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ÁLTALÁNOS 

 

 A munkavállalónak a munkát úgy kell végeznie, hogy a munkatársait ne zavarja.  

 

 A munkahelyen minden esetben munkaképes állapotban kell megjelenni. 

 

 A számítógépen található programok közül csak azok használata engedélyezett, amelyek 

a munkavégzéshez szükségesek. 

 

 Internet, levelezés, stb. magáncélú használata, a Magyar Telekom Nyrt. erre vonatkozó 

szabályozásának megfelelően kell, hogy történjen. 

 

 Hívás közben bármilyen, nem az ügyintézéshez kapcsolódó tevékenység végzése TILOS! 

 

 A központ biztonsági szabályzata értelmében laptopot, tabletet, stb. a központ területére 

bevinni, valamint külső adathordozót munkaállomáshoz csatlakoztatni csak az operatív 

vezető/központvezető/csoportirányító engedélyével lehetséges. 

 

 Hívások közötti időszakban mobiltelefont használni nem megengedett. A teremben 

mobiltelefon csak és kizárólag néma, illetve kikapcsolt állapotban lehet, nem látható 

helyen (pl. táskában, zsebben). Ez alól kivételt képez, ha a mobiltelefon munkaeszköz 

vagy a munkavégzéshez kapcsolódik a beszélgetés (ITSH, monitoring). 

 

 Az operátori teremben ételt fogyasztani szigorúan tilos! Bármilyen étkezés csak és 

kizárólag a konyhában, illetve a pihenőben történhet. A folyadék fogyasztása 

megengedett, de csak zárható üvegből/palackból. 

 

 Amennyiben valamelyik, a munkáltató számára szükséges adat változik, azt mihamarabb 

jelezni kell a melodiakszeged@telekom.hu e-mail címen. 

 

 Dohányozni, elektromos cigarettát valamint dohányzást imitáló (elektronikus) eszközt 

használni csak az erre kijelölt helyen lehet: az épületen kívül, a bejárattól 5 méterre. 

 

A dohányzásról leszokáshoz segítséget kaphat: 

06 40 200 493 | www.leteszemacigit.hu 

 

 

mailto:melodiakszeged@telekom.hu?subject=Adatváltozás
file:///C:/Users/zsilka1laszc10/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DK0TA8SW/www.leteszemacigit.hu
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BELÉPÉS A CALL CENTER TERÜLETÉRE  

 

 A központ területére történő be- és kilépés chipkártyával kell, hogy történjen.  

 

 A portaszolgálaton, név bemondásával vehető fel a kártya és az adott napi tevékenység 

befejezésével az ügyeletben levő portásnak kell leadni.  

 

 A kártyát minden ki- és belépéskor érvényesíteni kell! 

 

 A portaszolgálat minden óra 55 perctől 10 perc szünetet tart. Ezen időszakban nem lehet 

kártyát igényelni. 
 

 Csúcsidőben (munkanapokon 7:30-9:30 és 12:30-14:30) a megnövekedett forgalom miatt 

előfordulhat, hogy várakozni kell, javasolt hamarabb érkezni.   

 

 A kártya felvételét követően, bármely a kártyában keletkező anyagi kár a munkavállalót 

terheli. 
 

 

NÉVRE SZÓLÓ BELÉPŐKÁRTYA: 

 Azon munkavállalóink részére, akik legalább 6 hónapja végzik jelenlegi tevékenységüket, 

lehetőségük van névre szóló, fényképes belépőkártyát igényelni. 

 

Belépőkártya igényt a melodiakszeged@telekom.hu címen kell jelezni, „Belépőkártya 

igénylés” tárggyal. Az e-mailnek tartalmaznia kell egy legalább 480x640px méretű képet, 

valamint az igénylés tényét. 

 

 A kártyaigénylésnek nincs költsége, a munkavállaló csak használatra kapja, munkaviszony 

megszűnése esetén le kell adnia az operatív vezetőnek vagy a rendszermenedzsernek. 

 

 

A belépőkártya elvesztése vagy megrongálódása a munkavállaló felelőssége. Ennek díja 

vendégkártya esetén 10.000Ft, névre szóló kártya esetén 15 000 Ft.  

 

 

 

mailto:melodiakszeged@telekom.hu?subject=Belépőkártya%20igénylés
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BEOSZTÁS 

 

 A beosztások fél hónapra készülnek az előre leadott beosztásigények alapján. 

 

 A beosztások elbírálása az 1. számú mellékletben található pontrendszer szerint történik. 

Az igény elkészítésének legkésőbb az aktuális hónap első napját megelőzően 1 héttel 

20:00 óráig kell, hogy megtörténjen.  

 

 A beosztásigény leadása minden munkavállalóra nézve kötelező! A beosztásigény 

leadásának elmulasztása (a figyelmeztetésen kívül) az utólagos igények hátra sorolását 

vonja maga után.  

 

 A napi beosztás minimális hossza 3, maximális pedig 12 óra. 
 

 Megszakítással rendelkező műszak esetén a műszakrészek minimális hossza 3 óra. 
 

 Egymást követően maximálisan 6 műszak teljesíthető és minden műszak között legalább 

11 óra pihenőidőnek el kell telnie. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, azt 

mielőbb jelezni kell az operatív vezetőnek vagy a rendszermenedzsernek! 
 

 Rendkívüli események hatására úgynevezett tartalékos műszak kerülhet kiosztásra. A 

műszakok maximális hossza 2x15 perc lehet és minden esetben az adott napi műszakhoz 

kell csatlakozniuk. A ledolgozási kötelezettségről minden esetben az operatív vezető vagy 

a rendszermenedzser értesíti a munkavállalót e-mailben, legkésőbb a normál műszak 

befejezése előtt 5 perccel. Amennyiben a megadott ideig nem kerül kiosztásra a 

tartalékos műszak vagy nem érkezik meg az értesítés, nem kell ledolgozni! 
 

MINIMUM ÓRASZÁMOK 

 Félhavi, minimum teljesítendő óraszám: 35 óra 

 Havonta, minimum hétvégén (szombat, vasárnap) teljesítendő óraszám: 16 óra 

 Havonta, minimum 06:00-12:00 között kezdődő műszakok összes óraszáma: 12 óra 

 Havonta, minimum teljesítendő óraszám: 70 óra 
 

A teljesítendő óraszámokat a huzamosabb távollét időarányosan csökkenti. Amennyiben a 

csökkentett teljesítendő óraszám 3 óra alatti, úgy az 0-ra módosul, tehát az adott feltételt nem 

szükséges teljesíteni. 
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UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁSOK 
 

Az utólagos módosításkérelmek elbírálását minden esetben az operatív vezető végzi! 

 

 NORMÁL LEMONDÁS  

A munkavállaló adott napi beosztásától részben vagy teljes egészében szankciómentesen 

lemondhat legkésőbb a beosztás napját megelőzően 1 héttel 20:00 óráig.  

A lemondás csak abban az esetben tekinthető megvalósultnak, ha a munkavállaló igényét 

az operatív vezető elfogadta és erről értesítést küldött. 

 

 UTÓLAGOS MŰSZAKVÁLLALÁS/MŰSZAKCSERE 

A munkavállaló rögzíthet utólagos műszakvállalás/műszakcsere kérelmet legkésőbb a 

beosztás napját megelőző nap 14:00 óráig. Az e-mailben fel kell tüntetni a műszak pontos 

dátumát és időtartamát. Van lehetőség utólagos műszakcserére, melyben lemond a már 

meglévő műszakjáról, helyette vállal egy másik, azonos hosszúságú műszakot. 

Az utólagos műszakvállalás/műszakcsere csak abban az esetben tekinthető megvalósultnak, 

ha az igényt az operatív vezető elfogadta és erről értesítést küldött. 

 

 MEGBESZÉLT CSERE 

Az az utólagos igény tekinthető megbeszélt cserének, amely esetén a munkavállaló az igényét 

egy kollégájával előre egyezteti és annak tényét mindkét munkavállaló e-mailben megerősíti. 

A megbeszélt csere elbírálása az operatív vezető feladata. A megbeszélt cserék elbírálása csak 

abban az esetben lehetséges, amennyiben az igény rögzítése a következő határidőkig 

megtörténik:  

 Munkanapokra szóló csereigény legkésőbb az előző munkanap 14:00 óráig 

 Munkaszüneti napokra és pihenőnapokra (általában hétvége) szóló csereigény 

legkésőbb az azt megelőző munkanap 14:00 óráig 

A megbeszélt csere lehet:  

 Teljes műszak csere 

 A műszakot más munkavállaló teljesíti 

 A műszak egy részét más munkavállaló teljesíti 
 

Több ugyanolyan vagy hasonló igény esetén az dönt, hogy ki adott le korábban igényt. 
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MŰSZAK 

 

MŰSZAK MEGKEZDÉSE 

 A munkaállomások feltöltése érkezési sorrendben történik. Elsőként a saját 

munkairányítói sorokat kell, ha ott nincs szabad hely, bármely munkaállomás 

elfoglalható. 

 

 A műszak akkor tekinthető rendben megkezdettnek, ha a munkaállomáson a műszak 

kezdete előtt legalább 1 perccel JobCTRL tevékenység figyelő is elindult, valamint a 

műszak kezdeti időpontjára az operátor minden munkavégzéshez szükséges 

alkalmazást elindított, bejelentkezett és hívásfogadásra kész.   

 

 

MUNKAKÖZI SZÜNET 

 
Az operátorokat minden, ledolgozott munkaóra után kötelező munkaközi szünet illeti meg, 

melynek mértéke 10 perc (AUX1) vagy két ledolgozott munkaórát követően 20 perc (AUX2) 

lehet. A szünetek összevonásának és igénylésének leírása a MagicBookban érhető el. 

 

 

MŰSZAK BEFEJEZÉSE 

A munkaállomásból kijelentkezhet és a műszak befejezettnek tekinthető, ha az operátornak 
nincs az adott műszakhoz kapcsolódó elmaradt tevékenysége. 
 
 
 
 

A mindennapi munkavégzés további szabályait a 4. számú melléklet tartalmazza! 
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KÉSÉS 

 

 

Késésnek minősül, ha a munkavállaló nem a szabályoknak megfelelően kezdi meg a műszakot. 

A késés/hiányzás abban az esetben lehet igazolt, ha:  

- Írásban jelzi a késés tényét legalább 10 perccel a műszak megkezdése előtt. 

- A késés hossza nem haladja meg a 30 perccet. 

- A hónapban az összes igazolt késése nem haladja meg a 30 percet. 

 

NEM OPERÁTORI HIBÁBÓL ADÓDÓ KÉSÉSEK 

Nincs szabad munkaállomás 

 Legkésőbb a műszak kezdete előtt 10 perccel jelezni kell az operatív vezetőnek. 

RES/JobCTRL bejelentkezési hiba 

 Legkésőbb a műszak kezdete előtt 5 perccel jelezni kell az operatív vezetőnek, ezt 

követően megkezdhető a 2. számú melléklet szerinti jelszó visszaállítás folyamata. 

 

BETEGSÉG 

Betegség esetén, a munkavállaló köteles a betegség tényét legkésőbb a műszak megkezdése 

előtt 30 perccel jelezni az operatív vezetőnek, valamint az orvosi vizsgálatot követően jelezni 

(e-mailben vagy SMS-ben) az újbóli keresőképesség dátumát. A betegség tényéről minden 

esetben igazolást köteles hozni, mely az összes törölt műszakot lefedi. Az igazolásnak 

„ORVOSI IGAZOLÁS A KERESŐKÉPTELEN ÁLLOMÁNYBA VÉTELRŐL” (rózsaszín táppénzes 

papír) típusú nyomtatványnak kell lenni. Ha a betegség kezdete műszakban történik, akkor 

telefonon vagy személyesen kell értesíteni az operatív vezetőt vagy a rendszermenedzsert, 

majd a fenti lépéseket követni.  

 

 

Az igazolás leadásának legkésőbb az adott hónap utolsó napján meg kell történnie. 

Amennyiben a betegség ténye a hónap utolsó napján is fenn áll, úgy 3 napon belül el kell 

juttatni az operatív vezetőnek vagy a rendszermenedzsernek.  
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HATÁRIDŐK 

 

 

 

 

ÉRTESÍTÉSEK 

 

SMS-ben: 

 Az adott műszak és az utólagos vállalás, csere, megbeszélt csere pozitív elbírálásáról 

szóló értesítés között nem telik el legalább 24 óra.  

 

 

E-mailben: 

 Az adott műszak és az utólagos vállalás, csere, megbeszélt csere pozitív elbírálásáról 

szóló értesítés között több, mint 24 óra telik el.  
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HUZAMOSABB TÁVOLLÉT 

 

A munkavállaló huzamosabb távollét (a fizetés nélküli szabadság megfelelője) kérelmet adhat 

le, ha a tervezett hiányzása meghaladja az 5 napot, de nem több 15 napnál, legalább a távollét 

kezdete előtt 2 héttel. A huzamosabb távollét elbírálása az operatív vezető feladata.  

Huzamosabb távollét alatt a kötelező teljesítések időarányosan kerülnek számításra. 

Amennyiben a teljesítendő óraszám 3 óra alatti, úgy az 0-ra módosul, tehát az adott feltételt 

nem szükséges teljesíteni. 

Huzamosabb távollét igényt csak abban az esetben adhatnak le a munkavállalók, ha a 

távollétet megelőző hónapban teljesítették a havi minimum óraszámot. Havonta maximum 

1 távollét igényelhető és minden távollétet tartalmazó hónapot egy távollét nélküli 

hónapnak kell követnie. 

A huzamosabb távollét igény nem vonatkozik az „Utólagos igényekre” és a már meglevő 

műszakokra, így azokat a munkavállalónak kell törölnie, cserélnie, teljesítenie a szabályoknak 

megfelelően.  

 

BÉREZÉS  

 

 Alapdíj Prepaid tevékenység esetén: bruttó 1060 Ft/óra 

 Alapdíj Domino tevékenység esetén: bruttó 1060 Ft/óra 

 Alapdíj Mobil L1 tevékenység esetén: bruttó 1060 Ft/óra 

 Alapdíj Otthoni L1 tevékenység esetén: bruttó 1060 Ft/óra 

 Alapdíj Integrált általános tevékenység esetén: bruttó 1200 Ft/óra 

 Alapdíj OCSCS tevékenység esetén: bruttó 1200 Ft/óra 

 Alapdíj PACS tevékenység esetén: bruttó 1200 Ft/óra 

EGYÉB / BELSŐ JUTALMAK 

Az alapdíjon felüli juttatások jellegét és szabályait a Magyar Telekom Nyrt. határozza meg. 

Kivételt képeznek a Meló-Diák Alföld Iskolaszövetkezet által publikált belső jutalmak. 

 

A 3. számú mellékletben található leírás alapján ki lehet kalkulálni a várható havi jövedelmet.  

 

KEDVEZMÉNYES DOLGOZÓI DÍJCSOMAG 

A munkavállaló 200 ledolgozott óra után igényelhet kedvezményes dolgozói díjcsomagot. 

Részletes leírás és tájékoztató a MagicBookban található. 
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ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYOK 

A központ területén mindenki köteles betartani az Etikai Kódex öltözködésre vonatkozó 

előírásait, amelyek a Teleportál felületén érhetőek el. 

 

NEM ELFOGADOTT NŐK ESETÉBEN 

 Olyan felső, amelyből kilátszik a has, a köldök vagy a váll 

 Top, mélyen dekoltált, átlátszó blúz vagy ruha  

 Papucs  

 Melegítő 

 Forrónadrág, miniszoknya, stb. 

 Sapka, kalap illetve egyéb fejfedő az épületen belül 

 

NEM ELFOGADOTT FÉRFIAK ESETÉBEN 

 Ujjatlan felső, trikó, egyéb felső, amelyből kilátszik a mellkas 

 Papucs 

 Melegítő 

 Extra rövidnadrág, stb. 

 Sapka, illetve egyéb fejfedő az épületen belül 

 

Amennyiben nem teljesülnek az öltözetre vonatkozó szabályok, az operatív vezető szóbeli 
figyelmeztetést követően hazaküldheti a munkavállalót átöltözni. Az emiatt kiesett műszak 
vagy műszakrész igazolatlan hiányzásnak minősül. 

 

 

Tipp: Tartósan meleg időszakban érdemes váltásruhával készülni és átöltözni közvetlenül az 
érkezés után. 
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SZÖVETKEZETI TAGSÁG 

 

SZÖVETKEZETI TAGSÁG FELTÉTELE 

A szövetkezeti törvény értelmében, iskolaszövetkezeti foglalkoztatás keretein belül csak és 

kizárólag akkor történhet munkavégzés, ha: 

 az illető tagja az iskolaszövetkezetnek 

 az adott szemeszterre igazolta az aktív/passzív tanulói/hallgatói jogviszonyát 
 
ÉRVÉNYESSÉGEK 

Minden jogviszony csak az adott szemeszterre/félévre érvényes. Ezeket rendszeresen 

időközönként meg kell újítani.  

Az első szemeszter érvényességi ideje: szeptember 1-től március 31-ig, érvényesítési határidő: 

február 28.  

A második szemeszter érvényességi ideje: február 1-től október 31-ig, érvényesítési határidő: 

szeptember 30.  

Azon tagjaink, akik az érvényesítési határidőig nem igazolják jogviszonyukat, korlátozottan 

vállalhatnak munkát, az érvényességi időn túl beosztást nem vállalhatnak.  

A MELÓ-DIÁK tagságról részletes leírás az 5. számú mellékletben található. 

 

TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSE 

A tevékenység megszüntetése minden esetben írásos (e-mail) formában kell, hogy 

megtörténjen. A jelzést a melodiakszeged@telekom.hu címre kell megküldeni. 

A távozás feltétele, hogy a munkavállaló a felmondási időpontján túl ne rendelkezzen 

elmaradt feladattal, valamint, hogy a hátralevő időszakra ne rendelkezzen teljesítendő 

műszakokkal.  

A nem teljesített órákat igazolatlan hiányzásként kezeljük. 

 

A fentiek be nem tartása a prémiumrendszerekből történő kizárást és a további 

munkalehetőségek korlátázását jelenti az Iskolaszövetkezetnél.  

 

SZÖVETKEZETI TAGSÁG MEGSZÜNTETÉSE 

Az iskolaszövetkezeti tagság megszüntetését és a tagdíj visszafizetését az Iskolaszövetkezet 

irodájában lehet kezdeményezni személyesen, legkorábban az utolsó havi munkabér 

kifizetését követően. 

mailto:melodiakszeged@telekom.hu?subject=Felmondás
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FEGYELMI ELJÁRÁSOK / KÖTBÉR 

 

ALAPVETŐ VÉTSÉGEK ÉS BÜNTETÉSEK 

Az alábbi táblázat az adott ciklus 1 esetére vonatkozik! Minden további eset halmozódik. 

Vétség Büntetés 

Igazolatlan hiányzás Kötbér 

Beosztásigény elmulasztása Szóbeli figyelmeztetés 

Félhavi kötelező óraszám nem teljesítése Szóbeli figyelmeztetés 

Havi kötelező óraszám nem teljesítése Írásbeli figyelmeztetés 

Havi kötelező hétvégi/délelőtti óraszám nem teljesítése Írásbeli figyelmeztetés 

Mindennapi munkavégzés szabályainak be nem tartása Írásbeli figyelmeztetés 

Mobiltelefon használata munkavégzés közben Szóbeli figyelmeztetés 

Munkavégzés közben nem megengedett tevékenység végzése Írásbeli figyelmeztetés 

Öltözködési szabályok megszegése Szóbeli figyelmeztetés 

 

 

KÖTBÉR 

Igazolatlan hiányzás esetén kerül alkalmazásra, a nem teljesített időszak függvényében.   

Mértéke: 2000 Ft/óra, melynek legkisebb elszámolási egysége 15 perc, azaz 500 Ft. 

Reklamáció: 
Minden hónap első munkanapján publikálásra kerül az előző havi kötbéreket tartalmazó 
táblázat, melynek korrekcióját a munkavállaló legkésőbb a publikálást követő második nap 
12:00 óráig igényelheti.  

 

Szóbeli és írásbeli figyelmeztetések 

3 szóbeli figyelmeztetés írásbeli figyelmeztetést von maga után. További 2, összesen 3 írásbeli 
figyelmeztetés a munkaviszony azonnali megszüntetését eredményezi. Ezen figyelmeztetések 
minden félévben törlésre kerülnek. 
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IGAZOLATLAN HIÁNYZÁSNAK MINŐSÜL 

 Nem érkezik jelzés az operatív vezetőnek a műszak kezdete előtt legalább 5 perccel 
és a műszak megkezdése nem történik meg az előírásoknak megfelelően. 

 

 Nem érkezik jelzés az operatív vezetőnek a műszak kezdete előtt legalább 30 
perccel és a munkavállaló betegségre hivatkozva nem veszi fel a munkát (kivétel, 
ha betegség miatt akadályoztatva volt). 

 

 Nem érkezik jelzés az operatív vezetőnek a műszak kezdete előtt legalább 5 
perccel, és a munkavállaló tömegközlekedési eszköz késésére vagy hibájára 
hivatkozva nem veszi fel a munkát (erről nem tud igazolást felmutatni). 

 

 Betegségét nem tudja a megfelelő módon igazolni vagy nem jelzi az előírásoknak 
megfelelően a betegsége időtartamát (e-mailben vagy SMS-ben).  

 

 Érkezik jelzés az operatív vezetőnek a késés tényéről - legalább 5 perccel a műszak 
megkezdése előtt, de a késés hossza meghaladja a havi 1x30 vagy 2x15 percet.   

  

 

Munka felvétele pontokban (Mindegyiknek teljesülnie kell egyszerre!) 

 JobCTRL indítás műszak kezdete előtt minimum 1 perccel 
 

 Az operátor bejelentkezett a C4-be a műszak kezdete előtt 1 perccel 
 

 A munkaállomás hívásfogadó állapotban van a műszak kezdetére 
(a munkavégzéshez szükséges rendszerek elindítva, az operátor bejelentkezve)  
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ELÉRHETŐSÉGEK 

 

melodiakszeged@telekom.hu 

 Beosztásigények, lemondás, műszakvállalás, csere 

 Huzamosabb távollét 

 Munkavégzéssel kapcsolatos problémák (jelszóhiba, rendszerhiba, stb.) 

 Munkaidőproblémák 

 Betegségek jelzése 

 Szövetkezettel kapcsolatos kérdések 

 Felmondás 

 Bérreklamáció 

 

Zsilka László – projekt- és operatív vezető 

+36 30 232 2827 – zsilka.laszlo@ext.telekom.hu 

Telefonon elérhető minden munkanapon 8:00-tól 16:00-ig, e-mailben bármikor. 

 

Tódor Kinga – rendszermenedzser, helyettes vezető 

+36 30 586 0530 – todor.kinga@ext.telekom.hu 

Telefonon elérhető minden munkanapon 8:00-tól 16:00-ig, e-mailben bármikor. 

 

Munkacsoportok a Facebookon: 

Meló-Diák X MT Szeged https://www.facebook.com/groups/mdmtszeged/ 

Meló-Diák X MT Mobil https://www.facebook.com/groups/mdmtm/ 

Meló-Diák X MT Otthoni https://www.facebook.com/groups/mdmto/ 

Meló-Diák X MT Integrált https://www.facebook.com/groups/mdmtia/ 

Meló-Diák X MT OCSCS https://www.facebook.com/groups/mdmtocscs/ 

Meló-Diák X MT PACS https://www.facebook.com/groups/mdmtpacs/ 

 

A munkacsoportok kivételével a Facebook nem minősül munkaeszköznek, így az ezen 

keresztül érkező jelzések elfogadása vagy bármilyen, munkával kapcsolatos kérdésre történő 

válaszadás az operatív vezető és a rendszermenedzser egyéni döntése. A megtagadás miatt 

felelősségre nem vonható! 

mailto:melodiakszeged@telekom.hu
mailto:zsilka.laszlo@ext.telekom.hu
mailto:todor.kinga@ext.telekom.hu
https://www.facebook.com/groups/mdmtszeged/
https://www.facebook.com/groups/mdmtm/
https://www.facebook.com/groups/mdmto/
https://www.facebook.com/groups/mdmtia/
https://www.facebook.com/groups/mdmtocscs/
https://www.facebook.com/groups/mdmtpacs/
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1. számú melléklet: Deadpool 

 

MELÓ-DIÁK Deadpool Pontrendszer 

Loyalty (nap) Pont 
Előző havi 

teljesítés (óra) 
Pont Patronálás (óra) Pont RTM (%) Pont 

0-90 5 0-69 -10 0-8 10 0-60 -30 

91-150 10 70-80 0 9-17 20 60-70 -20 

151-180 15 81-90 10 18-26 30 70-80 -10 

181-210 25 91-100 20 27-35 40 80-90 0 

211-240 30 101-110 30 36-44 50 90-100 25 

241-270 35 111-120 40 45-53 60 100-110 50 

271-300 40 121-130 50 54-62 70 110-120 75 

301-330 45 131-140 60 63-71 80 120-130 100 

331-365 50 141-150 80 72-80 90 130-140 125 

366- 60 151- 100 81- 100 140- 150 

Késés (perc) Pont CSIR Pont Extra Pont 

0-15 0 

e
gy

é
n

i é
rt

é
ke

lé
s 

al
ap

já
n

 

-50 Egyedi elbírálás +/- 

16-30 -10 -40 Új belépő (nincs mért RTM eredménye) 25 

31-45 -20 -30 Huzamosabb távollét 10 

46-60 -30 -20 Lemondás -5 

61-90 -40 -10 Munkafegyelmi probléma -10 

91-120 -50 10 Szünetkésés/szünetkeret túllépés -15 

121-150 -60 20 Indokolatlan státuszhasználat -20 

151-180 -70 30 Szóbeli figyelmeztetés -25 

181-210 -80 40 Írásbeli figyelmeztetés -50 

211- -100 50 Beosztásigény leadásának elmulasztása -100 

 

 Előző havi teljesítés: A beosztás elkészültének hónapját megelőző hónapban ledolgozott óraszám. 

 Loyalty: A Telekom kötelékében töltött napok száma. 

 Patronálás: A patronálással töltött órák.  

 Késés: A beosztás elkészültének hónapját megelőző hónapban történt késések. 

 RTM: A beosztás elkészültének hónapját megelőző hónapban mért RTM eredmények. 

 CSIR: A szakmai irányítók egyéni értékelései. 

 Extra: A pontrendszerben található események, vétségek. 

 

Példa: 
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2. számú melléklet: IT segédanyag 

 

Központi IT Helpdesk telefonszáma: +36 30 930 7878 

RES fiók alapján 

 A-K nevek esetén CCVDI1 használata szükséges 

 L-Zs nevek esetén CCVDI2 használata szükséges 

RES jelszókezelés (elfelejtett RES jelszó visszaállításához): 

MINDEN MUNKAVÁLLALÓNAK KÖTELEZŐ FELIRATKOZNIA!  

Start menü -> Hasznos dolgok -> Feliratkozás a RES jelszókezelésre 

Amennyiben nem elérhető a Hasznos dolgok, alternatív indítási opció: 

Start menü -> Minden program -> Specops Software -> Specops Password Reset -> Iratkozzon 

fel a jelszó-visszaállítási szolgáltatásra 

 

 



Meló-Diák Alföld Iskolaszövetkezet 
4262 Nyíracsád, Zrínyi utca 36. 
 
 

 
 

18 

Jelszó visszaállítás (Domino, JAZZ, Szieszta, stb.): 

RES jelszó = RES, ÜTP, ngSiebel, Webshop 

JAZZ jelszó = Jazz, ICDB, DOLA, EIR, Balance, Mobilvásárlás admin, CNR 

Start menü -> Hasznos dolgok -> IAM rendszer -> Jelszó visszaállítás 

 Amennyiben nem elérhető a Hasznos dolgok, alternatív indítási opció: iam.telekom.intra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*C4 = AIC – Avaya Interaction Center 

pipa 



Meló-Diák Alföld Iskolaszövetkezet 
4262 Nyíracsád, Zrínyi utca 36. 
 
 

 
 

19 

3. számú melléklet: Bérkalkuláció 

 

A jelenleg hatályos, magyarországi törvények alapján a bér kevés kivételtől eltekintve 

adóköteles. 

 

Bruttó jövedelem: A munkaszerződésben megállapított jövedelem, melyből még nem kerültek 

levonásra az adók és járulékok. 

Nettó jövedelem: Szabadon (azaz az adók és járulékok levonása után) elkölthető pénzösszeg, melyet 

a magánszemély bankszámlájára, vagy készpénzben havi rendszerességgel kap 

 

Minden tevékenység esetében az órabér bruttó 1060 Ft 

 

Példa: 

A munkavállaló 100 órát dolgozik egy hónapban. 

20 000 Ft minőségi- és 10 000 Ft értékesítési jutalék kifizetésére jogosult. 

Időszakos, ösztönző kampány keretein belül további 20 000 Ft illeti meg. 

 

100*1060 = 106 000 Ft (bruttó) 

106 000 Ft + 20 000 Ft + 10 000 Ft + 20 000 Ft = 156 000 Ft (bruttó) 

156 000*0,85 (15% a közteher) = 132 600 Ft (nettó, ennyi kerül átutalásra)  

 

 

A munkavállalónak minden hónapban lehetősége van megreklamálni 

a kapott összeget, melyet a melodiakszeged@telekom.hu címre kell 

küldeni „Bérreklamáció” tárggyal. 

 

 

 

 

 

mailto:melodiakszeged@telekom.hu?subject=Bérreklamáció
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4. számú melléklet: Mindennapi munkavégzés 

 

Helyváltoztatás: 

Minden munkavállalónak adott napi műszakjában lehetősége van egyszeri helyváltoztatásra 

az alábbi szabályok szerint: 

 Hétköznap (H-P) 16:00-ig engedélyköteles 

 Hétköznap (H-P) 16:00 után egyszeri állomásváltás lehetséges, engedély nélkül 

 Hétvégén (SZ-V) egyszeri állomásváltás lehetséges, engedély nélkül 

A HELYVÁLTOZTATÁS KIZÁRÓLAG AUX1 VAGY AUX2 STÁTUSZBAN TÖRTÉNHET! 

Műszaki hiba esetén az operatív vezető, a rendszermenedzser, a csoportirányító vagy az 

ügyeletes diákmentor engedélyével foglalható el másik munkaállomás. A váltás tényéről 

jelzést kell küldeni a melodiakszeged@telekom.hu címre indoklással! 

Többszöri helyváltoztatás, valamint a nem megfelelő státuszban történő átjelentkezés 

írásbeli figyelmeztetést von maga után. 

 

 

Státuszhasználat: 

A  napi munkavégzés során területtől függően az oldalon részletezett státuszok és kódok 
használata kötelező. 

Az igény lehet: 

 Szünet 
 Speciális feladat 
 Oktatás, teszt, coaching 
 Értékelés 
 Emergency 
 Meeting, fórum, rendezvény 
 Kimenő hívás 
 egyéb, máshol nem kategorizált igény 

Az AUX státuszokkal összefüggő részletes szabályozást a 1309. Forgalom menedzsment 
csoport tevékenységeinek szabályozása című utasítás 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
Az engedélyhez kötött státusz használata előtt kötelező egyeztetni a tevékenység 
elindításáról a(z) operatív vezetővel/csoportirányítóval/rendszermenedzserrel! 

mailto:melodiakszeged@telekom.hu
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5. számú melléklet: MELÓ-DIÁK tagság 
 

A munkavégzés feltétele, hogy a munkavállaló érvényes MELÓ-DIÁK tagsággal rendelkezzen. 

Mitől lesz érvényes a tagság? 

 A rendszerben aktív tagként szerepel, igazolt tanulói jogviszonnyal 

 Bemutatott diákigazolvány, az aktuális szemesztert igazoló matricával 

 Bemutatott tanulói/hallgatói státuszt igazoló ún. jogviszony-igazolás 

 

 A rendszerben alkalmas tagként szerepel, érvényes üzemorvosi vizsgálattal 

Amennyiben valamelyik feltétel nem teljesül, a munkavállaló nem dolgozhat! 

 

Ideiglenes tagság: 

A munkavállaló meghosszabbíthatja ideiglenes diákigazolvánnyal és jogviszony-igazolással is a 

tagságát. Ebben az esetben az ideiglenes diákigazolványon feltüntetett lejárattal egy időben 

az ideiglenes tagság is lejár. 

 

Üzemorvosi vizsgálat: 

A munkáltatónak a foglalkozás megkezdése előtt biztosítania kell a munkavállalónak az 

üzemorvossal való találkozást, konzultációt, amit egy orvosi alkalmassági vizsgálat kísér, 

melyben megállapítják, hogy a dolgozó számára milyen igénybevételt jelent az adott 

munkakör, továbbá képes-e mindezen feladatok ellátására. Az elvégzett vizsgálatokat 

követően kiállított igazolás hiányában a munkavállaló semmilyen munkát nem végezhet. Az 

alkalmasság tényét igazoló dokumentum érvényességi ideje 1 év. Ezen igazolás lejáratát 

megelőzően a munkavállalónak ismét üzemorvosi vizsgálaton kell részt vennie. 

 

 

Az aktív MELÓ-DIÁK tagság fenntartása a munkavállaló felelőssége.  

 

 

 


