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Bribolna, 2018. okt6ber

1.

PREAMBUI,UM

A kdzalkalmazotti szabilyzat cdlja, hogy meghat6rozza a Bibolna Nemzeti M6nesbirtok
(2943 Bilbolna, Mesz6ros u. l.), mint munk6ltat6 (a tovribbiakban: munk{ltat6)
es a
Kiizalkalmazotti Tan{cs (a toviibbiakban: KT) egytittmtikdddsdnek kereteit. A
Kdzalkalmazotti TandLcs, mint a kozalkalmazotti 6rdek6rv6nyesit6s intezmdnyesftett
form6ja,
a kcizalkalmazotti jogviszonyban 6ll6k kdzdssege neveben gyakorolja u t,i.,r"ny 6ltal
biztositott jogokat.

Jelen szabiiyzat a kozalkalmazottak jog6ll6s6r6l sz6l6 lgg2. 6vi XXXIIL tv. (Kjt.)
rendelkezdsei [Kjt. 2.$; 14-19.$] 6s a Munka tdrvdnykdnyverol sz6lo 2012. 6vi I.
tr. ifrat.i
XX. fejezete alapj6n kesztilt.

a, szanetjrl, nu,u,ru

l. A

szab6lyzat kozalkalmazotti jogviszonyra vonatkoz6 szab6lynak minosiil, szemelyi
hat6lya az intezmeny valamennyi kiizalkalmazottjira kiterjed. a, szibatyzat
szemelyi hatalya
nem terjed ki a munk6ltat6nril nem k<jzalkalmazotti, tov6bb6 az Lgyeb jogviszonyban
( ideertve a po I griri j o gi j e lle gii me gbiziist
i s) fo glal ko ztarottmunkaval lalolia.

2. A szabitlyzal a KT megbizatisinak tartamdra,legkdsobb 2023. szeptember 20. napj6ig
terfedo hatirozott idore sz6l. A munk6ltat6 jogut6d nelki.ili megszrin6s6vel a

".uAiyr[.

hatiilyirt veszti.

2.$

A szabilyzat l6trehoz6sa
l. A szab6lyzatot a KT

6s m6dositrisa

es a munk6ltat6 egyiitt alkoda meg.

2. A szabitlyzat modositdsat b6rmelyik fel kezdemenyezheti.
valtoziisok dtvezetese miatt evente feliil kell vizsgdlni.
3.

A

szabiiyzatot a jogszab6lyi

A

szabitlyzat tervezetehez kapcsol6d6 vitapontok rendezesere Egyezteto Bizottsrigot (EB)
kell ldtrehozni' amely a k6rdest soron kivtil megvizsgiija es t napon beltiljavastatoiterjesri
elo az akiir6sra jogosult feleknek a megold6sru. AzEB tagiai:
- a KT eln<ike,
- a munk6ltato igazgatoja, vagy az itltala deleg6lt szemely,
- a munk6ltat6 jogi kepviseloje.

A

l. A KT-t

K't

3.$
vdlasztdsa

ot dvre v6lasztj6k.

2. A KT tagiainak szitma a v6laszt6s idopontj6ban a kozalkalmazotti jogviszonyban 6ll6k
letszitmira tekintettel ot fo.

3. Kiizalkalmazotti tanricstaggrl vflaszthatri (passziv viilasztojog) az a cselekvokepes
kdzalkalmazott, aki legal6bb hat h6napja a munk6ltat6n6l k<izalkalma=iotti jogviszonyban a1.

Nem v6laszthato tan6cstaggii, aki munk trlt3t6ijogokat
gyakorol, aki a munkaltat6, illetve a
munkiiltat6 vezetojenek k0zeli hozzifiartozola,
toviuu a, iki avrilaszt6si nizoitsag tagia.

4'

Hozzdtartozo: a h6zastiirs, az egyenes6gbeli
rokon, az circikbefogadott, a mostoha- ds a
"a
nevelt gyermek, az cirtikbefogad6-, a mostohaes a neveloszrilo ds testver, az elettdrs. az
egyenesiigbeli rokon hdzast6rsa, a hdzastiirs
egyenes6gbeli rokona 6s testvere ds a testvdr
hdzastiirsa [M1.294.$ (l) bekezdes b) pont].
5' A tanricstagviiasztdsdra (aktfv v6laszt6jog)
minden kozalkalmazott jogosult.

6' Aviiaszt6st a KT rigy

szervezi meg, hogy a KT mrikcjdesenek folyamatossiiga
biztosftott

legyen. A jeltilesre es a v6lasztiisra telephelyentent
es fi6ktelepenkent keriil sor.

7' A-ieloles es a vdlaszt6s lebonyolit6s6ra a KT a viilasztasra.jogosult
kozalkalmazotrakk.ztil
legkesobb a viilasztast hatvan nappal megelozoenYiiasztitsi
B]zotts6got alakit. Nem lehet a
vrilaszt6si Bizotts6g tagtra a munkaltato 6s a KT tagia.
jeltiltrillitas hataride.iet, a viiaszrirs idopontjat A viilaszt6si Bizottsiig meghatirozza a
gonaoskodik a .ielc;lEs es v6lasztils
megszervezeserol, annak torvenyes rend.i6rol ..
-.g,illupida
-atapjan a ,.uuu.it rirmlilas szab6lyait.
A Vdlasztdsi Bizottsiig a viiasztitsi iegyz(5kdnyv
cisszesiti a viilasztiisi adatokat,
meg6llapid a az osszesitett eredm6nyt.

8' A

viiasztdsra jogosult es viiaszthato munkav6llal6k jegyzek6t
a munk6ltat6nak a
vdlasztiisi Bizotts6g..keresere 5 napon beltil rendelkezesere
bocs6tott adatai alapj1n a
Viilasztiisi Bizotts6g lllapitja meg ds tesz.i kdzze a viilasztitst megelozo
legalabb dtven nappal.

9' Jel6ltet rillithat a munk6ltat6n6l kepviselettel rendelkezo szakszerve

zet vagy legalthb az
v6lasztiisra jogosult munkav6llalo 10%-a. A jelcilest a t6mogat6k
9ss1e.s
al6ir6s6val frrlsba kell
foglalni' erv6nytelen jel<il6s esetdn a jelcildsi idoszakot meg kell hosszabbitani.
A jelolteknek

iriisban kell nyilatkozni, hogy
10.

I

A KT tagjait titkos

a

jel<ilest elfogad.iak.

es kcizvetlen szavaz6ssar vrilaszdrik.

l.

Ervenytelen a szavazat,ha
- azt nem az el6irt szavazolapon adt6k le,
- nem lehet megdllapitani, hogy azt kire/kikre adt6k le,
- a szavazolapon a megv6laszthato tagok szfuminti tobb jeloltet jeloltek
be.
12.

A viilasztts 6rvdnyess6g6t 6s eredm6nyess6g6t

a V6lasztiisi Bizotts6g 6llapitja meg.

13. Ervdnyes a vdlaszttts, ha azon a v6laszt6sra jogosultak t6bb mint fele reszt vett. A
jogosults6g szempontj6b6l nem veheto figyelembe, ut l u villaszt6s
idopontj6ban:
- keresokeptelen,
- fizet6s nelktili szabads6gon van,
felteve, hogy a viilaszt6son nem vett rdszt,

14. Eredm6nyes a vdlaszt6s, ha van olyan .iel6lt, aki az. erv6nyes szavazarok koztil a
legtobbet. de legaldbb a szavazatok 3To/o-at megszerezte. Szavaz.ategyenlosdg esetdn a
munk6ltatonal fenn6llo hosszabb kozalkalmazotti jogviszonyt kell figyelembe venni. A KT
prittagirlnak azt kell tekinteni, aki az drvenyesen leadott szavaiatok legal6bb 2O%-6t

megszerezte.

15' Erv6nytelen vdlasztds eset6n a uiiaszlasl
30 napon tul, de 90 napon beltil meg kell
ismetelni' A megism6telt vdlasztds
akkor .rreny.r, tiu azon a v6laszt6sra jogosultak
tcibb
mint 1/3-a r6szt vert' 'faniicstagnak azt kell tekinteni,
aki az ervenyes szavazatok kdztil a
legtdbbet' de legal6bb a szaiazatok
.30%-at megszerezte. Ha a megismetert viilasztiis
ervenytelen, ri.iabb vitlasztitstegy 6v elteltevel
lehet tartani.

l6' Eredm6nytelen viilasztiis eseten 30 napon beliil rij vdlasztiist
kell tartani. A viilaszt6son a
vdlaszt6st megelozo. l5 napig irj jeltilt is rillithat6.
A mlgism6telt vdlasztds ervenyes, ha azon
a v6laszt6sra jogosultak tdbb mint I 13-a reszt vett,
Megv?lasztottnak
tekintendo. aki
a leadott ervenyes szavazatok kciztil a legtobbei de legakibbazaa jelolt
szavazatok 3oo/r-at
megszerezte' A KT p6ttagi6nak azt kell tekinteni,
aki az 6.renyesen leadott szavazatok
legalribb
15%-at megszerezte. Ha a megismdtelt v6laszt6s drv6ny.telen,
0jabb v6lasztiist egy ev

elteltevel lehet tartani.

l7' Amennyiben a KT tagiainak letsziima a trirvenyben elofrt kepviseleti
letsz6m al6 csrikken,
es pottag sem hivhat6 be a tagok kiize, abban az esetben
a kcizalkalmazottak aranyos
kepviselete drdekeben es figyelembe
p6ttagviilaszt6s tartand6, melyre jelen
.veteldvel
$.
szabiiyai irrinyad6k. A p6tv6laszt6ssal
megviilasztott tan6cstag mandiit uma az
eredetileg

megv6lasztott taniicstag mand6tum6nak vegeig tart.

1 8' A viilaszt6sr6l a V6laszt6si
Bizottsrig jegyzokdnyvet keszft, mely tartal mazza:
- a szav az6urn6k fe I bontiis6nak kortil menyeit,
- a vdlaszlas helyet es ide.iet,
- a szavazasra jogosultak sz6miit.
- a szavazdson rdszt vettek sz6m/i',
- az dsszes leadott szavazatok szamat.
- az eryenyes es ervenytelen szavazolapok sz6mii,
- az egyes jeloltekre leadott szavazatok szirm6t,
- a megv6lasztott tan6cstagok es pottagok nevet.
- a valasz,Iassal kapcsolatos vit6s [gyeket is drintest.

1? A

viilaszt6si jegyzokonyvet a V6lasztasi Bizotts6g tagjainak a16 kell irni.
Bizotts6g az <isszesitett eredmenyt a munk6ltat6ndl rrok6roi m6don kozze teszi.

A

V6laszttisi

20. A viilaszt6ssal kapcsolatos jogorvoslatrril az Mt. 249.$-arendelkezik.
4.$

A KT mfikiid6se

l. A KT a megalakukis6t koveto l5
es eln<ikhelyettest v

napon beltil osszeiil. Az elso tilesen tagjai koztil eln<ikot

iiaszt.

2. A KT hatitrozatait sz6tdbbseggel hozza. A KT akkor hatiirozatkepes, ha az tilesen

a

tagoknak legaldbb fele reszt vesz. Szavazategyenloseg eseten az eln6k szavazata dont.

3. A KT tileseit sztiksdg szerint tartja. Az Lileseket az elncik hivja dssze. Minden esetben ossze
kell hivni az tilest, ha ezt valamely tag vagy a munk6ltato az ok megjekilesevel keri. Az
tilesen a tagok csak szemelyesen vehetnek rdszt.

4' A KT rntikcidesenek rdszletes szabiilyait iigyrendje
ailapitjameg, amely a jelen szab,lyzat
l. sz. me lldkletet kepezi.

s.$

A munkrlltat6 kiitelezetts6gei a KT miikiid6s6vel kapcsolatban

l' A munkiiltat6nak biztosftani kell, hogy a KT az iiltala sztiksegesnek tartott informiici6kat,
felhiv6sokat 6s tev6kenysegdvel kapcsolatos egydb adatokat
a munkiiltat6n6l szokasos m6don
kozze tehesse.
2. A KT tagjait havi munkaide.ie lTyo_inak, elndket es elnokhelyetteset
havi munkarend.ie
l5Yo-6nak megfelelo munkaido-kedvezmenv illeti meg.
A munkaido-kedvezmeny
idotartam6ra t6volleti dij jar.

A 5T, eln<ikenek munkajogi vedelm6re az Mt. 260.g (3) - (5) bekezddseben
IrranyaooaK.
.

irrak

4' A munkaltat6nak biztositani kell a KT v6lasztiis6nak, mrikodesenek
indokolt es sztikseges
koltsegeit.

5' A munk6ltat6 biztositja, hogy a KT tan6cskozitsaita munkiiltat6 sz6khelydn,
a munkiitato
6ltal biztositott helyisdgben tartsiik, berleti dij ds rezsi frzetese nelkiil.
A munk6ltat6 a taniics
mtik<jdesehez sztkseges dologi feltdtelekei (hivatalos levelez6s, telefon,
fax kiiltsdge;

sz6mit6gdp, intemet haszn6lat) ingyenesen biztosftja.

6. A KT tagjainak az e minos6gben vegzett munkrij6ert

kiildn

di.iazis nem jdr.

' A munk6ltat6 v6llalia, hogy a KT biirmely tagjanak ir6sbeli megkeresdsenek
kezhezveteletol szamitott l5 napon beli.il eleget tesz ta.idkoriutari kdtelezettsegenek.
7

(l) bekezd6seben szereplo ,,nagyobb csoport" fogalmrln az azonos
foglalkoztatasi csoportba tartozo munkav6l lalok 25%-6t drtik.
8. A felek az Mt- 264.5

6.S

A KT jogosultsdgai

l. A munk6ltat6 legal6bb

felevente kdteles tdjekoztatni a KT-t a rdszmunkaidos es hat6rozott
idore sz6l6 foglalkoztatiis helyzet6nek alakul6s6r6l.
2.

A KT fdlevente tilekoztatja tevekenysegerol

a kdzalkalmazottakat.

3. A KT Tagiai folyamatosan figyelemmel kisdrik a munkav6gz6s kdrtilmenyeit. Ha jogaikat
korl6toz6, vagy a kiizalkalmazottak jogait serto esetekkel es intezkedesekkel tal6lkoznak.
azok ellen fel kell lepniiik.
7.$

A

K't tagiainak titoktartrisi

kiitelezetts6ge

l ' A KT tagf a a mrikoddse sor6n tudom6s6ra jutott
adatokat, tenyeket csak a munk6ltat6 jogos
gazdasdgi erdekeinek veszdlyeztetese,
ilretve a munkav6llal6k szemelyisegi jogainak
megsertdse nelkril hozhada nyilviinoss6gra.

8.$

A KT magatartisa sztrdjk sor6n
1' A KT a munkdltat6n6l szervezett sztrilkkal kapcsolatban p6rtatlan
magatart6sra k6teles.
Ennek ertelmdben sztr6jkot nem szervezhet, iietve a szir6jkot
nem tiimogathatja es
akad6lyozhada' A KT sztrajkban rdsztvevo tagjdnak megbizatiis
a a sztrajkide.iere sz[inetel.

e.s
A KT6s tagiai megbtzatirsdnak megsztin6se

l. A KT megsztinik,

ha

a) a munk6ltat6 jogut6d nelktil megszrinik,
b) megbizar6si ideje lej6r,
c) lemond,
d) visszahivj6k,
e) tagjainak szamatobb mint ll3-dal cscikken,

f)

g)
h)

a krizal kalm azottak letszilma 50 fo al6, vagy legal6 bb
a bir6srlg a viiasztits eredmenydt megsemmisiti
az Mt-ben meghatdrozott egyeb esetben.

21

3 -dal cs6kken,

2' A KT

visszahiv6sa tekinteteben szavaz6st kell tartani, ha azt a vtiasztirsra jogosult
munkav6llal6k legal6bb 30oh-a fr6sban tnditvdnyozza. A KT visszahiv6s 6hoz a leadott
ervenyes szavazatok tobb mint 2/3-a sztiksdges. A szavazds ervenyes, ha ezen viilaszt1sra
a
jogosult munkav6llal6k tdbb mint f-ele reszt vett. Visszahiv6sra ir6nyul6
inditv6ny egy even
beltil ismetelten nem teheto. A KT visszahfvdsdra a megvalasztdsir;a vonatkoz6 szabilyokat
kell megfeleloen alkal mazni.

3. A KT a 9.$ 1. pont c) 6s e)-f) pontjaiban meghat6rozott ok miatti megsziindse esetdn
KT megviilaszt6s6ig, de legfeljebb a megszrindsdtol rr,ir11itott hiirom

megbizatasa az ij
h6napig fennmarad.

4. A KT tagjdnak megbizat6sa megsztinik:
- lemond6ssal.
- visszahiviissal.
- cselekvokepessegdnek elveszt6sevel, tov6bb6
- ha a munk6ltat6i jogok gyakorl6sdra v6lik jogosultt6,
- ha a munkiiltat6, vagy a munk6ltat6 vezetojenek k<izeli hozziiartozoiilaviilik,
- a KT megsztinesevel,
- munkavi s zony a megsztinesevel.
5. A KT tagiiinak visszahiviisa tekintetdbenszavazast kell tartani, haezlavdlasztitsra jogosult
krjzalkalmazottak legaldbb 30o/o-a inditviinyozza. A KT visszahivitsithoz a leadott ervenyes
szavazatok tcibb mint ketharmada szi.ikseges. A szavazirs ervenyes, ha ezen a vitlasztisra
jogosult munkav6llal6k tdbb mint fele rdszt vett. A KT tagj6nak visszahiv6s6ra - egyebekben
- a megvillasztirsdra vonatkoz6 szab6lyokat kell megfeleloen alkalmazni.

6' A KT tagia megb izatdsdnak megszr.indse esetdn
sz6mdnak megfelelo sorrendben p6ttagot kell behivni.

Ziri

a

tandcsba

a megszer zett szavazatok

10.$

rendelkez6sek

l. Jelen szab|.lyzat 2018. okt6ber l. napj6n lep hatdlyba.

2' A

munk6ltat6 gondoskodik arr6l, hogy

megismerhesse. A munk6ltat6 kdteles
kcizal kal m a zottakat t6j eko ztatn i.

a

a szabitlyzatot valamennyi krjzalkal mazott
sLabiiyzatot honlapjan megjelentetni, es arr6l a

3'. 'lelen meg6llapod6st brirmelyik f6l indokl6s nelkiil, h6rom h6napos hat6ridovel

felmondhatja. Ezt a jogrit azonban a meg6llapodiis megkdt6sdtol
sziimitott hat h6napon beltil
ggyik f6l sem gyakorolhatja. A felek kcitelezik magukJt, hogy felmondds esetdn a felmond6s
kezdem6nyez6se utiin legkesobb l5 nappal t6rgyalist t<ezdenlk
uj szabalyzat megalkotiisa
ds

elfogad6sa erdek6ben.

4' A

szabitlyz.at teszleges felmonddsa esetdn
rdszei hatalyban maradnak.

a krizalkalm azotti szabillyzat nem kifog6solt

B6bolna, 2018. okt6ber I .

A munk6ltat6 kdpviselerdben:

Ha6l Gribor

A Kozalkalmazotti Tan6cs kcpviseletdben:

1

Mdsz6rosne Domjiin

elnok

L

sz. melldklet

A Kiizalkalmazotti Tandcs (KT) Ugyrendje
I. A KT tagjai

l. A tagokjogai
- a munkavrillal6k gondjainak es velemenyenek megismerdse erdekdben
a munkavrillal6kkal

val6 kapcsolattart6s, konzult6ci6k vdgzese,
- az iiltala megjelolt kerdes megtiirgyaliis6nak kezdemenyez6se,
a tandcs hatdrozatainak meghozatalihanvalo reszvetel
szavazatanak lead6s6val,
- a tanacs d<jntesetol elt6ro rlll6spondrinak jegyzokonyvben val6
r6gzit.r.n.k kerer..
2. A tagok kcitelezettsegei:

- a

munkav6llal6k gondjainak, velemenyenek megismerese, ds az ezekre
alapozol
javaslatokkal a KT munk6j6nak elosegitese,
- a tanacs tilesein val6 megielen6s, kiilcin egyeztetds alapj6n a tanacs
munk6j6val kapcsolatos
t6rgyalisokon, esemdnyeken val6 reszv6tel.
- a KT kepviseleteben vegzett munkdj616l valo besziimol6
a tan6cs tilesein.

II. A KT elniike 6s elniikhelyettese
I

' A KT megviilaszt6sa ut6ni elso tilesen

megtiresedese esetdn a taniicsnak

elncikrit es elndkhelyettest viiaszt, mely tisztsdgek
[j valaszt6st kell tartania.

l5 munkanapon beliil

2. Az elncik, illetve az elniikhelyettes jogosult
- a testi.ilet d<inteseit kdpviselni,
- a munk6ltat6val k<izvetleniil kapcsolatot tartani,
- a KT dokumentumait al6irni.

III. A KT miikiid6se

l. A KT tileseit sztiks6g szerint

tartja. A KT tileseit az eln<ik, akad,iiyozat6sa eseten az
elnokhelyettes hivja 6ssze es vezeti. Minden esetben 6ssze kell hfvni a tanacsot, ha
azt.
valamely tagja, vagy a munkiiltat6 az ok megf elolesevel k6ri.
2. A KT tilesein a tagokon kivtil az elndk 6ltal meghivott szem6lyek is reszt vehetnek (pl.
munk6ltat6 6s a szakszervezetek kepviseloi, szakertok).

a

3. A Kl'elndke a tandcs Lilese elott legal6bb egy hettel kciteles a tagokat es a meghivolakataz
riles helyerol" idoponti616l ds napirendjerol ertesiteni.

4. A KT a munk6ltatoi eloterjeszteseket krjtelezoen t6rgyalja, az egyebjavaslatokat egyszerti
sz6tdbbsdgi szavazdssal tizi napirendre. Ut6bbi esetben a hatarczathozatal egyszeri
elhalaszt6s6t b6rmely tan6cstag k6rheti. A napirend elhalasztdsiratettjavaslat elfogadas6r6l a
rdsztvevok egyszerti sz6tdbbs6ggel dcinthetnek. A KT tagjai a munk6ltat6i elotirjesztessel
kapcsolatban kotelesek igennel vagy nemmel 6ll6st foglalni. a tagok a szavazast6l nem
tart6zkodhatnak.

5' A KT szab6lyosan osszehivott tilese akkor hatirozatkepes,
ha az i.ilesen tagjainak legal6bb
fele rdszt vesz.
Hatdtozatkdptelenseg eseten 30 perc sztinet kihirdetdsdt
ds megtartils6t kijvetoen [jra
cisszehivhat6 a tan6cs. Az tigymenet fontoss6g6t6l ftiggoen jelenlevok
a
jogosultak a
munk6ltato eloterjesztes megtiirgy alinfua .gy .[yrr.rti lzotciuur.g.,
,ruraziis eredmdnye
alapjrin' A t6rgyal6s eredmenyerol, a megsrtitet.ttlaraslatokr6l
kriteles az eln6k a tiivolmaradt

tagokat elektronikus riton t6jekoztatni. H*aroratkeptelen tilest (trirgyakist)
k6vetoen a
tan6csot h6romtol tizendt munkanapon beltil ismet 6ssze kell
hivni. Az ismetelt
hatirozatkeptelenseg eseten a jelenldvo tagok jogosultak
a munkiiltat6i eloterjesztes
megtiirgyalasdra, es hatirozathozatal ndlkiil az titer., elhangzottakr6l
a tan6cs eln6ke
ti$ ekoztatj a a m unk6l tat6t.

6.

A KT hatdrozatait folyamatos,,arab sorsz6mndv/dv,, jelzessel kell ell6tni.

7' A KT tagiait az elnok, vagy az elndkhelyettes az i.ilesek kozcitti idoszakban
felmertilo,
d<intest igenylo kerdesekrol elektronikus ievdlben ertesiti. Ez
a
levelez6si forma az
erlekezletek elokeszitesenek es a kapcsolatok folyamatos tart6s6nak javasolt
is
m6dja.
IY, Zird rendelkez6sek
1. Jelen iigyrend elfogad6sa napj6n l6p hat6lyba.

2' Az [gyrendet a K'f
td b b se g ri szav

azataval

ho

kdtharmados tdbbsegri .ielenlet es a .ielenldvo tagok ketharmados
zott hatir ozattal u arm iko r m 6do s ithat i a.

3' A KT elndke az iigyrend egy pelddnyiit a munk6ltat6 rendelkezesere
bocs6tia.
B6bolna, 2018. okt6ber

l.

dl*t./*, CIeg-y-J

Mesz6rosne Domj6riHa.inalka
a KT elncike

I

