I. A Munkaügyi szabályzat célja
A Munkaügyi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a munkaviszony
létesítésének, módosításának, megszüntetésének, valamint a munkaviszony tartama alatt a
munkavégzéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseknek, utasításoknak az eljárási rendjét
egységesen szabályozza a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) keretei között. A jelen szabályzat csak olyan rendelkezéseket tartalmaz,
amelyekben az Mt. a munkáltató számára egyoldalú döntési lehetőséget biztosít.
II. A szabályzat személyi hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed a Fejér György Városi Könyvtárnál (továbbiakban Intézmény)
munkaviszonyban foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra, függetlenül attól, hogy a
foglalkoztatás teljes, vagy részmunkaidőben történik.
III. A szabályzat tárgyi hatálya
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, a
munkaidő megszervezésével, nyilvántartásával kapcsolatos alapelvek meghatározására, a
munka díjazásával, kártérítési felelősséggel kapcsolatos szabályokra.
IV. A munkaviszony létesítésének és megszüntetésének szabályai
1. A munkaviszony létesítésének előfeltételei:
– megfelelő szakképzettség, szakismeret
– büntetlen előélet
2. A munkaszerződés megkötésének feltételei:
– a munkaviszony a munkaszerződés megkötésével jön létre;
– a munkaszerződést írásba kell foglalni, melyet az intézményvezető – mint munkáltató –
kezdeményezésére a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely készíti el;
– a munkaszerződés megkötésére a munkáltató részéről a munkáltatói jogkör gyakorlója
jogosult;
– a munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szabályzat és az Mt. rendelkezései az irányadóak.
A munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit az Mt. 45. §-a tartalmazza.
A munkáltató a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a
munkavállalót az Mt. 46. § (1) bekezdésében előírtakról.
Az Intézménynél minden munkavállaló a munkáltató székhelyén (cím: Keszthely, Zeppelin tér
3.), valamint telephelyén (cím: Keszthely, Kossuth L. u. 2.), és a munkakörnek megfelelő
változó munkahelyen foglalkoztatható, kivéve, akinek a munkaszerződése ettől eltérő
megállapodást tartalmaz.
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A munkaviszony kezdete a munkába lépés napja. Ha a munkavállaló a megjelölt munkanapon
– menthető indok nélkül – nem jelentkezik tényleges munkavégzésre, akkor a megkötött
munkaszerződést úgy kell tekinteni, hogy az érvényesen nem jött létre a felek között.
A munkáltató jogosult határozott és határozatlan időre szóló munkaviszonyt létesíteni, melyet
a munkaszerződésben konkrétan kell rögzíteni.
A határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet nem haladhatja meg, ideértve a
meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított
hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is.
A munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számítva legfeljebb három hónapig terjedő
próbaidő köthető ki.
3. A munkaszerződés módosítása
A munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződést csak közös megegyezéssel, írásban
módosíthatja. A munkaszerződés módosítását mindkét fél kezdeményezheti.
4. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének eseteit és az azzal kapcsolatos
eljárásrendet az Mt. 63–84. §-a tartalmazza.
A munkaviszony megszüntetését mindkét fél kezdeményezheti. A munkaviszony megszűnését
minden esetben írásban kell rögzíteni, melynek a megszűnés időpontjának konkrét megjelölése
mellett tartalmaznia kell a munkaviszony megszűnésének időpontját, valamint az indoklásból
a felmondás okának világosan ki kell tűnnie.
A munkaviszony megszűnésére vonatkozó okiratot elsősorban a munkahelyen kell a
munkavállaló számára átadni, és biztosítani kell, hogy a munkavállaló az átvétel tényét
aláírásával igazolja. Amennyiben a munkavállaló az átvételt megtagadja, ezt a tényt két tanú
aláírásával rögzíteni kell, és ezt követően tértivevényes küldeményként az állandó lakcímére
(vagy az általa megnevezett kézbesítési címre) postai úton kézbesíteni kell.
5. Felmondás
A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló mind a munkáltató felmondással
megszüntetheti, ettől érvényesen eltérni nem lehet.
A felmondás, valamint a felmondási tilalmak és korlátozások részletes szabályait a Mt. 65–70.
§-ai tartalmazzák.
6. Végkielégítés
A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya
– a munkáltató felmondása,
– a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg, vagy
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– ha a Mt. 36. § (1) bekezdése szerint jogügylet vagy jogszabály rendelkezése alapján a
gazdasági egységet (anyagi, vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) átvevő
munkáltató nem a Mt. hatálya alá tartozik.
A végkielégítés fizetésének részletes szabályait a Mt. 77. §-a határozza meg.
7. Azonnali hatályú felmondás
A munkáltató, illetve 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, ettől érvényesen eltérni nem lehet.
Részletes szabályait a Mt. 78. §-a tartalmazza.
8. Munkaviszony jogellenes megszüntetése
A munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben
okozott kárt.
Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen
szüntette meg – a munkavállaló kérelmére – eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni.
A munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi a munkavállaló eredeti munkakörbe történő
visszahelyezését, feltéve, ha munkavállaló továbbfoglalkoztatása a munkáltatótól nem várható
el. A munkavállaló, ha munkaviszonyát nem a Mt.-ben előírtak szerint szünteti meg, köteles a
munkáltató számára a rá irányadó felmondási időre járó átlagkeresetének, távolléti díjnak
megfelelő összeget megfizetni. A munkáltató ezen igényének érvényesítésére a munkavállaló
által okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályok az irányadók.
A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeit az Mt. 82–84. §-ai
tartalmazzák.
V. A munkavégzésre vonatkozó szabályok
1. A munkavégzés általános szabályai és a munkahelyi fegyelem
A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó
jogszabályok, illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni.
A munkavállaló köteles az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni, és
munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató
rendelkezésére állni. A munkavállaló köteles betartani és megismerni, a munkáltató pedig
köteles betartatni és megismertetni a munkavégzéssel összefüggő munkavédelmi, tűzrendészeti
szabályokat.
A szabályok szándékos megszegése, vagy súlyos gondatlanságból okozott személyi sérülések,
balesetek és anyagi károk okozása, összegezve a munkafegyelem megsértése
jogkövetkezménnyel jár, úgy a munkavállaló, mint a munkáltató részéről. Amennyiben a
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munkafegyelem megsértését a munkáltató súlyosnak ítéli meg, úgy ez a tény rendkívüli
felmondásra adhat okot.
2. A munkaidő meghatározása és beosztása
A munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a
munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama.
Az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók teljes napi munkaideje 8 óra, amely
8 órától 16 óráig tart, a 6 órás foglalkoztatású munkavállalók munkaideje 8 órától 14 óráig,
vagy 10 órától 16 óráig tart.
A technikai munkatárs teljes napi munkaideje 8 óra, amely 6 órától 14 óráig tart.
Valamennyi alkalmazotti munkakörben dolgozó munkavállalók foglalkoztatása történhet
rugalmas munkarendben. A munkaidő napi beosztását a napi 8 teljes, illetve 6 órás
részmunkaidő alapulvételével kell megállapítani. A napi munkaidő kezdő és befejező
időpontját az intézményvezetővel előzetesen egyeztetni kell.
Törzsidő: 12 órától 14 óráig
Peremidő: 7 órától 12 óráig, illetve 14 órától 19 óráig tart.
3. A munkaidőkeret alkalmazásának szabályai
A munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidő-keretben is
meghatározhatja az alábbi munkakörök esetében:
– olvasószolgálat
– feldolgozó és területi csoport

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 figyelmen kívül kell hagyni. A munkaidő
meghatározásakor a távollét tartamát figyelmen kívül kell hagyni vagy az adott munkanapra
irányadó beosztás szerinti napi munkaidő mértékével kell számításba venni. Munkaidőbeosztás hiányában a távollét tartamát a napi munkaidő mértékével kell figyelmen kívül hagyni
vagy számításba venni.
A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzétenni, vagy
az érintett dolgozóval írásban közölni.
A munkaidőkeret tartama a fenti munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók esetében négy
hónap.
4. Munkaközi szünet, napi pihenőidő, heti pihenőnap, munkaszüneti nap
A munkavállaló részére, amennyiben a beosztás szerinti napi munkaideje 6 óra, vagy a 6 órát
meghaladja, 20 perc munkaközi szünetet kell biztosítani.
Intézményünknél a munkaközi szünet időtartama a munkaidőbe beleszámít.
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A munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a másnapi munkakezdés között
legalább 11 óra pihenő időt kell biztosítani.
A munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg. A heti pihenőnapok egyenlőtlenül is
beoszthatók, de havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani.
Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén hat egybefüggő munkanapot követően legalább egy heti
pihenőnapot be kell osztani.
A munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalóknak a munkaidőkeret vagy az elszámolási
időszak átlagában legalább heti negyvennyolc óra pihenőidőt kell biztosítani.
A napi és heti pihenőnap, illetve pihenőidő kiadása tekintetében a Mt. 104–106. § előírásait kell
alkalmazni.
5. A munka- és pihenőidő nyilvántartása
A munkáltató nyilvántartja
– a rendes és a rendkívüli munkaidő,
– a készenlét,
– a szabadság,
– valamint a Mt. 109. § (2) bekezdés, valamint a Mt. 135. § (3) bekezdés szerinti

megállapodás alapján teljesített rendkívüli munkaidő tartamát.
A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli
munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is.
A munkaidő nyilvántartás naprakész vezetéséért és a munkavégzés helyszínén tartásáért, a
szükséges aláírások meglétéért a munkáltatói jogkör gyakorolója felelős.
6. A rendkívüli munkavégzés
Rendkívüli munkavégzésnek (”túl”-munkának) minősül:
a) a munkaidő-beosztástól eltérő,
b) a munkaidőkereten felüli,
c) az elszámolási időszak alkalmazása esetén az ennek alapjául szolgáló heti
munkaidőt meghaladó munkaidő, továbbá
d) az ügyelet tartama.
A rendkívüli munkaidőt Intézményünknél írásban kell elrendelni.
A rendkívüli munkavégzés elrendelése nem veszélyeztetheti a munkavállaló testi épségét,
egészségét, illetőleg nem jelenthet személyi, családi és egyéb körülményeire tekintettel
aránytalan terhet.
Naptári évenként kétszázötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. Ezt meghaladóan a
munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján naptári évenként legfeljebb
százötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként vállalt túlmunka). A munkavállaló a
megállapodást a naptári év végére mondhatja fel.
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Munkaszüneti napon rendkívüli munkavégzés csak a rendes munkaidőben e napon is
foglalkoztatható munkavállaló számára, vagy baleset, elemi csapás vagy súlyos kár és az életet,
egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása
érdekében rendelhető el. A munkaszüneti napon történő foglalkoztatás esetében az Mt.
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A rendkívüli munkavégzésért (túlmunkáért) a munkavállalót a vonatkozó jogszabályok szerint
díjazás illeti meg.
7. A szabadság és annak kiadása
A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg,
amely alap- és pótszabadságból áll.
Munkában töltött időnek – és ezáltal szabadságra jogosító – időnek az alábbi időszakok
minősülnek:
– a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,
– a szabadság,
– a szülési szabadság,
– a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (Mt. 128. §) első
hat hónapjának,
– keresőképtelenség,
– a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem
haladó tartama,
– a munkavégzés alóli mentesülésnek az Mt. 55. § (1) bekezdés b–-l) pontban
meghatározott tartama.

Az alapszabadság mértéke 20 munkanap, amely a munkavállaló életkora alapján az Mt. 117. §ában rögzített pótszabadság mértékével emelkedik.
A hosszabb tartamú pótszabadság a munkavállalónak abban az évben jár először, amelyben az
Mt. 117. §-ában meghatározott életkort betölti.
A munkavállalót ezen felül 16 évesnél fiatalabb gyermeke után – egy gyermek esetén 2
munkanap, két gyermek után 4 munkanap, kettőnél több gyermek után 7 munkanap illeti meg.
A munkavállalót a Mt. 118–120. §-ában rögzített feltételek fennállása esetén az abban
meghatározottak szerint egyéb pótszabadságok is megilletik.
A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. Ez alól kivételt jelentenek a Mt. 123. §ában meghatározott esetek.
A szabadságot – a munkavállaló előzetes meghallgatása után – a munkáltató adja ki a Mt. 122.
§-ában meghatározottak szerint.
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Az éves szabadság ütemezéséhez és az éves beosztások tervezhetőségéhez minden év január
31-ig éves szabadságterv készül.
A szabadságok engedélyezéséhez
szabadságengedély tömböt használ.

Intézményünk

50*2

lapos,

B.18-49/V.

számú

A munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg
kell váltani.
Fentiekben nem szabályozott kérdésekben az Mt. 60. pontjában rögzítettek az irányadóak.
VI. A munka díjazásának szabályai
1. A munkabér
A munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár, az ettől eltérő
megállapodás érvénytelen. A munkavállalót a munkaszerződésben rögzített személyi
alapbérének megfelelő munkabér illeti meg.
Intézményünk az időbért, ezen belül is a havi bérfizetést alkalmazza.
2. Bérpótlékok és egyéb díjazások
A bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg. A bérpótlék
számítási alapja – eltérő megállapodás hiányában – a munkavállaló egy órára járó alapbére. A
bérpótlék számítási alapjának meghatározásakor a havi alapbér összegét az Mt. 136. § (3)
bekezdéstől eltérően:
– általános teljes napi munkaidő esetén százhetvennégy órával,
– rész- vagy általánostól eltérő teljes napi munkaidő esetén a százhetvennégy óra arányos

részével kell osztani.
Az Intézmény munkavállalóit az Mt. 139–145. §- ában meghatározott feltételek teljesülése
esetén az abban meghatározottak szerint az alábbi bérpótlékok illetik meg:
– Vasárnapi pótlék: vasárnapi munkavégzés esetén 50 % bérpótlék csak abban az esetben

jár, ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag az Mt. 101.
§ (1) bekezdés d), e) vagy i) pontjában osztható be, valamint a rendkívüli munkaidő esetén,
az előző pontban meghatározott munkavállalói körnek, valamint a munkavállaló a 101. §
(1) bekezdése alapján rendes munkaidőben történő munkavégzésre nem kötelezhető.
– Munkaszüneti napi pótlék: munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén a

munkavállalót 100 % bérpótlék illeti meg. (Ez a szabály vonatkozik a húsvét- vagy a
pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzésre is).
– Rendkívüli munkavégzésért járó bérpótlékok: A munkavállalónak 50 % bérpótlék vagy –

a munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján - szabadidő jár
▪
a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli
munkaidőben,
▪
a munkaidőkereten felül vagy az elszámolási időszakon felül végzett munka
esetén.
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Túlmunkáért a munkavállalót rendes munkabérén felül – esetenkénti elszámolás
alapján, vagy átalányként – a Mt. szerinti bérpótlék is megilleti. A heti pihenőnapon
(pihenőidőben) végzett munka esetén a pótlék mértéke 100 %. A pótlék mértéke 50 %,
ha a munkavállaló másik pihenőnapot kap. A munkáltató rendkívüli munkavégzést csak
különösen indokolt esetben rendelhet el, amelyet az intézményvezető által előzetesen
engedélyeztetni kell.
– Műszakpótlék:

A munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja
rendszeresen változik, a 18 óra és reggel 6 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés
esetén 30 % műszakpótlék jár. A változást rendszeresnek kell tekinteni, ha havonta a
beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada
esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy
óra eltérés van.
– Éjszakai pótlék:

A munkavállalónak – a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve – éjszakai
munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, 15 % százalék bérpótlék
jár.
A bérpótlékok megállapítása és elszámolása során egyéb esetekben a Mt. 139–145. §-ában
leírtakat kell alkalmazni.
3. Távolléti díj
A távolléti díj számításánál időbér esetén a személyi alapbért a távolléti díj esedékessége
időpontjában érvényes összegben kell figyelembe venni. Részletszabályait az Mt. 148-152.§-ai
határozzák meg.
4. A munkabér kifizetése
A munkabéreket utólag, egy összegben a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. Ha a
bérfizetési nap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért legkésőbb az azt
megelőző munkanapon kell kifizetni, illetve eddig az időpontig kell a munkavállaló
bankszámlájára átutalni.
5. Tévesen kifizetett munkabér
A jogalap nélkül kifizetett munkabérről vagy egyéb díjazásról a munkavállalót hatvan napon
belül írásban kell értesíteni és felszólítani a visszafizetésre.
VII. Béren kívüli kifizetések, juttatások
1. Munkába járás költségtérítése
A közigazgatási határon kívülről bejáró munkavállalók részére a vonatkozó jogszabályban
meghatározottak szerinti költségtérítés jár.
Az utazással kapcsolatos költségtérítés részletszabályait a 39/2010 (III.26.) Kormányrendelet,
az adózással kapcsolatos előírásait az SZJA törvény rögzíti.
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Munkabérelőleg a munkáltatónál legalább hat hónapja dolgozó és határozatlan idejű
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalónak adható. Munkabérelőleg nem adható a
közcélú és közérdekű foglalkoztatottak részére.
4. Munkaruha és ruházati költségtérítés
Azon munkakörökben, ahol a munka a ruházat nagymértékű szennyeződését, vagy
elhasználódását okozza, az intézményvezető az eltérő igénybevételt figyelembe véve a
munkavállaló részére munkaruhát biztosít.
A munkaruhára jogosultak körét, a juttatható munkaruhák típusát, és az ezekre kifizethető
összegek nagyságrendjét igazgatói utasításban határozzuk meg.
A munkaruha juttatás nyilvántartására vonatkozóan B.12. – 179. számú nyomtatvány, vagy
azzal azonos tartalmú Munkaruha nyilvántartó karton vezetése szükséges.
Új munkaruha csak a kihordási idő lejártát követően adható a munkavállaló részére. A
munkaruha juttatás kezdő napja az átvétel napja (nem a számla teljesítésének napja), melyet a
dolgozó a számlán a ,,használatra átvettem" kifejezés, a dátum feltüntetésével és aláírásával
dokumentál.
A munkaruha, védőruha átvételének ténye a számla mellékletét képező átvételi elismervényen
is dokumentálható.
5. Tanulmányi szerződés
Tanulmányi szerződést köthet a munkáltató szakember szükséglet biztosítása érdekében. A
szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, munkavállaló
pedig kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, illetőleg a
képzettség megszerzése után meghatározott időn keresztül a munkáltatóval munkaviszonyát
fenntartja.
A szerződést írásba kell foglalni.
A tanulmányi szerződésben meg kell határozni a munkáltatót terhelő támogatás formáját,
mértékét, a munkavállaló által a munkáltatónál kötelezően munkaviszonyban eltöltendő idő
tartamát, amely 5 évnél hosszabb nem lehet.
Amennyiben a munkáltató a szerződésben foglalt támogatást nem biztosítja, a másik fél
mentesül a kötelezettség alól.
Ha a támogatásban részesülő tanulmányait nem megfelelő eredménnyel folytatja, nem mutatja
be a szerződés szerinti időpontban a munkáltatónál a szerződésben előírt képzettséget igazoló
okiratot, illetőleg a meghatározott időtartamot nem tölti le, a munkáltató követelheti a tényleges
nyújtott támogatásnak megfelelő összeg visszatérítését.
Ha a munkáltató kötelezte a munkavállalót a tanulásra, akkor köteles részére a képzés napjára
átlagkeresetet és a hatályos jogszabályok szerint járó költségtérítést folyósítani, valamint
szerződésileg a képzéssel összefüggő egyéb költségeket is vállalhat, melyet a tanulmányi
szerződésben rögzíteni kell.
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Ha a dolgozó nem a munkaköréhez szükséges, illetve az intézménynél nem hasznosítható
képzésben vesz részt, vagy azt munkáltatójával előzetesen nem egyeztette, semmiféle
támogatásban nem részesülhet.
VIII. A kártérítési felelősség
1. A munkavállaló kártérítési felelőssége
A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt
köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
Az előző bekezdésben foglalt feltételek fennállását, a kárt, valamint az okozati összefüggést a
munkáltatónak kell bizonyítania.
A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét.
Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni.
Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt
előrelátható, vagy amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból
származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.
A kár megtérítésére az Mt. 177. §-ban foglalt rendelkezést kell alkalmazni.
A munkavállaló köteles megtéríteni a kárt a megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy
elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket
állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel.
Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt részéről elháríthatatlan ok idézte elő.
Ha a megőrzésre átadott dologban megrongálódása folytán keletkezett kár, a munkavállaló
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában
elvárható.
A munkavállaló az előbbiekben meghatározott kárt akkor köteles megtéríteni, ha a dolgot
jegyzék vagy elismervény alapján, aláírásával igazoltan vette át. A dolog több munkavállaló
részére, megőrzés céljából történő átadásánál a jegyzéket vagy elismervényt valamennyi átvevő
munkavállalónak alá kell írnia.
a) A pénzkezelés kártérítési felelőssége
A pénztárost, a pénzkezelőt vagy értékkezelőt a fentiekben foglalt jegyzék vagy elismervény
nélkül is terheli a felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében.
A kártérítési felelősséget, írásbeli határozatban, indoklással lehet megállapítani, kártérítési
eljárás lefolytatása után. A határozat ellen bírósági keresettel lehet élni.
b) Felelősség a leltárhiányért
A leltárhiányért a munkavállaló vétkességére tekintet nélkül felel.
A leltárhiányért való felelősség feltétele:
a) a leltáridőszakra vonatkozó leltárfelelősségi megállapodás megkötése,
b) a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele,
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c) a leltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő
leltárfelvétel alapján történő megállapítása, továbbá
d) legalább a leltáridőszak felében az adott munkahelyen történő munkavégzés.
Ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli, a felelősség további
feltétele, hogy a leltárhiányért felelős munkavállaló az adott munkakörben vagy munkahelyen
történő foglalkoztatáshoz írásban hozzájáruljon.
A leltárhiánnyal kapcsolatos felelősség megállapítására és az azzal kapcsolatos eljárásra az Mt.
182–188. §-ában foglalt előírásokat kell alkalmazni.
2. A munkáltató kártérítési felelőssége
A munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért
vétkességére tekintet nélkül 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.
A munkáltató kártérítési felelősségével kapcsolatos szabályokat a Mt. 166–176. §-a
tartalmazza.
IX. Munkaügyi jogvita
A munkavállaló a munkaviszonyból származó igényének érvényesítése, valamint a munkáltató
munkaviszonyra vonatkozó jogszabályt sértő intézkedése (mulasztása) ellen munkaügyi
jogvitát kezdeményezhet.
A munkáltató – ha az Mt. másképp nem rendelkezik – a munkaviszonnyal kapcsolatos
igényének érvényesítése iránt munkaügyi jogvitát kezdeményezhet.
A munkaügyi jogvitában bíróság jár el. A bírósági keresetlevelet a sérelmezett intézkedés
közlésétől számított 30 napon belül kell előterjeszteni.
A munkaügyi jogvitával kapcsolatos részletszabályokat az Mt. 285–290. §-ai tartalmazzák.
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Megismerési nyilatkozat
A Munkaügyi szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.
Név

Beosztás

Dátum

Aláírás
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