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A belső szabályozás hatálya alá nem tartozó testületek működése 

 

Kórházi felügyelő tanács 

Az intézményben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 156. § (3) bekezdésében, 

valamint a 23/1998. (XII.27.) EüM rendeletben foglaltak alapján Kórházi Felügyelő Tanács 

működik, az általa kialakított és elfogadott ügyrend szerint.  

A kórházi felügyelő tanács tagjai: 

 egyharmadrészt az ellátási körzet települési önkormányzatainak a tulajdonos által felkért 

küldöttei; 

 további egyharmadban bírósági bejegyzéssel rendelkező társadalmi szervezetek 

képviselői; 

 maradék egyharmadban az intézménynek az üzemi tanács által delegált küldöttei.  

A kórházi felügyelő tanács feladata: 

 az ellátási terület és a kórházvezetés közötti kapcsolattartás; 

 a kórház működésével, fejlesztéseivel és terveivel kapcsolatos észrevételi jog gyakorlása. 

A kórházi felügyelő tanács ügyrend alapján végzi a munkáját. 

 

Üzemi tanács 

Az üzemi tanács a dolgozók által választott testület. 

Az üzemi tanácsot egyetértési jog illeti meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti 

pénzeszközök felhasználására, illetve ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása 

tekintetében. 

A munkáltató döntése előtt az üzemi tanáccsal véleményezteti: 

 a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét, 

 a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét, 

 a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak 

rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket, 

 a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, 

 a munkáltató munkarendjének kialakítását. 

Az üzemi tanács a munkáltatóval együttesen megalkotja az SZ-33 Üzemi szabályzatot. E 

szabályzat mindkét félre kötelező. 

Az üzemi tanács saját ügyrendje szerint működik. 
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Érdekegyeztető tanács 

Az érdekegyeztető tanács a munkavállalók érdekeinek képviseletét ellátó szervezetek és a 

munkáltató közötti nem szokványos érdekegyeztetésének és a konfliktusok feloldásának 

fórumaként működik a munka törvénykönyvének és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvénynek az előírásai szerint. 

A testület tagjai az érdekképviseleti oldal részéről: 

 az üzemi tanács képviselője, 

 a Magyar Orvosi Kamara képviselője, 

 a munkahelyi szakszervezetek képviselője. 

A testület ügyrend alapján végzi munkáját. 

 


