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Munkavállalói tájékoztató 

a MÁV Zrt. képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, 

 éleslátást biztosító szemüveggel kapcsolatban 

 

Tájékoztatjuk, hogy a MÁV Zrt. a munkavállalói számára a Samoptic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közreműködésével 

biztosítja a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátásához szükséges szemüveg ellátását (50/1999. (XI. 3.) EüM 

rendeletben – továbbiakban Rendelet – foglaltaknak megfelelően).  

Az ellátásra továbbra is azok a munkavállalók jogosultak, akiknek munkaköre megtalálhatók az MvSz Helyi függelékekben 

felsorolva, Helyi függelék hiányában a munkáltató jóváhagyása szükséges. 

Folyamata: 

1. A munkavállaló (a humánpartner által kiállított) munkáltatójától kapott 2 pld „Jogosultság igazolás”-sal és a „Beutalás 

képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemészeti szakvizsgálatra” beutaló dokumentummal felkeresi a 

Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. (VNK Kft.) foglalkozás-egészségügyi orvosát (továbbiakban: 

„üzemorvos”). 

2. A munkavállaló (a humánpartner által kiállított) munkáltatójától kapott „Nyilatkozat” (Utasítás 4. sz. melléklete) lapot 

aláírja és két tanúval ellenjegyezve átadja a humánpartnere részére. (A humánpartner azt megőrzi.) 

3. Az üzemorvos indokolt esetben a munkavállalót szemészeti szakvizsgálatra utalja be. 

4. A munkavállaló időpontot kér szemészetre és felkeresi a szakrendelést ennek megfelelően a 2 pld „Jogosultság igazolás” 

lappal és „Beutalás képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemészeti szakvizsgálatra” beutaló lappal. 

A szemészeti szakvizsgálatot a VNK Kft. szemészeti szakrendelői végzik, különösen indokolt esetben (pl. hosszú 

várakozási/utazási idő) más olyan egészségügyi intézmény szemészeti szakrendelőjét is igénybe lehet venni, ahol a 

szemészeti szakrendelés költségmentes.  

A munkáltató szemészeti szakrendelés költségeit, amennyiben azt a munkavállaló nem költségmentesen vette igénybe 

nem téríti meg. 

A szemész szakorvos kiállítja a szemüveg készítéséhez szükséges orvosi vényt, az Ambuláns lapot (vizsgálat 

eredményét tartalmazó dokumentumot) és a „Jogosultság igazolás” 2 példányán az alábbi kategóriák egyikét jelöli meg: 

a) 1. csomag: egyfókuszú műanyag szemüveglencse pár + szemüvegkeret  

b) 2. csomag: Business műanyag szemüveglencse pár + szemüvegkeret 

c) 3. csomag: bifokális műanyag munkaszemüveg-lencse pár + szemüvegkeret 

d) 4. csomag: progresszív (multifokális) műanyag munkaszemüveg-lencse pár + szemüvegkeret  

5. A munkavállaló a „Jogosultság igazolás” egy példányával és a szemész szakorvos által kiállított orvosi vénnyel felkeresi 

a Samoptic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett szaküzletek (Munkavállalói tájékoztatás melléklete) 

valamelyikét a szemüvegének elkészítésére. 

A szaküzletek a MÁV Zrt. munkavállalói részére a munkáltatói térítéssel történő szemüveg elkészítését a 

munkáltató, az üzemorvos által I. és II. oszlopban (vagy a II. oszlopban a szemész szakorvos által) aláírt „Jogosultság 

igazolás” lap átadásával vállalják. 

6. A munkavállaló a szaküzletben az elkészült szemüveget térítésmentesen veheti át, ha a MÁV Zrt.- OPTOTEAM 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés szerint meghatározott szemüvegkeretekből és –lencséből 

választva készítteti el a szemüvegét.  

A szaküzletek által biztosított kedvezmények: 

- a 6 dioptria feletti lencsékre adott kedvezmény mértéke: 30 % 

- szemüvegkeretre adott kedvezmény mértéke: 30 % 

- látásvizsgálatra adott kedvezmény mértéke: 30 % 

A munkáltatói hozzájárulás és az itt felsorolt kedvezmények vonhatóak össze és érvényesíthetők a fizetendő árban. 

Vállalkozó külön munkadíjakat nem érvényesít az árban. 

A csomagonként a munkáltató hozzájárulásának bruttó összege: 

1. csomagnál  16.834 Ft, (6.001 Ft keret + 10.833 Ft egyfókuszú műanyag szemüveglencse pár) 

2. csomagnál 39.084 Ft, (6.001 Ft keret + 33.083 Ft „Munkaprogresszív” / „Beltéri” műanyag szemüveglencse pár) 

3. csomagnál 30.702 Ft, (6.001 Ft keret + 24.701Ft bifokális műanyag munkaszemüveg-lencse pár) 

4. csomagnál 34.322 Ft, (6.001 Ft keret + 28.321 Ft progresszív műanyag munkaszemüveg-lencse pár) 

A különbözet kifizetése egészségpénztári elszámolással is történhet, ahol az üzletben erre szolgáló terminál működik 

kártyával, ahol erre nincs lehetőség az üzlet számlát állít ki a munkavállaló nevére a további elszámolás intézéséhez.  

7. A szaküzletben a leadott „Jogosultsági igazolás” lap alsó részén történik a szemüvegrendelés/-készítés adminisztrációja, 

melyen feljegyzi az üzlet a lap átvételének és a szemüveg rendelkezésre állásának idejét és a munkavállaló az átvételt 

aláírásával igazolja a dátum meghatározásával. 

8. A munkavállaló a „Jogosultság igazolás” másik példányát a humánpartnerének átadja. (A humánpartner azt megőrzi.) 

9. A munkavállaló a szemész szakorvostól kapott Ambuláns lapját az üzemorvosának átadja. 
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