alatt a havi alapbér erejéig kiegészítésként
kerülhet kifizetésre a jutalom. A javaslatot az ügyvezető igazgató hagyja jóvá és a november
havi bérrel kerül kifizetésre.

2.2

Teljesítmény- és célprémium

Premizáltak köre:

•
•
•

Közszolgáltatási csoport Munkavállalói (csoportvezető, diszpécserek,
garázsmesterek, gépkocsivezető, gépkezelő)
Szerviz csoport Munkavállalói és a csoportvezető
Gazdasági csoport Munkavállalói.

2.2.1

A szerviz csoport
részesülhetnek.

A Szerviz csoport Munkavállalóinak premizálása
Munkavállalói

és

csoportvezetője

egyéni

havi

célprémiumban

A Társaság a közszolgáltatáshoz kötötten, meghatározott szolgáltatási szintekhez,
naturáliához elvárt tevékenységekhez kapcsoltan minden évben az üzleti tervben éves
szinten meghatározott összegű keretet képez, amelynek felosztásáról az ügyvezető
rendelkezik az éves bérgazdálkodás és az elvárt tevékenységek függvényében.

Teljesítmény kritérium meghatározása
A szerviz csoportvezető tesz javaslatot az ügyvezető igazgatónak a prémiumkritériumok
meghatározására.
A teljes szerviz csoport Munkavállalói részére a célprémium rendszer meghatározásának
kritériumai:
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Célprémium meghatározásának az alapja a cég gépjárműállományában aktívan működő
gépjárművek állásidejének aránya a teljes műszakidőhöz.
Amennyiben a Társaság teljes állásideje nem éri el a 12%-ot, a kifizetendő célprémium
összege nettó 15.000.-Ft/fő.
Amennyiben a szerviz csoport állásideje eléri a 12%-ot, de nem haladja meg a 14% - ot a
kifizetendő célprémium összege nettó 75OO.-Ft/fő.
Amennyiben a Társaság teljes állásideje (belső és külső szerviz együttesen) eléri a 14%-ot
vagy azt meghaladja, a kifizetendő összege O.-Ft/fő.

Jelen célprémium rendszerben, amennyiben bármely %-os értékhatáron belül jogosulttá
válna a Munkavállaló, az ügyvezetőnek joga van az alábbi felsorolt okok miatt a célprémium
kifizetését megvonni:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saját hibás gépjármű károkozás esetén.
Saját hibás egyéb károkozás esetén.
Társaságon belüli panasz, (pl. csoportvezető szóbeli figyelmeztetése esetén).
Nem megfelelő munkavégzés, viselkedés, munka intenzitás esetén.
Szabályzatban, munkaköri leírásban, utasításokban leírt tevékenységek, előírások
megszegése esetén.
írásbeli figyelmeztetés esetén.
Munkaidőre, kezdésére befejezésére vonatkozó szabályok megszegése.
Ha bizonyíthatóan külső szervizjavításra küldenek ki gépjárművet, amely saját
erőforrással is megoldható lenne.
Valamint minden olyan ok esetén, a csoportvezető javaslatára, mely a Munkavállaló
munkavégzése szempontjából jelentőséggel bír.
Gépjármű ügyintéző esetében akkor, ha a Társaság tulajdonában lévő gépjármüvek
vizsgáztatása határidőn belül nem történik meg.

Amennyiben a célprémium valamilyen oknál fogva megvonásra került, a kifizetés
mellékletét képezi az erről szóló jegyzőkönyv vagy írásbeli figyelmeztetés másolat.
Célprémium kifizetésének folyamata:
•
•

•
•
•

•
•
•

A havi szinten javításonként (javítási laponként) kiesett állásidő összesítésre kerül.
A péntek délutáni, valamint szombaton meghibásodott javítólappal leküldött
gépjárművek állásideje hétfőn reggel műszakkezdéstöl vagy 06.00 órától számítandó.
Nem fordulhat elő, hogy későbbi időponttól kezdik.
Minden javító lapot a szerviz csoportvezetőnek aláírásával el kell látni, igazolnia a
ráfordított munkaidőt.
A csoportvezető állítja össze és aláírásával igazolja a valós állásidőket, mely az
elszámolás alapjául szolgál.
Ezen állásidő kerül viszonyításra az adott hónapban ledolgozott teljesített műszakok
számának, műszakóráknak és gépjármüvek aktív db számának szorzatához.
Megállapításra kerül a külső és belső szervizek javítási állásideje. A cél azonban a
kettő összesítésében a legjobb eredmény elérése.
A teljesítésigazolási lista után készül egy kifizetési lista.
A teljesítésigazolást a lista készítőjének, a szerviz csoportvezetőnek, és az
ügyvezetőnek szükséges igazolnia.
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A kifizetési listát a lista készítőjének, szerviz csoportvezetőnek, .ügyvezető
igazgatónak, főkönyvelőnek kell igazolnia.
• Az igazolásokat követően a bérszámfejtő az adott havi bérrel együtt számolja el
Munkavállalónként a célprémium összegét, mely a bérlapon külön feltüntetésre
kerül.
• Ha valamely Munkavállaló nem részesül célprémiumban, a havi elszámoláshoz
mellékelni kell a jegyzőkönyvet, figyelmeztetést, stb. ami alapján a kifizetés
megvonásra kerül.

•

2.2.2 Közszolgáltatási csoport szellemi (diszpécserek, garázsmesterek) illetve fizikai

Munkavállalóinak (gépjárművezető, gépkezelő) prémium rendszer meghatározásáról
2.2.2.1 Diszpécserek, garázsmesterek
meghatározása

részére

havonta

kifizetendő

célprémium

A célprémiumot a diszpécserek és garázsmesterek tekintetében, az adott műszakban
időhiány miatt nem teljesített címek havi összessége határozza meg. A cél, hogy minden
járat a rászervezett címeket műszakon belül teljesítse. Ha ez valamiért mégsem sikerül, a
diszpécser feladata, hogy a megrendelést még azon műszakon belül elvégeztesse. Az adott
műszakon belül az FTSZV hibájából időhiány miatt nem teljesített megrendelést tekintjük
„időhiányos megrendelésnek". Nem tartoznak ide az útviszonyok és gépjármű lerobbanás
következményeként nem teljesített címek.
Célprémium meghatározását az alábbi keretszámok adják:
•
•
•
•

havi 40 db időhiányos megrendelés alatt havi nettó 15.000.-Ft
havi 41-60 db idöhiányos megrendelés között havi nettó 13 5OO.-Ft
Havi 61-80 db időhiányos megrendelés között havi nettó 10.000.-Ft
havi 81 db felett nem kapnak célprémiumot.

A fentieken túl a célprémium a diszpécsereknek nem fizetendő ki az alábbi esetekben
a célprémiumban részesülő Munkavállalóknak:

•

•

Társaságon belüli panasz, (pl. nem megfelelő munkavégzés, közszolgáltatási
tevékenységek szabályzatában leírtak megszegése) vagy írásbeli figyelmeztetés
(diszpécser, társosztály) esetén.
Megrendelői panasz esetén.

Célprémium a garázsmestereknek nem fizethető ki:

•
•
•
•
•

•

Saját hibás gépjármű károkozás esetén.
Saját hibás egyéb károkozás esetén.
Amennyiben a gépjárművek adott napi javítólapjait minden reggel 08.00 óráig nem
töltik fel.
Amennyiben a BKSZTT leeresztöhely és a garázsok tisztasága nem megfelelő.
Amennyiben a munkaköri leírásban foglaltaknak maradéktalanul nem tesznek eleget
és vezetők által meghatározott határidőket nem tartják be.
írásbeli és szóbeli figyelmeztetés esetén.
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Célprémium kifizetésének folyamata:

•

•

2.2.2.2

A közszolgáltatási csoportvezető havi összesítést készít a vállalatirányítási rendszer
adataiból a havi zárást követően az időhiányos címek számáról, és a garázsmesterek
teljesítményéről.
Ez alapján készíti el a kifizetési listát, melyet a csoportvezető és az ügyvezető
igazgató aláírásával igazol, majd a bérszámfejtésnek átad.

Fizikai állomány (gépjárművezető,
célprémium rendszer

gépkezelő)

részére

meghatározott

Minden gépjárművezető, gépkezelő, havi nettó 18.500,- Forint minőségi célprémium
kifizetésében részesülhet! Alap esetben ezt az összeget minden gépjárművezető és
gépkezelő megkaphatja. Ezen prémium betegség estén a táppénzes napokra illetve üzemi
baleset napjaira nem jár. Ha valaki az alább található elszámolási rendszerben ezt az
összeget túlteljesíti, akkor a felette teljesített prémium összeg is kifizetésre kerül!

A fizikai állomány (gépjárművezető, gépkezelő)
célprémium meghatározása 12 órás beosztás esetén:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

havonta

kifizetendő

5 m3 gépjárműveknél minimum teljesítendő cím Pesten 8 db, Budán 6 db, vegyesen
7db, utána teljesített címenként nettó 500.- FVfő
6 m3 gépjármüveknél minimum teljesítendő cím Pesten 8 db, Budán 6 db, vegyesen
7db, utána teljesített címenként nettó 500.- FVfő
8 m3 gépjárműveknél minimum teljesítendő cím Pesten 13 db, Budán 9 db, vegyesen
10 db, utána teljesített címenként nettó 500.- Ft/fö
9 m3 gépjárműveknél minimum teljesítendő cím Pesten 13 db, Budán 9 db, vegyesen
10 db, utána teljesített címenként nettó 500.- Ft/fő
10 m3 gépjárműveknél minimum teljesítendő cím Pesten 12 db, Budán 9db, vegyesen
11 db, utána teljesített címenként nettó 500.- Ft/fő
11 m3 gépjárműveknél minimum teljesítendő cím Pesten 12 db, Budán 10 db,
vegyesen 11 db, utána teljesített címenként nettó 500.- Ft/fő
13 m3 gépjárműveknél minimum teljesítendő cím Pesten 14 db, Budán 10 db,
vegyesen 11 db, utána teljesített címenként nettó 500.- Ft/fö
15 m3 gépjárműveknél minimum teljesítendő cím Pesten 12 db, Budán 9 db,
vegyesen 9 db utána teljesített címenként nettó 500.- Ft/fő.

A fizikai állomány (gépjárművezető, gépkezelő)
célprémium meghatározása 8 órás beosztás esetén:
•

részére

5 m3 gépjárműveknél
500.- FVfő
6 m3 gépjárműveknél
500.- Ft/fő
8 m3 gépjárműveknél
500.- FVfő
9 m3 gépjárműveknél
500.- FVfő

részére

havonta

kifizetendő

minimum teljesítendő cím 4 db, utána teljesített címenként nettó
minimum teljesítendő cím 4 db, utána teljesített címenként nettó
minimum teljesítendő cím 6 db, utána teljesített címenként nettó

minimum teljesítendő cím 6 db, utána teljesített címenként nettó
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10 m3 gépjárműveknél
nettó 500.- Ft/fő
11 m3 gépjármüveknél
nettó 500.- Ft/fő
13 m3 gépjárműveknél
nettó 500.- Ft/fő
15 m3 gépjárműveknél
nettó 500.- Ft/fő.
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minimum teljesítendő cím 7 db, utána teljesített címenként

minimum teljesítendő cím 7 db, utána teljesített címenként
minimum teljesítendő cím 7 db, utána teljesített címenként
minimum teljesítendő cím 6 db, utána teljesített címenként

Egyéb kiegészítések:
• a rendszer tud tört címeket is számolni, vagyis, ha egy 8 m3 gépjármű 12 m3-es címet
kap, akkor a rendszer 1,5 címnek számolja el, hogy csapatnak érdeke legyen a
maradék m3-ért is visszamennie a címre. A műszak végén a tört címek is
összeadásra kerülnek.
• ha egy 15 m3 gépjárművel dolgozó csapat 60 m3 elszállítását kapja egy címről, akkor
azt a rendszer 4 címnek számolja el, vagyis amennyiben az elszállított m3 meghaladja
a tartály m3 kapacitását, a rendszer számolja fordulónként a cím mennyiségét.

A célprémium nem fizetendő ki az alábbi esetekben a célprémiumban részesülő
Munkavállalóknak:
•
•
•

•
•
•
•

Saját hibás gépjármű károkozás esetén.
Saját hibás egyéb károkozás esetén.
Társaságon belüli panasz, (pl. nem megfelelő munkavégzés, közszolgáltatási
tevékenységek szabályzatában leírtak megszegése) vagy írásbeli figyelmeztetés
(diszpécser, társosztály) esetén.
Üzemanyag túlfogyasztás esetén - szerviz csoportvezető tájékoztatása alapján minden hónap 2.-ig köteles az adatokat szolgáltatni.
Megrendelői panasz esetén.
Visszaadott cím esetén, ha annak teljesítése semmilyen személyi vagy tárgyi
akadályba nem ütközik.
Ügyvezető igazgató döntése alapján, amennyiben a munkavégzésével nem
elégedett.

Célprémium kifizetésének folyamata:

•
•

•
•
•
•

Havi szinten a vállalatirányítási rendszer lekérdezéseiből kinyerhető a diszpécserek,
garázsmesterek elszámolását igazoló időhiányos megrendelések mennyisége.
A teljesítésigazolási lista után készül egy kifizetési lista, mely Munkavállalónként
tartalmazza a célprémium összeget, valamint azon Munkavállalók nevét, akik nem
részesülhetnek célprémiumban a fent megjelölt okok valamelyike miatt.
Amennyiben a célprémium valamilyen oknál fogva megvonásra került, a kifizetési
mellékletét képezi az erről szóló jegyzőkönyv/írásbeli figyelmeztetés másolatok.
A teljesítésigazolást a lista készítőjének és az ügyvezető igazgatónak szükséges
igazolnia.
A kifizetési listát a lista készítőjének,ügyvezető igazgatónak, főkönyvelőnek kell
igazolnia.
Az igazolásokat követően a bérszámfejtő az adott havi bérrel együtt számolja el
Munkavállalónként a célprémium összegét, mely a bérlapon külön feltüntetésre kerül.
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A fovArosi vízmüvek leányvállalata

A célprémium havi szinten fizetendő forintösszeg, mely a tárgyhavi munkabérrel együtt kerül
kifizetésre elvégzett és igazolt teljesítést követően.
Az ügyvezető igazgató - amennyiben a' Társaság egészének teljesítménye érdemben
elmarad az előirányzottól vagy a Társaság forráshiányos helyzetbe kerül - a tárgyhavi
minőségi prémiumot megvonhatja, de élhet azzal a jogával is, hogy csak a kiemelkedően jól
teljesítő Munkavállalókat díjazza

2.2.3 Gazdasági csoport munkavállalói részére havonta kifizetendő célprémium
meghatározása
A Gazdasági csoport Munkavállalói, havi prémiumban részesülnek, melynek összege havi
nettó 15000.-Ft/fö, az alábbi pozíciókra szabott feladatok és annak határidőben történő
teljesítése esetén:

Könyvelő
Határidő

Feladat

Bejövő számlák jóváhagyásának ellenőrzése,
rögzítés, könyvelés
Tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, főkönyvi
feladás
Munkalapok ellenőrzése, kimenő számlák
kiállítása (saját)
Terhelések rögzítése (bank)
Tárgyhavi áfa bevallás előkészítése
Pénztár könyvelése
Időbeli elhatárolások analitikájának készítése
vegyes tételek rögzítése

szállítói folyószámlák ellenőrzése, kezelése
ügyfél levelek, egyenlegközlők
megválaszolása

naponta

havonta, tárgyhót követő hó 22-ig
munka elvégzését követő 5 munkanapon
belül
tárgyi banki napot követő munkanap 10 óráig
tárgyhót követő hó 18-ig
tárgynapot követő munkanap
tárgyhót követő hó 22-ig
folyamatos, legkésőbb tárgyhót követő hó
22-ig
folyamatos, legkésőbb tárgyhót követő hó
22-ig
beérkezést követő 5 munkanapon belül

Kintlévőség kezelő I.

Banki jóváírások rögzítése, könyvelés
ellenőrzése, kivonat zárása
Vízművek törzsadat és forgalmi állomány
fogadása, küldése Díjbeszedő felé
Házi pénztár kezelése, heti zárása
Sztornó számlák készítése, folyószámla
vegyes tételek rögzítése
Bejelentés/panasz jegyzőkönyvek
feldolgozása

tárgyi banki napot követő munkanap 10 óráig
hetente, az állomány megérkezésének
napján, DBH felé ütemterv szerint
hetente, utolsó munkanap 15 óráig
eseti
rögzítést követő 5 munkanapon belül
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Saját kiállítású számlák átvétele számlázó
modulból pénzügybe
DBH számlaállomány beolvasása,
ellenőrzése, számlázás, pénzügy modul
Faktorálás ellenőrzése, főkönyvi könyvelése
FTSZV-hez érkező DBH-s befizetések
ellenőrzése, lejelentése
DBH-s befizetések, beolvasása, ellenőrzése
(számlázás, pénzügy)

tárgynapot követő munkanap 12 óráig

számlaállomány megérkezésének napján
számlaállomány megérkezésének napján
hetente, tárgyhetet követő hétfő 15 óráig

file megérkezése napján

Kintlévőség kezelő II.
Vevőket érintő tételek rögzítése (bank,
vegyes)
Pénzügyi call-center
1-es szintű felszólítások készítése
2-es szintű felszólítások készítése
Adók módjára történő behajtás anyagának
összeállítása
Önkormányzatokkal, végrehajtókkal,
felszámolókkal való kapcsolattartás
Bejelentés/panasz jegyzőkönyvek
feldolgozása
Sztornó számlák készítése
Nem fizető partnerek elérhetőségeinek
kiderítése, adatbekérés:
Jogi ügyek alakulásának nyilvántartása,
nyomon követése, kimutatás készítése

folyamatos
naponta hívások azonnali fogadása
heti rendszerességgel
heti rendszerességgel
heti rendszerességgel

folyamatos
rögzítést követő 5 munkanapon belül
eseti

folyamatos
folyamatos

Gazdasági informatikus

Számlázási állomány hibás tételeinek javítása,
ellenőrzése
A kollégák által küldött rendszer javítások
elvégzése
Kimutatások készítése havi záráshoz
Partner- és kintlévőség statisztika elkészítése
managementnek
Kimaradt sztornó számlák elkészítése,
sztornók ellenőrzése
Partnertörzs karbantartása (régi vagy nem
fogyasztó partnere (in) aktiválása)
Havi számlázási adatok, állományok
ellenőrzése
A vezetőség által kért eseti kimutatások
Integrált rendszer fejlesztésének irányítása,
kapcsolattartás CC-vel

a számlaállomány visszaérkezése után,
ütemterv szerint
a kérést követő munkanap
tárgyhót követő hó 20-ig

minden hónap 5-ig
minden héten az adatküldés előtt
minden héten az adatküldés előtt

havonta
a kérést követő 2. munkanap
folyamatos
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GDPR előírások betartatása, a jogszabályi
megfelelés ellenőrzése
Vezetői feladatok határidőre történő
elkészítése

folyamatos

folyamatos

Kontroller

Főkönyv kontrolling adatainak ellenőrzése
(költséghely, költségviselő)
Kintlévőség statisztika, jogi ügyek tábla
összehangolása, ellenőrzése
Kontrolling jelentés készítése anyavállalat felé
Kintlévőség statisztika készítése (30-30)
Havi bérfeladás ellenőrzése, bérköltség
felosztása
Tevékenységi eredmény kimutatás készítése
Havi zárás készítése a management felé
Karbantartás adatainak ellenőrzése, elemzése
Topdesk feladatok irányítása, átküldött
feladatok ellenőrzése
Közérdekű adatok közzétételének folyamatos
ellenőrzése
Vezetői feladatok határidőre történő
elkészítése

tárgyhót követő hó 22-ig
tárgyhót követő hó 15-ig
tárgyhót követő hó 12-ig
tárgyhót követő hó 5-ig
tárgyhót
tárgyhót
tárgyhót
tárgyhót

követő
követő
követő
követő

hó
hó
hó
hó

20-ig
24-ig
24-ig
10-ig

jnegrendelés követő 6. munkanapon
negyedévet követő hónap 15-ig jelentés
készítése

folyamatos

A feladatokhoz kitűzött határidők tekintetében a Főkönyvelő az adatszolgáltatási
kötelezettségek határidejének módosulása esetén eltérhet, amiről köteles tájékoztatni a
Munkavállalókat, de nem szükséges a kollektív szerződés módosítása.

A célprémium nem fizetendő ki az alábbi esetekben a célprémiumban részesülő
Munkavállalóknak:
•
•

•

Amennyiben a fent részletezett feladatokat nem végzi el, vagy az előírt határidőket
nem teljesíti.
Társaságon belüli panasz, vagy írásbeli, vagy szóbeli figyelmeztetés (Főkönyvelő
általi) esetén.
Megrendelői panasz esetén.

Célprémium kifizetésének folyamata:
•

•

•

A Főkönyvelő havi teljesítésigazolást készít a feladatok elvégzéséről és határidők
betartásáról.
A teljesítésigazolási lista után készül egy kifizetési lista, mely Munkavállalónként
tartalmazza a célprémium összeget, valamint azon Munkavállalók nevét, akik nem
részesülhetnek célprémiumban a fent megjelölt okok valamelyike miatt.
Amennyiben a célprémium valamilyen oknál fogva megvonásra került, a kifizetési
mellékletét képezi az erről szóló jegyzökönyv/írásbeli figyelmeztetés másolatok.
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A teljesítésigazolást a lista készítőjének szükséges igazolnia.
A kifizetési listát a lista készítőjének, főkönyvelőnek és az ügyvezető igazgatónak,
kell igazolnia.
Az igazolásokat követően a bérszámfejtő az adott havi bérrel együtt számolja el
Munkavállalónként a célprémium összegét, mely a bérlapon külön feltüntetésre kerül.
2.3

Helyettesítés díjazása

A helyettesítő Munkavállalót, a 30 napot meghaladó munkakör helyettesítésére vonatkozóan
helyettesítés időtartamára a saját alap munkabérének plusz 25%-ára jogosult.
2.4

A bérpótlék (Mt. 139-145. §)

A bérezés terén csak olyan bérpótlék alkalmazható, mely a jelen KSZ-ben rögzítésre került.
Műszakpótlék díjazása: A pótlék mértéke: 30%. Nem fizethető műszakpótlék készenléti
időre.

Több műszakos munkarendben dolgozók esetében műszak- és éjszakai pótlék együttesen
nem fizethető.
Amennyiben a Munkavállaló váltott műszakban dolgozik és a délutános műszak 22 órán túl
nyúlik, csak műszakpótlék illeti meg.
Éjszakai pótlék: mértéke az éjszakai munkavégzés idejére járó alapbéren felül 15%.

Rendkívüli munka (túlóra) díjazása: A rendkívüli munkavégzés ellenértékéként járó
szabadidőt az munkaidőkeret végéig ki kell adni, a rendkívüli munkavégzésért járó díjazást
pedig a négy hónapos munkaidőkeret végét követő hónapban, a munkabérrel együtt kell
kifizetni. A rendkívüli munkavégzés ellenértékéként pénzbeli díjazásra jogosult Munkavállalót
a rendkívüli munkavégzés idejére járó alapbérén felül 50%-os pótlék illeti meg.
A nem munkaidőkeretben dolgozó Munkavállalók rendkívüli munkavégzésére járó bérpótlék
alapbéren felül 50%, amely havonta kerül elszámolásra.
A munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rendkívüli
munkaidőben történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék jár.

A bérpótlék mértéke ötven százalék, ha a Munkáltató másik heti pihenőnapot (heti
pihenőidőt) biztosít.
A munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén a
Munkavállalót száz százalék bérpótlék illeti meg, amennyiben nem munkaidő keretben, vagy
egyenlőtlen munkabeosztásban dolgozik.

Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár, ha a
Munkavállaló a rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag az Mt. rendelkezései
szerint meghatározott feltételek alapján kötelezhető.
A Munkaszüneti napon történő
munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti meg. Száz százalék bérpótlék jár húsvétvagy a pünkösd vasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő
munkavégzés esetén is.
Munkáltató a Munkavállalóval egyeztetve dönti el, hogy pénzbeli díjazásban, vagy
szabadidőben váltja meg a rendkívüli munkavégzés idejét.
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Béren kívüli juttatások és szociális jellegű juttatások, költségek

Fogalmi meghatározás:

A béren kívüli juttatás közvetlen a Munkáltatóhoz tartozó kötődést erősítő Munkavállalói
juttatás, mely a Munkavállalók számára nem bérköltségből fizetetten havi, vagy éven belül
általában rendszeres ütemezésben kerül kifizetésre. Formája lehet választáson alapuló
cafetéria elem, vagy a Munkáltató döntésétől függő egyéb juttatás, amelyek körét a Kollektív
Szerződés és - a Szakszervezet álláspontja ismeretében - a Munkáltató határozza meg.
A Kollektív Szerződésben meghatározott béren kívüli juttatás mértéke évi 200 000,- Ft, adóés járulékmentesen, melyet Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás zsebébe 11 * 16 000,- Ft
havi értékben valamint 1 * 24 000,- Ft havi elosztási értékben kapnak meg a Munkavállalók.

A juttatás az állományi létszámba tartozó Munkavállalókat illeti meg.
A munkaviszonyba lépőket a belépés hónapjában csak abban az esetben illeti meg az
utalvány, ha tárgyhó 15. napjáig létesítették munkaviszonyukat

A hó közben belépő illetve kilépő Munkavállalót juttatás a munkaidő arányában illeti meg.

Nem jár juttatása következő esetekben:

•
•
•
•

szülési szabadság időtartamára,
az állásból történő felfüggesztés időtartamára,
fizetés nélküli szabadság időtartamára,
tartós betegállomány, fizetés nélküli szabadság, (1 hónapot meghaladó) időtartamára.

Szociális jellegű juttatások, költségek körébe tartoznak a személyi jellegű költségekből a
Munkáltató mérlegelésétől függően szociális jellegűnek minősített költségek, és az
úgynevezett szociális működési ráfordítások.
A béren kívüli juttatások és szociális jellegű juttatások, költségek tervezése, felhasználása és
elszámolása a mindenkori idevonatkozó jogszabályok szerint történhet.

3.1

Ledolgozott évekhez kötött jubileumi juttatás

Azon Munkavállalók, akik tíz, húsz, vagy harminc évet töltenek Munkáltatónál alkalmazásban
és az adott évben az évfordulót (napra eső) is a cégnél munkaviszonyban töltik, 1 havi
alapbér kifizetésében részesülnek jubileumi jutalomként.
3.2

Iskolakezdési támogatás

A támogatás egyszeri juttatást jelent, amely a tanév megkezdése előtt 60 nappal, de
legkésőbb a tanév megkezdését követő 30 napon belül fizethető ki a Munkavállalónak
készpénz formájában. A támogatás bérjellegű kifizetés, nem önálló tevékenységből
származó jövedelemnek minősül. Az a Munkavállaló jogosult iskolakezdési támogatásra,
akinek gyermeke közoktatásban tanul, valamint a szülő jogosult családi pótlékra, és a
feltételek fennállásáról szóló munkavállalói nyilatkozattal rendelkezik, valamint a Társaság
dolgozója legalább 6 hónapja.
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A támogatás mértéke minimum 30.000.-Ft nettó évente, gyermekenként.
3.3

Temetési hozzájárulás

A temetési hozzájárulás folyósításának feltétele, hogy a Munkavállaló legalább hat hónapos
munkaviszonnyal rendelkezzen a Társaságnál, valamit bemutassa a halotti anyakönyvi
kivonatot valamint a temetés számláját a Társaság Gazdasági csoportjánál a készpénzt
kezelőjének. Kizárólag házastárs/élettárs, gyermek vagy szülő halála esetén fizethető.
Összege: maximum 1OO.OOO.-Ft.

3. 4

Képernyő előtti munkavégzéshez szemüveg ellátás

A Társaság a törvényi feltételeknek megfelelően éleslátást biztosító szemüveget biztosíthat.
A juttatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha arról az eredeti orvosi véleményt és az
eredeti számlát a Munkavállaló bemutatja a Társaság HR részlegének.

Juttatás feltétele, hogy a Munkavállaló legalább 6 hónapja a Társaság alkalmazottja legyen.
A juttatás összege: 30.000.-Ft.

3.5

Üzemanyag megtakarítás

A közszolgáltatási csoport gépjárművezető-kezelő munkavállalói részére fizethető
üzemanyag megtakarítás . Az üzemanyag elszámolásának módját és kifizetésének részletes
szabályait a Tehergépjármű üzemeltetési szabályzat részletesen tartalmazza.
3.6

Informatikai és telekommunikációs személyi eszközök

Az Mt. értelmében a Munkáltatónak gondoskodnia kell a munkavégzés tárgyi feltételeinek
biztosításáról. Ennek kapcsán a Munkavállalókat megilleti az informatikai eszközök
használata.

A mobiltelefon használatával kapcsolatos szabályok a következők: telefonkészülék adható
vezetői körben, illetve más Munkavállalói körnek is azzal, hogy a készüléknek 06:00-20:00
óráig bekapcsolt állapotban kell lennie, hogy a Munkavállaló elérhető legyen.

Arról, hogy a vezetőkön kívül, milyen Munkavállalói körnek adható mobiltelefon, a
csoportvezetők javaslatára az ügyvezető igazgató dönt.
A maximum költségkeretről az ügyvezető igazgató dönt, az 1. sz. melléklet szerint.
Túlforgalmazás, a telefonhasználatra meghatározott költségkeret túllépése esetén a
Munkavállalónak költség-megtérítési kötelezettsége van, melyet a Munkáltató által kiállított
számla alapján, bankszámlára történő utalással tud kiegyenlíteni legkésőbb a számla
kiállításától számított 10 munkanapon belül. Ugyanakkor a Munkavállaló kérheti a
munkabérből történő levonást, melyről írásbeli nyilatkozatot kell benyújtania az ügyvezető
igazgatóság HR részlegének.

A Munkavállaló a részére kiadott mobiltelefon elvesztése esetén köteles azt a SIM-kártya
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letiltása céljából azonnal jelenteni az informatikai munkatársnak, valamint a készülék
beszerzési értékét 30 napon belül köteles megtéríteni.

Minden, a Munkáltató tulajdonát képező informatikai eszköz személyes használatra történő
kiadását írásban kell rögzíteni, melyről a HR munkatárs személyre szabott kartont vezet.
Az átadás-átvételt átadónak és átvevőnek is aláírásával igazolnia kell.

3.7

Egyéb ösztönzés, támogatás

3.7.1

Fizetési előleg

A fizetési előleg kizárólag adómentesen, a mindenkori SZJA törvényben foglaltaknak
megfelelően fizethető.
Évente maximum két alkalommal igényelhető és adható előleg, melynek mértéke e
alkalmanként nem haladhatja meg a Munkavállaló háromhavi átlag keresetének 30%-át.
Munkabér előleg igénybevételére minden Munkavállaló jogosult, akivel szemben nem állnak
fenn a következő kizáró feltételek.
Nem adható fizetési előleg abban az esetben, ha:
•
•
•
•
•
•
•
•

adott évben már kétszer igénybe vette a Munkavállaló
telefonszámla tartozás áll fenn
egyéb tartozása áll fenn a Társasággal szemben, vagy a Társaságnak áll fenn
követelése a Munkavállaló felé
több - egy időben futó - fizetési meghagyás törlesztése esetén
a Munkavállaló felmondás alatt áll
a fizetéséből törvényesen nem levonható az előleg
próbaidő alatt
fegyelmi eljárás lefolytatása alatt.

A kérelmeket az HR munkatársnak kell leadni, aki egyben az elbíráló is. A Munkavállaló a
kérelem engedélyezése esetén, minden alkalommal fizetési megállapodást köteles kötni az
FTSZV Kft.-vei.

Kizárólag utalás formájába teljesíthető. A fentiektől eltérni kizárólag ügyvezető igazgató
írásos engedélye esetén lehet, mérlegelést követően.
3.8 Nyugdíj korhatár elérésére irányadó megállapodás
Azon Munkavállalók, akik Társaságunknál legalább 5 éve dolgoznak és a Munkavállaló
részéről történik a nyugdíjba vonulás szándékának kezdeményezése, részükre a felmondási
idő munkavégzés alóli felmentéssel kifizetésre kerülhet a közvetlen felettes javaslatára és
ügyvezető igazgató jóváhagyásával.

Ezen felül a Munkavállaló felettese javaslatot tehet írásban 1 havi alapbér, mint jutalom
kifizetésére, melynek jóváhagyása az ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozik.
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A MUNKÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE (Mt. XIII. fejezet) (Felelősség az
okozott kárért, a kártérítés mértéke és módja) (Mt. 166-178. §)

IX.

1.

A Munkáltató kártérítési felelőssége

A Munkáltató területére, helyiségeibe a napi szokásos használati tárgyakon kívül (személyi
használati, illetve felszerelési, a Munkáltatói munkavégzéshez szükséges tárgyakat nem
szabad behozni.
A Munkáltató a Munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért teljes
mértékben felel.

Mentesül a Munkáltató a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső
elháríthatatlan ok, vagy kizárólag a károsult magatartása okozta. Nem kell megtéríteni a
kárnak azt a részét, amelyet a Munkavállaló vétkes magatartása idézett elő.
A Munkáltató vétkesség nélküli felelőssége az olyan ruházati és személyi felszerelési
tárgyak esetén áll fenn, melyeket a Munkavállaló a Munkáltató öltözőjében erre kijelölt
öltözőszekrényében, elzárva tart.

Kerékpárral, motorkerékpárral, személygépkocsival a Munkáltató
parkolóhelyen a Munkavállalók saját felelősségükre parkolhatnak.

X.

területén

lévő

A MUNKAVÁLLALÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE (Mt. XIV. fejezet)

(Felelősség a vétkesen okozott kárért, a Munkáltató kártérítési igénye, felelősség a
leltárhiányéról
(Mt. 179-191. §)
1.

Felelősség a vétkesen okozott kárért

A Munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt
köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

A kártérítés mértéke, nem haladhatja meg a Munkavállaló négyhavi távolléti díjának
összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a Munkavállalónak a teljes
kárt kell megtéríteni.
Gondatlan károkozás esetén a Munkavállaló négyhavi távolléti díja erejéig felelős.

2.

Eljárás károkozás, a megőrzésre átvett dolgokban bekövetkezett kár, valamint
leltárhiány esetén

A károkozás illetve a hiány tényének felfedezése, illetve mértékének megállapítása után a
közszolgáltatási csoportvezető jegyzőkönyvet vesz fel, és javaslatot tesz a Munkáltatónak a
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kártérítés mértékére, a megtérítés módjára. A kár megtérítésének határideje a károkozás
napját követő 1 év. A Munkáltató 30 napon belül meghozza a kártérítési határozatot,
amelyben rögzíti a károkozó magatartást, a bekövetkezett kárt, annak összegét; a károkozó
magatartása és a kár közötti összefüggést; a kártérítés összegét és a megtérítés valamint a
jogorvoslat módját, határidejét.

A kártérítési határozatnak tartalmaznia kell:

3.
•
•
•

mindazokat az adatokat, amelyeket a javaslat tartalmazott,
a határozatot hozó vezető nevét, beosztását,
a jogorvoslat módját és határidejét.

Munkáltató jogosult a kártérítési határozatban foglalt kártérítési összeget a Munkavállaló
munkabéréből a Munka Törvénykönyve által meghatározott szabályok szerint levonni.
Munkáltatót kártérítési igénye tekintetében mérlegelési jog illeti meg, indokolt esetben a
kártérítés összegét mérsékelheti, illetve a kárigény érvényesítésétől eltekinthet.

A Munkáltató a kárigény peres úton történő érvényesítése előtt köteles a Munkavállalóval
egyeztetni.

XI.

1.

Leltárhiány (Mt. 182. -188. §)
Leltárhiányért való felelősség feltétele

Leltárhiánynak minősül az értékesítésre, forgalmazásra, vagy kezelésre szabályszerűen
átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készlet) - a Munkáltató részéről a megfelelő
őrzési feltételek biztosítása mellett - ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi
csökkenés és a kezeléssel járó veszteség (együtt: forgalmazási veszteség) mértékét
meghaladó hiány.

A leltárhiányért fennálló anyagi felelősség vétkességre tekintet nélkül csak azt a
Munkavállalót terheli, akivel a Munkáltató a munkaszerződés részeként leltárfelelősségi
megállapodást kötött. A leltárfelelősségi megállapodást a munkaszerződés részének kell
tekinteni abban az esetben is, ha egy már létező munkaszerződéstől elkülönítve kerül sor a
megállapodás megkötésére. A leltárfelelősségi megállapodást minden esetben írásba kell
foglalni. A megállapodásban rögzíteni kell a leltári készletnek azt a körét, amelyért a
Munkavállaló felelősséggel tartozik.
Leltárfelelősségi megállapodás megkötését a Munkáltató kezdeményezi. A leltárfelelősségi
megállapodás kötésére kötelezett munkakörök meghatározása az ügyvezető igazgató
feladata.

Biztosítani kell, a leltári készlet szabályszerű átadását és átvételét.
Ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felelős Munkavállaló is kezeli, a felelősség
megállapításához szükséges az is, hogy a leltárhiányért nem felelős, de a leltári készletet
kezelő Munkavállalót a Munkáltató a leltárhiányért felelős Munkavállaló előzetes
hozzájárulásával foglalkoztassa az adott munkakörben, illetve munkahelyen.
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Leltárhiányért való felelősség csak azzal a Munkavállalóval szemben érvényesíthető, aki a
két egymást követő leltározás közötti időszaknak (leltáridőszak) legalább a felében a
Munkáltatónál, illetve az adott munkahelyen dolgozott.
A felelősség, illetve a kártérítés mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az eset
összes körülményeit, így különösen mindazokat, amelyek a Munkavállaló felelősségére
kihatnak, illetve, amelyek a biztonságos és előírásszerű kezelést befolyásolhatták, ezen belül
a biztonságos őrzésre vonatkozó Munkáltatói kötelezettségek teljesítését, továbbá a
Munkavállaló esetleges távollétének időtartamát.

A leltárhiány esetén a határozat meghozatala előtt a Munkavállalóval a leltárelszámolást és
annak eredményét ismertetni kell (egyeztetés) és a Munkavállaló észrevételeit meg kell
hallgatni.
A határozatot a leltárfelvétel befejezését követő 60 nap alatt kell az érdekelt Munkavállalóval
írásban közölni.
Büntetőeljárás esetén e határidő 30 nap, mely a nyomozó hatóság, illetve a bíróság jogerős
határozatának közlését követő napon kezdődik.

Csoportos leltárfelelősségi megállapodás esetén a kártérítés mértéke nem haladja meg
Munkavállalók átlagkeresetének hat havi együttes összegét és a Munkavállalók távolléti díjuk
arányában felelnek.

XII.

A SZAKSZERVEZET (Mt. XXI. fejezet)
1

Szakszervezet jogai

A Munkáltató kinyilvánítja a Szakszervezettel való együttműködési szándékát, továbbá azt,
hogy tevékenységét támogatja, a működését elősegíti.

A Szakszervezet kijelenti, hogy az Mt.-ben biztosított jogosultságait a jogok társadalmi
rendeltetésének megfelelően gyakorolja, azaz a Munkavállalók érdekében kifejtett
tevékenység nem irányulhat a Munkáltató rendeltetésszerű működésének megzavarására,
csakis a Munkavállalói érdekek érvényesítésére.
A Munkáltató és a Szakszervezet vállalják, hogy tájékoztatják egymást azokról a tervezett
intézkedésekről, amelyek a másik fél tevékenységét érintik, illetve befolyásolhatják.
Munkáltató vállalja, hogy a szakszervezet működéséhez (munkásgyűlés, tisztségviselő
választás, SZB ülés, stb.) a székhelyén, esetenként helyiséget biztosít.
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A Felek rendszeres együttműködése az alábbiakra terjed ki:

•

•
•
•
•
•
•

•

Munkáltató és a Munkavállalók munkaerő-piaci helyzetét érintő kérdésekre,
mindazokra az intézkedésekre, amelyek a Felek helyzetét, jövőjét, Munkavállalói
érdekeket érintik,
a Munkavállalókat érintő jogi szabályozás változásaira,
azoknak a kérdéseknek a megvitatására, amelyek a Munkáltató átalakulása,
átszervezése, és csoportos létszámcsökkentés tekintetében felmerülnek,
a másik fél által fontosnak tartott és bejelentett kérdések megtárgyalására,
KSZ szabályainak végrehajtása,
bérek, juttatások (bértárgyalás),
a Munkáltató vezetője a munka díjazásával kapcsolatos javaslatát (bérfejlesztés,
bérrendszer módosítása, stb.) a tárgyalást megelőzően legalább 10 munkanappal
köteles átadni a szakszervezet részére a szükséges információkkal együtt. Ettől csak
előzetes egyeztetés alapján lehetséges az eltérés,
A választott szakszervezeti tisztséget betöltő Munkavállaló munkaviszonyának a
Munkáltató által rendes, illetve rendkívüli felmondással történő megszüntetése,
valamint a Mt. 53.§ bekezdésében szabályozott egyéb intézkedések megtétele előtt
az ott szabályozottak szerint kell eljárni azzal, hogy a közvetlen felsőbb
szakszervezeti szervet írásban értesíteni kell a választott szakszervezeti
tisztségviselő ellen hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárás
megindításáról, esetleges megszüntetéséről, az alkalmazni kívánt hátrányos
jogkövetkezményről pedig a határozat meghozatalát megelőzően kell írásban
értesíteni a közvetlen felsőbb szakszervezeti szervet.

Az együttműködés (egymásra épülő, vagy esetenként alkalmazható) formái a következők:

•
•
•
•
•
•

tájékoztatók, tervezetek, iratok, stb. megküldése a másik félnek,
szakértői egyeztetések,
a vezetők közötti konzultációk és egyeztetések,
egyeztető bizottság létrehozása vagy működtetése eseti jelleggel,
a Felek vezető testületéi által folytatott tárgyalások,
részvétel meghívottként a másik fél testületi ülésein.

A Szakszervezet munkahelyi szervezete tájékoztatja a Munkáltatót az átalakulásáról, vagy
megszűnéséről, továbbá az eljárásra jogosított képviselőit megnevezi.
A Felek a közöttük létrejövő, KSZ-t érintő, és a nem jogvitának minősülő (érdek) viták
rendezésére legalább 2-2 főből álló egyeztető bizottságot hoznak létre.

A Szakszervezet az általa szükségesnek tartott információkat, felhívásokat, tevékenységével
kapcsolatos adatokat a helyben szokásos módon teszi közzé.
A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik féltől kapott információkat,
tájékoztatásokat, adatokat, stb., valamint az egyeztetések során tudomásukra jutott
ismereteket bizalmasan kezelik.
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A Felek tevékenysége nem sértheti vagy veszélyeztetheti a másik fél jogos érdekeit.

Jelen Kollektív Szerződés az aláírás napján lép hatályba. A 2019. február 01-én érvénybe
lépett kollektív szerződés e dokumentum hatálybalépésével egy időben, a felek közös
akarata szerint hatályát veszti.

Budapest, 2019. június 15.

Antalné Lengyel Tímea

Szepesvári Tamás

ügyvezető

SZB titkár

Munkáltató képviseletében

Munkavállalók képviseletében
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XIII. Mellékletek

1. számú melléklet - Telefonhasználatra vonatkozó költségkeret

a telefonhasználat
havi keret (Ft)

megjegyzés

ügyvezető igazgató, főkönyvelő

30.000,-

internet eléréssel és parkolással
együtt

Csoportvezetők és minden más
szellemi beosztású Munkavállaló

10.000,-

gépjárművezető, kezelő

8.000,-

Munkakör

internet eléréssel együtt.

az ügyvezető igazgató dönt a
jogosult munkavállalók köréről

gépjárművenként egy telefon
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