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BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(1972. január 1-jétől a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezés)

A Kollektív Szerződés módosítása

(2019. január 1-jei hatállyal)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.1. Preambulum

A Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
(cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., a továbbiakban Társaság vagy
Munkáltató) és a FŐTÁV Dolgozók Szakszervezete (cím: 1116 Budapest,
Kalotaszeg u. 31., képviseletre jogosult: Lázár Lászlóné elnök, a továbbiakban
Szakszervezet) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(továbbiakban Mt.) 276. §-ban foglaltaknak megfelelően az alábbi Kollektív
Szerződést (továbbiakban KSZ-t) köti.

„Szerződő felek kifejezik azon szándékukat, és törekvésüket, hogy a társaság
céljait a lehető legjobban segítsék elő, támogassák - mint legfontosabb
erőforrás - az emberi oldalt. Szükségesnek ítélik a társasági feladatokra épülő
folyamatos képzési rendszert, a megfelelő létszámstruktúra kialakítását a
külső- és belső mobilitás erősítésével. A bérezési lehetőségek és béren kívüli
ellátások rendszerének a gazdaságos foglalkoztatást kell szolgálni oly módon,
hogy a társaság gazdasági keretén belül követni igyekszik a környezet
munkaerő-piaci hatásait, az infláció mértékét és a közszolgáltatásból
következő, szakmára jellemző tradíciókat.”

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 Budapest Főváros
Önkormányzata a részvényes BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban BVH Zrt.) útján
közvetett módon, 100%-os befolyással rendelkezik. (A BVH HOLDING Zrt. és
tagvállalatai a továbbiakban együttesen „Vállalatcsoport”)

A Szakszervezet kijelenti, hogy az Mt. 276. § (2) bekezdése alapján 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.
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I.2. A KSZ hatálya

I.2.1. Jelen KSZ módosítja a hatályos KSZ-t, amely a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglaltan 2019. 1-jén lép hatályba.

I.2.2. A KSZ-t a felek határozatlan időre kötik és a Mt. szabályai szerint
mondható fel.

I.2.3. A KSZ hatálya valamennyi a Társasággal munkaviszonyban álló
munkavállalóra kiterjed, a munkaszerződésben foglaltak figyelembevételével,
kivéve a vezető tisztségviselőkre, a Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti vezető
állású munkavállalókra, a kölcsönzött, valamint az egyszerűsített módon
létesített munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókra.

I.2.4. A jelen KSZ az Mt. szerkezeti felépítését követi, de nem ismétli meg az
abban foglaltakat.

I.2.5. A Felek rögzítik, hogy a Társaság a jelen KSZ-ben nem szabályozott
kérdésekben az Mt. szabályaitól a munkavállaló hátrányára
munkaszerződésben nem tér el.

I.2.6. 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.

I.2.7. Az adott évre vonatkozó érvényes juttatásokról a felek az Üzleti Terv
elfogadását követő 60 napon belül megállapodnak.

I.2.8. Az átmeneti időszakban vagy megállapodás hiányában a Társaság a
juttatásokat az adott év üzleti tervében vagy annak tervezetében szereplő
mértékben nyújtja, amelynél a szakszervezet véleményét figyelembe veszi.

I.2.9. A felek minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a
KSZ szövegét a munkavállalók megismerjék.

I.2.10. A KSZ-t módosítani kell, ha
- a szabályai magasabb szintű szabályba ütköznek,
- jogszabály változása miatt a szabályai jogellenessé váltak.
I.2.11. A KSZ módosítására
- a Munkáltató
- a Szakszervezet
- vagy mindkét fél közösen tehet javaslatot.
I.2.12. A KSZ-t bármelyik fél három hónapos határidővel felmondhatja, a

másik félhez címzett írásbeli nyilatkozattal. A KSZ a hatályba lépéstől
számított 6 hónapon belül nem mondható fel. A KSZ részleges hatályú
felmondására is lehetőség van.

I.2.13. A felek megállapodnak abban, hogy a felmondást követő két héten
belül előkészítő bizottságot hoznak létre a felmondás okainak megvizsgálására
és az új KSZ előkészítésének biztosítása érdekében.

I.2.14. A KSZ felmondása esetén a felek megvizsgálják annak lehetőségét,
hogy a KSZ módosításokkal, vagy részlegesen nem tartható-e hatályban. A
felek kijelentik, hogy e szándékuk mögött az a felismerés húzódik meg, hogy a
jövőre nézve a Munka Törvénykönyve végrehajtása a KSZ-el történik, s a
munkáltató és a munkavállalók, valamint érdekképviseleti szerveik közös
érdeke, hogy a munkaviszony alakulását illetően is rendezett viszonyok
jöjjenek létre, illetőleg e viszonyok stabilizálódjanak.
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I.2.15. A KSZ szabályaitól munkaszerződés a munkavállalóra vonatkozóan
hátrányos eltérést nem tartalmazhat.

I.3. A KSZ aláírása és kihirdetése

I.3.1. A KSZ kihirdetése a belső hálózaton való közzététellel történik meg. A
munkáltató vállalja, hogy minden szervezeti egységen rendelkezésére bocsájt
egy kinyomtatott példányt, amely munkaidőben bármikor megtekinthető.

I.3.2. A KSZ-t kötő felek megállapodnak abban, hogy a KSZ és a
módosításának tervezetét közösen készítik elő. Az előkészítést e célra
létrehozott bizottság végzi. Az előkészítésben a munkáltatónál képviselettel
rendelkező szakszervezet jogosult részt venni. A felek megállapodnak abban,
hogy a KSZ hatályának megszűnését megelőzően létrehozzák a jelen pontban
említett bizottságot az új KSZ előkészítésére.

I.3.3. Az előkészítő bizottság feladatai különösen:
- a módosítást igénylő jogszabályi változások figyelemmel kísérése,
- a módosításra irányuló javaslatok összegyűjtése és értékelése, jogi és

közgazdasági, valamint személyügyi szempontból,
- javaslatok készítése a munkáltató és szakszervezet részére a módosítás

irányaira (az ellenvéleményének feltüntetésével),
- a tervezetek elkészítése, több (lehetséges) szabályozási változatként,
- a tervezetre érkező javaslatok, észrevételek gyűjtése, értékelése és a

megválaszolásuk előkészítése,
- részvétel a tervezetek vitáin és a tartalmuk megismertetésére irányuló

képzésben,
I.3.4. A KSZ-t aláíró felek vállalják, hogy a bizottság működéséhez szükséges

feltételeket biztosítják, az információkat rendelkezésre bocsátják a személyes
adatok védelme és az üzleti titok tiszteletben tartása mellett, valamint a
bizottsággal, illetőleg tagjaival történő konzultációk lehetőségét megteremtik.

I.3.5. A felek vállalják, hogy az elkészült tervezetek megvitatására a
szakszervezet számára legalább 8 munkanap álljon rendelkezésre.

I.3.6. A felek megállapodnak abban, hogy a jogszabályok változásából eredő
módosításokat a KSZ-ben átvezetik.

I.3.7. A KSZ módosítására az Üzemi Tanács javaslatot tehet a
munkáltatónak, vagy a szakszervezetnek. A felek vállalják, hogy a módosítási
javaslatot megvizsgálják, s arra vonatkozóan az álláspontjukat kifejtik és
szükség szerint írásban rögzítik. A javaslat megtárgyalására a módosításra
vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

I.3.8. A módosítások hatályba lépéséről minden esetben külön kell
rendelkezni.

I.3.9. A munkáltató átalakulása esetében a feleknek a változást rögzítő
okmányokban rendelkezni kell a KSZ további hatályáról.

I.3.10. A felek kijelentik, hogy minden tőlük elvárhatót megtesznek a KSZ
szabályainak betartása érdekében.

I.4. Általános magatartási követelmények
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I.4.1. 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.

I.4.2. A felek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően,
kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

I.4.3. A felek törekednek a munkabéke fenntartására. A felek kijelentik, hogy
e KSZ-el elért munkabékét egyoldalúan nem kívánják sérteni.

I.4.4. 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 társaság jó hírnevének veszélyeztetése, különösen alaptalan,
megalapozatlan tények, események híresztelésével;

I.4.5. A jognyilatkozatok alakszerűsége:
A munkaszerződést és annak bármilyen módosítását írásba kell foglalni és a

felmondás mindkét fél részéről csak írásban történhet. Az írásba foglalás
elmaradása, vagy elmulasztása miatt a munkavállalót hátrány nem érheti.

I.4.6. Amennyiben a Társaság tárgyévi tervezett munkajogi létszámát 30 főt
meghaladóan csökkenteni kívánja, a szakszervezettel előzetesen egyeztetni
köteles.

I.4.7. A munkáltató az üzemeltetés műszaki és munkavédelmi biztonsága
által indokolt, technológiai utasításokban meghatározott munkavállalói
keretszámot biztosítja. Ezen keretszám csökkentése esetén a Társaság köteles
a szakszervezettel előzetesen egyeztetni.

I.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 bejelenteni.

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 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.

A bejelentési kötelezettségre vonatkozó szabályokat külön szabályzat
tartalmazza.

II. A MUNKAVISZONY ALANYAI

A munkaviszony alanyai a Munkáltató és a munkavállaló. A munkáltatói
jogkör gyakorlóit a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

A Szervezeti és Működési Szabályzat munkáltatói jogkör gyakorlóira és a
munkáltatói jogok gyakorlásának módjára vonatkozó módosításáról a Társaság
a szakszervezettel előzetesen egyeztetni köteles.



A szabályozó szabályozástárban közzétett szövege a szabályozó kiadására
jogosult által jóváhagyott szöveggel mindenben megegyezik.

Jogtár

5. oldal

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.  - KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

Hatály: 2019.I.1. - 

III. A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS

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 társasági munkaviszonyban töltött időhöz kötődő
juttatások vonatkozásában úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő
munkáltatónál töltötte volna el. Ezen juttatásokra a munkavállaló csak abban
az esetben jogosult, ha az átvevő munkáltatónál van ilyen juttatás és csak az
ott szabályozott mértékben.

IV. A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE

(A munkaszerződés, a munkaszerződés tartalma, a próbaidő és a
Munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége)

IV.1. A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló alapbérében,
munkakörében és a munkavégzés helyében.

IV.2. A munkavállaló szerződésében a munkavégzés helye alatt a Társaság
bármely telephelye, fióktelepe, létesítménye, a Főváros egész területe,
valamint Pest megye területén belül az a terület ahol a Munkáltató
üzemeltetést végez vagy szolgáltatást nyújt értendő.

Pest megye közigazgatási határán kívüli munkavégzésre a munkáltató és a
munkavállaló közötti megállapodás keretében van lehetőség.

A konkrét beosztás szerinti munkavégzési helyről a munkavállalót írásban, a
munkaidő- beosztásra vonatkozó szabályok (VII.2. pont) megfelelő
alkalmazásával tájékoztatni kell.

IV.3. Próbaidő kikötése kötelező. A próbaidő tartama: 3 hónap
IV.4. Új belépő próbaidőre szóló bére:
Az új belépő munkavállaló személyi alapbérét a munkáltató a próbaidő

letöltése után, figyelemmel a próbaidő alatt végzett munkára is, mérlegelési
jogkörében emelheti.

IV.5. Munkaviszony elismerés
Azon munkavállalók esetében, akik a FŐTÁV leányvállalatai megalakulása

előtt a FŐTÁV állományában voltak, vagy a leányvállalataival létesítettek
munkaviszonyt és az említett munkahely megszűnését követő naptól a FŐTÁV
állományába kerültek át, vagy vissza, az ott eltöltött idő FŐTÁV Zrt.
munkaviszonynak számít.
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A Munkáltató azon munkavállalók esetében, akik a munkaviszonyuk
létrejöttét közvetlenül megelőzően a Dialóg Plusz Kft. munkavállalójaként
részt vettek a FŐTÁV Contact Center, személyes ügyfélszolgálat feladatainak
ellátásában, a Dialóg Plusz Kft-vel fennállt munkaviszonyok ezen időtartamát a
felmondási idő és a végkielégítésre való jogosultság számítása szempontjából
folyamatos jogviszonyban töltött időként elismeri, amennyiben a Dialóg Plusz
Kft-vel fennállt munkaviszony megszüntetése során végkielégítést nem kapott.

V. A MUNKASZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

(Alapvető kötelezettségek, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás,
az utasítás teljesítésének megtagadása, mentesülés a munkavégzési

kötelezettség alól, jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes
kötelezettségszegésért)

V.1. 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 köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a
munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.

A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a
munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen
biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a
munkavállalót a foglalkoztatás elrendelése előtt legalább 7 nappal írásban kell
tájékoztatni.

V.2. Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes
kötelezettségszegésért

Az eljárás rendjét és az alkalmazható jogkövetkezményeket a KSZ 1. számú
melléklete tartalmazza A munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes
megszegése esetén a KSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában meghatározott eljárás
eredményeképp a munkavállaló az alábbi hátrányos jogkövetkezményekkel
sújtható:

- nem vagyoni hátrányok: kizárás a mindenkor hatályos munkáltatói
szabályzatok szerint a munkavállalóknak adható valamely társasági dicséret,
díj, elismerés odaítéléséből legfeljebb 2 évig,

- vagyoni hátrányok: kizárás a következő béremelésből, a jutalmazásból vagy
az alapbér 10%-ának megfelelő összeg megfizetése vagyoni hátrányként,
legfeljebb 10 havi időtartamban. A vagyoni hátrányt megállapító
jogkövetkezmény összességében nem haladhatja meg a munkavállaló -
jogkövetkezmény megállapításakor irányadó - egyhavi alapbére összegét.

V.3. Képzéshez kapcsolódó szabadidő, tanulmányi
munkaidő-kedvezmény, fizetett távollét

Szabályozása külön szabályzatban történik.

VI. A MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE
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VI.1. A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok
A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni,

ha a munkáltató legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát kívánja
harmincnapos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt
megszüntetni.

Abban az esetben, ha a Munkáltató régiónként vagy igazgatóságonként
legalább tíz munkavállaló munkaviszonyát kívánja harmincnapos időszakon
belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni, a Munkáltató
előzetesen egyeztetéseket folytat a Szakszervezettel.

VI.2. Azonnali hatályú felmondás
A törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a felek különösen,

de nem kizárólagosan a következőkben felsorolt eseteket tekintik azonnali
hatályú felmondási oknak.

VI.2.1. Azonnali hatályú felmondással élhet a Munkáltató, ha a munkavállaló
szándékos magatartásával:

- a munkáltató, a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló
szervezet, személy, munkatársa sérelmére, vagy a munkahelyén
bűncselekményt, vagy szabálysértést követ el vagy ezt megkísérli,

- az előbbi pontban felsoroltak bármilyen értékű vagyontárgyát eltulajdonítja
vagy azt megkísérli, ,

- a munkahelyéről egybefüggően 1 munkanap időtartamot elérő ideig
igazolatlanul távol marad, és a munkáltató felhívására távollétét határidőben
nem menti ki, távollétét hitelt érdemlően nem igazolja.

- a munkatársa, vagy a munkáltató ügyfele sérelmére becsületsértésre
alkalmas kijelentést tesz vagy tettleg bántalmazza,

- a munkatársai, a munkáltatóval kapcsolatban álló személy, ill. saját maga
egészségét, vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyezteti,

- a belső szabályzatokban meghatározott a munkaviszony, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony bejelentésére előírt kötelezettségét
elmulasztja,

- a munkáját alkoholos befolyás vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt
végzi, vagy erre kísérletet, előkészületet tesz;

- a munkáltató, a munkáltatóval rendszeres kapcsolatban álló szerv, ill.
személy, valamint a munkatársa érdekét kirívóan sértő olyan egyéb
magatartást tanúsít, amely miatt a munkaviszony fenntartása nyilvánvalóan
lehetetlen.

VI.2.2. Gondatlan magatartásával
- a munkáltató, a munkáltatóval rendszeres kapcsolatban álló szerv, ill.

személy, vagy a munkatársa sérelmére bűncselekményt követ el;
- a munkavédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi vagy egyéb, a

munkavégzésre irányadó előírásokat megszegve, a munkatársa, a
munkáltatóval kapcsolatban álló személy, vagy saját maga egészségét, testi
épségét közvetlenül és súlyosan veszélyezteti,

VI.2.3. Azonnali hatályú felmondással élhet a munkavállaló, ha a munkáltató
szándékos magatartásával

- a munkavállaló sérelmére bűncselekményt, vagy szabálysértést követ el
vagy azt megkísérli,

- a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó előírásokat a munkavállaló által
bejelentett kifogás ellenére ismételten megszegi,
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- a munkavállaló figyelem felhívása ellenére, a munkavédelmi előírások
megsértésével, nem biztosítja a munka biztonságos végzésének feltételeit,

- a munkavállalót bűncselekmény elkövetésére, vagy az alapvető érdekeit
védő jogszabályba ütköző magatartásra utasítják,

- nyilvánvaló módon megszegi a jogok rendeltetésszerű gyakorlására
vonatkozó törvényi követelményt és ezzel a munkavállalónak kárt okoz,

- a munkavállaló jogos érdekét sértő olyan egyéb magatartást tanúsít, amely
miatt a munkaviszony fenntartása nyilvánvalóan lehetetlen (pl.: a
munkavállalót emberi méltóságában megalázza, jogai gyakorlásában
indokolatlanul korlátozza)

VI.2.4. Gondatlan magatartással
- a munkavállaló sérelmére bűncselekményt, vagy szabálysértést követ el,
- a munkavédelmi előírásokat huzamos ideig, ismétlődően, vagy jelentős

mértékben megsérti,
- a munkavállaló anyagi érdekeit, az elszámolás biztonságát sértő pénzügyi,

bizonylati rendszert, a munkavállaló által bejelentett kifogás ellenére,
elvárható időn belül nem változtatja meg.

VI.3. Felmondási idő, végkielégítés
VI.3.1. Felmondási idő
A felmondási idő harminc nap.
A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál

munkaviszonyban töltött
a) három év után öt nappal,
b) öt év után tizenöt nappal,
c) nyolc év után húsz nappal,
d) tíz év után huszonöt nappal,
e) tizenöt év után harminc nappal,
f) tizennyolc év után negyven nappal,
g) húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik.
VI.3.2. Végkielégítés
A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya
a) a munkáltató felmondása,
b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy
c) jogügyleten alapuló megszüntetés esetén, ha jogügylet vagy jogszabály

rendelkezése alapján a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az Mt.
hatálya alá tartozik.

A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a
felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének
időpontjában az alábbiakban meghatározott tartamban fennálljon. A
végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni azt
az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a
munkavállalót munkabér nem illette meg, kivéve

a) a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett
fizetés nélküli szabadság (Mt. 128. §),

b) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából
igénybe vett fizetés nélküli szabadság (Mt. 132. §) három hónapot meg nem
haladó tartamát.

A végkielégítés mértéke
a) legalább három év esetén egyhavi,
b) legalább öt év esetén kéthavi,
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c) legalább tíz év esetén háromhavi,
d) legalább tizenöt év esetén négyhavi,
e) legalább húsz év esetén öthavi,
f) legalább huszonöt év esetén hathavi távolléti díj összege.
A végkielégítés mértéke az
a) a)-b) pontban meghatározott mértéke egyhavi,
b) c)-d) pontban meghatározott mértéke kéthavi,
c) e)-f) pontban meghatározott mértéke háromhavi

távolléti díj összegével emelkedik, ha a munkaviszony a fent meghatározott
módon és a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését
megelőző öt éven belül szűnik meg.

Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha
a) a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének

időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy
b) a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos

magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

VII. A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐ

VII.1. A felek az Mt. 86-91. §-a szerinti fogalom-meghatározásoktól nem
kívánnak eltérni.

A vasárnap, valamint a munkaszüneti nap esetében a hat és huszonkét óra
közötti tartamot kell pihenőnapnak, illetve munkaszüneti napnak tekinteni.

A Felek megállapodnak abban, hogy a munkabér és a pótlékok elszámolása
szempontjából heti pihenőnapnak (pihenőidőnek) tekintik azokat a napokat is,
amelyekre a munkáltató a 0- 24 óra közötti időszakot figyelembe véve nem
osztott be munkaidőt.

VII.2. A munkaidő-keretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret
tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapul vételével kell
megállapítani. Ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra eső
munkaszüneti napot és a távollétek tartamát figyelmen kívül kell hagyni.

A munkaidő-keret, valamint a munkaidő-beosztás alkalmazása szempontjából
az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti rendkívüli esemény lehet különösen, de
nem kizárólagosan, a Munkáltatót érintő váratlan, előre nem tervezhető
esemény (pl. üzemzavar), azzal, hogy a Munkáltató ebben az esetben az adott
napra vonatkozó munkaidő-beosztást legalább három nappal korábban
módosíthatja.

Az azonos munkavégzési helyen és munkakörben munkavégzésre beosztott
munkavállaló váratlan távolléte miatt a munkáltató az adott napra vonatkozó
munkaidő-beosztást lehetőség szerint egy nappal korábban módosíthatja.
Felek kijelentik, hogy a munkavállaló váratlan távolléte alatt a munkavállaló
váratlan keresőképtelenségét és a különös méltánylást érdemlő személyi,
családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollétét értik.

VII.3. A munkarendeket, a munkaidőkeretet, a munkaidő beosztásának
szabályait - a munka jellegére, a hatékonyságra, valamint az egészséges és
biztonságos munkavégzés követelményeire figyelemmel - a Munkáltató külön
szabályzatban - a Szakszervezettel közösen alakítja ki.
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A felek rögzítik, hogy a külön szabályzatban meghatározott munkakörök
és/vagy tevékenységek vonatkozásában a munkáltató tevékenysége
megszakítás nélkülinek és több műszakosnak minősül.

A munkavállalók által teljesítendő munkaidő munkarendektől függően
legfeljebb 12 havi munkaidőkeretben kerül meghatározásra.

A Társaság a következő munkarendeket alkalmazza: normál, kétműszakos,
megszakítás nélküli, egyenlőtlen, rugalmas és kötetlen munkarendek.

VII.4. A munkaközi szünet
A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő és/vagy a

rendkívüli munkaidő tartama a hat órát meghaladja, húsz perc, ha a kilenc
órát meghaladja, további huszonöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A
Felek ezen rendelkezéstől a munkavállalók javára akként térnek el, hogy
amennyiben a munkaidő mértéke rendkívüli munkavégzés elrendelése miatt
haladja meg a 9 órát, a Munkáltató a huszonöt perces munkaközi szünetet a
munkavégzés 11. órája után adja ki. 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.

VII.5. A rendkívüli munkavégzés
VII.5.1. Az elrendelhető rendkívüli munkavégzés (túlóra) felső határa naptári

évenként legfeljebb 275 óra lehet, ettől a felek megállapodással sem térhetnek
el. Ezt a mértéket arányosan csökkenteni kell, ha a munkaviszony évközben
kezdődött, valamint ha egy évnél rövidebb határozott időre, vagy
részmunkaidőre jött létre.

VII.5.2. Nem korlátozott a rendkívüli munkaidő elrendelése baleset, elemi
csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és
súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében.

VII.5.3. Rendkívüli munkavégzést a munkáltató csak különösen indokolt
esetben rendelhet el. Ilyen lehet például

- olyan üzemzavar elhárítása céljából, amely munkaidő alatt nem, vagy nem
teljes mértékben volt elvégezhető és a munka abbahagyása az üzemeltetés
folyamatosságát veszélyezteti,

- kárenyhítés vagy kárveszély elhárítása,
- fuvarozó vállalatok járműveinek munkaidőn túl történő ki- és berakodására,

ideértve a rakodási munkához kapcsolódó közvetlen raktári munkák
elvégzését is,

VII.6. A szabadság
Az alapszabadság mértéke húsz munkanap.
A munkavállalónak
- huszonötödik életévétől egy,
- huszonnyolcadik életévétől kettő,
- harmincegyedik életévétől három,
- harmincharmadik életévétől négy,
- harmincötödik életévétől öt,
- harminchetedik életévétől hat,
- harminckilencedik életévétől hét,
- negyvenegyedik életévétől nyolc,
- negyvenharmadik életévétől kilenc,
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- negyvenötödik életévétől tíz
munkanap pótszabadság jár.

A Társaság SZMSZ-ében rögzített vezetők részére az Mt-ben foglaltakon
felül további szabadság (pótszabadság) nem adható.

A munkavállalót a gyermekek után járó pótszabadság az Mt. 118. §-a szerint
illeti meg.

VII.7. A szabadság kiadása
VII.7.1. A szabadság kiadását, a gazdasági tevékenység folyamatosságának

biztosítása érdekében, a munkáltatói jogkört gyakorló vezetők, éves
szabadságolási ütemtervben kötelesek meghatározni.

VII.7.2. A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval egyeztetve kell
meghatározni. Amennyiben nem sikerül egyezségre jutni, az alapszabadság
felével a munkavállaló maga rendelkezik.

VII.7.3. A szabadságot az esedékesség évében ki kell adni, de kivételesen
fontos gazdasági érdek, illetve a munkáltató működési körét közvetlenül és
súlyosan érintő ok esetén a szabadság legfeljebb egynegyedét legkésőbb az
esedékesség évét követő év március 31- éig kell kiadni.

VII.7.4. A munkavállalónak a szabadság kiadására vonatkozó igényét
legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie, ezen
bejelentési határidőre vonatkozó kötelezettsége alól a munkavállaló
méltányolható rendkívüli indok felmerülése esetén mentesül.

VII.8. Betegszabadság
A betegszabadság tartamára az Mt. szerinti díjazás jár.

VII.9. Készenlét
A készenlét a munkavállaló által meghatározott helyen történik. A

munkavállaló a tartózkodás helyét úgy köteles megválasztani, hogy onnan a
munkavégzés helye ésszerű időn belül elérhető legyen. Amennyiben a
készenlét ideje alatt nem történik munkavégzés, a munkavállalót, a
készenlétet követően nem illeti meg pihenő idő.

Az egy munkavállaló által teljesíthető készenlét időtartama havi 200 óra
lehet.

Az ügyelet és készenlét elrendeléséről annak beosztásáról a munkavállalót,
legalább egy héttel korábban egy hónapra előre, írásban a munkahelyi
vezetője köteles értesíteni.

Abban az esetben, ha a készenlét elrendelését a VII.2. pontban írt esemény
indokolja, a készenlét elrendelésére vonatkozó értesítés időpontjára a VII.2.
pontban írt szabályozás vonatkozik.

Az ügyelet és készenlét ideje alatt a munkavállalónak munkára képes
állapotban és technikai eszközök segítségével azonnal elérhető helyen kell
tartózkodnia.

A készenléttel kapcsolatos további rendelkezéseket külön társasági
szabályzat tartalmazza.

VIII. A MUNKA DÍJAZÁSA

VIII.1. Bérfizetés módja
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VIII.1.1. A bérfizetés a tárgyhót követő hónap 7. napján a munkavállaló
pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlájára történő átutalással történik.
A munkavállaló ennek érdekében köteles megadni a bankszámlaszámát a
Munkáltatónak illetve annak megváltozásáról tájékoztatni.

VIII.1.2. A Társaság hozzájárul a munkavállaló - folyószámlájához kapcsolódó
- forint alapú lakossági bankkártyájának kiállításából és annak lejártakor
esedékes cseréjéből, valamint éves díjából adódó költséghez évente a 2. sz.
mellékletben meghatározott mértékű összeggel, amelyet a január havi
munkabérrel egyidejűleg kerül kifizetésre.

VIII.1.3. A szabadság megkezdése előtti munkanapon - amennyiben a
munkavállaló írásban kéri - ki kell fizetni a szabadság idejére eső bérfizetési
napon esedékes, valamint az igénybe vett szabadság idejére járó munkabért.

VIII.1.4. A jogalap nélkül kifizetett munkabér negyvenöt napon túl akkor
követelhető vissza, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett
ismernie, vagy azt maga idézte elő.

VIII.2. Az alapbér megállapítása

VIII.2.1. Az alapbér havibérként kerül megállapításra. Az alapbérek
megállapításakor a kötelező minimálbért illetve a garantált bérminimumot
figyelembe kell venni.

VIII.2.2. A szülési szabadság, gyermek gondozása céljából igénybevett
fizetés nélküli szabadság, közeli hozzátartozó ápolása, gondozása után
munkába álló munkavállaló részére olyan mértékben kell alapbérfejlesztést
megállapítani, mint amilyen általános átlagos bérfejlesztésben részesültek az
azonos munkakörben foglalkoztatottak az újra munkába álló munkavállaló
távolléte alatt.

Ha azonos munkakör nincs, akkor az évenkénti társasági általános átlagos
bérfejlesztést kell alapul venni.

VIII.3. Szabadság díjazása

A munkavállaló részére az alap és pótszabadságok időtartamára az Mt.
szerinti távolléti díj jár. A távolléti díj számítása az Mt. szerint történik.

VIII.4. Díjazás munkavégzés hiányában

A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a
beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) az Mt. szerinti
díjazás illeti meg.

A díjazás szempontjából állásidőnek számít a rendkívüli munkaidőben
végzett munka befejezése és a másnapi munkakezdés közötti pihenőidő
teljesítése miatt kieső idő.

VIII.5. A megváltozott munkaképességű, illetve rokkantsági ellátásban
részesülő munkavállaló egyszeri díjazása
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Annak a munkavállalónak, aki a FŐTÁV Zrt-vel fennálló munkaviszonyával
összefüggésben önhibáján kívül vált rokkanttá, a munkaviszonya
megszűnésekor a szakszervezet javaslatára a munkáltató és a szakszervezet
közös megállapodása alapján, a munkáltató egyszeri díjazást állapíthat meg,
amelynek összege legfeljebb a rá irányadó végkielégítés mértékével egyező
lehet.

VIII.6. A munkabér elszámolása

A munkavállaló részére járó munkabért utólag, legalább havonta egy
alkalommal kell elszámolni.

A kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap hetedik
napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni.

VIII.7. Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén

A rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni,
ha a munkaviszony a munkaidőkeret lejárta előtt a munkáltató jogutód nélküli
megszűnésével, a határozott idő lejártával, a munkáltató az Mt. 79. § (1)
bekezdése szerinti azonnali hatályú felmondásával, a munkáltató működésével
összefüggő okkal indokolt felmondásával, a munkavállaló - a próbaidő alatti
azonnali hatályú felmondás kivételével - azonnali hatályú felmondásával szűnik
meg és a munkavállaló az általános munkarend, valamint a napi munkaidő
alapulvételével meghatározott munkaidőnél többet dolgozott.

Az állásidőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a
munkaviszony a munkaidőkeret lejárta előtt a munkáltató jogutód nélküli
megszűnésével, a határozott idő lejártával, a munkáltató Mt. 79. § (1)
bekezdése szerinti azonnali hatályú felmondásával, a munkáltató
felmondásával, a munkavállaló - a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást
kivéve - azonnali hatályú felmondásával szűnik meg és a munkavállaló az
általános munkarend, valamint a napi munkaidő alapulvételével
meghatározott munkaidőnél kevesebbet dolgozott.

Az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni, ha a munkaviszony a munkaidőkeret lejárta előtt a
munkavállaló felmondásával, a munkavállaló Mt. 79. § (1) bekezdés a) pont
szerinti (próbaidő alatti) azonnali hatályú felmondásával, a munkáltató 78. §
(1) bekezdése szerinti azonnali hatályú felmondásával és a munkavállaló a
beosztás szerinti munkaidőre járó munkabérnél magasabb összegű
munkabérben részesült.

VIII.8. Bérformák

Az alkalmazandó bérformákat az ösztönzés céljait figyelembe véve a
Munkáltató állapítja meg. Amennyiben legalább 30 főt érint a bérforma
megállapítása vagy módosítása, a Munkáltató előzetesen kikéri a
Szakszervezet véleményét.

VIII.9. Prémium
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A prémiumban részesülők körét és az ösztönzés elveit a Társaság Ösztönzési
Szabályzatában rögzíti, betartva a Fővárosi Közgyűlés erre vonatkozó
határozatait és a vállalatcsoport Ösztönzési Szabályzatban foglaltakat.

VIII.10. Jutalmazás

A kiemelkedően jó teljesítményt nyújtó munkavállalóknak utólagos
elismerésként a bérköltségből elkülönített ösztönző keret terhére a társasági
szabályzatokban rögzítettek szerint ösztönzés, jutalom fizethető.

VIII.10.1. Jubileumi jutalom, hűségjutalom
A Társaság a felé elkötelezett munkavállalókat 2018. január 1-jétől

hűségjutalomban részesíti.
A FŐTÁV Zrt-nél és jogelődjénél 10, 15, 20, 25, 30, 35, illetve 40 évet

folyamatos munkaviszonyban eltöltött munkavállalókat egyszeri
hűségjutalomban részesíti.

A jutalmazás összege:
10 évi munkaviszony után a jutalom összege: 100 000,-
- 15 évi munkaviszony után a jutalom összege: 150 000,-
- 20 évi munkaviszony után a jutalom összege: 200 000,-
- 25 évi munkaviszony után a jutalom összege: 250 000,-
- 30 évi munkaviszony után a jutalom összege: 300 000,-
- 35 évi munkaviszony után a jutalom összege: 350 000,-
- 40, 45 évi munkaviszony után és ezt követően 5 évenként a jutalom

összege: 400 000 Ft.
Emellett a Munkavállalót az első hűségjutalom fokozat elérésekor maximum

10 ezer forint értékű tárgyi ajándék illeti meg.
Az összeg kifizetésére a betöltés napját követő bérfizetési napon kerül sor. A

nyugdíjba vonuló munkavállalóknak - amennyiben a nyugdíjazás évében
hűségjutalom illeti meg - legkésőbb a nyugdíjba vonuláskor hűségjutalmat ki
kell fizetni.

Nem illeti meg a hűségjutalom a munkavállalót, amennyiben jogosultság
megszerzésének időpontjában a képességeivel vagy magatartásával
kapcsolatos indok alapján közölt munkáltatói felmondás miatt felmondási
idejét tölti.

Amennyiben a munkavállaló a jogosultság megszerzésének időpontjában 30
napot meghaladóan keresőképtelen állományban vagy fizetés nélküli
szabadságon van, a hűségjutalom az ismételt munkába állás időpontjában
válik esedékessé.

VIII.10.3. Kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkavállalók a mindenkor
hatályos munkáltatói szabályzatok szerint a munkavállalóknak adható
társasági dicséretben, díjban, elismerésben részesülhetnek. Az elismerés
odaítélésének feltételeit az erre vonatkozó társasági szabályzat részletezi.

VIII.11. A bérpótlék

A bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül
illeti meg. Számítási alapja a munkavállaló alapbére.

A Felek a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók
munkaszüneti napon történő munkavégzése esetén munkanapnak a naptári
napot tekintik és az ezen a napon végzett munka után járó pótlékot az Mt.
szerint számolja el és fizeti ki a Munkáltató.
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A bérezés terén csak olyan bérpótlék alkalmazható, mely a jelen KSZ-ben
rögzítésre került.

VIII.11.1. Készenlét díjazása

VIII.11.1.1. A készenlét időtartamára a munkavállalót alapbérének 20%-a
illeti meg.

VIII.11.1.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki
vezérigazgató-helyettesi szervezetben üzemvezető, művezető munkakörben
foglalkoztatott munkavállalók részére elrendelt készenlét esetén az Mt. 144. §
(1) bekezdésétől akként térnek el, hogy készenlét esetén járó bérpótlék
összegét a Kollektív Szerződésben határozzák meg.

4A műszaki vezérigazgató-helyettesi szervezetben üzemvezető, művezető
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére elrendelt készenlét esetén
a készenléti pótlék mértéke a munkáltatói elrendelésben foglaltakra
figyelemmel, minden ténylegesen készenlétben töltött megkezdett munkaóra
után bruttó 420 Ft/óra. Hétköznapokon 12 óra (18 órától másnap 06 óráig),
munkaszüneti napokon pedig 24 óra (06 órától másnap 06 óráig) készenléti
pótlék számolható el.

A készenlétet adó munkavállalót a ténylegesen a munkahelyen és/vagy a
hibaelhárítás helyszínén készenlét alatt történő munkavégzése esetén a
rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályok szerinti díjazás illeti meg.

VIII.11.2. Műszakpótlék díjazása:

A Felek megállapodnak abban, hogy az Mt. 145. § (2) bekezdésétől akként
térnek el, hogy a megszakítás nélkül munkarendben dolgozó
munkavállalóknak és az ilyen munkavállalót helyettesítő munkavállalóknak
járó műszakpótlék helyett a munkavállalót megillető pótlékátalány összegét a
Kollektív Szerződésben határozzák meg.

A Munkáltató műszakpótlék helyett a megszakítás nélküli munkarendben
dolgozó munkavállalók részére a ledolgozott havi munkaidőre jutó alapbér
15%-ának megfelelő összegű pótlékátalányt fizet.

A Munkáltató műszakpótlék helyett a megszakítás nélküli munkarendben
dolgozó munkavállalót helyettesítő munkavállalók részére a helyettesítés
időtartamára jutó alapbér 15%-ának megfelelő összegű pótlékátalányt fizet.

A Munkáltató a fentiekben nem említett munkavállalók részére a
műszakpótlékot az Mt. rendelkezései szerint fizeti.

A Munkáltató az éjszakai pótlékot az Mt. rendelkezései szerint fizeti.

VIII.11.3. Rendkívüli munka (túlmunka) díjazása

A Munkáltató a rendkívüli munkavégzés esetén járó pótlékot az Mt.
rendelkezései szerint fizeti.

Készenlét alatt elrendelt rendkívüli munka esetén a rendkívüli munkavégzés
díjazása a munkavállalót a telephelyre történő beérkezésétől a telephelyről
történő távozásig illeti meg.
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A szabadidőt vagy a pihenőnapot (heti pihenőidőt) legkésőbb az elrendelt
rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést követő második hónap végéig
kell kiadni. Ettől eltérően munkaidőkereten felül végzett munka esetén a
szabadidőt legkésőbb a munkaidőkeret lejártát követő második hónap végéig
kell kiadni.

VIII.11.4. Vasárnapi és munkaszüneti napon történő rendes
munkaidőben történő munkavégzés díjazása

A vasárnap és munkaszüneti napon rendes vagy rendkívüli munkaidőben
történő munkavégzés esetén a munkavállalót az Mt. szerinti bérpótlék illeti
meg.

VIII.11.5. Pénzkezelői pótlék

- az ügyfélszolgálati irodákban pénzkezelési tevékenységet (pénztáros,
pénztáros- helyettes) végző munkavállalókat 100 Ft/óra pénzkezelési pótlék
illeti meg arra az időszakra, amikor pénzkezelési tevékenységet látnak el,

- a központi pénztár pénzkezelési tevékenységét ellátó pénztárost a 100
Ft/óra pénzkezelési pótlék helyett 150 Ft/óra pénzkezelési pótlék illeti meg
arra az időszakra, amikor központi pénztári pénzkezelési tevékenységet lát el,

- az értékcikket (utalványt) vagy kiskasszában készpénzt kezelő
munkavállalót megillető pénzkezelési pótlék mértéke arra a hónapra, amikor
értékcikket (utalványt) vagy kiskasszát kezel:

- 500 000 Ft felett 10 000 Ft/hó
- 100 000 felett 7500 Ft/hó
- 10 000 - 100 000 Ft között 5000 Ft/hó

VIII.11.6. Gépjárművezetői pótlék

Gépjárművezetői pótlék illeti meg azon fizikai munkakörben foglalkoztatott
munkavállalókat, akik a munkaköri feladataik ellátása mellett, azokhoz
kapcsolódóan vezetnek a gépjárműhasználati szabályzat szerinti, egy
szervezeti egységhez rendelt közös, használatra átadott gépjárműnek
minősülő gépjárművet.

A pótlék mértékét, a jogosultság egyéb feltételeit és az elszámolás módját a
Munkáltató szabályzatban határozza meg. A Munkáltató a szabályzat szövegét
a Szakszervezettel egyeztetni köteles és a szabályzatot a vezérigazgató
részére legkésőbb 2019. március 31-ig aláírásra benyújtja.

VIII.11.7. A kiküldetés díjazása

A kiküldetésre és annak díjazására vonatkozó szabályokat a Munkáltató
hatályos szabályzata rendezi.

VIII.12. Béren kívüli juttatások és szociális jellegű juttatások, költségek

VIII.12.1. Fogalmi meghatározás
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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 Szakszervezet
álláspontja ismeretében - a Társaság belső szabályzata határozza meg

Az üzleti terv elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban a Társaság a
juttatásokat a tárgyévet követő év üzleti tervének tervezetében szereplő
mértékben nyújtja, amelynél a szakszervezet véleményét figyelembe veszi.

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

A szociális jellegű juttatások, költségek összegét a 2. sz. melléklet
tartalmazza, mely az Üzleti Terv Tulajdonos által történő elfogadásának
függvényében évente változhat.

VIII.12.2. Szociális juttatások

A munkáltató felajánlja, hogy minden évben, az Üzleti Tervtől és a tulajdonos
döntésétől függően további, a KSZ hatálya alá nem tartozó juttatásokat (pl. női
munkavállalók nőnapi ajándéka, munkavállalók 12 éven aluli gyerekei részére
Mikulás ajándék, a évzáró céges rendezvény idején munkát végző
munkavállalók részére ajándékcsomag stb.) is biztosíthat a munkavállalók
számára. Ennek mértékéről évente konzultációt folytat az Mt. szerint.

A munkáltató és a szakszervezet közös megállapodást köthetnek a Szociális
Bizottság működésének elveire és azok végrehajtására.

VIII.12.3. Közlekedési költségtérítés

Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés a mindenkori érvényes
kormányrendelet szerint történik, amely közigazgatási határon kívülről
történő napi munkába járásra és hétvégi hazautazásra vonatkozik.

VIII.12.4. Segélyezés, támogatás

A Felek megállapodnak abban, hogy a segélyezési tevékenységnek, valamint
a FŐTÁV SE működésének a pénzügyi fedezetét 2017. január 1-jétől a FŐTÁV
Zrt. Humán Támasz Alapítványa biztosítja. Amennyiben azonban a Humán
Támasz Alapítvány megszűnik, a Munkáltató kötelezi magát arra, hogy ezen
tevékenységek támogatását - a korábbi gyakorlattal egyezően - a FŐTÁV
munkavállalók részére ismételten közvetlenül biztosítja.

Adómentes temetési segélyben részesülhet a munkavállaló olyan közeli
hozzátartozója halála esetén, akire figyelemmel az Szja. törvény alapján ezen
juttatást a Munkáltató adómentesen nyújthatja.

VIII.12.5. Munkabérelőleg
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A társaság a munkavállaló kérésére munkabérelőleget biztosít, amelyet a
munkáltató külön szabályzatban meghatározottak szerint nyújt.

VIII.12.6. A munkavállalók lakásszerzésének támogatása

A lakásszerzési támogatásról a Humánpolitikai Igazgató és a munkahelyi
vezető javaslata alapján a Vezérigazgató dönt.

A munkavállalók lakásszerzése támogatásának részletes szabályairól a
vonatkozó külön szabályzat rendelkezik.

VIII.12.7. Munkaruha, egyéni védőeszköz és védőöltözet

VIII.12.7.1. A Társaság munkavállalói részére munkaruha ellátást biztosít a
vonatkozó jogszabályok szerint. A ruházati ellátás szabályait külön szabályzat
rendezi.

VIII.12.7.2. Egyéni védőeszköz és védőöltözet
Az egyéni védőeszközök és védőöltözetek juttatásának rendjét, valamint az

ellátásban részesülőket a munkahelyi ártalmak alapján a Munkavédelmi
Szabályzat rögzíti.

VIII.12.7.3. A FŐTÁV Zrt. gondoskodik a jogszabály szerinti
foglalkozás-egészségügyi ellátásokról.

VIII.12.8. Nyugdíjpénztár

Azon munkavállalóknak, akik tagjai valamely önkéntes-kiegészítő
nyugdíjpénztárnak, a munkáltató a munkavállalóra irányadó öregségi teljes
nyugdíjra jogosító korhatárt megelőző 5 éven belüli időszakban a cafeteria
kereten felül kiegészítő munkáltatói hozzájárulást biztosít, amelynek mértékét
a KSZ 2. sz. melléklete tartalmazza.

A kiegészítő támogatásra való jogosultság alapját képező - nyugdíjra jogosító
korhatár előtti - idősávok tekintetében a korkedvezményre, az előrehozott
öregségi nyugdíjra és a korengedményre vonatkozó korhatárok nem
alkalmazhatóak.

Nem jár a kiegészítő munkáltatói hozzájárulás
- a nyugdíjkorhatár elérése után tovább dolgozó munkavállalónak,
- nyugdíjasként foglalkoztatott munkavállalónak,
- annak a munkavállalónak, aki a felmondási idejét tölti, vagy a a

munkavégzés alól felmentették, a közlést követő első hónaptól
- 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság idejére, a kezdő időpontot

követő hónaptól
- 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén a kezdő időpontot követő

hónaptól
Az a pénztártag jogosult kiegészítő munkáltatói hozzájárulásra aki a FŐTÁV

Zrt. munkaviszonyban áll legalább 3 hónapja.

VIII.12.9. Iskolakezdési támogatás

A FŐTÁV Zrt. munkavállalóinak gyermekenként az adott évben iskolakezdési
támogatást adhat, amelynek mértékét a KSZ 2. sz. melléklete tartalmazza.

Iskolakezdési támogatásnak minősül
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- a juttatás, amelyet a munkáltató a közoktatásban részt vevő gyermekre,
tanulóra tekintettel a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás
évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító
(elektronikus) utalvány formájában vagy egyéb módon juttat, és

- a juttatásban részesülő magánszemély a juttató olyan munkavállalója, aki
az említett gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény
alapján családi pótlék juttatásra vagy hasonló ellátásra jogosult szülője,
gyámja vagy e szülőnek, gyámnak vele közös háztartásban élő házastársa, és a
juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról a munkáltatónak
nyilatkozatot tesz.

A fenti juttatásban azok a dolgozók részesíthetők, akiknek próbaideje június
30-ig lejár és a fenti időpontban statisztikai állományban vannak. A
támogatásra való jogosultságot a nyilatkozat kitöltésével szintén június 30-áig
kell igazolni. A támogatás nyújtására legkésőbb július 31-ig kerül sor.

Az iskolakezdési támogatás és a VIII. 12.4. pont szerinti segélyezési keret
tárgyévi együttes összegéről a munkáltató a Szakszervezet véleményének
figyelembevételével dönt.

VIII.12.10. Egészségbiztosítás

A Munkáltató a munkavállalók egészségmegőrzését célzó
öngondoskodásának elősegítése érdekében, azon munkavállalók részére, akik
a cafeteria keretük terhére havi egészségbiztosítási csomagot választanak, a
választott csomag havi összegéből 3500 Ft-ot átvállal.

VIII.12.11. Idősebb munkavállalók hátrányos helyzetének mérséklése

A Munkáltató a munkaerő-gazdálkodás elemeként a vonatkozó szabályzat
szerint biztosítja a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő, a Munkáltató
iránti elkötelezettségét hosszabb munkaviszonnyal bizonyító idősebb
munkavállalói korosztály védelmét, hátrányos helyzetének mérséklését.

IX. A MUNKÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

(Felelősség az okozott kárért, a kártérítés mértéke és módja)

A Társaság kártérítési felelőssége (bevihető tárgyak körének korlátozása,
figyelemmel az Mt. 168. § (2) bekezdésében foglaltakra)

A Társaság területére, helyiségeibe a napi szokásos használati tárgyakon
kívül (személyi használati, illetve felszerelési, a munkába járáshoz vagy
munkavégzéshez szükséges tárgyakat) 100 000 Ft értéket meghaladóan nem
szabad behozni.

X. A MUNKAVÁLLALÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

(Felelősség a vétkesen okozott kárért, a Munkáltató kártérítési igénye,
felelősség a leltárhiányért)
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X.1. Felelősség a vétkesen okozott kárért

X.1.1. A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének
megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az
adott helyzetben általában elvárható.

X.1.2. A kártérítés mértéke, jelen KSZ-ben foglaltak kivételével nem
haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékos
vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni.

Gondatlan károkozás esetén a munkavállaló - ide nem értve az alább
felsoroltakat és a súlyosan gondatlan károkozás esetét - egyhavi távolléti díja
erejéig felelős.

Két havi távolléti díja erejéig felelős:
- a revizor
- a műszaki ellenőr
- a kalkulátor, a számlaellenőr
- a központi ügyelet ügyeletese és szolgálattevője,
- kívülállók által benyújtott számlák alapját képező teljesítés igazolására

feljogosított
az e tevékenység körében okozott kárért.

Három havi távolléti díja erejéig felel:
- a munkaviszonyát jogellenesen megszüntető bármely munkavállaló az ezzel

összefüggő kárért,
- a csoportvezetők, valamint a szervezeti egységek ennél magasabb

beosztású vezetői, továbbá a főmunkatársak a beosztásukból eredő
kötelezettség megszegésével okozott kárért.

Négy havi távolléti díja erejéig felel a kárért a szabálysértés elkövetője, a
bűncselekménnyel okozott kárért való felelősség határa pedig a munkavállaló
6 havi távolléti díja.

X.1.3. A Munkáltatót kártérítési igénye tekintetében mérlegelési jog illeti
meg, indokolt esetben a kártérítés összegét mérsékelheti, illetve a kárigény
érvényesítésétől eltekinthet.

X.1.4. A Munkáltató a kárigény peres úton történő érvényesítése előtt
köteles a munkavállalóval egyeztetni.

X.2. Leltárhiány

X.2.1. A raktári és leltárkészleti hiány összegét nyilvántartási (elszámoló)
áron kell megállapítani. A forgalmazási, raktározási veszteség elszámolható
mértékét a leltározási szabályzatnak kell tartalmaznia.

X.2.2. Az egy személy által kezelt raktárakban és/vagy leltárkészletek
esetében a munkavállaló a leltárhiány teljes összegének megtérítésére
kötelezhető.

X.2.3. A kettő vagy több személy által kezelt raktárakban a raktár vezetője és
helyettese hat havi-, a beosztott raktári munkavállaló négy havi távolléti díja
mértékéig kötelezhető a leltárhiány megtérítésére.

X.2.4. A munkavállaló a leltárhiányért abban az esetben felelős, ha
- munkakörének elfoglalása előtt anyagi felelősségének formájáról,

mértékéről írásban tájékoztatták és a felelősségi nyilatkozatot aláírta
(leltárfelelősségi megállapodást kötött),
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- az anyagokat, készleteket átadás-átvételi jegyzőkönyvvel, (elismervénnyel,
jegyzékkel) szabályszerűen átadták részére

- a munkavállaló két egymást követő leltár közötti időszaknak legalább a
felében a leltárfelelősségi megállapodásban meghatározott munkakörben
(munkahelyen) dolgozott,

- ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli, a
leltárhiányért felelős munkavállaló előzetes hozzájárulásával foglalkoztathatja
a munkáltató a leltárhiányért nem felelős munkavállalót a raktárban,

- a leltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári
készletet érintő leltárfelvétel alapján történő megállapítása megtörtént

- az átvett dolgok őrzésének, kezelésének kizárólagossága a leltári
időszakban folyamatosan fennállott.

X.2.5. Ha a leltári készletet több munkavállaló kezeli, velük csoportos
leltárfelelősségi megállapodás is köthető.

X.2.6. A leltárhiány összegének megállapítása a mindenkori Leltározási
Szabályzatban foglaltak szerint történik.

XI. A SZAKSZERVEZET

XI.1. A Munkáltató kinyilvánítja a Szakszervezettel való együttműködési
szándékát, továbbá azt, hogy tevékenységét támogatja, a működését elősegíti.

XI.2. 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.

XI.3. A Munkáltató és a Szakszervezet vállalják, hogy tájékoztatják egymást
azokról a tervezett intézkedésekről, amelyek a másik fél tevékenységét érintik,
illetve befolyásolhatják.

A Munkáltató a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok betartása
mellett előzetesen tájékoztatja a Szakszervezetet a munkavállalók nagyobb
csoportját érintő munkaköri leírás vagy munkaszerződés módosításokról.

Amennyiben a munkáltató a szakszervezeti tisztségviselőnek minősülő
munkavállaló munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését
kívánja kezdeményezni, erről köteles a Szakszervezetet a munkavállalóval
egyidejűleg értesíteni és a Szakszervezet képviselőjének részvételét a
megszüntetéssel kapcsolatos tárgyalásokon biztosítani.

Amennyiben a munkáltató a szakszervezeti tisztségviselőnek minősülő
munkavállaló munkaszerződésének vagy munkaköri leírásának módosítását
kívánja kezdeményezni a Munkáltató a személyes adatok védelmére vonatkozó
szabályok betartása mellett előzetesen tájékoztatja a Szakszervezetet ezen
szándékáról.

Ezen kötelezettségek teljesítése érdekében a Szakszervezet tájékoztatja a
Munkáltatót a mindenkori szakszervezeti tisztségviselők személyéről.

XI.4. A felek rendszeres együttműködése az alábbiakra terjed ki:
- mindazokra az intézkedésekre, amelyek a felek helyzetét, jövőjét, a

munkáltatói, vagy munkavállalói érdekeket érintik,
- a Munkáltató és a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetét érintő

kérdéseire,
- a munkavállalókat érintő jogi szabályozás változásaira,
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- 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,
XI.5. 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 testületei által folytatott tárgyalások
- részvétel meghívottként a másik fél testületi ülésein.
XI.6. A Szakszervezet munkahelyi szervezete tájékoztatja a Munkáltatót az

átalakulásáról, vagy megszűnéséről, továbbá az eljárásra jogosított képviselőit
megnevezi

XI.7. 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 felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a vitás kérdéseket (jogvita,
kollektív érdekvita) megkísérlik békés úton rendezni.

A szerződő felek a közöttük felmerült viták feloldására, jelen kollektív
szerződés vitatott egyes pontjainak értelmezésére egyeztető bizottságot
hozhatnak létre, amelyben a munkáltató és a szakszervezet (külön
megállapodás esetén az üzemi tanács is) azonos számú tagot delegál.

Az egyeztető bizottság elnöke független személy, mely a Munkaügyi
Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat országos listájáról kerül kiválasztásra, a
szerződő felek közös megállapodása alapján. Ennek költségét a munkáltató
viseli.

Az egyeztető bizottság a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálattal
történő szerződés megkötésétől számított tíz munkanapon belül lefolytatja az
egyeztetést. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az
egyeztetésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A felek az Mt. 293. §-a szerint a bizottság döntésének magukat külön
megállapodás alapján alávethetik.

XI.8. A Szakszervezet az általuk szükségesnek tartott információkat,
felhívásokat, tevékenységükkel kapcsolatos adatokat alábbi módokon teszi
közzé:

- saját hírlevelében
- vezetői értekezleten való tájékoztatással,
- faliújságon való kifüggesztéssel,
- belső hálózaton vagy körlevélben
XI.9. A Munkáltató a Szakszervezet működéséhez külön megállapodásban

meghatározott összeggel járul hozzá. A Felek kinyilvánítják azon szándékukat
és törekednek arra, hogy ezen külön megállapodást a tárgyév január 31-ig
aláírják. A Társaság - figyelemmel az Alapító Okirat rendelkezéseire -
kötelezettséget vállal arra, hogy abban az eseten, ha a Társaság üzleti terve a
tárgyévet követő év január 31-ig nem kerül elfogadásra, a tárgyévet követő év
március 31-ig az üzleti tervben szereplő mértékű összeget tartalmazó
előterjesztésben kéri a támogatás nyújtására a tulajdonos jóváhagyását.
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XI.10. A szakszervezeti tevékenység végzéséhez szükséges helyiségre -
bérleti díj és költségtérítés nélkül- és a megállapodásban meghatározott
hozzátartozó eszközök meghatározott feltételek szerinti, költségtérítés nélküli
használatára vonatkozó megállapodást évente a szakszervezet és a munkáltató
köti meg. A Munkáltató és a szakszervezet a jelen pont szerinti
megállapodásban külön meghatározottak szerint a szakszervezet
működéséhez éves összegű átalánnyal járul hozzá.

XI.11. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik féltől kapott
információkat, tájékoztatásokat, adatokat, stb., s az egyeztetés során
tudomásukra jutott ismereteket bizalmasan kezelik.

XI.12. A munkáltató biztosítja a szakszervezet számára a személyes adatok
védelme és az üzleti titok tiszteletben tartása mellett a működésükhöz
szükséges szervezeti és gazdasági információkat, jogaik gyakorlásához
szükséges személyi információkat, továbbá a munkaszervezeti belső
szabályzatokat és a jogszabályokat.

XI.13. A Munkáltató vállalja, hogy a FŐTÁV Zrt. minden aktív munkavállalója
részére jogsegélyszolgálatot működtet a saját feltételrendszerei szerint és
biztosítja, hogy a jogsegélyszolgálat zavartalanul működjön.

XI.14. Az Mt. vonatkozó részeiben meghatározott létszámú, a szakszervezett
által megjelölt választott, illetve meghívott (kooptált) szakszervezeti tisztséget
betöltő munkavállalók munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásához (Mt. 53.
§), továbbá munkaviszonyának felmondással történő megszüntetéséhez
szükséges hozzájárulás kérdésében a társaság írásbeli megkeresésére 8
naptári napon belül a szakszervezet elnöke (ügyvivői testülete) tesz
nyilatkozatot.

XI.15. A szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye mértékének
meghatározásához és igénybevételéhez a szakszervezet a munkáltatóval
megállapodást kötnek.

XI.16. A felek tevékenysége egyébként sem sértheti vagy veszélyeztetheti a
másik fél jogos érdekeit, és nem vezethet az általuk képviseltek jogainak
sérelmére.

XI.17. A munkáltató vállalja, hogy a munkavállaló írásbeli kérelmére levonja
a szakszervezeti és egyéb érdekvédelmi tagdíjat, és ezt az összeget a
munkavállaló által megjelölt szakszervezet, vagy egyéb érdekvédelmi
szervezet javára átutalja.

1. melléklet a Kollektív Szerződéshez

A szóbeli és írásbeli figyelmeztetés, valamint az Mt. 56. §-a és a
Kollektív Szerződés IV.1. pontja szerinti egyéb hátrányos

jogkövetkezmény alkalmazásának tervezett rendje

I. A munkavállalói kötelezettségszegés miatti felelősségre vonás az alábbi
munkáltatói intézkedések alkalmazásával történhet:

1. szóbeli figyelmeztetés
2. írásbeli figyelmeztetés
3. írásbeli figyelmeztetés a KSZ V.2. pontja szerinti egyéb hátrányos

jogkövetkezmény alkalmazásával
A munkavállalókkal szemben figyelmeztetést az alábbi vezetők

alkalmazhatnak:
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(A) vezérigazgató (munkáltatói jogkör gyakorlója)
(B) szervezeti egység felsővezetője (vezérigazgató-helyettes, igazgató,

főosztályvezető, önálló osztályvezető)
(C) szervezeti egység vezető
(D) közvetlen felettes
A (B)-(D) pontokban megjelölt vezetők a Szervezeti és Működési Szabályzat

szerinti delegált munkáltatói jogkörgyakorlóként járnak el.

II. Az egyes jogkövetkezmények alkalmazásának eljárási szabályai:

1. Szóbeli figyelmeztetés
A szóbeli figyelmeztetés a legegyszerűbb fegyelmezési eszköz, alkalmazása

során a Munkavállaló közvetlen felettese vagy a szervezeti egység vezetője
szóban hívja fel a munkavállaló figyelmét kötelezettségszegésére, felszólítja a
munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítésére, figyelmezteti az
ismételt kötelezettségszegés lehetséges következményeire.

A szóbeli figyelmeztetés tényét indokolt esetben a Munkáltató írásban 2
példányban, a Humánpolitikai Igazgatóság előzetes értesítését követően
emlékeztetőben is rögzítheti, aminek egy példányát a Humánpolitikai
Igazgatóságnak kell megküldeni, egy példányát a munkavállaló kapja meg.

Szóbeli figyelmeztetésre, ideértve annak írásban történő rögzítését is, az
Etikai Bizottság is tehet javaslatot.

Az emlékeztetőben rögzíteni kell a szóbeli figyelmeztetést megalapozó
kötelezettségszegés leírását, körülményeit, illetve esetlegesen a munkavállaló
azzal kapcsolatos nyilatkozatát. A munkavállalót a nyilatkozattétel jogáról az
erre rendszeresített nyomtatványon tájékoztatni kell.

A Humánpolitikai Igazgatóság a szóbeli figyelmeztetésekről felvett
emlékeztetőket a munkavállaló személyi anyagától elkülönülten tartja nyilván
és az emlékeztetőket egy évig őrzi, azt követően a nyilvántartásából törli.

A szóbeli figyelmeztetés tényére közvetlenül, valamely jogkövetkezmény
indokaként a Munkáltató nem hivatkozhat.

2. Írásbeli figyelmeztetés
Írásbeli figyelmeztetést a vezérigazgató, a szervezeti egység felsővezetője, a

szervezeti egység felsővezetőjének előzetes egyetértésével a szervezeti egység
vezetője, a Humánpolitikai Igazgatóság előzetes értesítését követően jogosult
adni. Írásbeli figyelmeztetésre az Etikai Bizottság is tehet javaslatot.

Az írásbeli figyelmeztetésben rögzíteni kell a figyelmeztetést megalapozó
kötelezettségszegés leírását, körülményeit, a megszegett kötelezettségeket,
illetve esetlegesen a munkavállaló azzal kapcsolatos nyilatkozatát. A
munkavállalót a nyilatkozattétel jogáról tájékoztatni kell.
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Az intézkedés ellen a vezérigazgatóhoz lehet felülvizsgálatért fordulni, aki
személyes meghallgatás nélkül, az iratok, és a munkavállaló esetleges írásbeli
észrevétele alapján dönt. A vezérigazgató az általa kiadott írásbeli
figyelmeztetés vonatkozásában is gyakorolja a felülvizsgálati jogát a
munkavállaló által előterjesztett írásbeli észrevételekre figyelemmel. A
munkavállaló az írásbeli figyelmeztetés közlésétől számított 3 munkanapon
belül jogosult kérni a felülvizsgálatot a szervezeti egység felsővezetőjének
benyújtott kérelmében. A szervezeti egység felsővezetője köteles a kérelmet 3
munkanapon belül a rendelkezésére álló valamennyi irattal és bizonyítékkal
együtt a vezérigazgató részére megküldeni. A vezérigazgató a felülvizsgálati
kérelmet 15 munkanapon belül bírálja el.

Az írásbeli figyelmeztetést a vezérigazgatónak és a Humánpolitikai
Igazgatóságnak meg kell küldeni. Az írásbeli figyelmeztetést a munkavállaló
személyi anyagához csatolni kell, abban a Munkáltató a kiadását követő három
évig őrzi, azt követően a Humánpolitikai Igazgatóság elkülönülten tartja
nyilván.

3. Írásbeli figyelmeztetés a KSZ V.2. pontja szerinti egyéb hátrányos
jogkövetkezmény alkalmazásával

3.1. Az eljárást a szervezeti egység felsővezetője (B) vagy az Etikai Bizottság
jogosult kezdeményezni a vezérigazgatónál.

A kezdeményezés írásban, egy összefoglaló és a rendelkezésre álló
bizonyítékok benyújtásával történik, a munkavállaló egyidejű értesítése és az
eljárás megindítását megalapozó iratok megküldése mellett.

3.2. A kezdeményezés alapján a vezérigazgató dönt arról, hogy az eljárás
lefolytatását elrendeli-e.

A vezérigazgató az eljárás lefolytatását nem rendeli el vagy az elrendelt
eljárást megszünteti, amennyiben azt állapítja meg, hogy

- nem történt kötelezettségszegés
- a kötelezettségszegés a rendelkezésére bocsátott adatok alapján nem

állapítható meg
- egyéb okból nem indokolt a munkavállaló felelősségre vonása
- az eljárás lefolytatása nélkül rendkívüli vagy rendes felmondás alkalmazása

indokolt, illetve a munkáltató és a munkavállaló a munkaviszony közös
megegyezéssel történő megszüntetésben megállapodott.

Az eljárás lefolytatásának elrendelése esetén a döntés meghozatalára a
kezdeményezésről történő tudomásszerzést követő 15 nap áll rendelkezésre.

Az elrendelt eljárás megszűnik, amennyiben a munkavállaló munkaviszonya
megszüntetésére vonatkozó munkáltatói intézkedés közlésére kerül sor vagy
amennyiben a munkáltató és a munkavállaló a munkaviszony közös
megegyezéssel történő megszüntetésben megállapodott.

3.3. Az eljárásban a vezérigazgató a munkavállaló és a szervezeti egység
felsővezetője részvételével tartott meghallgatást követően határoz. A
munkavállalót a meghallgatás tervezett időpontjáról 2 munkanappal korábban
értesíteni kell. A meghallgatáson a Humánpolitikai Igazgató részt vesz;
akadályoztatása esetén a helyettesítéséről köteles gondoskodni. A
munkavállaló a meghallgatás folyamán meghatalmazott jogi képviselőt vagy
munkahelyi érdekképviseleti képviselőt vehet igénybe.
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A meghallgatás során a munkavállalóval közölni kell a kötelezettségszegés
elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. Módot kell
részére adni, hogy azokra észrevételt tehessen és további bizonyítást
javasolhasson. Lehetővé kell számára tenni, hogy az ügy iratait
megtekinthesse. A munkavállaló védekezéséről és a lefolytatott bizonyításról
jegyzőkönyvet kell felvenni.

3.4. A vezérigazgató írásbeli és indokolt döntést hoz a kezdeményezésről
történő tudomásszerzést követő 15 napon belül. A munkáltatói intézkedés
ellen az Mt. 287. § (1) bekezdés c) pontja alapján a munkaügyi bíróság útján
jogorvoslatnak van helye.

3.5. Az eljárás megindítója a vezérigazgató előzetes egyetértésével az
eljárás alá vont munkavállalót az eljárás befejezéséig állásából felfüggesztheti,
ha

a) jelenléte a tényállás tisztázását gátolná, vagy
b) a kötelezettségszegés súlya és jellege a munkahelytől való távoltartást

indokolja, továbbá
c) az eljárást büntető- vagy szabálysértési eljárás miatt függesztették fel.
A felfüggesztés idejére távolléti díj jár.
3.6. Az eljárást a vezérigazgató felfüggesztheti
a) legfeljebb az akadály elhárultáig, ha a munkavállaló a védekezését nem

tudja előterjeszteni, illetve
b) ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult,

legfeljebb annak jogerős befejezéséig, feltéve, hogy enélkül a tényállás nem
tisztázható.

3.7. A jelen eljárás lefolytatása eredményeképp a vezérigazgató jogosult
azon jogkövetkezmények alkalmazására is, amely ezen eljárás lefolytatását
egyébként nem feltételezik (pl. rendkívüli felmondás).

4. Ahol a Társaság bármely szabályzata vagy utasítása fegyelmi eljárást
említ, azon a 3. pont szerinti eljárást kell megfelelően érteni.

2. melléklet a Kollektív Szerződéshez

Béren kívüli és egyéb szociális jellegű juttatások

 Segélyek a KSZ VIII.12.4. pontja, valamint a hatályos
belső szabályzat alapján

 éves keret nettó 2 000 000 Ft

 Iskolakezdési támogatás a KSZ VIII.12.9. pontja alapján  legalább nettó 20 000
Ft/év/jogosult gyermek

 Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás a
KSZ VIII.12.8. pontja alapján

 nettó 5000 Ft/fő/hó

 Lakás-szerzési támogatás a KSZ VIII.12.6. pontja,
valamint a hatályos belső szabályzat alapján

 2 000 000 Ft/fő/szerződés

 Cafateria keret hatályos belső szabályzat alapján  bruttó 500 000 Ft/fő/év
 Bankköltség hozzájárulás a KSZ VIII.1.2. pontja alapján  bruttó 2000 Ft/fő/év
 Egészségbiztosítási munkáltatói hozzájárulás KSZ
VIII.12.10. pontja alapján

 nettó 3500 Ft/fő/hó

A FŐTÁV Zrt. - a KSZ VIII.12.2. pontja alapján - a dolgozók érintett
csoportjai részére

- nő dolgozói részére nőnapi ajándékot,
- 12 év alatti gyermeket nevelő dolgozói részére jogosult gyermekenként

mikulás csomagot,
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- nyugdíjas dolgozói részére „karácsonyi ebéd” szervezési hozzájárulást
biztosít.

A FŐTÁV Zrt. az arra jogosult munkavállalói részére - a mindenkor hatályos
belső szabályzat szerint - munkaruhát biztosít.

A FŐTÁV Zrt. a KSZ XI.9. és 10. pontjai szerint - évente külön
megállapodásban rögzített módon és összegben - támogatást nyújt a FŐTÁV
Dolgozók Szakszervezetének.

A FŐTÁV Zrt. évente külön megállapodásban rögzített módon és összegben
támogatást nyújt a FŐTÁV Sport Egyesületnek.

A FŐTÁV Zrt. a munkavállalói részére
- Budakalászon sport és üdülő telepet,
- Balatonszéplakon üdülőt,
- Orvosi rendelőt (foglalkozás-egészségügyi szolgálatot),
- Műszaki könyvtárat,
- A Kalotaszeg utcai telephelyen büfét és meleg konyhát

biztosít, amelynek színvonalas működtetését és folyamatos fenntartását
biztosítja.
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