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Aszabá|yzat hatálya

Személyi hatálya kiterj ed az intézmény valam ennyi közalkalmazottj ára.

Továbbképzés, beiskolázás célj a

Az intézmény minőségi munkavégzéséhez elengedhetetlen az ott dolgoző

közalka]mazottak szakmai tudása, és humán, kulturált viselkedés e, Az intézmény

megítélése szempontjából e két szegmens együtt alkoWa teszi teljessé a munkájukat,

A humán viselkedés az emberből, önmagából fakad. Tanítani csak a szü]ők, a környezet a

vezető szolgálhat erre példával.

A kulturáltságot önmaga számára alkotja meg a munkavállaló. Egyéni érdeke is, az

intézményi érdek mellett a tájékozottság, a kommunikációs készség, a széles körű

információhalmaz befogadása és továbbadása.

Leszögezem, hogy a kulturáltság magávalhozza a kulturált illemet, a viselkedési formákat.

A szakmai tudás képzéséhez az információ oly mértékében járul hozzá, hogy támogatja -

intézményi célokat figyelembevéve -, a közalka]mazottat abban, hogy képezze magát, Ez

a támogatás, ahogy a fenti mondat is említette akkor valósulhat meg, amennyiben a

képzés szolgálj a az intézményt,

A beiskolázás, a továbbképzések száma költségvetés függvénye.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a32/2077. évben hozott rendeletében rendelkezik

közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 órában

foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakemberei (a továbbiakban: kulturális

szakemberek) továbbképzésének tervezésére, 1ebonyolítására, finanszíroz ására,
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Ezen továbbképzéseket szerveznek többek közt, a szakmai szervek:

E intézményeken kívül még lehetőség van olyan képzéseken részt venni, melyek kívül

esnek ezenkizárólag szakmai intézeteken túl, de a munkavégzésben hasznosíthatók azott

nyert tapasztalatoh ismeretek.

A továbbképzések során a képzést kiíró szerv köt szerződést a beiskolázott

közalkalmazotta|, és a munkaadó is szerződést köt a munkavállalóval a képzés

időtartamára. Ennek célja, hogy a költségtérítéses képzések folyamán, melyet a

munkáltatő áwállal, biztosítva legyen a képzés elvégzése. A továbbképzések folyamán a

munkáltató a közalkalmazott utazási költségeit is átvállalja.

Amennyiben a képzés térítésmentes, úgy csak a kiíró képző szerv köt szerződést a

képzésben részt vevővel.

6.§ (1) A kulturális szakemberek képzéséhez a központi költségvetés képzési támogatást

nyújthat.

(2) A kulturális szakemberek továbbképzésébe beszámítanak mindazok a képzési

formák is, amelyek az Európai Unió által finanszírozott és a kulturális szakemberek

továbbképzésének fejlesztését segítő pályázatok eredményeként valósulnak meg, és e

rendelet feltételelnek megfelelnek.

7. § (1) A kulturális szakemberek a képzési és a beisko|ázási terv alapján olyan

továbbképzésben valő részvételre kötelezhetők, amelynek költségeit a 6. § alapján

nyúj tott továb bképz és i támo gatás vagy az intézményi hozzájárulás fe d ezi,

(Z) A kulturális intézmény vezetőjehatározza meg azokat a továbbképzési formákat,

am elyekhe z intézményi támo gatást nyú j t,

(3) Ha a kulturális intézmény vállalta a továbbképzésben való részvétel költségeinek

finanszírozását, az igazolatlan távollét vagy sikertelen vizsga miatt eredménytelen képzés

költségeit a kulturális szakembernek meg kell térítenie a kulturális intézmény részére.
(32/2017. (XIL 12) EMMI rendelet a kulturiá]ís szakemberek továbbképzésérőI)
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Tanulmányi szerződés

A beiskolázások esetén - melyek sem időarányban, sem összegszerűségben

nem hasonlíthatók a továbbképzésekhez - a munkáltató tanulmányi szerződést köt a

munkavállalóval a munkatörvénykönyvéről szőlő 2012. évi I. törvény (új) (továbbiakban

Mt.) jogszabályi alkal mazásáva|,

A tanulmá nyi szerződés egy olyan plusz a munkált atő részéről, amikor hozzájárul ahhoz,

hogy a munkavállalója önmagátképezze, ezalattpedig elengedi a munkahelyrő|,továbbá

a vizsgák napjára is szabadságot biztosí! míg a munkavállaló a kópzettség megszerzése

után még évekig nem mondhat fel,

Aszerződést a munkaadó és a munkavállaló közt akkor is meg kell kötni, ha a beiskolázás

és a továbbképzés térítésmentes.

A tanulmányi szerződés az Mt. 229. § (I)(2012. évi LXXXVI. törvény a munka

szó]ó 2012. éui L törvény haáIybalépéséve] átmenetí

rende]kezése]rről és tórvénllmódosíásokról) leírtakat kell alkalmazni.

229, § (lts A tanulmányi szerződésben a munká]tató váIlalja, hogy a tanulmányok

alatt támogatást nyújt, a munkavá]]aló pedig arra köte]ezi magá1 hogy a megál}apodás

szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás

mértékéve] arányos időn - de legfeljebb öt éven - keresztü] munkaviszonyát felmondássa]

nem szűnteti meg, A munkaviszonyban tö]tött ídő számításáná] - e]térő megáIlapodás

hiányában - a 115. § (2) bekezdése megfelelően irányadó.

(2) Nem köthető tanulmányí szerződés

a) munkauiszonyra vonatkozó szabá}y alapján járó kedvezmények biztosítására,

továbbá, ha

b) a tanulmányok elvégzésére a munkáltató köte]ezte a munkavá]]alót.

(3) A tanulmányi szerződést írásba kell foglalni.

(4) A munkáltató szeméIyében bekövetkező vá]tozás esetén a tanulmányi szerződésből

származó jogok és köte]ezettségek az átvevő munkáltatóra átszá]lnak.

(5) A munkavá]]a]ó mentesü] a tanulmányi szerződésbőI íolyó kötelezettsége aIó], ha a

munká]tató lényeges szerződésszegést követ e].
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(6) A munkáItató e]áIlhat a tanulmányi szerződéstől és a nyújtott támogatást

vísszakövetelheti, ha a munkavá]]aló a tanu}mányi szerződésben foglaltakat megszegí,

Szerződésszegésnek minősül az is, ha a munkaviszony megszüntetésének indoka a

m u n ka vá] ] a ] ó m u n ka ui s z o n nya I ka p cs o l a to s m a ga ta rtá s a.

A visszatérítési kötelezettség arányos, ha a munkavállaló a szerződésben

tartamnak csak egy részét nem tö]ti le.

(7) A tanulmányi szerződést a fé] azonna]i hatállyal felmondhatja, ha körü]ményeiben

olyan }ényeges vá]tozás következett be, amely a köte]ezettség teljesítését lehetet]enné

tenné, vagJ/ az aránytalan sérelemmel járna. A munkauá]]aló felmondása esetén a

munká]tató a nyújtott támogatást visszakóvete]heti. A munká]tató a támogatást

arányosan követe]hetí vissza, ha a munkavá]la]ó a szerződésben kikötött tartamnak csak

egy részét tó]tötte ]e, A munká]tató fe]mondása esetón a támogatás nem követe]hető

vissza.
(a munkatöruénykönlrérőI szóIó 2012. éui L töruény (új))

kikötött



Tanulmányl, szerződés

(iskolaren dszerű képzés)

amely létrejött eryrészről a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet Könytltár és

Kálmán Imre Emlé|<ház, képviseli: mint munkáltatói jogkör gyakorló

(továbbiakban munkáltató), másrészről ,..,...,.......................... (születési hely, idő: ,, anyja

neve] , lakcím: ..., munkakör: .), mint közalkalmazott (továbbiakban közalkalmazott)

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A munkáltatő és a közalkalmazott megállapodik abban, hogy a közalkalmazott20....év

... napjától kezdődően 20... év napjáig tartó tanulmányi időre beiratkozik az

(oktatási intézmény) szervezésében induló

(alapképzési/mesterképzési) szakár a,

2, Aközalkalmazott a képesítés megszerzését követően ..,. éven (maximum 5 év) keresztül

kötel es a munkáltatóval köza]kal m azotti j o gvi sz onyát fenntartani.

3. A munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok ideje alatt a jelen szerződésben

m e ghatáro zott támo gatá st b i zto s ítj a a kö zal kal m azott r é szér e,

4. A közalkalmazott a tanulmányok sikeres befejezését követően a támogatott oktatásban

megszerzett vé gzetts égének m egfel el ő munkakö rb en kerül fo gl alkoztatásra.

5. A Z, pontban jelölt időtartamba a közalkalmazotti jogviszony szünetelésének az az

esete, amelyre a közalka]mazottszabadság nem illeti meg nem számít bele,

6. A munkáltató - a tanulmányi idő alatt - kötelezettséget vállal arra, hogy a számviteli

rendnek megfelelően igazolt tandíj költségtérítést - Ft/félév - befizeti.
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7,Ha a közalkalmazott a jelen szerződés 1, pontjában meghatározott tanulmányi idő alatt

a képesítést - képzettséget - bármely oknál fogva nem szerzi meg, a munkáltatő a

támogatás idejét nem köteles meghosszabbítani,

8. A szabadidő mértékét a munkáltató az oktatási intézmény általkibocsátott, a kötelező

iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat időtartamáról szőlő igazolásnak megfelelően

állapítja meg.

9.* A munkáltató az oktatási intézmény által kiadott tájékoztató alapján a közalkalmazott

részére vizsgatantárgyanként a vizsga napját is beszámíwa 4 munkanap szabadidőt

köteles biztosítani, (A szabadidő mértékérő] az Mt. 229, §. szerint a felek szabadon áIlapodnak

meg. Javasolt t - vizsga napját is beszámítva - 4 munkanap bíztosítása, diplomamunka

esetén 10 munkanap.)

A diplomamunka (szak-és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez a munkáltató 10 munkanap

szabadidőt biztosít. A munkáltatő az utóvizsgával, vagy a közalkalmazott mulasztásával

kapcsolatban felmerülő költségeket nem vállalja. Ebben az esetben a szabadidőt a

közalkalmazott rendes szabadsága terhére biztosítja.

10. A B-9. pontban biztosított szabadidő tartamára aközalkalmazottat távolléti díj illeti

meg.

11. A közalkalmazott kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés keretében vál]alt

tanulmányait folytatja, vizsgakötelezettségeinek eleget tesz.

L2. A munkáltató mentesül a jelen szerződésben foglalt kötelezettség alól, ha a

támogatásban részesülő tanulmányait nem megfe]e]ő eredménnyel folytatja, i|l, a 2,

pontban meghatározott időtartamot nem tölti le a munkáltatónál, vagy egyéb lényeges

szerződésszegést követ el, A közalkalmazott szerződésszegése esetén a munkáltatő a

ténylegesen nyújtott támogatásnak megfelelő összeg megtérítését követelheti,

Amennyiben a közalkalmazott aszerződésben kikötött időtartamnak csak egy részét nem

tölti le a munkáltatónál, a közalkalmazott megtérítési kötelezettsége ezzel arányos,
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t3. Aszerződésben nem szabályozottkérdések tekintetében az Mt., a Kjt. továbbáazSZTE

Koll ektív Szerző dés ren delkezés ei az irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akáratukkal mindenben

me ge gy ezőt h elyb enh agy őlag aláírj ák.

14. Tanulm ányi képzés összege:

Siófok, Z0,,,....,,,.,,

közalkalmazott intézményvezető

Jogi ellenjegyző Pénzügyi ellenjegyző

Kapják: Közalkalmazott.

Kö zalkalmazott személ yi any aga az intézményb en.

Közalkalmazott anyaga a Humán- és Munkaügy Osztályon,

Irattár.
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szerződés

(továbbképzés)

amely létrejött egyrészről a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintéze! Könyvtár és

I(álmán Imre Emléliüáz, képvise]i: ,.,,,,....... mint munkáItatói jogkör gyakorló

(továbbiakban munkáltató), másrészről ............... . (születési hely, idő: ., anyja

neve: , lakcím: ..., munkakör: .), mint közalkalmazott (továbbiakban közalkalmazott)

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

2. A munkáltatő és a közalkalmazott megállapodik abban, hogy a közalkalmazott20....év

... napjától kezdődően 20... év napiáig tartő továbbképzésre beiratkozik az

(oktatási intézmény) szervezésében induló

,.....,..képzésre.

3, A munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok ideje alatt a jelen szerződésben

meghatározott támogatást biztosítja a közalkalm azott részére.

Továbbképzés összege: .,,.,........

4, A jelen szerződésben a munkáltató vállalja a munkavállaló képzési összegének a

kifizetését a képzést kiíró intéze! szakmai szervezet felé.

Emel]ett a munkáltató vállalja a munkavállaló útiköltségeinek térítését, melyet a jelenléti

ív másolat áv a| igazo| a képzésbe n r észt v ev ő,

5, Ha a közalkalmazott a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott képzési idő alatt a

képzésen bármely oknál fogva nem vesz részt, illetve nem szerzi meg a képzést igazolő

iratot, úgy a képzési költség megfizetésére köteles.

Ez alől kivételt képez amennyiben ahiányzások, a képzés teljesítésének hiánya önhibáján

kívül illetve egészségügyi okok miatt következik be. Kivételnek tekinthető, ha az

intézményben bekövetkező váratlan létszámhiány miatt nem tud részt venni a képzésen.

Itt figyelembe vehető a képző szerv és a képzésen részt vevő közalkalmazott kötött

szerző désben megállapított igazolt hiányzások mértéke,
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|elen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben

m e ge gy ezőt h e I yb e n h a gy őlag a|áír j ák,

Siófok, 20,,,....,,,.,,

közalkalmazott intézményvezető

Jogi ellenjegyző Pénzügyi ellenjegyző

Kapják: Közalkalmazott,

Kö zalkal maz ott sz em élyi anya ga az intézményb en,

Közalkalmazoü.anyaga a Humán- és Munkaügy Osztályon.

Irattár.


