
Az FB munkavállalói tagjának munkaidő kedvezménye 

 

Az FB munkavállaló tagjainak jogait és kötelezettségeit az ÜT tagokétól eltérően 

nem az Mt., hanem a Ptk. szabályozza. A Ptk. azonban sehol sem  tér ki a 

munkavállaló  tag munkaidő kedvezményének a kérdésére.  

Ebből következően az alábbiak csak ajánlásként fogalmazhatók meg.  

 

Kiinduló pontként szolgálhat, hogy a törvény kimondja: az FB munkavállaló 

tagját a többi taggal megegyező  ellenőrzési jogok és kötelezettségek  illetik 

meg, így mindenekelőtt: 

• személyes részvétel az FB ülésein, 

• a tulajdonosok elé  kerülő valamennyi előterjesztés megvizsgálása és 

véleményezése, valamint  

• a tájékozódás joga a vezető tisztségviselők és a munkavállalók 

körében bármilyen, a cég szabályszerű működésének ellenőrzése, vagy  

a humán erőforrás védelmét célzó intézkedések hatékonysága kapcsán 

(lásd pl. a munkaidő beosztás és a ledolgozott munkaidő 

nyilvántartását, a bejelentővédelem szabályozását, a személyes adatok 

védelmét, a fluktuáció mértékét és kiváltó okait, a   betegségek 

előfordulásának gyakoriságát és kiváltó okait,  stb.) 

Amennyiben  a munkavállaló FB tag tiszteletdíjban részesül, akkor az igazolt, 

de térítésmentes  munkaidő alóli felmentés az alábbi esetekben indokolt: 

• az FB ülésen történő részvétel idejére,  

• az FB elé kerülő napirendre való felkészülés idejére, 

• az  FB, mint testület által jóváhagyott ellenőrzési 

tevékenységben történő részvétel idejére (pl. célvizsgálatok 

elvégzésében való részvétel) és  

• az évente legalább egyszer esedékes  ÜT előtti beszámolás és a 

beszámolóra való felkészülése idejére.    

Amennyiben az FB dolgozó tagja nem részesül tiszteletdíjban, akkor  a felsorolt 

esetekben az igazolt távollét idejére távolléti díj kifizetése is indokolt.  

 



A munkavégzés alóli felmentés idejének terjedelme lehet átalány nagyságú, 

pl. évente 24 óra, vagy tételes elszámoláshoz kötötten maximált nagyság, pl. 

évi  legfeljebb 40 óra, de tételesen  elszámolva az FB ülések idejét, a 

felkészülési időt, a cél vizsgálatban való részvétel idejét stb.,   

 

A munkavégzés alóli felmentés idejének terjedelmére  és a távolléti díjra való 

jogosultságot rendezheti: 

• az Üzemi Tanács és a munkáltató között megkötött üzemi megállapodás, 

arra való hivatkozással, hogy az FB tagot a törvény előírásai szerint  az ÜT 

delegálja, vagy 

• az üzemi megállapodásnál is erősebb jogosultságot jelent, ha a 

munkaadó egyoldalú kötelezettség vállalást ad ki írásban az ÜT (FB)  

elnökének kezdeményezésére  a munkavállaló tag(ok) munkaidő alóli 

mentesítéséről és díjazásáról a fentiekhez hasonló tartalommal. 

 

A munkaidő kedvezmény kapcsán megjegyzendő, hogy ennek meghatározása 

akkor is indokol lehet, ha az FB munkavállaló  tagja egyéb tisztsége 

(szakszervezeti, ÜT) folytán teljes munkaideje alóli felmentésre  jogosult. Az FB 

tagsághoz társuló munkaidő kedvezmény ugyanis felszabadíthat az egyéb 

tisztség(ei) okán élvezett munkaidő kedvezményt, amely ezáltal más 

tisztségviselő javára csoportosítható át. 

 

Végül, de nem utolsósorban, indokolható, hogy a munkavállaló tag szakértői 

támogatást is  igénybe vegyen az FB elé kerülő dokumentumok, 

előterjesztések  véleményezése céljából. Erre vonatkozóan felmerülhet 

valamilyen költség átalány képzése és felhasználása az FB munkavállaló tag 

részéről, pl. FB ülésenként egy szakértői nap szakértői támogatás 

igénybevételének formájában. Egy ilyen szakértői napot kb. bruttó 80 ezer Ft / 

nap  díjjal lehetne elszámolni az FB működési költség keretének a terhére 

(jelenleg az uniós  pályázati kiírásokban ez az  idehaza szokásosan elfogadott 

összeg a szakértői napi díjra). 


