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Bevezetés: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt. 14. §-ának 

(2) bekezdése és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) XX. 

fejezetében foglalt szabályok alapján választott Közalkalmazotti Megbízott (a továbbiakban: 

Közalkalmazotti Megbízott) és a Molnár Vid Bertalan Művelődéi Központ (9011 Győr, Váci u. 3.), 

mint Munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató) a Kjt. 17. §-ának (1) bekezdése alapján a 

kapcsolatrendszerüket érintő egyes kérdések, szabályok megállapítása céljából együttesen 

megalkotják e közalkalmazotti szabályzatot (a továbbiakban: Közalkalmazotti Szabályzat). 

 

I. A Közalkalmazotti Szabályzat célja 

 

1. § (1) A Közalkalmazotti Szabályzat a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan 

érvényesülése, végrehajtása, valamint a Közalkalmazotti Megbízott és a Munkáltató 

együttműködésének előremozdítása érdekében – a jogszabályi rendelkezéseket is magába foglalva-, 

tartalmazza a Közalkalmazotti Megbízott és a Munkáltató kapcsolatrendszerére és 

együttműködésének formáira vonatkozó szabályokat.  

 

 

II. A Közalkalmazotti Szabályzat hatálya 

 

2. § (1) A Közalkalmazotti Szabályzat hatálya a Közalkalmazotti Megbízottra és a Munkáltatóra, 

valamint a Munkáltató valamennyi közalkalmazottjára terjed ki.  

 

(2) A jogszabályi rendelkezésekben meghatározott részvételi jogokat a Munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban álló Közalkalmazottak Közössége nevében az általuk közvetlenül 

választott Közalkalmazotti Megbízott gyakorolja. 

 

III. Értelmező rendelkezések 

 

3. §  Az Mt. 233. §-ának (1) bekezdése alapján a Közalkalmazotti Szabályzat alkalmazásában: 

 

a) tájékoztatás: a munkaügyi kapcsolatokkal vagy a közalkalmazotti jogviszonnyal 

összefüggő, törvényben meghatározott információ átadása, ennem megismerését, 

megvizsgálását és az ezzel kapcsolatos vélemény kialakítását és képviseletét lehetővé tévő 

módon,  

 

b) konzultáció: Közalkalmazotti Megbízott és a Munkáltató közötti véleménycsere, 

párbeszéd.  

 

IV. A képviselet és az együttműködés, részvételi jogok 

 

4. § (1) A Munkáltatót az intézmény igazgatója (akadályoztatása esetén helyettese/meghatalmazottja)  

képviseli. Indokolt esetben a Közalkalmazotti Megbízottat, előre nem látható akadályoztatás esetén a 

más meghatalmazott közalkalmazott is képviselheti. 

 

(2) A Munkáltató a tájékoztatási, értesítési kötelezettségét valamennyi közalkalmazott részére  

küldendő munkahelyi e-mail útján - sürgős esetben telefonos üzenetet is igénybe véve - teljesíti.  
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(3) A közalkalmazotti Megbízott a jogszabályi rendelkezésekben és a Közalkalmazotti 

Szabályzatban foglalt közös döntési, véleményezési, javaslattételi jogait általában személyesen a 

tájékozódási az irat-betekintési, a tájékoztatási és a közzétételi jogokat is beleértve gyakorolja.  

 

5. § (1) A Munkáltató nem köteles tájékoztatást adni vagy konzultációt folytatni, ha ez olyan tény, 

információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a Munkáltató jogos 

gazdasági érdekeit vagy működését veszélyeztetné. 

 

(2) A Közalkalmazotti Megbízott olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet a 

Munkáltató jogos gazdasági érdekei, vagy működése védelmében kifejezetten bizalmasan vagy üzleti 

titokként való kezelésre történő utalással hozott tudomására, semmilyen módon nem hozhatja 

nyilvánosságra, és azt az Mt.-ben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen 

módon nem használhatja fel.  

 

6. § A Közalkalmazotti Megbízott a Munkáltatónál szervezett sztrájkkal kapcsolatban pártatlan 

magatartásra köteles, sztrájkot nem szervezhet, a sztrájkot nem támogathatja, és nem akadályozhatja. 

A Közalkalmazotti Megbízott ezen megbízatása a sztrájk idejére szünetel. 

 

V. A konzultáció 

 

7. § (1) A Közalkalmazotti Megbízott a jogszabályi rendelkezések szerint jogosult konzultáció 

tartását kezdeményezni, a Munkáltató nyilvántartásaiba betekinteni, azokból kivonatot kérni és 

kapni. 

 

(2) A konzultációt a megállapodás érdekében a kezdeményezésben megjelölt célnak megfelelően oly 

módon kell lefolytatni, hogy biztosított legyen:  

 

a) a Munkáltató megfelelő képviselete,  

b) a közvetlen, személyes véleménycsere,  

c) az érdemi tárgyalás.  

 

(3) A folyamatban lévő konzultáció tartama alatt, de - hosszabb határidőt tartalmazó eltérő 

megállapodás hiányában - legfeljebb a kezdeményezés időpontjától számított hét napig a Munkáltató 

a tervezett intézkedését nem hajthatja végre. Megállapodás hiányában a Munkáltató a határidő 

lejártakor a konzultációt befejezi.  

 

VI. A tájékoztatáshoz és a tárgyaláshoz való jog 

 

8. §  A Közalkalmazotti Megbízott feladatának ellátása érdekében jogosult tájékoztatást kérni és 

azok megjelölésével tárgyalást kezdeményezni, amelyet a Munkáltató nem utasíthat el. 

 

9. § A Munkáltató félévente tájékoztatja a Közalkalmazotti Megbízottat: 

 

a) a gazdasági helyzetét érintő kérdésekről,  

b) az illetmények változásáról, az illetmény-kifizetéssel összefüggő likviditásról, a 

foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről,  

c) a Munkáltatónál foglalkoztatott Közalkalmazottak számáról és munkakörük 

megnevezéséről, továbbá a részmunkaidős és a határozott időre szóló foglalkoztatás 

helyzetének alakulásáról.  
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VII. A Közalkalmazotti Megbízott és a Munkáltató egyeztetési joga a Szakszervezettel 

 

10. § A Közalkalmazotti Megbízott és a Munkáltató közösen egyeztet a jóléti célú pénzeszközök 

felhasználása tekintetében.  

 

VIII. A Közalkalmazotti Megbízott véleményezési joga 

 

11. § (1) A Munkáltató döntése előtt legalább tizenöt nappal kikéri a Közalkalmazotti Megbízott 

véleményét a Közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok 

tervezetéről.  

 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában munkáltatói intézkedésnek minősül különösen: 

a) a Munkáltató átszervezése, átalakítása, szervezeti egység önálló szervezetté alakítása,  

b) termelési, beruházási program, új technológia bevezetése, a meglévő korszerűsítése,  

c) a Közalkalmazottakra vonatkozó személyes adatok kezelése és védelme,  

d) a Közalkalmazott ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása, 

e) az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló, a munkabalesetek, 

valamint a foglalkozási megbetegedését megelőzését elősegítő  intézkedés,  

f) az új munkaszervezési módszer, valamint a teljesítménykövetelmény bevezetése, 

módosítása,  

g) képzéssel összefüggő tervek,  

h) a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevétele,  

i) az egészségkárosodást szenvedett vagy a megváltozott munkaképességű Közalkalmazottak 

rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete,  

j) a munkarend meghatározása, 

k) a munka díjazása elveinek meghatározása,  

l) a Munkáltató működésével összefüggő környezetvédelmi intézkedés,  

m) az egyenlő bánásmód követelményének megtartására és az esélyegyenlőség biztosítására 

irányuló intézkedés, 

n) a családi élet és a munkatevékenység összehangolása 

o) a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb intézkedés.  

 

12. § (1) A Munkáltató a jogszabályi rendelkezésekben és a Közalkalmazotti Szabályzatban foglaltak 

maradéktalan érvényesülése érdekében a Közalkalmazotti Megbízott elnökének címezve , e-mail 

útján haladéktalanul megküldi:  

a) igazgatói utasítások, közalkalmazottakat érintő körlevelek tervezetét, és a 

kibocsátott utasításokat, körleveleket,  

b) az intézkedési terveket,  

c) a szabályzatok tervezetét,  

d) az egyéb, a jogszabályi rendelkezések és a Közalkalmazotti Szabályzat alapján 

biztosítandó iratokat, és 

e) rendelkezésre bocsát minden olyan információt, megad minden tájékoztatást, amely 

a Közalkalmazotti Megbízott feladatainak ellátásához szükséges.  

 

A Közalkalmazotti Megbízott választásával és együttműködésével kapcsolatos indokolt költségek - 

számlák, bizonylatok ellenében - a Munkáltatót terhelik.  

 

(2) A Munkáltató biztosítja annak lehetőségét, hogy a Közalkalmazotti Megbízott a tevékenységével 

kapcsolatos tájékoztatást - a Munkáltatónál szokásos módon (pl. munkahelyi e-mail, honlap, 

nyomtatott, folyosókon, hirdető felületen elhelyezhető tájékoztatók útján) - közzétegye. Évente 
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legalább egy alkalommal (I. negyedévben hónapban) a Közalkalmazotti Megbízott az előző évi 

működéséről tájékoztatja a közalkalmazottakat. 

 

(3) A Munkáltató az (1) - (2) bekezdésben meghatározottakon túl biztosítja: a Közalkalmazotti 

Megbízott adminisztrációs és információs feladataink ellátásához szükséges egyéb feltételeket, 

technikai eszközöket. 

 

IX. A Közalkalmazotti Megbízottat megillető kedvezmények és munkajogi védelem  

 

14. § (1) Feladata ellátása érdekében a Közalkalmazotti Megbízottat beosztás szerinti havi 

munkaideje tizenöt, tagját beosztás szerinti havi munkaideje tíz százalékának megfelelő munkaidő-

kedvezmény illeti meg. A munkaidő-kedvezmény igénybevételét - előre nem látható, halasztást nem 

tűrő és indokolt esetet kivéve - legalább öt nappal korábban be kell jelenteni. A munkaidő-

kedvezmény tartamára távolléti díj jár.  

 

(2) A Közalkalmazotti Megbízott a munkáltatói jogkör gyakorlójával egyeztetik a kedvezmény 

igénybevételének részleteit.  

 

15. § (1) A Közalkalmazotti Megbízott egyetértése szükséges a Közalkalmazotti Megbízott elnöke 

közalkalmazotti jogviszonyának a Munkáltató által felmentéssel történő megszüntetéséhez, vagy a 

Munkáltató Közalkalmazotti Megbízott elnökét érintő Mt. 53. §-a szerinti intézkedéséhez. A 

védelem a Közalkalmazotti Megbízott elnökét megbízatásának idejére és annak megszűntetését 

követő hat hónapra illeti meg, feltéve, ha a tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte.  

 

(2) A Közalkalmazotti Megbízott az (1) bekezdésben foglaltak szerinti munkáltatói intézkedéssel 

kapcsolatos álláspontját a Munkáltató írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított nyolc napon 

belül írásban közli. Ha a tervezett intézkedéssel a Közalkalmazotti Megbízott nem ért egyet, a 

tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Ha a Közalkalmazotti Megbízott 

véleményét a fenti határidőn belül nem közli a Munkáltatóval, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett 

intézkedéssel egyetért.  

 

X.A Közalkalmazotti Megbízott és a Munkáltató közötti vitás kérdések rendezése 

 

16. § (1) A Közalkalmazotti Megbízott a Kkt.-ből, illetve az Mt.-ből, vagy a Közalkalmazotti 

Szabályzatból származó igényét bíróság előtt érvényesítheti.  

 

(2) A Munkáltató mérlegelési jogkörében hozott döntésével szemben igény abban az esetben 

érvényesíthető, ha a Munkáltató a döntésének kialakítására irányadó szabályokat - például a 

rendeltetésszerű joggyakorlás, illetve az egyenlő bánásmód követelményét - megsértette.  

 

(3) A Közalkalmazotti Megbízott és a Munkáltató a tájékoztatásra vagy a konzultációra vonatkozó 

szabály megszegése miatt öt napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság határozata ellen a közléstől 

számított öt napon belül fellebbezésnek van helye.  

 

 

17.§ 1) A felek minden tőlük elvárhatót megtesznek a felesleges viták elkerülése érdekében. Ennek 

keretében vállalják, hogy a felmerülő vitás kérdések esetében haladéktalanul, illetőleg közösen 

megállapított, a vita rendezésére meghatározott időre figyelemmel előzetesen egyeztetnek. 
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2)A felek a viták intézésére (előzetes egyeztetésre) 2-2 főből álló egyeztető bizottságot alakítanak. 

A bizottság a felekre kiható döntést csak akkor hozhat, ha a felek a döntésnek előre írásban alávetik 

magukat. A bizottság feladata a vitás ügyek rendezésének elősegítése. 

 

3)A felek megállapodnak abban, hogy az a fél, amelyik a másik fél közalkalmazotti jogviszonnyal 

összefüggő tevékenységét, intézkedését, ismertté vált nyilatkozatát sérelmesnek tartja, e tárgyban 

ugyancsak egyeztetést kezdeményezhet. 

 

4) Az egyeztetés a tárgyalást kezdeményező fél írásban foglalt álláspontjának a másik fél részére 

történő átadásával indul. A tárgyalást megelőzően a felek kötelesek egymás rendelkezésére 

bocsátani a kérdés megtárgyalásához szükséges, náluk fellelhető adatokat, információkat. 

 

5) A Közalkalmazotti Megbízott a működése során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a 

munkáltató jogos érdekeinek veszélyeztetése, illetve a közalkalmazottak személyiségi jogainak 

megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra, szükség esetén a közalkalmazottak írásbeli beleegyező 

nyilatkozatát kell kérnie. 

 

 

XI. Záró rendelkezések 

 

1) A Közalkalmazotti Szabályzat módosítását bármelyik elfogadó fél kezdeményezheti. A 

kezdeményezésre a másik félnek tizenöt munkanapon belül írásban érdemi választ kell adnia. 

 

2) A Közalkalmazotti Szabályzatot az MT. 267. §-ában foglaltak szerint bármelyik fél három 

hónapos határidővel felmondhatja. Felmondás esetén a Közalkalmazotti Megbízott és a Munkáltató 

együttesen kötelesek a felmondás kezdeményezése után 15 munkanappal tárgyalást kezdeményezni 

az új Közalkalmazotti szabályzat kidolgozásáról. A megállapodás felmondását követő 6 hónapig a 

Közalkalmazotti Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell. 

 

3) A Közalkalmazotti Szabályzatot a felek határozatlan időre kötik, azzal, hogy minden év március 

31-ig az esetleges módosításokat, kiegészítéseket az egyeztetéseket követően írásban rögzítik. A 

Közalkalmazotti Szabályzat a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

4) A Közalkalmazotti Szabályzat kihirdetéséről a Munkáltató a szabályzat elfogadását vagy 

módosítását követő tizenöt munkanapon belül köteles gondoskodni. A Közalkalmazotti Megbízott 

hirdetményei az igazgatói titkárságon nyomtatott formában megtalálható. 

A szabályzat 2018. január 3-tól hatályos azzal, hogy minden korábbi e tárgyban alkotott szabályzat 

egyidejűleg hatályát veszti. 

 

Győr, 2018. január 3. 

 

 

 

 

 

  --------------------------------       ------------------------------------------------------ 

  Közalkalmazotti Megbízott                             Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 


