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A gyógyintézetek miiködési rendjéről, illetve szakmai vezető testtiletéről szóló 43/2003. (vtl. 29.)

ESzCsM rendelet 9. $ (2) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kené:ry Gyula

Kórház és Rendelőintézet (a tovóbbiakban; Kór}uíz) tóigxzgatőjaként, a Kórház Munkehelyi

étkeztetés rendjéről srÁlő szabilyzatát (a továbbiakban: Szabályzat)

- a személyijövedelemadóról szólÓ l995. évi CXVII. törvényrc;

- azErzsébet-programról szőlő20l2. évi CI[. törvényre;

- az Erzsébet-utalvány kibocsátásaról szóló 39/20l l' (x]. 29.) KIM rendeletre;

- a közétkeztetésre vonatkozó táplálkoás_egészégügyi előírásokrol szőlő 37/2014 (IV.

30.) EMMI rendeletre;

- valamint az egészségügyi szolgáltatások nyujtasához szükséges szakmai

minimumfeltétclekről szőlő 60/2003. (x. 20.) ESzCsM rendelebe tekintettel,

Íigyelemmel a Kórház Szervezeti Működési SzabáiyzatÁtr4 Kollektív Szerződésere,

Közalkalmamtti Szabálpatitra- az alábbiak szerint állapítom meg:

I. Áttrlános rendelkezégek

l. A személyi jövedelemadórol szóló 1995. évi CxuI. törvény szerínt a Kórház beren kívlili

juttatást adhat a Kórház területén foglalkoztatottak részére.

z. Munkahelyi étkeztetesi szolgáltatás, az az étkeztetés, arnelynek keretében az adott

munkáltató munkavállalóit ellátó, és a munkáltatÓ telephelyén miiködő étkezőhelyen

felhasználható utalványt vagy elekhonikus adatlrordozót biztosít a munkáltató'

3. A Kórház főigazgatója azétkezés igénybevételét a Klrháznál alkalmazottak családtagiai és

a Kórháztól nyugdíjaz'ottak részére is engeclélyezlrefi, ha ez az ékczések sérelme nélkül, az

adott konyhai kapacitás mellett biaonságosan megoldható.

4. A Kórházban folyÓ munkahelf étkeztetésre a közetkeztetésre vonatkozó táplálkoás-

egészségügyi olőírásolrról szóló 37D0I4.0V. 30.) EMMI rcndelctc iranyadó.

II. A szabályozás cé[ir és hatálya

l. Jelen Szabát|yzat a munkahelyi étkeztetésre vonatkozó elöírások <isszefoglalása az

érvényben levő jogszabályokra figyelemmel.
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2, Jelen Szabályzat hatáIya kiterjed a Kórhríz által végzett munkahelyi étkeztetésre és az aú'

igénybevevő Kórházrrál foglalkoztatott valamennyi egészségüryi dolgozóral,

egészségügyben dolgozóra2, illettíleg vendégétkezökre3 (a továbbiakban együtt: étkezök).

III. A munkáltatónál foglalkoztatottak munkahelyi étkeztetése

l. Munkahelyi (üzemi) étkeáetésnek minősülő szolgáltatás keretébEn a Kőrház telephelyén

'mtiködő 
étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában a Kórhríz biztosítja a

fo glalkoáatottak munkahelyi étkeztetését.

2. A Kórháznál foglalkoztatottak az Étkeztetés_ellátrási Csoport által elkészített ebédet vehetik

igénybe'

3. A foglalkoztatott egészségi állapotára tekintettel un. diétás mentit (étrendet) is igényelhet,

melynek összege az 1, számú mclléhletben van meghatrítozva.

4. A Kórház az általa biaosított étkezsshez étlapot készÍt és azl az étkezők által jól látható

helyen kifllggeszti. A Kórhráz a diétás étrendet a nem diétás étrendtól elklllönítetten tünteti

fel az étlapon.

5. A választott menü megfizetésere a jegypétvtátrban van lehetőség. A jegypénztrír készpénzen

kívül Ensébet-utalványt is elfogad.

6. Az eMdjegy énékesítésének rendje _ hétköznapokon - az alábbi:

Hétfön 9 óra 30 percig -' Keddre

Kedclen 9 rjra 30 Percig ---Szerdára

Szerdán 9 óra 30 percig +Csütörtöke, Péntekre

Csiittlrtökiin 9 óra 30 percig ---+Szombatra, Vasárnapra

Pénteken 9 óra 30 pcrcig +Ilétfőre

7. Amennyiben az ebédjegy értékesítésének rendjében (például: az Ílnnepnapok miatQ változás

történík, azÉtkeztetés-ellátási Csoport vezetője időben tajékoáatást nyujt.

8. A jegypénztárban naponta pénztr{raínísra kerül sor. A pénaárnapló és a kiadási bizonylat l
példírnyrr mindcnnap a Pénziigyi és Számviteli osaály részére ótudúsxÜ kcrül. A Krthríz

számlájára az ebédjegyteljes összegét naponta beÍizetni szükséges.

I E4észrégügli dolgozó: mindan egészségngyi tevékcnységct végző természetes szonély,
- ki az általa ellátott egészségügyi tcvékenység végzésérejogosÍtó szakkepmítfusel reodelkvzik' vagy
- aki nem rendelkezik egészségtryi tevékenpég rÉgzésérc jogosítÓ szakképesltésscl, de köaremtiködik a szakképesítéssel

_ rendelkezó egészségtlgyi dolgozók által ellátandó feladatokbao.t Egcutógüg'ban dolgtlzti: ar cgúszségllgyi rlulgozól alá ncnr tartozo, az cgéseségugyi szulgúItatr5vul ü szo]gáltatÖ rrrükodöképesscgónck,
illetve az egészségÍlgyi szolgáltatások Üzemelteteséns& bizlositása oéljáMI munkavégzésre irányu|ójogvismny létesítl személy'! 

Vendégértrező: z egiészségllgyi intézrneny]é] kÓzalkalmaznni jogvisznnyhan ne;rn álló, de ott rnunkatrelyi étkeztelést igénybe vevö
szclucly, ltlcér(ve a alkalmazott kÖzeli hozzátanozóját és a KoÍh,tr nyugdijasát is
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9. A vő|tnpénz 20.000,- Ft, azaz húszezer forint, mely a jegyiroda páncélszelaérryében kerül

elhelyezesre.

10. Munkahelyi étkeztetés körében szeszesítalt kiszolgálni és foryasztani tilos!

Iv. Az Étkeztetés_ellátási Csoport fo$alkoztatottjainak biztosított étkezés

l. AzÉtkeztstés_ellátási Csoport tagjai _ választásuk szerint - jogosultakl

- a Kórház által biztosított reggeli és ebéd (együtt: étkezés) igénybevételére, vagy

- általuk a munkahelyre (a munháltató áItal biztosított helyiségben tárolt) behozott

étel fogyasáására.

2. A nevezett csoport tagsai választási jogukkal l 2. satmú nelléklet szerinti nyilatkozat útjárr

élnek. A nyilatkozattevönek modjában áll a tárgyhót követő hónapra vonatkozóan eredeti

nyilatkozatát rnegváltoztatni. A nyilatkozat leadási határidcje a tárgyhó utolsó hetében

szerda 9:00 óra'

V. A Kórház által biztosított étkezés

l. Az igénybevett étkezés bruttó rínít, és nettó nyersanyagköltségét az 1. sruÍmú metlékla

tartalmant.

2. Az étkezési díjat legalább egy hétre vonatkozőan _ beosaásának megfelelően - clóre a

jegypénztrír nyiwatartási rendjének megfelelöen készpénzben, vagy Erzsébet_utalvrány által

szülséges megfizetni,

3. Az cbédjegy értékesítésckor a kapott össz-egröl készpénzfiz.etési számla és pénáárbevételi

bizonylat kertil átadásra. A pénz befizetését az áwevő aláírásrával igazolja.

4. Az előre megfizetett ebédjegyek átruházása kizÁrt" a Kórhríznak nem áll módjában a

visezevósárlrísuk.

5. A reggeli, és az ebéd elfoglasztásának helye a dolgozói ebédlö'

vI. A Kórház terüIetére behozott étel fogyasztásának rendje

l. Az élelmiszerbiaonság megörzése céljából, a következőkben részletezett etjánísrend

betartása valamennyi a Kórház által biztosított étkezést igénybe venni nem kívánó

csoporttag (továbbiakban: c soporttag) köte lessége.

2. A reggeli és az ebéd elfogyasztásakizÁtő\ag aZ erre a célra létrchozott étkezdében az alább

részletezett idöpontokban történhet:
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Reggeli Ebéd

Hétköznap 7:00-9:00
l0;30-12:00

l3;ffi-14:00

IIétvége/Ünncpnap 7:30-8;00
l0:30-l I r00

12:00-12:30

A reggeli és az eMd közötti időszakban az étkezÁe zár.tatatt.

Az étkezde nyitásáért és zánísáért a müszakvezető felelős, az alábbi

betartása mellett:

nyitvatartási rend

Nvitás 7Árás

IIétkiiznap munkakezdésh ez igamdva 15:45

IIétvége/Ünnepnap munkakezdéshez igazodva l4:00

A Kórházban a munkavégzés tertiletére étclt bevinni tilos, ezért a munka megkezdése előtt

- munkaidőn kívüI _ a behozott ételnek az étkezdében történő elhelyezése szükséges,

melynck minősegéért és megőrzcséért a Kórház felelósséget nem váltal.

A saját felelősségre behozott étel dobozának címkéjén a tulajdonos nevét, és behozatalának

dátumát fel kell tüntetni.

A Kórtuíz az étkezde megfelelő haszrrálatanak biztosítása érdekében az a|őbb felsorolt

oszközöket biztosítja:

- l db mikrohullámú sütö;

- 3 db hiitőgép,

- 40 dbüinyér;

- 40 ab cvöeszköz;

- 40 db pohár;

- 40 db tálca'

A Kórhríz által rendelkezésre bocsátott - megjelölt - eszkÓzök rendeltetésszerű használata,

i l letve állagmegóvása valamennyi csoportúag kötelessége.

Az étkezeshez haszrált eszközöket a csoporttag köteles az étkezés befejeztével - mosogatás

céljából _ a mosogatÓ helyíségbe elvinni'

10. A higiéniai és biaonsági előírásokra fordított fokozott figyelem mellett, a csoporttag saját

maga köteles gondoskodni az általa behozott ételhordó tisztántartásáról' Az ételhordó

felvételére naponta - munkaidő után _ az étkezde zfuásánakidőpondáig van lehetőség.

9.
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1l, A csoporttagok kiárólag az óltalult Llelruzutt étcl fugyasztr{sríra jogosultak, a konylra

tertiletén és a hozzrítartozó helyiségekben lévő ét€l-ital tbgyaszttísára n€m. A konyha és a

honátartom hetyiségek kameníval rnegfi gyelt területek.

1 2. A fent leírt eljárásrend betartásának ellenörzésére:

- a logisaikai osztályvezető;

- azétkeztetés-elláüísi csoporWezető;

- a mindenkori műszakvezető, és

- a bizÍonsági szolgálat

jogosult.

13. A betegélelmezés megóvása érdekében, az élelmiszerek trírolási körÍilményeire a Kórház

fokozott Íigyelmet fordít, ezÉrtaz ellenőrzési jogkörökkel rendelkező személyek a 48 órán

tul trárolt éte lt edényzetiikkel cryütt jo gosultak kidobni.

14. A Munkaügyi és Bérszárnfejtési Eljárási Szabőlpt rendelkezéseire figyelemmel a szÓbeli,

illetve írásbeli figyelmeztetés joga a logisztikai osztályvezetőq és az étkeztetés-ellátási

csoportvezetöt illeti meg.

VII. Értelmező rende|kezések

l. Béren kívüli'iuttatasnak minősül a munkavállalónak a választása szerínt:

a) munkahelyi (üzemi) étkezüetésnek minős{ilő szolgáltatas keretében a rnunkáltató

telephelyén müködö étkezőhelyen mogvalósuló ételfogyasztrís formájában

jövedelemből juttatott hozzájárulás (ide érwe a kizárólag az adott munkáltató

telephelyén miiködő rnunkahelyi (iizemi) étkezőhelyen az említett értékben és

oélra felhasználható - a munkáltató vagy az étkezöhelyet itzemeltető személy által

kiboosátott - utalványt' clektronikus adathordozót is), és l vagy

b) Erzsébet-utalvríny formájában jövedelemből juttatott hozzájárulás (az adóéven

bolül utÓlagosan adva is).

2, Nyersanyaglalrsdg (norma): az élelmezésÍ nyersanyag beszeÍzési költségének egy

élk'ezóre jutó napi összege.

3. Diétás étrend: olyan ételekböl osszeállított étrendo amely kttlönleges összetételétre va1y az

elóállítása során alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasaók speciális

táplálkoási igényeit elégítik ki, akik számára sajátos egészségi állapotuk bizonyos

anyagr.lk cl lenórzött mértékben töfténő fo gyasztását teszi indokolttá.



Y.trl.Záró..ild*Ik 
"o"k

l' Jelen szabályzat2015. janrlír 1. napján lfo hatálvba és visszavonásig érvényes, ezzel

cgyídejüleg a korábbiMunkahelyi édremetéq renrljeről szóló szabátyzat hoffilyót veszti'

Debrecen, 2015. január l.

Pénrügi ellenjegzés:
Debrecerq 2Ol5.január l. 

A
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{ Nocsiidi tswa{

v."d*ági 
igazlató

Zsolt Tibor
föigazgató
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1, szúmúmelWklet

ÉrxnzÉpl DÍJAK

NETTO nyersa4yagköltseg

A foglalkoztatott áital

igényelhetö ebéd
196,- Ft 600,- Ft

Etkeztetés-ellátási csoport

tagiainak étkeztetése

(reggeli+eMd)

2?0,-Ftlnáp 445,-Ftlnap

Diétás ebed 244,-Ít 741,-Ft

Debrecen, 20t 5. január 1.

gazdasági ignzgató

-
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