
9. számú melléklet 

 

 

Közalkalmazotti szabályzat 
 

 

 

A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola vezetője, (továbbiakban: munkáltató) és az 

intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (a továbbiakban KT) az 1992. évi XXXIII. törvény 2. § 

(1)-(2) bekezdése, valamint a 17. § (1)-(4) bekezdése és a Munka Törvénykönyvéről szóló 

1992. évi XXII. törvény vonatkozó részeit figyelembe véve együttesen a következő 

közalkalmazotti szabályzatot állapítják meg.     

 

1. A szabályzat célja  

 

A szabályzat célja, hogy biztosítsa a közalkalmazottak részvételi jogait, valamint hogy 

átfogóan rendezze a közalkalmazotti tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerébe tartozó - a 

közalkalmazotti jogok gyakorlásával összefüggő -legalapvetőbb kérdéseket. 

 

A közalkalmazotti szabályzat a kollektív szerződés tárgykörébe tartozó kérdéseket csak abban 

az esetben rendezheti, ha nincs a munkáltatónál a kollektív szerződés megkötésére jogosult 

szakszervezet. 

 

2. A szabályzat hatálya  

 

2.1. Időbeli hatály:  

A szabályzat határozatlan időre kerül megállapításra.  

 

A szabályzat kihirdetése: a munkáltató gondoskodik arról, hogy a szabályzat kifüggesztésre 

kerüljön: a tanáriba, a gazdasági irodába, a technikai dolgozók számára, valamint 

rendelkezzen 1-1 példánnyal az igazgató, a KT tagjai, a szakszervezet és az irattár. 

A hatályba lépés dátuma: az aláírás napján, a kihirdetés időpontja. 

A hatályon kívül helyezés dátuma: az újabb szabályzat hatálybalépésével megegyező, illetve 

ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, akkor a jogutód nélküli megszűnés időpontja. 

 

2.2. Személyi hatály:  

A szabályzat közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabálynak minősül, így személyi 

hatálya az intézmény valamennyi közalkalmazottjára kiterjed, azok foglalkoztatási módjától, 

jellegétől függetlenül. 

A szabályzat személyi hatálya nem terjed ki a munkáltatónál nem közalkalmazotti, továbbá az 

egyéb jogviszonyban (ideértve a polgári jogi jellegű megbízást is) foglalkoztatott 

munkavállalókra. 

A szabályzat a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabálynak minősül. 

A szabályzat nem tartalmazhat jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket. Az ilyen tilalomba 

ütköző rendelkezések semmisek. 

 

2.3. A szabályzat hatályának megszűnése: 

A szabályzat hatályát veszti, ha azt: 

- a munkáltató, 



- a közalkalmazotti tanács írásban kezdeményezi,  

- ill. az a szakszervezet is felmondhatja, amely az újabb választáson, vagy taglétszámának 

növekedése alapján reprezentatívvá válik. 

A közalkalmazotti szabályzatot három hónapos határidővel bármelyik megkötő fél 

felmondhatja. A három hónapos határidőt az írásban történő kezdeményezés benyújtása 

napjától kell számítani. 

A felmondási jogot a megkötéstől számított hat hónapon belül egyik fél sem gyakorolhatja. 

 

3. Speciális szabályok  

 

A közalkalmazotti szabályzat kollektív szerződésre tartozó kérdéseket nem szabályozhat. 

A szabályzat nem tartalmazhat jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket. Az ilyen tilalomba 

ütköző rendelkezések semmisek. 

 

 

4. A szabályzat módosítása   

 

A szabályzatot módosítani kell, ha azt jogszabályváltozás indokolja. 

A szabályzatot módosítani lehet, ha azt a szabályzatot megalkotó valamely fél kezdeményezi, 

javasolja. 

A módosításról a munkáltató és a közalkalmazotti tanács dönt. 

 

 

5. A közalkalmazotti tanács együttdöntési joga   

 

A Kjt. 16. § (1) bekezdése értelmében a közalkalmazotti tanácsot együttdöntési jog illeti meg: 

 a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása,  
 valamint az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében.  

 

6. A közalkalmazotti tanács véleményezési joga   

 

6.1. A közalkalmazotti tanácsnak a - munkáltató döntése előtt - véleményezési joga van a  

Kjt. 16. § (2) bekezdése értelmében az alábbi esetekben: 

 

- a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezete, 

- a munkáltató belső szabályzatának tervezete,  

- a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezete,  

- a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak 

rehabilitációjára vonatkozó elképzelések, 

- a közalkalmazottak képzésével és továbbképzésével összefüggő tervek,  

- a munkáltató munkarendjének kialakítása és az éves szabadságolási terv vonatkozásában. Ez 

utóbbi részletes szabályozását a Kollektív Szerződés tartalmazza. 

 

6.2. A munkáltató gazdálkodásából származó bevételének kell tekinteni a költségvetésében 

eredeti vagy módosított előirányzatként szereplő összeget, illetve a költségvetésben nem 

szereplő, egyéb a gazdálkodás során realizált bevételt.(Termek, hangszerek, műszaki 

eszközök kölcsönzése, bérbeadása.) 

 



6.3. A munkáltató belső szabályzatának kell tekinteni: 

- a Pedagógiai Programot 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatot, 

- a Munkavédelmi Szabályzatot, 

 

6.4. A közalkalmazottak nagyobb csoportját - legalább 25 % - érintő munkáltatói 

intézkedéseknek kell tekinteni a következőket: 

- jutalmazás elvei,  

- az intézmény fejlesztési elképzelései,  

- az intézmény működésére vonatkozó elképzelések, 

- csoportösszevonásokra, vagy szétbontásra vonatkozó elképzelések, 

- munkahely átszervezésre vonatkozó tervek meghatározását, rögzítését, valamint 

- az intézmény átalakítására vonatkozó elképzelések, amelyek munkakörülmény változással 

járnak. 

 

6.5. A korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak 

rehabilitációjára vonatkozó elképzelések közé tartoznak: 

- a témával kapcsolatos hosszú távú tervek,  

- a megváltozott munka képességű közalkalmazottak foglalkoztatására, rehabilitációjára 

vonatkozó koncepciók,  

- a korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos adott évi tervek. 

 

6.6. A közalkalmazottak képzésével és továbbképzésével összefüggő tervek alatt kell érteni: 

- a hosszú távú továbbképzési terveket, 

- egy nevelési, tanítási évre szóló továbbképzési, beiskolázási tervet, 

- az iskolarendszerű képzésre kötelezettekre vonatkozó belső előírásokat, 

- a nem iskolarendszerű képzésre kötelezettekre vonatkozó javaslatokat. 

 

7. A közalkalmazotti tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerének egyes kérdései  

 

A Kjt. 17. § (2) bekezdése értelmében a közalkalmazotti tanács és a munkáltató 

kapcsolatrendszerét érintő egyes kérdések, eljárási rend az alábbiak szerint kerülnek 

szabályozásra: 

 

7.1 A közalkalmazotti tanács javaslatot tehet - a Kjt. által a KT - nak biztosított 

jogosítványok  körében -  

- az iskola szervezetével, az oktatással kapcsolatos éves, közép-, és hosszú távú tervekhez 

- kitüntetések adományozásához. 

7.2. Az iskola vezetése a KT elnökét vagy akadályoztatása esetén a KT valamelyik tagját 

köteles meghívni azokra az iskolavezetőségi értekezletekre, ahol a KT jogosítványaival 

összefüggő kérdéseket tárgyal. 

7.3. A munkáltató a KT véleményezési és együttdöntési jogosítványa gyakorlása érdekében: 

- szóbeli tájékoztatást ad,  

- iratokat rendelkezésre bocsát,  

- közös tárgyalásokat kezdeményez, illetve Közalkalmazotti Tanács kezdeményezésére 

létrejött tárgyaláson képviselteti magát. 

 

a/ Szóbeli tájékoztatás  

A munkáltató szóbeli tájékoztatást nyújt a KT véleményezési jogkörébe tartozó kérdésekről. 



A tájékoztatás szóbelisége akkor megengedett, ha a tájékoztató a korábbi helyzethez, 

körülményhez képest a munkavállalókat érintően csak minimális változást tartalmaz.  

 

b/ Iratok rendelkezésre bocsátása 

Mt. 68. § (1) A közalkalmazotti tanács a Kjt. 16 § (1)-(2) bekezdésében meghatározott 

jogosultságának gyakorlásával összefüggésben jogosult a munkáltató nyilvántartásaiba 

betekinteni. 

 

7.4. A munkáltató a dokumentációkat a döntés várható időtartama előtt legalább 15 nappal a 

közalkalmazotti tanács rendelkezésére bocsátja. 

 

7.5. Amennyiben a közalkalmazotti tanács az adott dokumentáció átvételétől számított 15 

napon belül nem reagál, írásbeli észrevételt nem tesz, akkor úgy kell tekinteni, hogy a 

közalkalmazotti tanács nem kíván élni a véleményezési jogosítványával, azaz a kézhez kapott 

javaslattal egyetért. 

 

7.6. A munkáltató vállalja, hogy a közalkalmazotti tanács tervezettel ellentétes észrevétele, 

véleménye esetén, az ellentétes vélemények tisztázása érdekében tárgyalást, megbeszélést 

kezdeményez, s a tőle elvárható módon végleges döntésében figyelembe veszi a 

közalkalmazotti tanács véleményét. 

 

7.7. A munkáltató és a közalkalmazotti tanács megbeszélésen, tárgyaláson együtt dönt 

azokban a kérdésekben, merre a jogszabály, illetve ezen szabályzat együttdöntési jogosítványt 

határoz meg. 

 

7.8. A Közalkalmazotti tanács a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, 

amely a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekével, 

valamint a hátrányos megkülönböztetés szabályainak megtartásával kapcsolatos. A 

munkáltató a tájékoztatást nem tagadhatja meg. 

 

7.9. A KJT 16.§-ban foglaltakat sértő munkáltatói intézkedés érvénytelen, ennek 

megállapítása iránt a KT a bírósághoz fordulhat. 

 

7.10. A munkáltató biztosítja a KT működésének feltételeit: 

- telefon, fax, postázás, másolás, 

- közlönyök, törvénykönyvek (a szakszervezettel közösen), 

- szükség szerint és a KT az általa szükségesnek tartott lehetőségekhez mérten 

továbbképzésen való részvétel. 

 

7.11. A munkáltató biztosítja, hogy a KT a tevékenységével kapcsolatos információkat az 

intézményben szokásos módon közzétehesse. 

 

8. A közalkalmazotti tanács ügyrendje 

 

1.A közalkalmazotti tanács elnöke 

- A közalkalmazotti tanács a választást követő első ülésén tagjai sorából 

elnököt választ. 

- A közalkalmazotti tanács tagjai az elnök személyére szóban tesznek 

javaslatot. 



- A közalkalmazotti tanács nyílt szavazással, egyszerű többséggel választja meg 

a tanács elnökét 

- A közalkalmazotti tanács elnökének megbízatása megegyezik a tanács 

mandátumának időtartamával 

- A közalkalmazotti tanács elnökének leváltása a tanács tagjainak 

kétharmada kezdeményezheti 

- A közalkalmazotti tanács elnöke távolléte idejére a tanács tagjai közül 

helyettest jelöl ki, és erről a munkáltatót értesíti. A kijelölt helyettes a teljes 

elnöki jogkört gyakorolja. 

 

 

2. A közalkalmazotti tanács elnökének jogai, kötelezettségei: 

 

-  Az ülések összehívása, előkészítése. 

-  Az ülések levezetése. 

- A közalkalmazotti tanács tevékenységének megszervezése, folyamatos 

működtetése. 

- A munkáltatóval való rendszeres, közvetlen kapcsolattartás. 

- A közalkalmazotti tanács döntéseinek képviselete. 

-   A közalkalmazotti tanács tájékoztatása a munkáltatóval folytatott 

tárgyalásokról, 

- A közalkalmazotti tanács iratainak, dokumentumainak kezelése, őrzése. 

 

 

3. A közalkalmazotti tanács tagjainak jogai: 

 

- Javaslattétel, állásfoglalás a közalkalmazotti tanács munkarendjének 

kialakításánál. 

- Kezdeményezheti általa fontosnak tartott kérdések megtárgyalását a 

közalkalmazotti tanács ülésein. 

- Kezdeményezheti a közalkalmazotti tanács összehívását. 

- A közalkalmazotti tanács döntéséről eltérő álláspontját jegyzőkönyvben 

rögzítheti. 

- Indoklással bírálatot gyakorolhat a közalkalmazotti tanács működésével 

kapcsolatban. 

 

4. A közalkalmazotti tanács tagjainak kötelezettségei 

 

- A közalkalmazotti tanács ülésein személyesen részt kell vennie, megismeri 

az intézményben dolgozó közalkalmazottak véleményét, és azt képviseli a 

közalkalmazotti tanács ülésein, 

- A közalkalmazotti tanács tevékenysége során tudomására jutott szolgálati 

titkot megőrzi 

- A közalkalmazotti tanács tevékenysége során tudomására jutott adatokat, 

tényeket csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, 

illetve a közalkalmazottak személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja 

nyilvánosságra. 

 

9. A közalkalmazotti tanács üléseinek rendje 

 



A közalkalmazotti tanács üléseit szükség szerint a munkáltatói előterjesztésekhez 

igazodva, illetve a tanács tagjainak vagy elnökének javaslatára tartja. 

 

A közalkalmazotti tanács üléseit az elnök hívja össze. Az elnök 8 munkanapon belül 

köteles összehívni a közalkalmazotti tanácsot, ha azt munkáltatói előterjesztés 

szükségessé teszi, vagy a közalkalmazotti tanács valamelyik tagja az ok 

megjelölésével kéri. 

 

A közalkalmazotti tanács összehívása írásban és szóban is történhet. Az elnöknek az 

ülés idején és helyén túl tájékoztatni kell a tanács tagjait az ülés témájáról is.  

 

A közalkalmazotti tanács ülései az intézményben dolgozó közalkalmazottak számára 

nyilvánosak. Más személyek az ülésen csak a tanács döntése alapján vehetnek részt.  

A tanács döntése alapján egyes témáknál zárt ülést is lehet tartani. 

 

A közalkalmazotti tanács a munkáltató előterjesztésével kapcsolatos tárgyalásairól, 

illetve döntéseiről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek a következőket kell 

tartalmaznia: 

- az ülés idejét és helyét 

-  a közalkalmazotti tanács megjelent tagjainak számát, nevét, és a 

határozatképesség megállapítását 

- a meghívottak és más résztvevők nevét 

-  a tárgyalt kérdésben elhangzó vélemények lényegi tartalmát és a felszólaló 

személyek nevét 

- a meghozott határozatokat és a szavazási arányokat 

 a határozathozatalkor a kisebbségben maradt véleményt, ha ezt a véleményt 

kinyilvánító tag kéri 

- a jegyzőkönyvvezető, az elnök és a jegyzőkönyv hitelesítőjének nevét és aláírását 

 

A közalkalmazotti tanács akkor határozatképes, ha az ülésen 3 fő megjelent. Ha az ülést 

határozatképtelenség miatt nem lehetett megtartani, akkor az elnök az új ülést három napon 

belül, de legalább 24 óra elteltével hívhatja össze. 

A közalkalmazotti tanács határozatait szótöbbséggel hozza, általában nyílt 

szavazással. 

 

9. Egyéb rendelkezések  

 

 

9.1. A Közalkalmazotti tanács, illetve tagja a működése során tudomására jutott adatokat, 

tényeket csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a 

munkavállalók személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra. 

 

9.2. A közalkalmazotti tanács tagjai sztrájk szervezésében, támogatásában, akadályozásában 

nem vehetnek részt.  A sztrájkban részt vevő KT tag közalkalmazotti tanáccsal összefüggő 

jogosítványai a sztrájkban való részvétel idején szünetelnek. 

 

9.3. A KT munkaidő-kedvezményét a MT. 62.§ (2) bekezdésében a Közoktatási Törvény 1. 

sz. melléklete harmadik rész II. 11. bekezdés határozza meg. 

 



9.4. A KT tagok munkajogi védelmére a választott szakszervezeti tisztségviselőkre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni.  

 

 

A munkáltató és a közalkalmazotti tanácsra vonatkozó egyéb szabályokat a Mt.- ben és a Kjt.- 

ben meghatározottak szerint kell alkalmazni.  

 

 

10. A Közalkalmazott Szabályzat érvényessége: 

 

Jelen szabályzat olyan intézményben készült,  amely 1995.      kötött  KOLLEKTIV 

SZERZŐDÉSSEL  rendelkezik. 

 

Jelen Közalkalmazott szabályzatot a munkáltató, illetve a KT megbízásából a KT elnöke 

2009. ……………….. án aláírásukkal megerősítették. 

 

 

Ez a nap a Közalkalmazott Szabályzat kihirdetésének, így  hatálybalépésének is napja 

 

 

 

Miskolc, 2009. szeptember 01. 
 

 

Záradék: 2014. szeptember 01.-től a Közalkalmazotti Tanács működése szünetel. 

 

Fejér Zsolt György 
intézményvezető 
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