
Megállapodás  

a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról 

 

amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: 

Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként jegyzett szakszervezetek alulírott 

helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

I. A felek megállapodnak, hogy a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződését a következők 

szerint módosítják: 

 

 

1. A Kollektív Szerződés 26.§-ának új szövege a következő: 
 

„A munkarendek meghatározása 

26.§ 

1. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-nél alkalmazható munkarendek az alábbiak: 

a) nappalos munkarend 

b) nyújtott műszakos munkarend  

c) többműszakos munkarend 

ca) kétműszakos munkarend 

cb) három műszakos munkarend 

d) megszakítás nélküli (fordulós) munkarend 

da) négybrigádos munkarend 

db) 12/24-es munkarend 

         dc) 24-órás munkarend 

e) vezényelt utazói munkarend 

f) egyéb munkarend. 

 

2. Az adott szolgálati helyen alkalmazható, az üzemidőhöz a technológiához, és az azokból 

következő munkafeladatokhoz igazodó munkarendeket – munkaköri csoportosításban –, 

valamint ehhez kapcsolódóan a munkaidő kezdetét és végét a munkáltató jogosult 

meghatározni, az üzemi tanács (megbízott) Mt. 264.§-a szerinti véleményének kikérését 

követően. 

 

3. A munkáltató a 2. pont szerinti véleményezésre történő megküldéssel egyidejűleg köteles 

a tervezetet tájékoztatás céljából írásban átadni a helyi függelék megkötésére jogosult 

szakszervezet(ek)nek. 

 

4. A tervezet kapcsán a szakszervezetek 15 napon belül jogosultak konzultációt 

kezdeményezni, amelyet az érintett szakszervezet(ek) és a munkáltató központilag 

folytatnak le. 

 

5. Konzultáció kezdeményezése esetén a tervezett változtatást csak a konzultáció 

megállapodással történő lezárását vagy a konzultációra jogszabály által előírt 

minimális időtartam leteltét követően jogosult a munkáltató bevezetni. A bevezetett 

munkarendet valamint ehhez kapcsolódóan a munkaidő kezdetének és végének 

meghatározását a munkáltató köteles átadni az üzemi tanácsnak, valamint a helyi 

függeléket megkötő szakszervezeteknek. 
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6. A munkarend, valamint a munkaidő kezdetének és végének meghatározása során az Mt. 

6.§ (3) bekezdése szerint a munkáltató méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe 

venni a munkavállaló érdekeit is, különös tekintettel a tömegközlekedéssel történő 

munkába járás körülményeire. Az egyoldalú meghatározás nem okozhat a 

munkavállalónak aránytalan sérelmet. 

 

7. A munkarend megváltoztatása a munkaidőkeret kezdő napjával történhet meg. A 

munkaidőkeret alatt erre csak különösen indokolt esetben és humánerőforrás igazgató 

előzetes engedélyével kerülhet sor. 

 

8. Ha a munkarendváltozás előtt a munkavállalót 

 többműszakos [26.§ 1. c) pont], illetve megszakítás nélküli (fordulós) munkarendben 

[26.§ 1. d) pont] foglalkoztatták, majd azt követően nyújtott műszakos munkarendben 

[26.§ 1. b) pont], vagy nappalos munkarendben [26.§ 1. a) pont] foglalkoztatják akkor 

a munkavállaló alapbérét 10%-kal, illetve, 

 

 nyújtott műszakos munkarendben [26.§ 1. b) pont] foglalkoztatták, majd azt követően 

nappalos munkarendben [26.§ 1.a) pont] foglalkoztatják akkor a munkavállaló 

alapbérét 5%-kal kell a munkarend megváltozásával egyidejűleg felemelni. 

 

9. Ebben az esetben a besorolás szerint az egyes szintekre meghatározott alapbér 

maximumok a jelen pontban meghatározott mértékkel túlléphetők. 

Ez az alapbér-növelés munkavállalónként és jogcímenként (1. és 2. franciabekezdés) 

csak egyszer alkalmazható. 

 

10. A 9. pontban foglalt alkalmazási korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben 

a munkarendet a munkáltató előre közölt határozott időtartamra vezeti be és 

alkalmazza. Ebben az esetben – amennyiben az előző pont szerinti feltételek fennállnak 

– az első és második franciabekezdésben meghatározottak szerint megemelt alapbér is 

csak ezen meghatározott időtartamra illeti meg a munkavállalót. 

 

 

  

2. A Kollektív Szerződés 27.§ új 5. pontjának szövege a következő: 

 

„Amennyiben az Mt.113.§ (1) bekezdés a) illetve b) pontjában említett munkavállaló nincs az  

Mt.128.§-a szerinti fizetés nélküli szabadságon és a gyermeke ellátottságára vonatkozó 

írásbeli nyilatkozatával együtt kifejezett kérelmet nyújt be a munkakörében és az ahhoz 

tartozó munkarendjében történő foglalkoztatására, akkor az Mt.113.§ (2)-(3) bekezdésében 

foglalt korlátozásokat – az Mt. 135.§ (2) bekezdés i) pontja szerinti felhatalmazás alapján – 

figyelmen kívül lehet hagyni.” 
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3. A Kollektív Szerződés 75.§-ának új szövege a következő: 

 

A munkaviszonyból származó kötelezettség megszegése esetén alkalmazható hátrányos 

jogkövetkezmények 

75.§ 

1. A munkaviszonyából származó kötelezettségét vétkesen megszegő munkavállalóval 

szemben – a kötelezettségszegés súlyával arányosan és a fokozatosság elvére 

figyelemmel – alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények a következőek: 

 

a) szolgálati megrovás, 

b) a munkabért érintő vagyoni hátrány, 

c) más munkakörbe történő ideiglenes áthelyezés, 

d) más munkavégzési helyre történő ideiglenes áthelyezés, 

e) más munkakörbe és más munkavégzési helyre történő ideiglenes 

áthelyezés. 

 

2. Az 1. pont alapján alkalmazott hátrányos jogkövetkezményeket – függetlenül azok 

tényleges végrehajtási időszakától – a jogerőre emelkedéstől számítva az általános 

munkajogi elévülési időn belül – az Mt. 286.§ (1) bekezdése alapján 3 évig – lehet és 

kell nyilvántartani.  

 

3. A szolgálati megrovás [1. a) pont] alkalmazásával a munkaviszonyból származó 

kötelezettségét vétkesen megszegő munkavállalóval szemben a munkáltató kifejezi a 

rosszallását, és egyúttal az érintett munkavállalót felhívja, hogy a jövőben tartózkodjék 

munkaviszonyából származó kötelezettségének vétkes megszegésétől.  

 

4. A munkabért érintő vagyoni hátrány [1. b) pont] alkalmazása esetén, annak mértékét 

konkrét forint összegben kell meghatározni az alábbiak szerint. 

A munkabért érintő vagyoni hátrány alkalmazási időszaka legalább egy, legfeljebb öt 

hónapig terjedhet azzal, hogy az egy hónapra megállapított konkrét forint összeg nem 

haladhatja meg a munkavállaló jogkövetkezmény megállapításakor irányadó 

alapbérének 20%-át. A vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény összességében 

nem haladhatja meg a munkavállaló jogkövetkezmény megállapításakor irányadó 

egyhavi alapbére összegét. 

 

5. A más munkakörbe történő ideiglenes áthelyezés [1. c) pont] csak olyan munkakörbe 

történhet meg, amelyre a munkakör tényleges betöltését megelőzően a munkavállaló 

minden előírt szempontból (egészségügyi, szakmai alkalmassági stb.) alkalmasnak 

minősül. 

A más munkakörbe történő ideiglenes áthelyezés alkalmazási időszaka legalább egy, 

legfeljebb öt hónapig terjedhet. 

A más munkakörbe történő ideiglenes áthelyezés alkalmazása esetén a végrehajtás 

időtartamára a munkavállaló alapbérét a betöltendő munkakörre érvényes alapbér 

alkalmazásával kell meghatározni, azonban a munkavállalót a munkabére tekintetében 

érő vagyoni hátrány mértéke a végrehajtás során összességében nem haladhatja meg a 

jogkövetkezmény megállapításakor irányadó egyhavi alapbérének összegét. 
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6. A más munkavégzési helyre történő ideiglenes áthelyezés [1. d) pont] alkalmazása 

esetén a munkavállaló a munkaszerződésében meghatározott munkavégzési helyétől 

eltérő helyen köteles munkát végezni. 

A más munkavégzési helyre történő ideiglenes áthelyezés alkalmazási időszaka legalább 

egy, legfeljebb öt hónapig terjedhet ki. 

Munkavégzési helyként kizárólag a munkavállaló munkáltatói jogkörgyakorlójának 

irányítása alá tartozó munkavégzési (szolgálati) hely határozható meg. 

Ezen hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásával a munkavállalót az alapbérét érintő 

vagyoni hátrány nem érheti, ide nem értve a kijelölt munkavégzési helyen alkalmazandó 

műszakpótlék és egyéb díjazási jogcímek változásából eredő esetleges 

keresetveszteséget. 

 

7. A más munkakörbe és más munkavégzési helyre történő ideiglenes áthelyezés [1. e) 

pont] alkalmazása esetén együttesen kell figyelembe venni az 5. és 6. pontban 

foglaltakat. Ezen hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása esetén azonban a 

munkavállaló alapbérét az 5. pontban foglaltak szerint kell megállapítani, illetve erre 

tekintettel a 6. pont utolsó mondata nem alkalmazható. 

 

8. A munkabért érintő vagyoni hátrányt is jelentő hátrányos jogkövetkezmény [1. b), c) és 

e) pontjai] alkalmazása esetén nem sérülhet a munkavállaló jogszabályban 

meghatározott kötelező legkisebb munkabérhez (minimálbérhez) való jogosultsága. 

 

9. A munkavállaló munkaviszonyából származó kötelezettségének vétkes megszegése 

esetén az e §. alapján kiszabott hátrányos jogkövetkezmény nem érinti és nem zárja ki a 

munkavállaló esetleges kártérítési felelősségét. 

 

10. A hátrányos jogkövetkezményt indokolt írásbeli határozattal kell megállapítani. A 

határozatnak tartalmaznia kell a jogorvoslat módjáról és határidejéről [Mt. 287.§ (1) 

bekezdés c) pontja] szóló tájékoztatást, valamint azt, hogy határozattal szemben 

benyújtott keresetnek a hátrányos jogkövetkezmény végrehajtásra nézve halasztó 

hatálya van. 

 

11. Az 1. pont b)-e) alpont alapján kiszabott hátrányos jogkövetkezmény – figyelemmel a 

cselekmény súlyára, illetőleg a munkaviszonyból származó kötelezettségét vétkesen 

megszegő munkavállaló személyi és családi körülményeire is – végrehajtását legfeljebb 

egy évi próbaidőre a munkáltatói jogkör gyakorlója felfüggesztheti. Ha a próbaidő alatt 

az érintett munkavállaló nem követ el újabb olyan vétkes kötelezettségszegést, amelyért 

ismételten hátrányos jogkövetkezményt alkalmaznak vele szemben, a hátrányos 

jogkövetkezményt végrehajtani nem kell. 

Ha viszont a próbaidő alatt újabb hátrányos jogkövetkezményt szabnak ki vele szemben, 

a felfüggesztett hátrányos jogkövetkezményt is végre kell hajtani. 

 

12. A munkáltatói jogkör gyakorlója az 1. pont b) - e) alpontjában meghatározott hátrányos 

jogkövetkezmény további végrehajtása alól a munkavállalót mentesítheti, amennyiben 

megítélése szerint a munkavállaló munkája alapján erre érdemes és az intézkedés célját 

már elérte, feltéve, hogy a kiszabott intézkedés végrehajtásának legalább a fele eltelt. 
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4. A Kollektív Szerződés 76.§-ának új szövege a következő: 

 

„A munkavállaló kártérítési felelőssége 

76.§ 

1. A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének vétkes megszegésével 

okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában 

elvárható. A munkavállaló – figyelemmel azonban a jelen §-ban szabályozott 

eltérésekre is – legfeljebb háromhavi távolléti díjának megfelelő mértékig 

marasztalható.  

 

2. Legfeljebb hat havi távolléti díjának megfelelő mértékig marasztalható, aki: 

 

a) munkáltatói jogkör gyakorolása által, 

b) szervezeti egység vezetői hatásköre gyakorlásával, 

c) egy éven belül ugyanolyan vétkes kötelezettségszegéssel, 

d) jogerősen megállapított szabálysértés elkövetésével, 

e) jogerősen megállapított gondatlan bűncselekménnyel 

okozta a kárt. 

 

3. Amennyiben a munkavállaló szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegő 

magatartásával okozza a kárt, a teljes kár megtérítésére is kötelezhető. [Mt. 179.§ (3) 

bekezdése]  

 

4. A munkáltató a munkavállalóval szembeni kárigényét fizetési felszólítással 

érvényesítheti, ha a követelés a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) háromszoros 

összegét nem haladja meg. Amennyiben a kártérítés mértéke ezt az összeget meghaladja 

– a felek közötti egyezség hiányában – a munkáltató az igényét bíróság előtt 

érvényesítheti az általános elévülési időn [Mt. 286.§ (1) bekezdése] belül.” 

 

 

5. A Kollektív Szerződés 1. számú mellékleteként kell felvenni a jelen megállapodás „A 

hátrányos jogkövetkezmények és a munkavállalói kártérítési felelősség érvényesítésének 

rendje” c. mellékletében foglaltakat. 

 

 

II. A jelen megállapodás 2013. augusztus 1. napjával lép hatályba és a Felek a módosításokat 

ugyanezen naptól kihirdetettnek is tekintik.  

 

 

Budapest, 2013. július 16. 

 

 

A szakszervezetek részéről:     A munkáltató részéről: 

 

……………………………... ….    ………………………… 

Mozdonyvezetők Szakszervezete                                              MÁV-TRAKCIÓ Zrt.  
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A módosításokkal egyetért:  

 

…………………………. 

Gépészek Szakszervezete 

 

 

…………………………………………………… 

Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete 

 

 

………………………. 

Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége 

 

 

………………………….. 

Vasutasok Szakszervezete 

 

 

………………………………………… 

Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete 
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MELLÉKLET 

 

„1. számú melléklet a MÁV-TRAKCIÓ Zrt Kollektív Szerződéséhez 

 

A hátrányos jogkövetkezmények és a munkavállalói kártérítési felelősség érvényesítésének 

rendje 

 

 

1. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA  

1.1. Hátrányos jogkövetkezmény  

 

A hátrányos jogkövetkezmény a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes 

megszegése esetére kollektív szerződés alapján – a kötelezettségszegés súlyával arányosan 

– megállapított joghátrány.  

Alkalmazásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult dönteni az Mt., illetve a KSz 

vonatkozó szakaszaiban biztosított lehetőségek keretein belül. Ennek során szabadon 

mérlegeli az elkövetett vétkes kötelezettségszegést és annak körülményeit, majd ennek 

megfelelően dönt a munkajogi szankciók alkalmazásáról. 

 

Hátrányos jogkövetkezményként csak olyan, a munkaviszonnyal összefüggő, annak 

feltételeit határozott időre módosító hátrány állapítható meg, amely a munkavállaló 

személyhez fűződő jogait és emberi méltóságát nem sérti. Kiszabására az Mt. 56.§-a, 

illetve a KSz 75.§-a alapján, e melléklet keretei között kerülhet sor. 

 

A hátrányos jogkövetkezmény – ide nem értve a szolgálati megrovást – alkalmazása 

ideiglenes jelleggel eredményez a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatási feltételeket a 

munkavállaló hátrányára. 

Ennek megfelelően a joghátrány alkalmazásának időtartamát az elkövetett szolgálati 

vétséggel arányosan kell megállapítani, legalább egy, de legfeljebb öt hónap időtartamra. 

1.2. A kártérítés 

 

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével 

okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.  

Nem kell megtéríteni azonban 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 kártérítés érvényesíthető mértékét, az érvényesítés módjait az Mt. 179.§-a valamint az 

Mt. 285.§ (1) – (2) bekezdései, továbbá a KSz 76.§-a állapítja meg.  

 

A munkavállalót terhelő kártérítést az általános munkajogi elévülési időn belül a bíróság 

előtt lehet érvényesíteni [Mt. 285.§ (1) bekezdés], azonban a kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) háromszorosát meg nem haladó összegű munkáltatói kárigényt a munkáltató 

– ezen időtartamon belül – írásban fizetési felszólítás útján is jogosult érvényesíteni. [Mt. 

285.§ (2) bekezdés] 
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2. A JOGKÖVETKEZMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 

 

2.1. A munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

A Kollektív Szerződésben szabályozott munkajogi szankciók alkalmazása, valamint a 

munkáltatói kárigény érvényesítése a munkáltató hatáskörébe tartozik. 

A munkáltatói jogkört az gyakorolja, aki a munkavállaló vonatkozásában az ezt 

szabályozó munkáltatói jogkörgyakorlásról szóló utasítás szerint erre jogosult, illetve 

köteles.  

 

 

2.2. A vizsgálóbiztos 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója a tényállás megállapítása céljából, az egységes eljárási 

rend biztosítása érdekében – lehetőség szerint –  vizsgálóbiztos közreműködésével jár el. A 

vizsgálóbiztos személyéről az érintett munkavállalót tájékoztatni kell.  

A vizsgálóbiztosok a MÁV-START Zrt működési területen általános felhatalmazással 

látják el.  

A vizsgálóbiztos tevékenységét a munkáltató minden szervezeti egysége soron kívül köteles 

elősegíteni és megkeresésére szakvéleményt adni. 

A vizsgálóbiztos a vizsgálat során foganatosított meghallgatásokról és a vizsgálat egyéb 

megállapításairól a munkáltatói jogkör gyakorlója részére vizsgálóbiztosi jelentést készít.  

 

3. ELÉVÜLÉS 

 

A hátrányos jogkövetkezmény megállapítására a vétkes kötelezettségszegésnek a 

munkáltatói jogkörgyakorló tudomásszerzésétől számított 15 napon belül van lehetőség, 

ezen időtartamon belül kell a határozatot meghozni, továbbá azt a munkavállaló részére 

kézbesíteni. 

 

Nem lehet a munkavállalóval szemben hátrányos jogkövetkezményt tartalmazó 

határozatot hozni, ha a vétkes kötelezettségszegés elkövetése óta egy év már eltelt, 

bűncselekmény elkövetése esetén pedig a büntethetőség elévülése beállt. 
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4. A HÁTRÁNYOS JOGKÖVETKEZMÉNYEK ALKALMAZÁSÁNAK MENETE 

 

4.1. A munkáltatói jogkörgyakorló tudomásszerzésének megállapítása 

 

A hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, ha a 

munkáltatói jogkör gyakorlója egyértelműen és konkrétan tudomást szerzett az érintett 

munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséről. 

A munkáltatói jogkörgyakorló felelősségi körébe tartozik annak kétséget kizáró 

bizonyítása, hogy a vétkes kötelezettségszegésről mikor szerzett tudomást. 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója két alapvető módon szerezhet tudomást a munkavállaló 

által elkövetett vétkes kötelezettségszegésről: 

 saját munkáltatási, ellenőrzési tevékenységének keretében személyes észlelése 

útján, illetve  

 más személytől vagy szervezettől kapott információ (ellenőrzés, bejelentés stb.) 

alapján. 

 

A fentiek alapján a munkáltatói jogkörgyakorló tudomásszerzésének időpontjául azt a 

napot kell figyelembe venni, amelyiken a kötelezettségszegést személyesen észlelte vagy 

arra vonatkozóan mástól kimutathatóan hitelt érdemlő információ birtokába jutott.  

 

Ebben az esetben – figyelemmel a rendelkezésre álló 15 napos határidőre is – a 

munkáltatói jogkörgyakorló köteles intézkedni a döntésének előkészítésére, a 4.3. pontban 

foglaltak szerint. 

 

Amennyiben azonban a munkáltatói jogkörgyakorló tudomásszerzése az észlelt vagy 

megkapott információk alapján nem következett be, az irányadó tényállás megállapítása 

illetve a körülmények tisztázása érdekében a munkáltatói jogkör gyakorló köteles 

tényfeltáró vizsgálatot elrendelni.  

 

 

4.2. A tényfeltáró vizsgálat 

 

A tényfeltáró vizsgálat keretében – a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye alapján 

lehetőség szerint a legrövidebb időtartam alatt – bizonyítási eljárást kell lefolytatni 

minden olyan lényeges körülmény tisztázása céljából, amelyek felmerült 

kötelezettségszegéssel kapcsolatos munkáltatói tudomásszerzés vonatkozásában 

jelentőséggel bírhatnak.  

 

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy 

éves (bűncselekmény elkövetése esetén büntethetőség elévülése által meghatározott) 

határidőn túl hátrányos jogkövetkezmény kiszabására nincs lehetőség, függetlenül a 

munkáltatói jogkörgyakorló tudomásszerzésének időpontjától. 
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A tényfeltáró vizsgálatot – lehetőség szerint – vizsgálóbiztos bevonásával kell lefolytatni.  

Azokat a munkavállalókat, akik kötelezettségszegés elkövetésében érintettek lehetnek, 

illetve a rendelkezésre álló előzetes információk alapján az elkövetett 

kötelezettségszegésre nézve egyébként lényeges információkkal rendelkezhetnek (tanú, 

szakértő), a tényfeltáró vizsgálat során meg kell hallgatni. 

 

A tényfeltáró vizsgálat során történő meghallgatásról a meghallgatni kívánt 

munkavállalót előzetesen írásban értesíteni kell. 

 

Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell: 

 a meghallgatás tárgyát, helyszínét és időpontját, amelyet a KSz vonatkozó 

szabályainak [KSz 35.§ 5. pont] betartásával kell meghatározni, 

 azt, hogy milyen minőségben (a kötelezettségszegés elkövetésében lehetséges 

érintettként vagy egyébként a más munkavállaló által elkövetett 

kötelezettségszegés tárgyában tanúként, szakértőként) kerül sor a meghallgatásra, 

 azt, hogy a meghallgatás során a meghallgatott munkavállaló jogosult képviselőt 

meghatalmazni [KSz 35.§ 5. pont], 

 arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a meghallgatott munkavállaló nem köteles 

magára nézve terhelő nyilatkozatot tenni. 

 

A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy példányát annak aláírását 

követően a meghallgatott munkavállaló részére át kell adni.  

 

A tényfeltáró vizsgálat eredményéről és a megállapított tényállásról az eljáró 

vizsgálóbiztos összefoglaló írásbeli jelentés elkészítésével tájékoztatja a munkáltatói 

jogkörgyakorlót. 

 

Amennyiben a tényfeltáró vizsgálatot lezáró jelentés ismeretében a munkáltatói 

jogkörgyakorló tudomásszerzése az elkövetett kötelezettségszegés vonatkozásában 

bekövetkezett – figyelemmel a rendelkezésre álló 15 napos határidőre is – a munkáltatói 

jogkörgyakorló köteles intézkedni a döntésének előkészítésére, a 4.3. pontban foglaltak 

szerint. 

Ellenkező esetben a tényfeltáró vizsgálatot a vitatott körülmények tisztázásáig folytatni 

kell. 

 

Az Mt. 55.§ (2) bekezdése szerint a munkáltató – amennyiben ez a munkavállaló által 

elkövetett kötelezettségszegés körülményeinek kivizsgálása miatt indokolt – jogosult a 

vizsgálat lefolytatásához szükséges, de legfeljebb harminc napos időtartamra a 

munkavállalót a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól mentesíteni.   A 

munkavégzés alóli mentesítés időtartamára a munkavállalót az Mt. 146.§ (3) 

bekezdésének b) pontja alapján a távolléti díja illeti meg. 
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4.3.A döntés előkészítése 

 

Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója minden kétséget kizáróan tudomást szerzett 

az érintett munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséről, akkor szükség szerint intézkedik a 

döntése megalapozottságának biztosítása érdekében. 

 

Ennek során, amennyiben korábban nem került sor a vétkes kötelezettségszegés 

elkövetésében érintett munkavállaló „lehetséges érintettkénti” személyes 

meghallgatására, a munkáltatói jogkörgyakorló – lehetőség szerint – vizsgálóbiztos útján 

intézkedik az elkövetésben érintett munkavállaló meghallgatására.  

 

A meghallgatásról a vétkes kötelezettségszegés elkövetésében érintett munkavállalót 

előzetesen értesíteni kell, amelynek vonatkozásában megfelelően alkalmazni kell a 

tényfeltáró vizsgálat esetében az értesítésre meghatározott szabályokat. 

 

Az értesítésnek tartalmaznia kell arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy amennyiben a 

meghallgatásra a munkáltatói jogkörgyakorló tudomásszerzésétől számított 15 napon 

belül – bármely okból – nem kerül sor, akkor a munkáltatói jogkörgyakorló meghallgatás 

nélkül is határozhat a hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásáról.  

 

Az értesítésre és a meghallgatásra egyebekben a 4.2. pont szerint kerül sor, azonban a 

rendelkezésre álló 15 napos határidőre figyelemmel, a munkavállaló értesítése szükség 

esetén más módon is történhet. 

 

A meghallgatásról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy: 

 a vétkes kötelezettségszegés elkövetésében érintettként kerül sor a munkavállaló 

meghallgatására, 

 az érintett munkavállalót miben hibáztatják, 

 a meghallgatott munkavállaló nem köteles magára nézve terhelő nyilatkozatot 

tenni, 

 a meghallgatott munkavállaló kívánt –e képviselőt igénybe venni, 

 a meghallgatott munkavállaló milyen tartalmú nyilatkozatot tett a terhére rótt 

kötelezettségszegés vonatkozásában,  

 

 

4.4. A hátrányos jogkövetkezmény alkalmazását kizáró körülmények 

 

Nem lehet hátrányos jogkövetkezményt alkalmazni, ha  

 nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy az érintett munkavállaló követette el 

a vétkes kötelezettségszegést, 

 bekövetkezett az elévülés, akár az objektív (1 év), akár a szubjektív (15 nap) 

határidő tekintetében, 

 a munkavállaló ugyanezen vétségét munkajogi úton már elbírálták, ide nem értve a 

munkáltatói intézkedés és a kártérítésre kötelezés esetleges elkülönülő 

alkalmazását, 

 a munkavállaló munkaviszonya időközben megszűnt, vagy megszüntették. 
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4.5. A hátrányos jogkövetkezmény megállapítása 

  

A hátrányos jogkövetkezményt a munkáltatói jogkör gyakorlója az összes körülmény – így 

különösen az okozott kár, az előidézett veszély, a cselekmény tárgyi súlya, a vétkes 

kötelezettségszegés elkövetésében érintett munkavállaló korábbi munkavégzése és 

szociális körülményei – figyelembevételével, szabad mérlegelés alapján, úgy állapítja 

meg, hogy annak az alkalmazott joghátrány mellett egyéni és általános visszatartó hatása 

is legyen. 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója a hátrányos jogkövetkezményt indokolt írásbeli 

határozat formájában állapítja meg. 

 

A rendelkező rész a szolgálati vétség minősítését, a kiszabott joghátrányt, annak mértékét 

és az alkalmazási időtartamát, továbbá a munkakört, a munkavégzési helyet, az alapbért 

érintő változással járó hátrányos jogkövetkezmény esetén ezen megváltoztatott 

körülményekre is kiterjedően tartalmazza. 

 

A határozatnak ki kell terjednie a kereset benyújtásának a határozat közlésétől számított 

30 napos [Mt. 287.§ (1) bekezdés c) pontja] határidejére, valamint arra, hogy a kereset 

benyújtásának a határozat végrehajtásra nézve halasztó hatálya van. [Mt. 287.§ (5) 

bekezdés] 

 

A hátrányos jogkövetkezményt meg kell indokolni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a 

rendelkező rész alapjául szolgáló tényállást, az elfogadott bizonyítékokat, – amennyiben 

ismert – a munkavállaló védekezését, az azzal kapcsolatos megállapításokat és a 

megsértett rendelkezések felsorolását, valamint a figyelembe vett körülményeket, a 

mérlegelés, a méltányossági jogkör gyakorlásában szerepet játszó szempontokat, tényeket. 

 

A határozat elkészítése során – a jogszerűség és megalapozottság érdekében – a 

munkáltatói jogkörgyakorló lehetőség szerint a vizsgálóbiztos bevonásával jár el. 

 

 

4.6. A hátrányos jogkövetkezmény végrehajtása: 

 

A hátrányos jogkövetkezményt tartalmazó határozatot azonnal, de legkésőbb az elkövetett 

vétkes kötelezettségszegésről történt tudomásszerzéstől számított 15 napon belül vagy 

személyesen kézbesíteni kell, vagy postára kell adni. A kézbesítés az érdekeltek részére 

szolgálati úton kézbesítési vevénnyel vagy tértivevényes levélben postán történik.  

A tértivevényes levelet legkésőbb a tudomásszerzés napját követő naptól mint kezdőnaptól 

számított 15. napon postára kell adni. 

A kézbesítésre az Mt. 24.§-ában foglaltak az irányadóak.  
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A munkáltatói jogkörgyakorló a megállapított hátrányos jogkövetkezmény végrehajtását 

próbaidőre felfüggesztheti, illetve annak további végrehajtása alól a munkavállalót 

mentesítheti a KSz 75.§.-ában foglaltak szerint. 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója a határozat kézbesítését követő 30 nap elteltével köteles 

az érintett munkavállaló nyilatkozatát beszerezni arra nézve, hogy nyújtott-e be keresetet.  

Az érintett munkavállaló az általános együttműködési kötelezettségére tekintettel köteles 

nyilatkozatot tenni. 

 

A hátrányos jogkövetkezmény abban az esetekben tekinthető jogerősnek és 

végrehajthatónak, ha 

 a kereset benyújtására nyitva álló 30 napos határidő leteltét követően a 

munkavállaló nyilatkozott arról, hogy nem nyújtott be a határozattal szemben 

keresetet, 

 a kereset benyújtására nyitva álló 30 napos határidő leteltét követően a 

munkavállaló nyilatkozatának hiányában az illetékes munkaügyi bíróság 

jogerősítő záradékkal látta el a határozatot, 

 a munkaügyi jogvita során a bíróság jogerősen döntött az alkalmazott hátrányos 

jogkövetkezmény hatályának (legalább részbeni) fenntartásáról. 

 

A határozat jogerőre emelkedésének időpontját a végrehajtásra szolgáló iraton fel kell 

tüntetni. A jogerős határozat végrehajtásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója – lehetőség 

szerint az eljáró vizsgálóbiztos útján – köteles gondoskodni. 

 

A végrehajtás során biztosítani kell, hogy az érintett munkavállalót a döntésben, illetve 

ezzel összefüggésben, a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban foglaltakon túl egyéb 

hátrányos következmények ne érjék. 

 

 

5. A KÁRTÉRÍTÉSRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK 

5.1. 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.  

A kártérítésre vonatkozó anyagi jogi szabályokat a KSz 76. §-a tartalmazza. 

A kártérítés alkalmazása során – a jogszerűség és megalapozottság érdekében – a 

munkáltatói jogkörgyakorló lehetőség szerint a vizsgálóbiztos bevonásával jár el. 

 

A munkavállalói kártérítési felelősség megállapítására és érvényesítésére az alábbi 

szabályok alapján kerülhet sor. 

 

 

5.2. A munkáltatói kárigény érvényesítése  

 

A munkáltatói kárigény érvényesítésére abban az esetben kerülhet sor, ha a munkáltatói 

jogkör gyakorlója kétséget kizáróan megállapította a károkozás tényét, illetőleg a kárt 

okozó munkavállaló vétkességét.  
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Tisztázni kell továbbá azt is, hogy nincs-e olyan jogszabályban nevesített körülmény, ami 

a kártérítési felelősség alkalmazását kizárja vagy korlátozza. 

 

 

5.3. A kártérítési igény elévülése  

 

A kártérítési igény 3 év alatt évül el. A bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére 

irányuló igény 5 év, ha pedig a büntethetőség elévülési ideje hosszabb, ennek megfelelő 

idő alatt évül el.  

A kártérítési igény elévülése a kár bekövetkezésének napjával veszi kezdetét. 

 

 

5.4. A kár értékének meghatározása 

 

Az okozott kár mértékét pontosan és bizonyítható módon, forintban kifejezett összegben 

kell megállapítani. 

Amennyiben a kárérték pontosan nem állapítható meg, akkor a kár értékét bizonyítható 

kalkulációval kell megállapítani.  

 

A munkáltató vétkes közrehatása kármegosztás alapjául szolgál. Ha a munkáltatói 

jogkörgyakorlója munkáltatói vétkes közrehatást vesz figyelembe, annak elbírálásánál 

mérlegelnie kell a munkavállaló és a munkáltató közrehatásának arányát, és a kárigény 

összegét ennek megfelelően kell meghatároznia.  

 

Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre 

látható vagy amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott vagy amely abból 

származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.  

 

 

5.5. A kártérítési igény megállapítása, érvényesítése 

 

A kártérítési felelősség megállapítása során meg kell állapítani – a KSz 76. §-nak 

megfelelően – az elkövetési módot is. Amennyiben ennek minősített esetéről van szó (pl. 

súlyos gondatlanság), kétséget kizáróan meg kell állapítani ezeket a minősítő tényeket és 

körülményeket. 

 

Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója tényfeltáró vizsgálat lefolytatását látja 

indokoltnak, erre vonatkozóan a 4.2. pontban meghatározottak szerint – ide nem értve az 

eljárási határidőre vonatkozó szabályokat – kell eljárni.  

A kártérítési igény kapcsán lefolytatott tényfeltáró vizsgálatról az eljáró vizsgálóbiztos 

külön írásbeli jelentést készít. 

 

A kártérítési igény érvényesítése során kísérletet kell tenni egyezség megkötésére. 

A felek között létrejött egyezséget írásbeli megállapodásba kell foglalni. 

 

A megállapodásban rendelkezni kell a kár megfizetés módjáról, az esetleges 

részletfizetések mértékéről is. Amennyiben a kár megfizetésére a munkavállaló 

munkabéréből történő levonással kerül majd sor, az egyezségnek tartalmaznia kell 

munkavállaló hozzájárulását is arra vonatkozóan, hogy a kártérítés összegét 

munkabéréből levonhassák, továbbá, hogy lemond a jogorvoslat jogáról. 
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Ha a felek között egyezség bármely okból nem jön létre és a kár önkéntes teljesítéssel sem 

térül meg, a munkáltatói jogkörgyakorlója a kötelező legkisebb munkabér háromszorosát 

meg nem haladó kárigényét fizetési felszólítással is érvényesítheti.  

 

A fizetési felszólításban a munkavállalóval közölni kell a kárigényt megalapozó tényeket 

és körülményeket, a megsértett rendelkezéseket, a kár összegét, a kiszámított kiszabható 

(érvényesíthető), illetve érvényesíteni kívánt kártérítési összeget.  

 

A fizetési felszólítást meg kell indokolni. Ennek tartalmaznia kell, az elfogadott 

bizonyítékokat, a munkavállaló védekezését, valamint – különös tekintettel az 

érvényesíteni kívánt kárösszegre – a figyelembe vett körülményeket, a mérlegelés, a 

méltányossági jogkör gyakorlásában szerepet játszó szempontokat, tényeket.  

 

A kártérítési egyezség és a fizetési felszólítás előkészítése során – a jogszerűség és 

megalapozottság érdekében – a munkáltatói jogkörgyakorló lehetőség szerint a 

vizsgálóbiztos közreműködését veszi igénybe. 

 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) háromszorosát meghaladó összegű 

munkáltatói kárigényt bíróság előtt kell érvényesíteni, és ez esetben az ügy összes iratát a 

kárigény érvényesítése céljából – erre történő határozott utalással – a Munkajogi 

Szervezet részére kell megküldeni. 

 

 

 

5.6. A kártérítési igény végrehajtása 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója fizetési felszólítás kézbesítését követő 30 nap elteltével 

köteles az érintett munkavállalót nyilatkoztatni arra nézve, hogy nyújtott-e be keresetet. Az 

érintett munkavállaló az általános együttműködési kötelezettségére tekintettel köteles 

nyilatkozatot tenni. 

A jogerőre emelkedés időpontját a végrehajtásra szolgáló iraton (fizetési felszólításon, 

egyezségen) fel kell tüntetni. A jogerős fizetési felszólítás, illetve a kártérítési egyezség 

végrehajtásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója – lehetőség szerint az eljáró 

vizsgálóbiztos útján – köteles gondoskodni. 

 

A munkáltatói kártérítési igény azon a napon válik végrehajthatóvá, amelyen 

 az egyezséget írásba foglalták, 

 a munkavállaló az önkéntes teljesítésre vonatkozó nyilatkozatát megtette,  

 a fizetési felszólítással szembeni kereset benyújtására nyitva álló határidő úgy telt 

el, hogy a munkavállaló írásbeli nyilatkozata alapján a kereset benyújtására nem 

került sor, 

 a bírósági határozat jogerőssé vált. 
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6. ÜGYVITELI RENDELKEZÉSEK 

 

6.1. A jogkörgyakorló által vezetett nyilvántartásra vonatkozó szabályok 

 

A hátrányos jogkövetkezményeket és a kártérítési ügyeket a munkáltatói jogkör gyakorlója 

– az egységes nyilvántartási rend érdekében lehetőség szerint az eljáró vizsgálóbiztos 

közreműködésével – köteles bevezetni „A hátrányos jogkövetkezmények és kártérítések” 

elnevezésű elkülönített nyilvántartásba. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell 

 az ügy számát és típusát, 

 a kapcsolódó ügyiratok nyilvántartó számát, 

 az adott intézkedéssel érintett munkavállaló nevét, munkakörét, személyi 

törzsszámát és szervezeti egységét, 

 a tényállás rövid leírását és az okozott kárt, 

 az intézkedés alapjául szolgáló cselekmény elkövetésének és az arról való 

tudomásszerzésnek az időpontját 

 a károkozó munkavállalóval szemben érvényesíthető kártérítés mértékét, 

 a döntés, az egyezség, a fizetési felszólítás keltét,  

 a kézbesítés módját és idejét, 

 a jogorvoslati határozat számát, keltét és rendelkezését, 

 a jogerőre emelkedés időpontját, 

 a végrehajtásra vonatkozó adatokat, 

 a megjegyzéseket. 

 

A munkáltatói intézkedéseket, kártérítéseket tartalmazó ügyiratokat a határozat, a fizetési 

felszólítás jogerőre emelkedésétől, a kártérítési egyezség létrejöttétől számított 15 évig kell 

megőrizni. Az azonnali hatályú felmondások megőrzési ideje 50 év. 

Az előző pontban meghatározott idő elteltével az iratokat meg kell semmisíteni.  

A nyilvántartókönyv nem selejtezhető. 

 

 

6.2. Az integrált humánirányítási rendszerben (SAP) történő nyilvántartásra vonatkozó 

szabályok 

 

A munkáltató jogkör gyakorlója a vizsgálóbiztos útján az illetékes humánpartnernek küldi 

meg a jogerős határozatot, aki intézkedik a Humán szolgáltatás tájékoztatásáról, illetve a 

SAP HR rendszerbe történő rögzítésről.  
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