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Munkaköpeny jogosultság 2015 (kopeny_2015)
Válaszadók száma = 170
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Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián

Skála Hisztogram

Kedves Kolléga!Kedves Kolléga!Kedves Kolléga!Kedves Kolléga!

Az Óbudai Egyetem Kollektív szerződése rögzíti a munkaruhára jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat és a kihordási időket.
Jelen hatályos szabályozás szerint munkaköpenyre jogosultak az oktatási tevékenységhez kapcsolódóan az intézeti mérnökök, a
technikusok, a műszaki ügyintézők (36 hónap kihordási idővel), a laboránsok, a vegyi laborban oktatók, a gép mellett gyakorlatot tartók
(18 hónap kihordási idővel).
A Kollektív szerződés módosítására tett javaslatot az Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Óbudai Egyetem Intézményi Szervezete
elnöke. E szerint „kaphassanak az oktatók, tanárok és kutatók is 36 hónap kihordási idővel munkaköpenyt”.
Az igények meghatározása érdekében végzünk az érintettek körében felmérést, melyben való részvételével kérem, segítsék a
döntéshozatalt.

Köszönjük, hogy válaszaival támogatja munkánkat!

Monszpart Zsolt
kancellár

Az egyetem mely egységének munkatársa?Az egyetem mely egységének munkatársa?Az egyetem mely egységének munkatársa?Az egyetem mely egységének munkatársa?
n=170AMK 15.3%

BGK 14.1%

KGK 13.5%

KVK 21.2%

NIK 15.9%

RKK 9.4%

TMPK 4.1%

EKIK 1.2%

Doktori Iskolák 1.2%

Egyéb 4.1%

Jelölje meg az egyetemen betöltött munkakörét!Jelölje meg az egyetemen betöltött munkakörét!Jelölje meg az egyetemen betöltött munkakörét!Jelölje meg az egyetemen betöltött munkakörét!
n=170Vezető oktató (egyetemi/főiskolai tanár, docens) 41.2%

Nem vezető oktató (adjunktus, tanársegéd) 31.2%

Tanári munkakör (nyelv-, testnevelő -, művész-, mester-,kollégiumitanár, mérnök-, műszaki
tanár, gyakorlati oktató) 25.3%

Kutatói munkakör 1.8%

Egyéb 0.6%
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Egyet ért Ön azzal, hogy a munkaköpenyre jogosultak köre bővüljön?Egyet ért Ön azzal, hogy a munkaköpenyre jogosultak köre bővüljön?Egyet ért Ön azzal, hogy a munkaköpenyre jogosultak köre bővüljön?Egyet ért Ön azzal, hogy a munkaköpenyre jogosultak köre bővüljön?
n=167Igen 54.5%

Nem 8.4%

Nem érint, nem érdekel 37.1%

Egyet ért Ön azzal, hogy 36 hónap kihordási idővel munkaköpenyre jogosulttá váljanak az oktatók, a tanári munkakörbenEgyet ért Ön azzal, hogy 36 hónap kihordási idővel munkaköpenyre jogosulttá váljanak az oktatók, a tanári munkakörbenEgyet ért Ön azzal, hogy 36 hónap kihordási idővel munkaköpenyre jogosulttá váljanak az oktatók, a tanári munkakörbenEgyet ért Ön azzal, hogy 36 hónap kihordási idővel munkaköpenyre jogosulttá váljanak az oktatók, a tanári munkakörben
foglalkoztatottak, valamint a kutatók?foglalkoztatottak, valamint a kutatók?foglalkoztatottak, valamint a kutatók?foglalkoztatottak, valamint a kutatók?

n=167Igen 56.3%

Nem 10.2%

Nem érint, nem érdekel 33.5%

Jelenleg használ köpenyt a munkavégzése során?Jelenleg használ köpenyt a munkavégzése során?Jelenleg használ köpenyt a munkavégzése során?Jelenleg használ köpenyt a munkavégzése során?
n=168Igen, rendszeresen köpenyt viselek 7.7%

Esetenként viselek köpenyt 16.1%

Rendszerint nem használok köpenyt 76.2%

Amennyiben jogosulttá válna a köpeny haszálatára, viselné-e azt a munkavégzése során?Amennyiben jogosulttá válna a köpeny haszálatára, viselné-e azt a munkavégzése során?Amennyiben jogosulttá válna a köpeny haszálatára, viselné-e azt a munkavégzése során?Amennyiben jogosulttá válna a köpeny haszálatára, viselné-e azt a munkavégzése során?
n=129Igen, rendszeresen viselném 10.9%

Esetenként viselnék köpenyt 28.7%

Nem viselnék köpenyt 60.5%

Jelenleg is jogosult köpeny használatára?Jelenleg is jogosult köpeny használatára?Jelenleg is jogosult köpeny használatára?Jelenleg is jogosult köpeny használatára?
n=41Igen 43.9%

Nem 56.1%

Köszönjük, hogy válaszaival támogatta munkánkat!Köszönjük, hogy válaszaival támogatta munkánkat!Köszönjük, hogy válaszaival támogatta munkánkat!Köszönjük, hogy válaszaival támogatta munkánkat!


