Tisztelt Közalkalmazott!
Tájékoztatom, hogy a Debreceni Egyetem Közalkalmazotti Tanácsának mandátuma lejár, így
2019. június 12-én sor kerül az új Közalkalmazotti Tanács (KAT) megválasztására.
Választásra minden közalkalmazott jogosult, míg taggá az a közalkalmazott választható, aki
legalább 6 hónapja közalkalmazotti jogviszonyban áll. A KAT-ba 13 tagot kell választani,
tagjait 5 évre választják.
Ez törvény adta, a közalkalmazottakat megillető részvételi jog gyakorlásának lehetősége!
Miért mulasztanánk el élni vele?
A KAT fő feladata a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának
figyelemmel kísérése; többek között a következő jogok révén érvényesítheti szerepét:
1. Tájékoztatást kérhet, tájékoztatást adhat:
 a munkáltató félévente tájékoztatást ad a KAT-nak többek közt olyan fontos
kérdésekről, mint a gazdasági helyzete, az illetmények változása, a bérkifizetési
likviditása, a foglalkoztatás jellemzői, a munkaidő felhasználása, a munkafeltételek
jellemzői, a közalkalmazotti létszám, munkakörük megnevezése, a részmunkaidős
és határozott időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulása.
 a KAT pedig félévente tájékoztatja tevékenységéről a közalkalmazottakat.
2. Együttdöntés
A munkáltató és a KAT közösen döntenek a jóléti célú pénzeszközök felhasználásáról.
3. Véleményezés
A közalkalmazottak nagy csoportját érintő döntések előtt a munkáltató kikéri a KAT
véleményét. Ezek pl. olyan hangsúlyos kérdések, mint a munkáltató átszervezése,
átalakítása,
egészséges
és
biztonságos
munkafeltételek
kialakítása,
teljesítménykövetelmény bevezetése, módosítása, munkarend meghatározása, egyenlő
bánásmód és esélyegyenlőség biztosítása.
Szeretne Ön is tevékenyen részt venni ezen jogok érvényesítésében?
Jelöltlistára vagy egyéni jelöltként (50, választásra jogosult közalkalmazott aláírásának
összegyűjtésével), vagy szakszervezet jelöltjeként (AOKDSz, FDSz, DOTESz vagy MSZ
EDDSz) kerülhet! A mellékelt jelölőlap tartalmazza a részleteket. A hiánytalanul kitöltött
jelölőlapokat 2019. május 6. (hétfő) 16 óráig kell eljuttatni Lőrincz Tímea részére a Rektori
Hivatalba (egy aláírt példányt papírformátumban; a jelölőlap szerkeszthető változatát pedig emailben a katvb@unideb.hu e-mail címre.)
A Debreceni Egyetem Közalkalmazotti Szabályzata itt érhető el: http://www.unideb.hu (Az
Egyetemről/Ügyintézés/Szabályzatok).
A választásra jogosult, valamint a választható közalkalmazottak listája megtekinthető:
az egyetem honlapján (www.unideb.hu, nyitóoldalon, azonosítást követően), valamint az alábbi
helyszíneken: Egyetem téri campus: főporta, Klinikai Központ: Igazgatási Épület porta, Kassai
úti campus: Informatikai Kar porta, Böszörményi úti campus: főporta, Kossuth Lajos Gyakorló
Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth utcai feladat-ellátási hely: porta, Kenézy Gyula
Egyetemi Kórház: Főigazgatóság előtti porta, Nyíregyháza: Egészségügyi Kar porta,
Hajdúböszörmény: Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Dékáni Hivatal.
A választással kapcsolatos további információk az egyetem honlapjának nyitóoldalán
(www.unideb.hu) lesznek elérhetők, kérem, kísérje figyelemmel.
Remélem, minél többen – így Ön is – élnek majd a választási lehetőséggel!
Debrecen, 2019. április 12.
Dr. Rőfi Mónika s. k.
a Választási Bizottság elnöke

