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Preambulurn

Az Obudai Egyetem rektora a KOzalkalmazotti Tanâccsal es az Obudai
Egyetem FelsOoktatâsi DolgozOk Szakszervezete Bizottsagàval egyetertesben
az alabbiakat hatarozza meg az egyetem Szoci6lis Bizottsagànak (rOviden:
SZOCB) mtliktidesèvel, valamint a thmogaths lehetOsegeivel, iranyelveivel
kapcsolatban.

1. Az Obudai Egyetem Szocihlis Bizottsaganak celja, hataskiire, jogosultsaga

1.1. Az egyetemi Szocialis Bizottsag az arra raszorult kOzalkalmazott munkavallalOk
szocialis as anyagi termeszet6 gondjai enyhitasaben, orvoslasaban hivatott
kOzremOkOdni.

1.2. A Szocialis Bizottsag hataskOr6be tartozik az egyetem altal az egyani karelem
alapjan nyÜjtott alabbi tamogatási formakban a segelyezes es az e101egfolyOsitas
lebonyolitasa:

munkaadOi segaly,
illetmanye101eg,
lakasepitesi es vasarlasi kOlcsOn,
szakszervezeti segely.

1.3. A karelmez6 lehet a raszorult, a raszorult kOzvetlen munkatarsa vagy felettese.

2. A Szocialis Bizottság tagjai, a Bizottsag miikOdese

2.1. A Szocialis Bizottsag OttagO testOlet, Osszetètele az alâbbi:
1 f6 elnOk — Rektori Tanacs delegaltja
1 f6 oktatOi munkakOrben foglalkortatott — szakszervezeti delegalt
1 f6 oktatOi munkakOrben foglalkortatott — KOzalkalmazotti Tanacs delegaltja
1 f6 nem oktatOi munkakOrben foglalkortatott — szakszervezeti delegalt
1 fO nem oktatOi munkakOrben foglalkortatott — KOzalkalmazotti Tanacs
delegaltja.

2.2. A Szocialis Bizottsag tagjainak megbizatasa 5 èvre szOl. A Bizottsag tagjait a
delegalOk a megbizasi idOtartamon be101 visszahivhatjak.

2.3. A Szocialis Bizottsag Olaset az elnOk hivja Ossze - januar, jtjlius, augusztus es
december h6napok kivètelevel - a bearkezett karelmek figyelembe vatelëvel. Indokolt
esetben ettOI a Bizottsag valamely tagjanak javaslatara el lehet tërni.

2.4. A Szocialis Bizottsag minOsitett tObbsêggel hozza meg a dOntèseit, a raszorult
adatait bizalmasan kezeli es a dOntesr61 keszOlt jegyzOkOnyvet a Bizottsag tagjai
alairasukkal hitelesitik.

2.5. A Szocialis Bizottsag a hataskOrabe tartozO kerelmek elbiralasakor a kOvetkezO
m6dokon foglalhat allast:

a kerelmet tamogatja as a kifizetashez szOksages pênzkeret felett rendelkezO
vezetb ele terjeszti (rektor, SZB- elnOk),
a kellOen nem alatarnasztott es nem indokolt kerelmet visszautasitja,
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tovabbi informaciOkat es szemelyes meghallgatâst kezdemenyez a
kêrelmezOtOl.

2.6. A Szocialis Bizotts4 elniike a Bizotts4 Olesertil jegyzOkOnyvet, a kifizetbsre
ker016 juttatásokrOl a nyilvantartast vezet, valamint az egyetem kOltsbgvet6seben a
segelyez6sre rendelkezêsre alto keretOsszeget alakulàsât figyelemmel kiseri. Az
elnOk a beerkezett kerelmeket kettO evig megOrzi, majd gondoskodik az irattarba
helyezêsêrOl.

2.7. A Szoci6lis Bizottsâg elnOke minden ev december elsO hetêben Osszesitêst
kêszit a kiadott segelyek OsszegêrOl kOlOn kiterve a szakszervezeti tagoknak
kifizetett OsszegrOl.

3. MunkaadOi szocialis segêly

3.1 A kOzalkalmazott munkavallalO reszêre, az egyetem Kollektiv SzerzOdèsêvel
Osszhangban szocialis segely adhatO, melynek folyOsitasaert, az erre a cdra
rendszeresitett kèrelem lapon, a Szoci6lis Bizottsaghoz kell fordulni.

3.2 Segelyezesi es elbleg kêrelmet lehet benyÜjtani a ktivetkezO esemênyek
bekOvetkezêse es indokok alapjan:

szOlès,
halaleset,
hosszantartO betegsbg,
LidLilesi tamogatàs,
szocialis helyzetben bekOvetkezO vältoz6s,
egybb rendkivOli esembny bekOvetkezese.
tanszersegdy

3.3Szoci6lis segêly annak a kOzalkalmazottnak itelhetO meg, akinek az egyetemi
jogviszonya az egy èvet meghaladta. Segely èvente csak egyszer adhat6.

3.4A szocialis segdy jarulek- 6s adOkOteles jOvedelemnek szamit, kivetelt ez aid
csak a kOzvetlen hozzatartozO temetesi segelye kepez, ha a szâmla a kêrelmezti
nevere szOl.

3.5A seg6ly mèrtbk6t annak indokoltsaga, valamint a rendelkezesre alto egyetemi
keret alapjan kell kialakitani, erre vonatkozOan javaslatot a Szocialis Bizottsag
tesz.

4. Illetmenyeleileg

4.1. Az egyetem rektora, atruhazott hataskOrben a gazdasagi fOigazgatOja a
kOzalkalmazott indokolt kerês6re, a Szociâlis Bizotts4 javaslatàra illetmenyelbleg
kifizetbsbt engeddyezheti.
4.2. Az eltileg felsO hatara a folyOsitas napjan 6rvënyes 1 havi illetmenye lehet. Az
illetmênyelbleg azonban nem haladhatja meg a minimàlber 5-szOrOset.

4.3. Az illetmenyeldleg jarulek, ado es kamatmentes juttatas, mely a dolgoz6t61 6
havi egyenIO rêszletben keriil levonâsra. Illetmênye101eget minden dolgoz6 alanyi
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jogon kerhet, - az erre a celra rendszeresitett kerelem lapon - akinek az egyetemi
kOzalkalmazotti jogviszonya az egy evet meghaladta.

4.4. A Szocialis Bizotts6g indokolt esetben javasolhatja korlatozni az illetmenye101eg
folyOsitbsât, illetve annak felsO hatbrât. Amennyiben az illetmenye101egben reszesOlt
kOzalkalmazott munkaviszonya az egyetemmel a visszafizetes elOtt megszOnik, az
e101egtartozast egy osszegben kOteles visszateriteni.

LakaskOlcsiin

5.1. Az egyetem a fObIlas6 kOzalkalmazottai reszere lakasepites, vâsàrlâs, csere
celjâra kOlcsOn formajâban tàmogatâst nyÜjthat. A kOlcsOn az egyetem lakasepitesi
alapja terhere folyOsithatO. A folyOsitas felteteleit az Obudai Egyetem Szervezeti es
MiikOdesi Szabàlyzat 2. melleklet Foglalkortatasi KOvetelmenyrendszer 7. fOggeleke,
„A kOzalkalmazottak lakasepitesenek munkaltatOi tamogatàsa az Obudai Egyetemen
cimu szabàlyzat" tartalmazza.

5.2. A felhasznalhatO eves keretet a kOltsegvetes elfogadasakor a Szenatus a
KOzalkalmazotti Tanâccsal egyetertesben hatarozza meg. A reszletes szabalyozast a
Kjt. 78/A (1)-(12 bekezdesei tartalmazz6k.

Szakszervezeti segely

6.1. A szakszervezeti tag szakszervezeti segelyert is a Szoci6lis Bizottsaghoz
forduihat. A SZOCB a segelyezes soràn figyelembe veszi a szakszervezetben
eltOltOtt idOt.

6.2. A szakszervezeti segely annak a szakszervezeti tagnak adhatO, aki legalabb egy
eve tagja a szakszervezetnek. A segely a szakszervezeti segelyker6 lapon
kerelmezhetO.

6.3. A szakszervezeti sególyalap eves keretet az FDSZ-SZB hatarozza meg minden
ev januar 31-ig. A szakszervezeti segely jarulek es adOmentes.

6.4. A szakszervezeti segely kifizeteser61 a Szociâlis Bizotts4 dOnt, a szakszervezet
elnOke engedelyezi es a szakszervezet gazdasagi OgyintezOje fizeti ki a ràszorulOval
egyeztetett idOpontban.

6.5. A szakszervezett61 indokolt esetben szocialis segely, temetesi segely (a
kerelmez6 nevere kiallitott szamlakkal alatamasztva) es rendkivOli szocialis segely
kerhetO.

6.6. A szocialis segely Osszege: 5.000-15.000 Ft. A temetesi segely Osszege:25.000
Ft. A rendkivOli szocialis segêly Osszege: 25.000-50.000 Ft. Rendkivijli szocialis
segely a szakszervezeti tagok kOzOl evente ket f6nek adhatO Osszesen 75.000 Ft
ertekben akkor, ha a dolgoz6 szakszervezeti tagok letszama legalább 170 f6. A
tagletszamban bekOvetkezO valtozasok fOggvenyeben mOdosul a kiadhatO segelyek
szama es Osszege.

6.7. A rendkivOli szocialis segelyt az alâbbi esetek indokolhatjak:
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a munkahely elvesztese,
- a lakes elvesztese vagy lakhatatlanna valesa,

munkakeptelenne vales,
sOlyos, hosszan tartO (2 hOnapnal hosszabb betegallomany) betegseg.

6.8. Szakszervezeti szocialis segely evente ketszer adhat6 Ogy, hogy a kerelmek
kOzOtt hat hOnapnak el kell telnie.

7. ZArd rendelkezês

7.1. Jelen megallapodes az Obudai Egyetem rektora a KOzalkalmazotti Tanaccsal,
valamint a FelsOoktatasi DolgozOk Szakszervezeti Bizottsega egyetertesevel jOtt
'etre. Jelen 1. verziOszemb szabalyzat 2011. februar 21-en lep hatalyba.

7.2. Jelen megallapodast az egyetem honlapjan nyilvenossegra kell hozni,
hozzaferhetOve kell tenni.

Budapest, 2011. marcius 21.

Az Obudai Egyetem reszerOl	 KOzalkalmazotti Tanacs rêszerOI 

Prof. Dr. Rudas Imre
rektor

Farkas Andras
elnOk

Obudai Egyetem FelsOoktatasi DolgozOk Szakszervezete
reszêrOl

Dr. Szenes Ildik6
OE FDSZ-SZB elnOk
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