
 
 

MSZ EDDSZ Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Alapszervezete 

 

Alapszervezetünk a Kenézy Kórház Debreceni Egyetemmel történt integrációját követően is 

elsősorban a Kenézy Gyula Egyetemi Kórházban dolgozók érdekeit képviseli, de tagjaink 

nemcsak a kórház dolgozói lehetnek. Szervezetünk részt vesz a Kollektív Szerződés – amely 

kórházunkban sok más egészségügyi intézménnyel ellentétben mindig is volt – megkötését, 

illetve módosításait érintő tárgyalásokon, ott véleményezési joggal rendelkezik. A Kollektív 

Szerződést alapszervezetünk, a közalkalmazotti tanáccsal és a többi szakszervezettel 

együttműködve minden év decemberében újra tárgyalta a kórház vezetőségével.  

A Kollektív Szerződés a dolgozók számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvényhez (Kjt.) képest több pozitív eltérést tartalmaz. Fontos számunkra, hogy 

dolgozóink részére ezek a kedvezmények az integrációt követően is biztosításra kerüljenek, 

ennek megvalósítása céljából végezzük továbbra is érdekképviseleti munkánkat. Ahhoz, hogy 

az érdekképviselet eredményes legyen, természetesen a szakszervezet tagságának minél 

nagyobbnak kell lennie, ezért várjuk sorainkba a Debreceni Egyetem bármely dolgozóját.  

 

Reprezentativitásunk mellett a kórházban működő többi érdekképviselettel (Közalkalmazotti 

Tanács, EDDSZ Városi Alapszervezet, Védőnők Szakszervezete) mindig együttműködve 

folytattunk közös tárgyalásokat, amit a jövőben is szeretnénk megvalósítani a Debreceni 

Egyetemen működő érdekképviseletekkel. 

 

Érdekvédelmi tevékenységünket választott tisztségviselőkön keresztül látjuk el. 

 

Szakszervezetünk szervezeti felépítése: 

1. Szakszervezeti csoport 

2. Bizalmiak 

3. Bizalmi Testület 

4. Szakszervezeti Bizottság (Sz. B.) 

5. Szakszervezeti tisztségviselők 

 

Szakszervezeti csoport: osztályokon, részlegeken a szakszervezeti tagokból áll.  

Feladata: 

Bizalmit és helyettest választ a tagjai közül.  

Kérdéseket, kérelmeket, továbbit a Szakszervezeti Bizottság felé a bizalmin keresztül. 

 

Bizalmiak: a tagok által munkaterületenként választott képviselők. 10 fő szakszervezeti tag 

 felett helyettes választása is szükséges. 

Feladatuk:  

Részt vesznek a Bizalmi Testületi üléseken.  

A csoportjukba tartozó szakszervezeti tagokat – szükség szerint - csoportértekezleten 

tájékoztatják az ülésen elhangzottakról, továbbá az Sz. B. elnökétől kapott információkról. 

A csoport tagjainak észrevételeit, panaszait, javaslatait meghallgatják, és azokat továbbítják 

az Sz. B. elnöke felé. A szociális és más jellegű kérelmeket javaslatával eljuttatják az 



 
 

illetékes bizottsághoz. Vezetik a csoportjukban lévő tagokról a nyilvántartást és szükség 

szerint egyeztetnek a központi nyilvántartással. Szavazás esetén a csoportjukat képviselik. 

 

Bizalmi helyettesek: a Bizalmi testületi ülésekre meghívót kapnak, de szavazati joggal nem 

rendelkeznek. Segítik a bizalmiak munkáját, és azok távollétében helyettesítik őket, s ilyen 

esetben szavazati joggal rendelkeznek.   

 

Bizalmi Testület: a bizalmiakból és az SZ.B. tagokból álló testület. Az alapszervezet 

döntéshozó szerve. 

Feladata: Megválasztja a Sz.B. tagjait, a tisztségviselőket: elnököt, elnökhelyettest, 

szervező titkárt, Számvizsgáló Bizottság elnökét, valamint a munkabizottságok vezetőit és 

a rétegképviselőket. 

Beszámoltatja – általában évente egy alkalommal- a testületeket, tisztségviselőket.  

Megtárgyalja és elfogadja az Sz.B. által készített javaslatot  a szakszervezet éves, illetve 

hosszabb távú feladatairól.  

 

Szakszervezeti Bizottság a Bizalmi Testület által a tagok közül választott képviselői és 

      ügyintéző testület, melynek vezetője az Sz.B elnök. 

Feladata: a Bizalmi Testületi ülések között operatív vezető testületként működik.  

Együttműködési, információs és konzultációs joga keretében védi és képviseli a tagság 

érdekeit a munkáltató intézkedéseivel szemben.  

A munkáltatói jogellenes intézkedés, vagy mulasztás esetén kifogással élhet.  

Ellenőrzi a munkakörülményekre vonatkozó szabályok betartását, feladatokat, és azok 

végrehajtásáról szóló előterjesztéseket.  

Részt vesz a kollektív szerződés előkészítő, módosító munkálataiban.  

Indokolt esetben szakértőt is bevonhat. 

Közreműködik és képviseli a tagság érdekeit a munkáltató által kezdeményezett éves 

bértárgyalások lefolytatásában.  

Jelölteket állít az üzemi tanácsválasztásnál. 

Megválasztja az MSZ EDDSZ rendezvényein résztvevő küldötteket, képviselőket.  

      Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  

Javaslatot tesz bizottságok létrehozására, illetve annak vezetője és tagjai megválasztására. 

Megválasztja a számvizsgáló és munkabizottságok tagjait.  

Megválasztja az országos küldötteket.  

A Szakszervezeti Bizottság munkáját segítik az alábbi állandó bizottságok:  

 

 Munkabizottságok: 

 

Szociálpolitikai Bizottság:  

Feladata: megtárgyalja a benyújtott segély kérelmeket (szociális, szülési, temetési, 

rendkívüli)  

Kapcsolatot keres más kórházakkal csereüdültetés biztosítására. 

Nyári üdültetés biztosítása céljából, bérlemények keresése és biztosítása.  



 
 

A szakszervezeti tagok gyermekeinek nyári napközis tábor szervezése.  

 

Bér és Munkaügyi Bizottság:  

Feladata: A munkáltató által javasolt bérezési rendszerre és béremelésre tett javaslatát 

véleményezi. 

A dolgozóktól érkező beadványokat véleményezi és javaslatával továbbítja a munkáltató 

felé.  

 

 Munka és Egészségvédelmi Bizottság: 

Feladata: Kapcsolatot tart a munkahelyi Munkavédelmi Bizottsággal. 

Részt vesz a Munkavédelmi Szabályzatban foglaltak ellenőrzéseiben, javaslatot tehet a 

feltárt hiányosságok megszüntetésének módjára.  

A dolgozóktól érkező kérelmeket véleményezi és továbbítja a munkáltató felé  

 

Rétegképviselők  

 Feladatuk: a szakszervezet működési területén dolgozó szakszervezeti tagokat képviselik 

munkaterületek szerint: 

- orvosok 

- szakdolgozók 

- asszisztensek 

- ügyvitel-szolgáltatás 

- gazdasági-műszaki 

 

A rétegképviselőket a Bizalmi Testület választja. A képviselők személye a választási 

ciklusok között is változtatható, mivel az operatív munkában nem vesznek részt. 

Segítik a Szakszervezeti Bizottság munkáját.  
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Elérhetőség: 

E-mail: szakszervezet@kenezykorhaz.hu 

Tel: 511-721 vagy 1634-es mellék 
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