
A SOTE SZAKSZERVEZET ÉS A SEMMELWEIS EGYETEM 
MEGÁLLAPODÁSA A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA 

 
A SOTESZ vezetőségével egyeztetve - a külső és belső tényezők figyelembe vétele mellett - a 
Kollektív Szerződés egyes pontjait az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: 
 
16. Munkaidő 
Készenléti munkakörök az alábbi feladatokra hozhatók létre: 

• őrzés – védelem 
• portaszolgálat 
• diszpécser szolgálat 
• fűtési 
• kizárólag ügyelet ellátása 

 
 
20. Szabadság  
 
A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A munkáltató kivételesen fontos 
gazdasági érdek, illetve a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a 
szabadságot legkésőbb az esedékesség évét követő év június 30-ig, adja ki, ha az esedékesség 
éve eltelt.  
 
23. Egyéb juttatások fejezet  
 
23.1. Szociális juttatások 
 
A munkáltató támogatja az egyetemi közalkalmazottak kulturális, jóléti, egészségügyi 
szükségleteinek kielégítését, életkörülményeinek javítását. Ennek keretén belül minden 
munkavállaló számára biztosít: 
 

a. Meleg étkezési utalványt a kedvezményes adóhatárig, legfeljebb 6000,-Ft/hó 
összeghatárig, 

b. önkéntes egészségpénztári támogatást a kedvezményes adóhatárig,  legfeljebb 2000,-
Ft/hó összeghatárig, 

c. a három vagy több gyermekes munkavállalók esetében iskolakezdési támogatást a 
kedvezményes adóhatárig,  a gyermek közoktatási intézményben folytatott tanulmányi 
ideje alatt, iskolalátogatási igazolás leadása mellett. 

 
 
233. Meleg étkeztetés igénybevételére jogosító utalvány juttatásának szabályai 
 
 
Az Egyetemen a kedvezményesen adózó meleg étkeztetési utalványra a főállású – teljes és 
részmunkaidőre kinevezett közalkalmazottak, ide nem értve a további közalkalmazotti 
jogviszonyban állókat – és a GYES mellett foglalkoztatott közalkalmazottak jogosultak. 
 
Az utalvány kiadása naptári negyedévenként, utólag, a negyedévet követő második hónap 10. 
munkanapjáig történik. 



Az utalványokat a Pénzügyi Igazgatóság Bérosztálya által kiállított jegyzék alapján, a 
jegyzékkel együtt a Főpénztár adja ki, a közalkalmazottaknak való közvetlen kiosztás a 
szervezeti egység gazdasági vezetőjének/ügyintézőjének feladata. Az utalvány átvételét a 
közalkalmazott a jegyzéken aláírásával igazolja. 
Az átadás-átvétel megtörténtét követően a jegyzéket legkésőbb az utalvány kiadásának 
hónapjában vissza kell juttatnia Bérosztályra. 
 
A kiadás napján át nem vett utalványok, a Bérosztály által kiállított „Pénztári utalvány” 
alapján, tárgyév december 31. napjáig személyesen vagy meghatalmazott által vehetők át a 
Főpénztárban. 
 
Hóközi közalkalmazotti jogviszony létesítés, illetve megszűnés esetén a tárgyhavi jogosultság 
feltétele minimum félhavi közalkalmazotti jogviszony megléte. 
 
30 napon túli távollét esetén – kivéve a rendes szabadság idejét – a juttatás, a távollét első 
napjától kezdődően, szünetel. 

 
 
236. Munkaruha 
 
A Kollektív  Szerződés 6. számú melléklete az alábbiak szerint módosul.  
 
A kollektív szerződés munkaruhára jogosító munkakörök jegyzékéből kivonat 
 
Munkakör fajtája juttat. menny. 
  idő/hó  db/pár 
Gépkocsivezető bőrkabát 72 1 
(szgk. és autóbusz) öltöny 24 1 
 Bőrkesztyű 36 1 
 m.sapka 36 1 
 lábbeli 12 1 
 szerelőöltöny 24 1 
 
Gépkocsivezető bunda v. bőrkabát 72 1 
(tehergk.) m.sapka 36 1 
 m. kesztyű 12 1 
 vattakabát 36 1 
 lábbeli 12 1 
 szerelőöltöny 24 2 
 
 
6. sz. melléklet módosítása 
 
Vezetői (személy-) bőrkabát 72 1 
gépkocsivezető öltöny 24 1 
 bőrkesztyű 36 1 
 m.sapka 36 1 
 lábbeli 12 1 
 szerelőöltöny 24 1 



 
Betegszállító sapka 36 1 
gépkocsivezető melles nadrág 
 bélelt 12 1 
 vastag kabát 36 1 
 pulóver 12 1 
 póló 12 5 
 gyakorló nadrág 12 2 
 vastag kesztyű 12 1 
 
 
Vérszállító és sapka 36 1 
Tehergépkocsi vezető gyakorló nadrág 12 2 
 vastag kabát 36 1 
 pulóver 24 1 
 póló 12 5 
 vastag kesztyű 24 1 
 
Szerelő, sapka 36 1 
 melles nadrág 
 bélelt 12 2 
 melles nadrág 
 nem bélelt 12 1 
 gyakorló nadrág 12 1 
 vastag kabát 36 2 
 pulóver 12 2 
 póló 12 5 
 vastag kesztyű 12 1 
 
A Felek a jelen megállapodást elolvasták, majd mint akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Budapest, 2010. július 13. 
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