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A Szabályzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) által adott
felhatalmazás alapján, valamint az 1992. évi XXII. törvény (Mt.) ide vonatkozó rendelkezéseinek
értelemszerű alkalmazásával az Egyetem rektora, mint munkáltató és az Egyetemen megválasztott
Közalkalmazotti Tanács (KT) közös elhatározásából jött létre.
A Szabályzat célja, hogy a KT számára biztosítsa a törvény által megszabott részvételi jogok
gyakorlását, szabályozza a munkáltató és a KT kapcsolatrendszerét, együttműködésének módjait és
rögzítse a KT tagjait megillető kedvezményeket és munkajogi védelmet.
I. Az együttműködés elvei és gyakorlata
1. A KT képviselője állandó meghívottja a Szenátus üléseinek. A KT képviselője a KT együttdöntési és
véleményezési jogkörébe tartozó ügyekben tanácskozási joggal vesz részt a Szenátus ülésein.
2. A munkáltató a dolgozók nagyobb csoportját érintő intézkedéssel vagy szabályzattal kapcsolatos
döntések előkészítésében biztosítja a KT képviselőjének tanácskozási jogú részvételét. Nagyobb
csoporton egyrészt az önálló szervezeti egységeket (tanszék, osztály, önálló csoport) kell érteni,
másrészt a dolgozók azonos foglalkoztatási csoportját. Amennyiben az intézkedés érintettjei a fenti
kategóriák egyikébe sem sorolhatók, úgy a dolgozók nagyobb csoportján legalább 30 fő értendő, akiket
az intézkedés egyszerre vagy azonos okkal érint.
3. Az együttdöntési és véleményezési jog gyakorlásához a munkáltató kellő időben megküldi
intézkedési tervezetét és az azok elfogadásához szükséges információkat, úgy, hogy a KT-nek legalább
7 munkanap álljon rendelkezésére jogai gyakorlásához. A 7 munkanapos határidőt a tervezetnek az
elnökhöz, illetve a KT ügyrendjében meghatározott személyhez való érkezésétől kell számítani. Ha a
KT a határidőt túllépi, úgy kell tekinteni, hogy az intézkedéssel egyetért.
4. Szorgalmi időszakon belüli 2 hetet meghaladó oktatási szünetek vagy rendkívüli szabadságolások a
7 munkanapos határidőt saját időtartamukkal meghosszabbítják.
5. A nyári oktatási szünet időszakában az együttdöntési, illetve véleményezési jog gyakorlásához a KT
rendelkezésére álló idő 10 munkanapra hosszabbodik meg.
6. A KT jogainak gyakorlásával összefüggésben a szükséges információkat az Egyetem vezetése a KT
rendelkezésére bocsátja. Bármely kérdésben a kölcsönös tájékoztatás során egymás tudomására jutott
adatot a felek a titoktartási, a személyiségi jogokra vonatkozó szabályok szerint kezeli, figyelemmel a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
előírásaira.
7. Ha a munkáltató a KT véleményét részben vagy egészben nem fogadja el, illetve nem kívánja
figyelembe venni, erről a KT-t indoklással írásban, a tervezett intézkedés kiadása előtt legalább 5
munkanappal tájékoztatja.
8. Az a fél, amelyik a másik félnek a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő - jogvitának nem
minősülő - tevékenységét, intézkedését, közzétett nyilatkozatát sérelmesnek tartja, e tárgyban
egyeztető tárgyalást kezdeményezhet. A tárgyalást kezdeményező fél írásban közli a megvitatandó
kérdésben elfoglalt álláspontját, a tárgyalás napirendjére, időpontjára vonatkozó javaslatát. A tárgyalást
megelőzően a felek kötelesek egymásnak átadni a kérdés megtárgyalásához szükséges,
rendelkezésükre álló iratokat, adatokat és információkat.
Az egyeztetés időtartama alatt, de legfeljebb 5 munkanapig a vita alapját képző intézkedést
végrehajtani nem lehet. A vita rendezése érdekében az egyeztetési eljárás során a felek a tőlük
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független, a vitában nem érintett személyt kérhetnek fel a közvetítésre, illetve döntőbírót vehetnek
igénybe.
II. A Közalkalmazotti Tanács jogosítványai
1. Az együttműködési jog az alább felsorolt tárgykörökben illeti meg a KT-t:
a) Jóléti célú pénzeszközök felhasználása:
- segélyezés, kamatmentes kölcsöntámogatás, lakáscélú felhasználáshoz adott támogatás
- étkezési támogatás
- sportolásra, üdülésre vonatkozó lehetőségek igénybevétele, illetve a kedvezmények fajtája és
mértéke
b) Jóléti célú és ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása:
- közétkeztetés (menza, büfé), orvosi rendelés, ellátás
- többféle hasznosítási lehetőségű objektumok (kollégium, tornaterem, üdülő stb.), illetve
- a hasonlóan többféle célra hasznosítható ingatlanok
c) A KT működési költsége, a működőképességhez szükséges feltételek
d) A KT elnökének díjazása
2. A véleményezési jog tárgyköre, melyben a munkáltató döntése előtt a KT véleményét kikéri:
a) az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje;
b) az Egyetem gazdálkodásából származó bevételeinek felhasználási tervezete, valamint pénzügyi
elszámolása,
c) az Egyetem, karok, könyvtár, oktatás-adminisztáció, GMI munkáltatói intézkedés tervezeteit, mely a
közalkalmazottak nagyobb csoportját érinti;
d) a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak
rehabilitációjára vonatkozó tervek;
e) a közalkalmazottak képzésével, illetve továbbképzésével összefüggő egyetemi szintű tervek;
f) szabadságolási terv.
3. A munkáltató évente egyszer, az elemzéshez szükséges szintű tájékoztatást ad a KT-nak a
közalkalmazottak bérhelyzetéről és létszámgazdálkodásáról szervezeti egység szintű kimutatásban.
III. A Közalkalmazotti Tanács működési feltételei
1. A munkáltató a mindenkori KT rendelkezésére bocsát egy helyiséget a szükséges berendezéssel
együtt. Biztosítja a helyiség karbantartását, takarítását, a fűtést és világítást. Biztosítja továbbá a
levelek, értesítések, tájékoztatók, felhívások egyetemen belül kialakult kézbesítését, a közleményeknek
helyben szokásos kifüggesztési lehetőségét stb. (pl. sajtó), az egyetemi információs hálózatba történő
bekapcsolását, valamint ennek térítésmentes használatát.
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2. A munkáltató éves költségvetési keretet különít el – a kormányzat által biztosított évenkénti
értékmegőrző korrekcióval – a KT részére, amely két egyenlő részletben esedékes – januárban, illetve
július hónapban. A 2002. évi költségvetési keret összege 500. 000.- Ft.
3. A munkáltató a KT részére megküldi a rektori utasítás tervezeteket, rektori utasításokat és a Szenátus
határozattervezeteit és határozatait.
4. A munkáltató és a KT a tanács elnökének díjazását a mindenkori dékán pótlék nagyságának
megfelelően állapítja meg.
IV. A Közalkalmazotti Tanács tagjait megillető kedvezmény és munkajogi védelem
1. A KT tagok munkaidő kedvezménye igénybevételének időpontjáról a KT dönt. Legfeljebb kéthavi
kedvezmény vonható össze. (A KT tagjait havi munkaidejük 10%-os, a KT elnökének 15%-nak
megfelelő kedvezmény illeti meg (Mt. 62. § (20) bekezdés). A KT oktató tagjainak kedvezménye
értelemszerűen az oktatóra jutó hallgatói óraszám 10%, illetve 15%-a. Erről a KT elnöke írásban értesíti
a KT tag munkahelyi vezetőjét.
2. A KT egyetértése szükséges a KT tagjának más munkahelyre való beosztásához, munkaviszonyának
a munkáltató által rendes felmondással való megszüntetéséhez. Ezen jogok a KT tagját megbízásának
idejére, illetve annak megszűnését követő egy évre illeti meg, feltéve, ha tisztségét legalább hat
hónapon át betöltötte.
V. Záró rendelkezések
1. A Közalkalmazotti Szabályzat a Szenátus, valamint a KT egyetértésével, a rektor és a KT elnöke
aláírásával lép hatályba. A megállapodást a jogszabályban rögzített juttatások és gyakorolt jogok
vonatkozásában értelemszerűen a KT megalakulásától kell figyelembe venni.
2. A munkáltató jelen megállapodást a BCE internetes honlapján megjelenteti, valamint a karok és
igazgatóságok titkárságán elhelyezi.
3. Jelen szabályzat módosítását vagy felbontását bármelyik fél kezdeményezheti. Ezt a jogát a
megkötéstől számított hat hónapon belül egyik fél sem gyakorolhatja. A felek kötelezik magukat arra,
hogy felmondás esetén az új szabályzatot a felbontástól számított 6 héten belül hatályba léptetik.
4. A szabályzatban külön nem tárgyalt részekhez az MT és a Kjt. Törvényi előírásait, továbbá a
hozzájuk kapcsolódó rendeleteket és végrehajtási utasításokat kell követni.
A szabályzatban foglaltakról a Szenátust, illetve a Közalkalmazotti Tanácsot tájékoztatni kell.
Budapest, 2004. február 3.

Mészáros Tamás
Rektor

Hardi László
KT elnöke
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