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PREAMBULUM

A Budapest Fdvtiros XIII. Keriileti Onkormtinyzat Intixmdnymfikddtetf is Fenntaki Kdzpont,
mint Munk6ltat6 (a tov6bbiakban: Munkdltatri) 6s Budapest F6varos XIII. Keriileti
6nkormdnyzat Int6zm6nyfenntart6 6s Miikctdtet6 Kdzpont Kdzalkalmazotti Tandcsa (a
tovribbiakban: KT) (a tovrlbbiakban egy ttesen: Felek) a kbzalkalmazottak jogdlldsdrdl szolo
1992. €vi XXXII. ttirvdny (tovribbiakban: Kjt.) 17. $-6ban biztositott jogkdrdben hatttrozatlan
id6re megalkotja az aldl,bi szabiiyzatot. Jelen szabrilyzat a Kjt. 6s a Munka Tdrvdnykanyvdr1l
sz6l6 2012. 6vi I. tv. (tovebbiakban: Mt.) XX. fejezete alapjrin k6sziilt.

2, A rc0zx,xrlMAzorrr

SzABALyzAT CELJA TARGYKORI

2.1

Jelen kcizalkalm azotti szabAlyzat (a tovdbbiakban: Szabr{lyzat) cdlja, hogy ritfog6an
rendezze a Munkdltat6 6s a kdzalkalmazottak r6szvdteli jogaival, illetve a
kapcsolatrendszertikkel <isszeffigg6 alapvet6 k6rd6seket. A Szabi,lyzat az SZMSZ
trirgykrir6be tartoz6 k6rdeseket nem rendezhet. A KT, mint a kdzalkalmazotti
6rdekdrv6nyesit6s int6zm6nyesitett formiija, a k<izalkalmazotti jogviszonyban 6ll6k
k6zdss6ge nev6ben gyakorolja a t6rv6ny 6ltat biztositott jogokat.

2.2.

Felek egyet6rtenek abban, hogy a KT els<isorban a kcizalkalmazott munkafelt6teldvel,
erk<ilcsi 6s anyagi megbecstil6s6vel, a krizalkalmazottak egdszdt vagy nagyobb csoportjat
6rint6 intdzked6sekkel kapcsolatban fejti ki tev6kenys6g6t ajogszabrilyok keretein beliil.

2.3

Felek kOlcscincisen tdrekednek arra, hogy egyiittmiikdd6sii.k a kcilcs<in6s bizalmon alapul6
targyilagossrigon, egymiis n6zeteinek tiszteletben tartiis6n alapuljon.

3. A sz.q,rAlyzAT szEMELyr ES rDoBr,Lr HATALyA

L
3.2.

A Szabi yzat szemdlyi hat6lya a Munkriltat6 valamennyi kdzalkalmazottj

3.3.

A

3

.

6ra kiterj ed.

A

Szabillyzat a kihirdetdse napj6n l6p hat6lyba, ds a KT megbiz6siinak megszrin6s6ig,
lemondiis6ig, visszahivis6ig, tagjai szrimrinak tctbb, mint egyharmaddal bekdvetkez<j
csdkkends6ig, illetve a Munk6ltat6 jogut6d n6lktili megszrinds6ig hardlyos.

aKjt.2. g (4) bekezd6se alapjan kdzalkalmazotti jogviszonyra vonatkoz6
szabdlynak min6siil. A Szabillyzat nem tartalmazhat jogszab6llyal ellent6tes
SzabAlyzat

rendelkez6seket. Az ilyen tilalomba [tk6z6 rendelkez6sek semmisek.

3.4. A

SzabAlyzat ugyanakkor
korl6tozhatj a.

a KT

tdrv6nyi jogaira vonatkoz6 rendelkezdseket nem

4. AszanAlyzArLfrRErrozAsn fsryrotosirAsA

4.1.

A Szabalyzatot a KT
KT k6sziti

4.2.

6s a Munkrlltat6 egyiittesen alkotja meg.

el<i.

A Szab6lyzat m6dosit6siira

az altibbi esetekben keriilhet sor:

1

A Szab|lyzat

teryezetet a

az altLft 6k bdrrnelyik6nek kezdemdnyezdsdre;
jogszabrilyi viiltozdsok folyrin, amennyiben a Szabiilyzat ellentdtes lenne az rij
jogszab6lyi rendelkez6ssel;

A

Szab lyzatol a jogszab6lyi v6ltoziisokra tekintettel dvente feliil kell vizsg6lni. A
Szabdlyzat m6dositiisiival kapcsolatos vitapontok rendez6sdre a Felek eryeztetis
bizottsdgot hozhatnak l6tre, amely a k6rd6st soron kiviil megvizsgrilja 6s 8 (nyolc) napon
beliil javaslatot terjeszt el<i az al irisra jogosult Feleknek a megold6sra. Az egyezteto
bizotts6g a Munk6ltat6 ds a KT 6ltal delegdlt 1-1 tagb6l 6s fiiggetlen eln6kb6l rill. Az
elndk kdteles a kdt fdl riltal delegrilt tagokkal folyamatosan konzultiilni, a tagok
6ll6spontjdt, az egyeztetd.s eredmdnydt az egyeztetds befejez6sekor irdsban risszefoglalni.

4.3

4.4.

A Szab|lyzatot b6rmetyik fel 3 (h6rom)

h6napos hatririd6vel felmondhatja.

A felmonddsi

jogot a SzabAlyzat megkdt6s6t6l szamitott 6 (hat) h6napon beltil egyik fdl sem
gyakorolhatja. A Felek kdtelezik magukat, hogy felmond6s eset6n a felmond6s
kezdem6nyezdse utrin legk6s6bb 15 (tizendt) nappal trirgyaldst kezdenek az,0j szabAlyzat

megalkotrisa 6s elfogad6sa 6rdek6ben. A SzabAlyzal r6szleges felmondrisa eset6n a
Szabiiyzat nem kifog6solt r6szei hatdlyban maradnak.

5. A sz.q.sAr,yzA.r xyrlvANossAca
5.1

.

A Munkriltat6 gondoskodik arr6l, hogy a Szabdlyzat valamennyi kdzalkalmazott sz mfua
hozzifdrheto legyen. Emek 6rdekdben a Szabftlyzatot a KT elndke a k6z6s K meghajt6n
,,Krizalkalmazotti Tandcs" meniipont alatt, illetve a helyben szokesos m6don kdzz6teszi.
Jelen Szabdlyzat egy-egy p6ldriny6t kapj6k:

-

Munk6ltat6
KT tagjai

6. A xr rs

,q.

N{unKir,rA,ro

rcyUrrlruxonrsr

6.1

A kcizalkalmazottak jogainak 6rv6nyesitdse, valamint kdtelezetts6geinek teljesitdse
a KT 6s a Munkriltat6 egyiittmiikddnek.

6.2

A KT a Munkriltat6val tdrt6n6 egyeztetdskor az intdzm1rnyel jogviszonyban rill6 dsszes
kdzalkalmazottat kdpviseli, a dolgoz6k rdszv6teli jogdt testesiti meg az IMFK
irrinyitas6ban, vagyis alapvet<i feladata, hogy a d<int6sek el6k6szit6s6n6t jelenitse meg a
k<izalkalmazottak vdlem6ny6t, 6rdekeit. A KT jogosiwtnyait az eln6k6n 6s tagjain
keresztiil gyakorolja.

6.3

Az egyiittmrikdd6 s cdlja:
- A kcizalkalmazottak jogai 6s k<iteless6gei ktizritti munl<ahelyi clsszhang megteremt6se.
- Az intdzmdnyi feladatok magasabb szinten val6 ellAtasanak biztositiisa.
- A kdzalkalmazottak munkakririilmdnyeinek, szoci6lis helyzet6nek javitiisa drdek6ben

sordn

a

lehet6s6gek felt6riisa.

6.4.

6s a KT kdteles egymast irrisban trij6koztatni a kdpviselet6re jogosult,
valamint a tiszts6gviselo(k) szem6ly6r6l.

A Munk6ltat6
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7. A rr fs.t vruNx,rr-rAro x,q.pcsol,a,rRENnszrnExrx roRMAr
7.1

A KT feladata a kcizalkalmazotti

7.2

figyelemmel kis6rdse.
A KT feladatdnak ell6t6sa drdekdben jogosult tiij6koztat6st kdmi 6s az ok megjel6l6s6vel
t6rgyaliist kezdemdnyezni, amelyet a Munlaltat6 nem utasithat el.

7.3.

A Munk6ltat6 fel6vente t6jdkoztatja

-

jogviszonyra vonatkoz6 szabiilyok megtart6s6nak

a

KT-t:

a gazdasigi helyzet6t 6rint6 kdrddsekr6l,

- a munkab6rek v6ltozAsiir6l, a bdrkifizet6ssel 6sszefiigg6 likviditrisr6l, a foglalkoztat6s
jellemz6ir6l, a munkaidci felhaszndl6srir6l,

- a

jellemzriir6l
Munk6ltat6nril foglalkoztatott kdzalkalmazott szrimrfu6l 6s munkakdrtk
a munkafeltdtelek

megnevezdsdr6l,
7.4.

A KT fdldvente tdj€koztatja tevdkenys6gdr6l a krizalkalmazottakat.

7.5.

A KT f6l6vente tij€koztatja

a

Munk6ltat6t:

- a munkahelyi konfliktusok6l ds azok lehetsdges felold6si m6djar6l,

-

Evente 2 alkalommal tan6cskoziison efiekintik az int€zmdny helyzetdt, a feladatok
megold6s6hoz sztiks6ges anyagi lehettisdgeket 6s a KT javaslatot tesz a lehetsdges
Munkdltat6i int6zked6sekre.

7.6

7

ir6sos 6ll6sfoglal6st, v6lem6nlt, javaslatot nyrijthat be a Munkrlltat6hoz, valamint
trirgyal6st kezdem6nyezhet a k6zalkalmazottakat 6rint6 ds a KT hat6skdrdbe tartoz6
k6rd6s(ek)ben, azzal, hogy a targyal6s kezdem6nyez6se esetdn javaslatot tesz a
megbesz6l6s hely6re, idej6re. Az egy eztetesrol j egyz<ik6nyvet kdszit.

.7.

A Munk6ltat6

6s a KT kdzdtt felmeriil6, a KT hatdskiir€be tartoz6 vit6s k6rd6sekben
egyezlellsi bizottsilgot hozhatnak l6tre 6s egyeztet6si elj6r6st folyatnak le.

8. A xT MEGBiZASANAK MEGSZUNESf,
8.1

.

A KT megsziinik, ha:
- a Munkdltat6 jogut6d ndlkiil megszrinik;
- megbizauisi ideje lejrlr;
- lemond;
- visszahivjrik;
- taglainak sz6ma tdbb mint egyharmaddal csdkkent;
' akiizalkalmazottak l6tsz6ma l5 (tizendt) f6 al6, vagy legal6bb k6tharmaddal csdkkent;
- a bir6s6g a vitlaszl s eredm6nydt megsemmisiti;
tdrv6nyben meghatiirozott egy6b esetben (gazdas6gi egysdgek dsszevondsa,
sz6tv6lisa).

8.2.

Mivel a KT-nek nincs a Munk6ltat6t6l elkiildntilt szervezete, illetve nem jogi szem6ly,
KT azonnali hatrillyal megsztinik.

8.3.

A KT lemondhat

a tagok

t6bb mint feldnek (min. 2 fo) kezdem6nyez6s6re.

3

a

8.4

A KT visszahiv:lsra akkor kertilhet sor, ha azt a v6laszt6sra jogosult krizalkalmazottak
legal6bb 30 (harminc) szizal5ka ir6sban inditvanyozza. A KT visszahiv6s6hoz a leadott
drvdnyes szavazatok tctbb mint k6tharmada sziiksdges. A szavazis drv6nyes, ha ezen a
v6laszt6sra jogosult k6zalkalmazottak tdbb mint fele r6sa vett. Visszahiv6sra iriinyul6
inditvany egy 6ven beliil ismdtelten nem tehet6. A KT visszahiviisiira a megv6lasZiis6ra
vonatkoz6 szab6lyokat kell megfelel6en alkalmazni.

8.5.

Ha a KT megszrinik, megbizatAsa az rij kdzalkalmazotti tanecs megvdlasztiisiiig, de
legfeljebb a megszrin6st6l szimitott 3 (hrirom) h6napig fennmarad. Ez alatl a kdztes
idoszak alatt az ,,igyvivo" kdzalkalmazotti taniicsot ugyanolyan jogok illetik meg, mint
eredeti mand6tumiinak megsziindse el6tt.

8.6.

Ha a KT megszrinik, a Szabiiyzat is hat6lyrit veszti.

9. A KT

rA,cJ,qlRA voNA,rroz6 rilLONOs szA,sAlyox

9.1. A KT-t 5 (6t) 6vre v|lasztjik. A Munkriltat6 100 f6s kdzalkalmazotti

ldtsz6mrinak

megfelel6en a KT tagjainak szrima 3 (h6rom) f6.

9.2.

KT tagnak vrilaszthat6 (passziv

vdlasztrijog) az a cselekv6k6pes kdzalkalmazott, aki
(hat)
legal6bb 6
h6napja a Munk6ltat6nril kdzalkalmazotti jogviszonyban 611 6s az adott
telephelyen dolgozik. Nem vrilaszthat6 tan6cstaggii, aki munkeltat6i jogot gyakorol, aki a
MunkAltat6, ill. a Munkdltat6 vezet6j6nek kdzeli hozztttartozoja, royebb6, aki a KT
Vrilasarisi Bizonsiig tagja.

9.3. KT tag virlasztirs ra (aktiv vdlasztrijog) a

Munkriltat6val jogviszonyban rill6

ktizalkalmazott j ogosult.

10. A

rr rlx0rrNrr vruNxuoct vrnrllm

10.1. A KT elndke e megbizatesifua tekintettel kiikinleges munkajogi vddelemben r6szesiil a
Munk6ltat6 olyan egyoldalf int6zkeddsdvel szemben, amelyek kiszakithatj6,k abb6l
kollektivab6l, ahol 6rdekk6pviseleti feladatait betdltheti.

10.2.

a

A

munkajogi v6delem alapjdn a KT el6zetes hozzttjirul sa sztiks6ges az elncik
felment6s6hez 6s a kinevez6sdtol elt6r<i foglalkoaat6shoz. llyen intdzked6s szrind6ka
eset6n a Munk6ltat6 ir6sban t6j6koztatja a KTt. A KT 6lldspontjitt a tiilkonalas
6tv6teldtol sziimitott 8 (nyolc) napon beliil irrisban kdzli a Munk6ltat6val. Ha a tervezett
int6zked6ssel a KT nem drt egyet, a tdj1koztattsnak az egyet nem 6rt6s indokait is
tartalmaznia kell.

10.3. Ha a KT v6lem6nydt a fenti hat6rid6n beltil nem kdzli a Munk6ltat6val, rigy kell
tekinteni, hogy a tervezett int6zked6ssel egyet6rt.
el<iznie a KT j6vrihagy6sanak.

A munk6ltat6i

int6zked6st meg kell

10.4. A vddelem az elndk<it megbizat6s6nak idej6re ds annak megszrinds6t k6vet6 6 (hat)
h6napra illeti meg, felt6ve, ha a tiszts6gdt legal6bb l2 (tizenk6t) h6napon at betdltdtte.
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10.5. KT tagiainak kedvezm6nyei
10.5.1. A KT mrik6d6s6nek el6segit6s6re a tdrvdny munkaid6-kedvezm6nyt biaosit, igy az
drdekkdpviseleti munkit a tagoknak nem pihen6idejtikben kell v6gezniiik, hanem ez a
munkaid6 r6sze.

10.5.2.

szerinti munkaide je 10 (tiz) sztaalekinak, elncik6t havi
beosztds szerinti munkaideje 15 (tizen6t) szir;allkbnak megfelel<i munkaidokedvezm6ny illeti meg, amelynek idotartamara t6voll6ti dij jer. A munkaid6kedvezm6ny ig6nybev6tel6t - el6re nem l5that6, halasztrist nem triLr6 6s rendkivtil
indokolt esetet kiv6ve - legal6bb 5 (6t) nappal kor6bban a kdzvetlen vezetondl be kell
jelenteni.

A KT tagi6t havi beoszt6s

10.5.3. A munkaid6-kedvezm6ny cdlhoz kdt6tt, csak a KT-ban viselt tisztsdggel kapcsolatos
feladatokra hasznrilhat6 fel.

10.5.4.

A KT

tagiai k<izvetlen munkahelyi vezet6jtikkel egyeztetik

a

kedvezm6ny

igdnybev6teleink r6szleteit. A kdzvetlen munkahelyi yezetb a kedvezmdny
igdnybev6tel6t csak kiil6n, indokolt esetben, a feladatelkitris vesz6lyezet6se kapcs6n
akad6lyozhatja, de a KT tagtr t ezzel6sszefiiggdsben h6triinyosan nem ki.ildnbriztetheti
meg.

I
I I .1 .

^L

I. A XT

TAGJA MEGBiZATASANAK MEGSZ UNESE

tag megbizatisa megszfinhet:
- lemond6ssal;
- visszahiv6ssal;
- cselekv6k6pess6g6nek elvesztds6vel;
- ha munk6ltat6i jogok gyakorkisrira v6lik jogosultt6;
- ha a Munk6ltat6 vagy a Munk6ltat6 vezet6jdnek kiizeli hozziiartoz6j|v| vitlik;
- a KT birmely okb6l tdrt6n6 megsziinds6vel;
- risszefdrhetetlens6gi feltdtel bekdvetkez6sdvel;
- a vrilasztrisi bizottsrig tagjiv6 v6lik;
- kozalkalmazoui jogviszonya megszrinesdvel.

11.2. A KT tagiinak visszahivisa tekintetdben szavazist kell tartani, ha ezl a viilaszt6sra
jogosult k<jzalkalmazottak legal6bb harminc sz|zal€ka inditvinyozza. A KT tagj6nak
visszahiv6s6hoz a leadott 6rv6nyes szavazatok t6bb mint kdtharmada sziiks6ges. A
szavazis 6rv6nyes, ha ezen a viilaszt6sra jogosult kdzalkalmazottak tdbb mint fele rdszt
vett. Visszahivdsra irilnyul6 inditvriny ugyanazon szemdly ellen egy 6ven beliil
ismdtelten nem tehet6.

-

I I .3

11.4

-

. A KT tagi rinak visszahiviisriLra -

egyebekben az iigyrendben rdgzitett megvrilaszt6sra
vonatkoz6 szab6lyokat kell alkalmazni.

A

mand6tumdt vesztett tag helydre a megszerzett szavazatok szrirniinak megfelelo
sonendben p6ttagot kell behivni. A KT p6ttagjrinak kell tekinteni azt, aki a vrilasztiis
sordn az 6rv6nyesen lead ott szavazatok legaldbb 20 (htsz) sziaal6k6t megszerezte.
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12. A

Kr uux0nfsn JoGGYAKoRLASAN,Ix lron"la

12.1. A KT miikdd6s6nek rdszletes szabiiyait tigyrendje hat rozza meg.
12.2. A KT megbizat6sa
12.3.

A,

a v6lasztrisi

KT a megalakul6s:it kdvet6

12.4. Az

elso tildsen a

jegyz6kdnyv kiizzdterclA kcivet6 napon kezd6dik.
15 (tizendt) napon

beliil <isszetil.

KT d6nt:

- az iigyrendj6nek meghat6rozrisrir6l,

-

6ves munkaterve elk6szit6s6r6l,

tagjai k6z6tt bels6 munkamegosztSsr6l,
a KT elndk6nek szem6ly6r6l,
a KT riltal v6llalt iigyekben t6rt6n6 drint6shozatalr6l

12.5. A KT jogait testiiletk6nt gyakorolja, az til6seken a tagok csak szem6lyesen vehetnek
r€szt. Ez azt jelenti, hogy az egyes tagok nem ruhrlzhatjdk rit ddnt6si jogukat a testtiletre.
A KT eljrirdsa csak akkor 6rvdnyes, ha testiiletkdnt, hatarozatk6pes iil6sen dcintdtt.

A) A munkriltatrii jogkiir gyakorkisa

a)
b)

c)

A Munk6ltat6 kdteles a KT{ tdjdkoztatni a KT egytinddnt6si, illetve v6lem6nyezdsi
jogktir6be tartoz6 iigyekben legakibb 15 (tizen6t) nappal a teNezetl int6zkedds
el6tt. Ennek megrillapitrisa irrint a KT bir6s6ghoz fordulhat.
A Munk6ltat6 v6llalja, hogy a KT v6lemdnyez6si jogkcir6be tartoz6 k6rd6sekben, az
elt6ro 6s indokolt v6lem6nyek egyezteto megvitat6sa ut6n, elutasit6 ddntdseit
indokol6ssal ell6tva kdzli a KT-val.
A Munk6ltat6 irisos t6j6koztatiisait, valamint a KT munk6ltat6 r6szdre megktilddtl
ir6sos el<iterjeszt6seit, dokumentumait az intdzm6ny hivatalos iratrillomdnyriba
iktatjdk (a tartalom 6s az id6pontok nyomon k6vethet<is6ge 6rdek6ben).

B) A KT jogktir6nek gyakorldsa

a) A KT kriteles

b)

c)
d)
e)

jogait az int6zkedestervezetr6l sz6l6 tudomasszerzdst kdvetrien l5
(tizendt) napon beliil gyakorolni, rill6spontjrir6l a Munk6ltat6t ir6sban t6j6koztatni.
V6lem6nyktil6nbs6g eset6n a KT - a sziiks6ges egyezet6s 6rdek6ben a
Munkriltat6val kdteles hatarid6n beltil megbesz6l6st folltatni. Az err6l sz6l6 ir6sos
ekiterjeszt6seket iktatni kell.
A KT k6teles 6lldsfoglaldsainak kialakit6sa el6tt - a jelzett hatarid6n beltil - a
k6zalkalmazottak 6rintett kdzcissdg6nek v6lem6ny6r6l t6j6koz6dni €s azt
a

kdpviselni.
Ha a KT 6lldspontj6t hatdrid<in beltil nem kctzli a Munk6ltat6val, rigy kell tekinteni,
mintha az intdzkeddssel egyet6rtene.
A KT jogosult a Munk6ltat6 azon nyilvintartds6ba betekinteni, amely a KT
hatisk6r6be tartozik.
A KT a MuntAltat6t6l trijdkoaatrist kdrhet a kdzalkalmazottak jogviszonydval
dsszeftigg6en a munkakciriilmdnyek,
gazdasiryi 6s a szoci6lis drdekeivel
kapcsolatos k6rd6sekben.
A KT a mrikdd6se soriin a tudomesera jutott adatokat, t6nyeket bizalmasan kezeli.

a

I
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13. A

13.1. E tv et6rt6si ios : a KT

KT JocosuI,rsAcAr

elncik munkaviszonyiinak megsziintet6se esetdn

illeti meg

a KT-t.

A KT-t

egyiittddnt6si jog illeti meg a j6l6ti cdhi pdnzeszkdz<ik
felhaszn6kisa (temetdsi esg6ly, dleslitrist biaosit6 szemtiveg k6lts6g6nek megt6ritdse)
tekintet6ben.

1.3.2. Ecviittdtint6si tog:

13.2.1.

E j6l6ti cdlti p6nzeszkdzdk

felhaszn6lisa a kiizalkalmazottak Munk6ltat6hoz
benyfjtott iriisos k6relme alapjiin rangsorolhat6k - a KT egyet6rt6sdvel.

13.2.2. Tovibbd a KT-t egytittddntdsi jog illeti meg a KT v6laszt6s6val 6s milk<id6sdvel
kapcsolatos kdlts6gek m6rt6k6r6l, valamint a Kdzalkalmazotti Szabiiyzat
elfogadrisrir6l.

13.2.3.Ha az egyiittd<int6si jog gyakorlisrir6l, vagy a megtdritend6 kdlts6gek mdrt6kdr6l a
Felek kdzdtt nincs egyet6rt6s, a vit6ban ddnt6bir6 ig6nybev6tele k6telez6, akit a Fetek
jeldltjei kdziil sorsoliissal v6lasztanak ki. A ddnt6bir6 d6nt6se a felekre kdtelez6.

13.3. Y6lem6nvez6si ioe: A Munk6ltat6 tervezett ddnt6se el6tt

lehet<isdg szerint

l5 (tizendt)

nappal kikdri a KT vdlem6ny6t krizalkalmazottak nagyobb csoportj6t 6rint<i munkdltat6i
int6zked6sek 6s szab6lyzatok tervezet6r6l. (Kdzalkalmazottak nagyobb csoportja:
nagyobb csoporton a kdzalkalmazotti munkakdrbe tartoz6k 20 (hfsz) szazal6kdt 6rtjiik.)
1

3.3.

1.

Munk:iltat6i intdzked6snek min6siil ktlcinrisen

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)

A bels6 szabtiyzatok tervezetei,
A kdzalkalmazottak nagyobb csoportj6t 6rint6 munk6ltat6i int6zked6s tervezete:
- a b€rint6zkeddsek v6grehajtrisiinak elvei,
- a jutalmaz6s elvei,
az tj munkaszervez6si m6dszer, valamint a teljesitmdnykcivetelm6ny bevezet6se,
m6dositrisa
munka dijaz6sa elveinek meghatiirozrisa,
a foglalkoztatdst elosegit6 tdmogatesok igdnybevdtele,
rij technol6gia bevezetdse, a megl6v6 korszeriisit6se,
a kiizalkalmazottakra vonatkoz6 szemdlyes adatok kezeldse 6s vddelme,
a kdzalkalmazottak ellen6rzds6re szolg6l6 technikai eszkdz alkalmazhsa,

i) az

egdszs6ges 6s biztonsiigos munkafelt6telek kialakit6sA,m szolgrit6, a
munkabalesetek, valamint a foglalkoz6si megbeteged6sek megel6z6s6t ekisegito
int6zked6s,

j) a megvriltozott
k)

munkak6pess6gri kdzalkalmazottak rehabilit6ci6j6ra vonatkoz6

elk6pzel6sek,
a krizalkalm azott kdpzd,s6vel cisszefiigg6 tervezetek, a k6pz6sre kdtelezettek k6rdre,
k6pzdsiik tiimogatesera vonatkoz6an,

l) a

Munk6ltat6 munkarendjdnek, munkaidejdnek kialakitdsa

6s az

6ves

szabads6gol6si terv, melyekndl alapelv: az int6zm6ny zayartalmr miikdddsdnek
biztosit6sa,
m) a Munk6ltat6 mrikdddsdvel dsszeftigg6 kdmyezetv6delmi int6zked6s,

n) az

egyenl<i b6n6sm6d k6vetelm6ny6nek megtart6sara
biztositiisara iranyul6 int6zked6s,
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6s az

es6lyegyenltisdg

o)
13.3.2.

a munkaviszonyra

vonatkoz6 szab6lyban meghat6rozott egy6b intdzked6s

A

Szab|lyzatban meghatSrozott vdlem6nyezdsi jogok 6rv6nyesit6sdnek elmulaszt6sa
esetdn a Munk6ltat6i intdzkedds megtrimadhat6. Az int6zkedds elt6r6 vdtemdnyek
eset6n is vdgrehajthat6 a Munk6ltat6 r6sz6r6l. (A KT ellenvdlem6ny teh6t nem
halaszt6 hat6ly[, de megegyez6s hi6nyrlban a munk6ltat6i ddnt6s megt6madhat6).

13.4.

Javaslatt6teli

13.5.

Tii6koztat:lshoz. konzultdci6hoz val6 ioe: a Munkrlltat6 szemdlydben bekdvetkezo
vitltozits eset6n az 6tad6 6s 6tvev<i Munk6ltat6nak kcitelez<i a vtrllozitst megel<izoen 15

ioe':, az intdzmdny miik<jd6s6vel kapcsolatos brirmely kdrd6sben.

(tizendt) nappal megfelel6 t6j6koztat6st adni a viiltoz6s:

a)
b)
c)

id6pontj616l vagy tervezett id6pontjrir6l,
okar6l,
a kdzalkalmazottakat 6rint6 jogi, gazdas6gi 6s szocidlis k6vetkezm6nyeir6l.

13.5.1. A fenti meghat6rozott id6pontban az

-

A:.ado 6s az iitvev6 Munkrlltat6
megAllapodAs
megk6t6se 6rdek6ben - tiirgyal6st kezdem6nyez a KT-val a kdzalkalmazottakat drinto
tervezett intdzked6sek6l.

13.5.2. A trirgyal6snak ki kell terjednie az int6zkeddsek elveire, a h6triinyos k6vetkezm6nyek
elkeriil6s6nek m6dj6ra, eszkdzdre 6s e kdvetkezm6nyek enyh(t6s6t cdlz6 eszk6z6kre.

13.5.3. A feleket azonban nem terheli meg6llapodrisi kdtelezetts6g
13.5.4.

A

ti$6koztatAsi 6s konzultdci6s kdtelezettsdg akkor is fennrill, ha a Munk6ltat6
szem6lydben bekdvetkezett v6ltoz6sr6l nem maga az 6tad6, illetve ritvevo ddntdtt,
hanem az 6ket ellen6rz5 harmadik szemdly (fenntart6). A Munk6ltat6 nem hivatkozhat
arra, hogy t6jdkoztat6si 6s trirgyal6si kdtelezettsdgdt azdrt nem teljesitette, mert az

ellen6rz6 szervezet vagy szem6ly

a

ddnt6s6r6l

a

Munkriltat6 tAjdkoztatlsitt

elmulasztotta.

13.5.5. A Munk6ltat6 f6ldvente
al6bbi trirgykordk6l:

-

a KT kiildn kdr6se n6lktil is

- kdteles tijdkozlatilst

adni az

- a gazdas|gi helyzet6t 6rint6 alapvetri k6rddsek<il,
- az illetm6nyek vriltoz6sar6l, az illetm€nyfizet6ssel 6sszefiigg6 likvidit6sr6l
- a Munk6ltat6n6l foglalkoztatott kdzalkalm azotl sztrnitr6l 6s munkakdriik
megnevezdsd16l

13.5.6. A Munkriltat6 a t6jdkoztat6si kdtelezettsdgdnek a ...s2. Mell6ktetet k6pez6 adatlapon
tesz eleget.

13.5.7. Konzult6ci6s jog a KT-t a csoportos l6tszrimcstikkent6s folyamatAban illeti meg. A
Munk6ltat6, ha csoportos l6tsz6mcs<jkkentds v6grehajtris6t tervezi, a KT-tal tergyalni
kdteles.

13.5.8.

A targyakis megkezddsdt megel6zrien legakibb 7 (h6t) nappal a Munkrlltat6 kdteles

KTt

ir6sban t6j 6koztatni:
a lery ezell csoportos ldtszilmcscikkentds okrir6l,
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a

foglalkoZatiisi csoportok szerinti megosaiisban a tervezetlt l6tszrimcsdkkentdssel
6rintett, vagy

a

Munk6ltat6

a

ddntdst megel6zti fdl6vre sziimitott 6tlagos statisztikai

munkav6llal6i l6tszrimar6l,
a l6tsz6mcsdkkent6s vdgrehajtris6nak tervezett tartamrir6l, id6beni iitemezdsdr6l.
a kiv6lasztas szempontjair6l, valamint
a kcizalkalmazotti jogviszony megsziintet6s6vel kapcsolatos a kdzalkalmazott
jogviszonyra vonatkoz6 szabiilyban meghatdrozott6l el6rt6 juttatAs feltdtel6r6l 6s
-

-

mdrt6kd16l.

13.5.9.

A

13.5.10.

A

Felek trirgyaldsi k6telezetts6ge a meg6llapodds megk6t6s6ig, ennek hirlny6ban
legalibb a ttugyalfls megkezd6s6t krivet6 15 (tizendt) napig dll fenn.

megdllapodrisnak
a meg6llapodris 6rdek6ben ki kell terjednie
l6tszilmcs6kkent6s
elkeriil6s6nek lehets6ges m6djara, eszkozere,
elveire,
kdvetkezmdnyeinek enyhitds6t c6lz6 eszkdz<ike, valamint
az erintett munkavrlllal6k szdmiinak cs<ikkentdsdre.

-

-

a

csoportos

-

l3.5.ll.A KT b6rmikor

jogosult konzult6ci6t kezdemdnyezni az ok megjeldl6sdvel, il

Munk6ltat6 pedig kdteles drdemben kdzremiik<idni az egyeztet6seken.

13.6.

Kapcsolattartfsm6dja

a KT

jogositvrinyaira 6pitve olyan kapcsolat
kialakit6s6ra trirekszenek, amely a vonatkoz6 elj6r6si 6s egy6b szab6lyok megtartiisa
mellett biztositja a megfelel6 informdci6draml6st, valamint a Felek k6zt tti
akad6lltalan egyiittmrikdddst.

13.6.1. Felek meg6llapodnak abban, hogy

13.7.
13.7. t

Inform{ci6{tadris

A KT k6pviseldje a Munk6ltato azon egyeztet6sein,

amelyek a k6zalkalmazottak
6rdekeit kdzvetleniil 6rintik 6s a KT hat6sk6r6be tartoznak, tandcskoz6si joggal r6szt
vehet, amely egyezetdsek idopontjrir6l Munk6ltat6 el<izetesen tiij6koztatja a KT-t.

13.7.2. A Munk6ltat6

KT Sltal felvetett k6rd6sekre 6sszeni id6n beliil, de lehet6s6g szerint
(iit) munkanapon beltil ad trijdkoztatrist. Ettol eltdmi abban az esetben lehet, ha
viilasz 6sszetettsdge miatt 5 (6t) munkanapon beliil nem k6szithet6 el.

13.8.

a

5

a

Konzultrlci6

13.8.1. Felek meg6llapodnak, hogy az informrici6riraml6s biztositesa 6rdek6ben b6rmelyik fdl
konzultdci6t kezdem6nyezhet a megfelel6 6rtelmez6s 6s megold6sok kiatakitrisa
6rdek6ben. A konzultrlci6 sor6n a Felek kifejez6sre juttathatjrik 6llispontjukat. A
konzultilci6t akezdemdnyez€st6l szAmitott 5 (cit) munkanapon beltil meg kell kezdeni.
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13.9. Jogvita inditfsfnak joga
13.9.1. A KT.t megilleti a jog, hogy a tdrv6nyb6l vagy a Szabtiyzatb6l ered6 ig6ny6nek
6rv6nyesit6se 6rdek6ben munkaiigyi jogvitrit kezdem6nyezzen. Munkailgyi perekben a
KT f6lk6nt fell6phet annak ellen6re, hogy az 6ltal6nos szabiilyok szerint nem lenne
perbeli jogk6pess6ge.

I 3.

10. Kollektiv munkaiigyi vita/egyeztet6si eljrir6s

13.i0.1.

A

Munk6ltat6 6s a KT k<izdtt a vitris k6rd6sek rendez6s6re egyeztetf bizotts:igot

alakithat.
13.10.2. Az egye^etd bizotts6g a Munkrlltat6 6s a

KT 6ltal azonos sziimban delegdlt tagb6l 6s

fliggetlen elndkb6l 6ll.
13.10.3. Az elndk kdteles a kdt fdl riltal deleg6lt tagokkal folyamatosan konzult6lni, egyeztetni,

a tagok 6ll6spofije\ az egyezletes eredm6nydt az egye^etes befejez6sekor

ir6sban

dsszefoglalni.
13.10.4. Az egyeztet6s befejez6sekor k6sziilt jegyz6kcinyvnek tartalmaznia kell az ali.},biakat:

13.10.5.

az egyeztetesben r6szt vev6 szem6lyeket,
a kifog6solt int6zked6st 6s a Munk6[tat6i 6szrev6tel l6nyeg6t,
az egyeztetesi elj6r6s soriln elhangzott nyilatkozatokat,
a megkdtdtt egyezs6g pontos szdveg6t, a kifogSs visszavoniis6t,
az eredm6ny'telens6getmeg6llapit6 nyilatkozatot,
az egyeztetdsben rdszt vev6 felek jegyz6kdnyvi allirdslt 6s b6lyegz6j6t.

Az egyeztet6si eljar6s soriin a kifog6solt jogellenes Munk6ltat6 intdzked6s t6nyrlll6s6t
fel kell remi.

13.10.6. Meg

kell kis6relni az egyeztetds

soriu:.

az egyezseg btehoz6s6t, a feleknek ennek

6rdek6ben egyiitt kell mrikddniiik.
13.10.7. J6l6ti c61u pdnzeszkdzdk felhaszn6l6sa tekintet6ben a feleknek ddnt6bir6t kell igdnybe

venniiik.

14. A

14.1. Tdrgyi
14.1.1.

6s

KT MUKOofsf,r nrzrosir6 rn LTETELf,K

szem6lyi felt6telek

A

Munk6ltat6 sz6lesk6rfen tiimogatja a krjzalkalmazottak 16szvdteli jogaihoz
kapcsol6d6 tevdkenysdget, el6segiti a KT mrik6d6s6nek feltdteleit.

14.1.2. A Felek kdzds megdllapodSsa alapjan a Munk6ltat6 biaositja a KT v6laszt6srinak,
mrik6d6s6nek indokolt kdltsdgeit, valamint, amennyiben sziiks6ges, a miikdd6shez
szriks6ges infrastrukfiiret is.

14.1.3. A Munk6ltat6 biztositja

a

KT tagjaink

a t6rv6nyes munkaid6-kedvezm6n1,t.
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14.1.4. Munk6ltat6 biztositja tovribb6, hogy aKT az iilala sztiks6gesnek tartott inform6ci6kat,
felhiv6sokat, valamint a tev6kenys6g6vel kapcsolatos adatokat a Munk6ltat6n6l
szok6sos helyeken 6s m6don kdzz6tegye (K k6z6s bels6 meghajt6, k6riev6l stb.).

14.2. P6nzngyi felt6telek
14.2.1. A KT v6lasztiisiinak
beltl biztositottak.

15. A

rr

6s mrik<jd6s6nek pdnziirgyi felt6telei az

IMFK 6ves k6lts6gvet6s6n

rAc.Lq,rNAK TrroKTARTAsr KOTELEZETTSf GE

A Kdzalkalmazotti Taniics tagja a miikdddse

sor6n tudomiis6ra jutott 6s hataskdr6be tartoz6
adatokat, t6nyeket csak a Munkdltat6 jogos gazdasdgi 6rdekeinek vesz6lyeztet6se, illetve a
kdzalkalmazottak szem6lyis6gi jogainak megs6rt6se n6lkiil a kdzalkalmazottak kdr6ben
hozhatj a nyilvrinoss6gra.

16. A KT MAGATARTASA SZTRiJK SoRJiN

A KT

Munkdltat6nbl szewezett sztr6jkkal kapcsolatban piirtatlan magatart6sra kdteles. Ennek
6rtelm6ben sztrdjkot nem szervezhet, illetve a sztrfjkot nem t6mogathatja 6s akaddlyozhatja. A
KT sztr6jkban r6szt vev6 tagjanak megbizatdsa a sztritjk idej6re sziinetel.
a

L1

I{,\Z

1.

szdm melliklet

T6jekoztat6 az IMFK helyzeterol

1. Gazdasiigi helyzetet

drinto kdrd6sek:

- Inform6ci6k, amelyek az IMFK mrikdd6s6ben vriltozSsokat, nehdzs6geket
okozhatnak:

- Az intdzmdny dves mrikdddsi kiadiisai:
adatok ezer Ft-ban

T6rgy6v
(eredeti
el6irrlnyzatok)

Kiivetkez6 6v
(elfo gadott kiilts6gvet6s
el6i16nyzatai)

Miikdd6si kiadrisok
2. A foglalkoztatott kdzalkalmazottak sziima, enged6lyezett ldtsziima 6s munkak6riik
megnevez6se:
3. A hat6rozott id6re sz6l6 foglalkoztatottak sz6ma 6s ahalirozotl id6re sz6l6 jogviszony oka
4. Az illetmdnyek, kereset kieg6szit6sek, cafetdria 6s egydb b6ren
vAltozAsa az alflbbi

kivtili juttatiisok alakuliisa,

tihlizal szerint
adatok ezer FT-ban
T6rgy6v

(eredeti
el6iriinyzatok)

Jogcim megnevez6se

Kiivetkez6 6v
(elfogadott kiilts6gvet6s
el5ir6nyzatai)

Alapilletm6ny
Kereset kieg6szit6s

Jutalom
Cafet6ria juttatds
Kiiltsdgt6rit6se

k

- bankk6rtya

'utazdsi
- szem iiveg

Temet6si seg6ly

5. Az illetm6nyfizet6ssel 6sszeliigg<i likvidit6s:

6.

V6rhat6-e

a

kdvetkez<i

1

6ven beltil fehijitris az IMFK iizemettet6sdben

6116

int6zmdnyekben? Ha igen melyikben 6s mire terjed ki?

7. AKSZ 13.3.1. pontban felsorolt munk6ltat6i int6zkeddsekben t6rt6nt v6ltoz6sok:
8. Egy6b, a munkriltat6 eltal fontosnak tartott kdzlend6 informdci6k a szervezet mrikcidds6vel.
kapcsolatosan:

