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Fórum 

A Gy6gyszerészeti Doigoz6k Szakszervezetének tevékenysége, progrnmja 
és alapszabiílya 

1989. június 3-án alakult a Gyógyszerészeti Dolgo
zók Szakszervezete. Megalakulását az Ideiglenes Inté
ző Bizottság szervezte, melyben a Csongrád, Pest, Tol
na megyei és a fővárosi szb-titkárok, valan1int Kinyó 
Sándor kórházi főgyógyszerész, {/,: l\!lakay Sdndor az 
OGYI főmunkatársa és V dra dy Stíndor Budapest XIV. 
kerületi főgyógyszerésze vettek részt. Az Ideiglenes In
téző Bizottság az előkészületek során kiegészült a többi 
gyógyszertári központ és a Gyógyért sZG-titkárával. 

Nevünknek azért választottuk a Gyógyszerészeti 
Dolgozók Szakszervezetét tnivel nen1 szerettük volna 
kizá~ni azokat sorainkból, akik nem a gyógyszerellátás 
területén dolgoznak, dc a gyógyszerészetért sokat tesz
nek, tehetnek. Ide tartozhatnak az Országos Gyógy
szerészeti Intézet dolgozói, akik h:unarosan dönteni 
fognak arról, hogy tnclyik egészségügyi önálló szakmai 
szakszervezethez kívünnak a későbbiek folyan1án tar
tozni. 

Jelenleg szakszervezetünk a 20 gyógyszertári köz
pont és a Gyógyért dolgozóiból áll, így kb. 16 OOO fő a 
taglétszán1unk. 1\ tagságot az Országos Tanácsban -
an;i a legn1agasabh dön'tési szervün!Z - az általuk v~í
lasztott 21 szb-titkár képviseli, ezenkívül az Orszügos 
Asszisztens Szakcsoport vezetője is részt vesz a n1unká
ban. A különhöz6 rétegek 111egalakulását követően a 
(pl. gazdasági, ügyviteli~fizikai f rétcgtagozatok vezetői 
is tagjai lesznek a vezet6ségnek. 

iVIindcnkit érdekel az Egészségügyi Dolgozók Szak
szervezetéhez fllzódó kapcsolatunk. Nagyon gyenge 
szálakkal. de kötődünk az EDSZ-hez. 1\z, hogy 1nétt 
cgyáltalá11 kapcsolatban állunk, két okra vezcthe'""t{) visz': 
sza. Az egyik a létszán1unk, a n1éÍsik pedig a vagyon kér
dése. 

Létszán1unk alapján tulajdonképpen kevesen va
gyunk ahhoz, hogy önálló appar<.Ítust tartsunk cl, ehhez 
kevés a bevételünk. i\rlúködésünkhöz elengedhetetle
nül szükséges jogász, közgazdász és könyvelő szakcn1-
bcr foglalkoztatása, akik igénybevételével kiadásaink 
jelentti~en 1negnőnének. Az EDSZ a szakért6ket ren
delkezésünkre bocsátja. 

1\ n1ásik ok, arniért 111ég az EDSZ-hcz tartozunk az. 
hogy jünius 3-<.Ít követóe'il nern kaptuk volna ineg az 
EDSZ vagyon ránk eső részét, a pereskedés több évet is 
igénybe vehet. 

Mivel az EDSZ 1989. december első felében várha
tcían feloszlatja önn1agát. ezért az :.Íln1eneli időszakban 
a régi szakszervezeti kötelékben tevékenykedünk. Ez 
idő alatt azon n1unkülkodunk, hogy az egészségügy 
többi önálló szakszervezetével laza szövetségben rnű
ködhessün!~· Ilyen szak inai szakszervezet pl. ~1 tvlentő
clolgozók Onálló Szakszervezete, a l(öjálosok Szak
szervezete, a Felsóoktatási Dolgozók Szakszervezete, a 
Bölcsődések-, a Szociális Gondozók-, és a Gyögyít6-
rncgelóz6 Ellátásban Dolgozók Szakszervezete. Ezt a 
szövetséget szeretnénk, de csak akkor fogadjuk eli ha 
nünden, a szövetségben részt vevő szakszervezet önál-

lóan, saját érdekeit képviselve egyenlően dolgozik a 
szövetségben, amely segíti, erősíti tagszakszervezeti 
munkáját, ugyanakkor együtt lép fel az egészségügyi 
dolgozók egészét érintő kérdésekben. 

A szövetség további előnye, hogy az eddig össze
gyűlt ingatlan vagyont nem kell „szétverni„, továbbá 
egy nagyon kis létszá111lÍ közös szakapparátus működ
tetése lényegesen olcsóbb, rnint ha azt önálló szakn1ai 
szakszervezeteknek külön-külön kellene fenntar
tani. 

A leírtakból tern1.észetesen nem szabad azt gondol
ni, hogy n1inden rózsüs, gyönyörű. Nagyon so1( nehéz
ség van. és közel scn1 biztos, hogy ez a szövetség létre 
fo'g jönni. ..... " 

J(étséges, hogy a SZOT'-hoz fogunk-e tartozni, vagy 
sern. A SZOT is, inint tninclen nagy szervezet ütalaku
lóban van. és ha ez az citalakulás sz<.Ín1unkra kedvező. 
akkor a tagsügga! egyetértésben dönthetünk a hozzá
juk tartozásról. Azért, hogy a kés6bbiekben könnyebb 
!egyen a vülasztásunki tanácskozási joggal részt ve
szünk a SZOT különböző ülésein, továbbá a Fl~ggetlen 
Szakszervezetek Dcn1okratikus Ligája, és az Ertelrni
ségi Szakszervezeti Tön1örülCs vezetőségi ülésein . 

._Azt, hogy kívülállók rncnnyire kísérik figyelen1mel a 
rnunkánkat, az is jelle1nzi, hogy ez a két utóbbi szerve
zet n1cukeresett minket és szívesen venné, ha 111cír n1ost 
csatlak--oznánk hozzájuk, teljes jogú tagk&nt. 

Az elmúlt idószakban munkánk, erőnk jelentős ré
szét lekötötte az, hogv tnint önálló szakszervezet 111eg
álljunk a saját láÍ1unkÜn~ 111egalapozzuk a jövőnket. fit 
gondolok a jogi rendezésre, az en1beri fogadtatásra és a 
rnür etnlített szövetség rnegalakítására. 

l(ét tára 1nellctt dolgozó gyóuyszerészünkkel részt 
vettünk abban a n1unk,lbizot'tSüg1~an. an1ely dr. A!atej
ka Zsuzsanna n1inisztcri biztos vezetésével a gvógv
szerforgalmazási rend átszervezésével, és a gyógYSzef~-
szi n1aiántcvékenységgel foglalkozik. „. ._ 

1\z elmúlt id6szakban nagyon sok feladatot jelentett 
szakszervezetünk rneglíjulásai átszervezése. A n1eg
tíjulás egyrészt szcn1éfyí, hiszen n1ostanában folyik az 
szb-titkárok választása. Ennek keretében jártan1 Fej éri 
Szolnok. Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun. 
Győr-Sopron, Kon1árom és Tolna n1egyébcn, azonkí
vül I-Ieves inegyébcn az Országos Asszisztens Szakcso
port értekczle'ión. A n1egtíjuláSnak szervezeti vonatko
zásai is vannak. Ezt ·alapszabülyunk teszi lehetővé. 
rnclyben nincsenek dog1natikus kikötések. hanern 
minden alapszervezet - terrnész.etesen határok között 

saját rnaga alakítja ki a szü1nüra legjobb, Iegn1úködó
képesebb szerződést. Ezért nagyon sok és jó munka 
vürható 1najd tőlük a jöv6ben. 

f\ prognuntervezetünket jtínius 3-án a kongresszu
sunkon nlegtárgyaltuk. Ez n1úr akkor is egy kicsit avítt 
volt, (ahogy ez cl is hangzott), dc nüvel 1988 noveinbc
rében készült. ezen nern is lehet csodúlkozni. Az ese-
111ények az eln1últ 1-2 év alatt annyira felgyorsultak, 
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hogy az lenne a csoda, ha időt állóbb lett volna. A prog
ram teluít átdolgozásra került, f61eg abban az értelen1-
ben, hogy azok a részek, amelyek csak általcínosságban 
fogaln1azták meg az igényeket, vagy a kongresszusun
kon és később az szb-titkárok választásán hangzottak 
el, javaslatként konkrét formában kerültek be a prog
ramba. Ezzel kapcsolatban kérek mindenkit, hogy a 
programot gondosan olvassák át és esetleges javaslatai
kat juttassák el címen1re. 

A progran1unknak n1egfelelően lépéseket tettünk az 
adózás hátrányainak n1egszüntetéséért. Csatlakoztunk 
az ápolónők kezdeményezéséhez, és részt vettünk a 
SZEM előtt szeptember végén lezajlott tüntetésen, 
amelyen adón1entességet követeltünk a n1úszakpótlék
ra, ügyeleti dl]ra. Elgondolásaink vannak bérkövetelé
seink n1egvalósítására, ehhez az anyagot most gyújtön1. 
Pontos anyagi lehetőségeinket tudva fogjuk kidolgoz
ni. hogy pénzünket n1ilycn 111értékben, nlirc fordítsuk. 

i'vla a gyógyszerészet területén háron1 szervezet tevé
kenykedik. az ívIG'{l', a)Vlagyar Gyógyszerészi l(an1a
ra és a szakszervezet. Ugy érzem, hogy n1úködésünk 
egymásnak ncn1 jelenthet problén1át, de igenis jelent
-;cn prohlénuít a fels6hh vezetésnek azzal. hogy végre a 
saját érdekeinket harcosan képviseljük. 

/\. hürorn szervezetnek nagyon jól elhatárolható a te
vékenvségi köre. 

f\ I\;Iag~1 ar Gyógyszerészeti "rúrsaságnak a gyógysze
részeti tu<lon1únyokkal kapcsolatos feladatai vannak, a 
I\1Iagyar Gyógyszerészi l(an1ara a szakn1ai érdekképvi
seletet biztosítja és összefogja a gyógyszerészeket. A 
Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének fclada
u1 pedig. hogy 1nindenkiuek - aki ezen a területen dol
gozik - ellássa az érdekképviseletét érdekvédelmét. 
;:\. szakszervezet foglalkozik az élet-és n1unkakörüln1é
nvekkel. a bérczés, ... a kollekt{v szerz6clések elkészítésé
vCI. n1cgköt6sévcl. segélvezésse\ és 111ég sok n1lis kér-
déssel. .._ .._ ~ ... 

\'annak olvan tén1üli:. an1ikbcn a 3 szervezet közösen 

tud !'ellépni. Előny, ha előzetesen egyeztetett vélemény
nyel jelenünk meg egy megbeszélésen, ugyanis ott 3 
szavazatot képviselünk. Nagyon szeretném, ha az 
MGYT, az MGYK és a szakszervezet jól együttmű
ködve dolgozna mindannyiunk és a szakn1ánk jövőjé
ért. 

Sokak szerint az tíj szakszervezet sem lesz jobb, nlint 
az eddigi. Az elmúlt 4 hónapból nem lehet következte
téseket levonni. Szakszervezetünk azért alakult, mert 
úgy érezzük, hogy nem képviselik az érdekeinket, és ezt 
az érdekképviseletet és érdekvédelmet mi magunk sze
retnénk e1látni. Ez azt is feltételezi, hogy mindannyian 
dolgozunk a szakszervezetben. Egy ember, vagy a ve
zetőség nen1 fog tudni eredn1ényeket elérni, ha nem le
szünk egységesek, és nen1 együtt dolgozunk. 

Az utóbbi időben a különböző értekezleteken töb
ben felvetctt~k, hogy nyugaton a szakszervezet tnilyen 
jó. Ez igaz. En nagyon szívesen lennék ott szakszerve
Leti vezető, ugyanis nyugaton nem kerülhet szóba, 
hogy egy dolgozó szakszervezeti tag-e vagy sen1, mivel 
sok helyen a rnunkáltatók csak a szervezett tagokkal 
üllnak szóba. Nyugaton az üdültetés nem szakszerveze
ti feladat. haneÍ11; fizetésból a dolgozónak jut a pihe
nésre is, sót 13. esetleg 14. havi fizetést is kap. Nálunk 
az üdülés, pihenés komoly probléma, holott ez elvileg 
állarni feladat. A legfontosabb viszont, hogy a 111unka
vúllalók nen1 i..ilnek ölbe tett kézzel. hanen1 ha valatni 
nen1 tetszik és ncrn tudnak niásképp célt elérni, akkor 
{)sszefognak. együtt lépnek fel az általuk vélt nszent 
cél'' érdekében, és nen1 egy emberre vúrnak, 111int ná-
1 unk sajnos oly sokszor. IV1ost a 111i szakszervezetünk jó
nak indul. csupa olyan Vl..'.Zct6 van benne aki jót akar, de 
n1indanny·iunkon n1úlik, hogy rnilyenné válik. 

eb: Rétsdghy Béla 
(Jyt}gyszcrészcti Doh!ozók Szakszervezete 

- ~- ._ országos titkár 

{;yógyszerészeti i)olgozók Szakszcrrczctének Progra1nja 

1\ gyógyszerészeti dolgozók régi óhaja, követelése 
\'alösult n1cg az önúlló, önkorrnünvzattal rcnclelkez6 
szakszervez~t 111cgalakulásúvaL f\ Gyógyszerészeti 
l)oigozók Szakszervezete (G''{DSZ) alakuló országos 
Sf:ÖVctség keretében, azzal együttrnlikö<lve dolgozik. 
Erdckcinck. követeléseinek következetes érvényesíté
sére - saját tagságúnak szabad elhatározása szerint -
szövetségre léphet egészségügyi szakn1ai és n1ás szak
szervezetekkel, öruíllósügúnak fenntartása n1cllctL 

J\ szervezet azokat a g}rógyszerészckct, egyéb diplo-
111ásokaL asszisztenseket, n1úszaki, gazdaságí, ügyvite
li. fizikai dolgozcíkat hívja tagjai közé, akik közforgal
rntí és intézeti gyógyszertárakban. gyógvszertári köz
pontokban, gy({gySZer-nagykeresk~de1C;11ben. orszü
gos intézetekben. iparban, egyetc111ckcn vagy rnás ok
tatüsi intézn1énvekben dole.oznak vagy onnan rnentek 
nyugdl}ba, azol~at a szcrve~ett dolgoZC5kat, akik átme
netileg n1unkanélkülick és n1indazokat. akik progra
rnunk isn1eretében csatlakozni kívánnak hozzánk. 

.:-\szervezet e!s6dlcgesen céi.j<.ínak tekinti a tagok ér
dekképviseletét és érdckvédeln1ét. 1\ szervezet cgyér
tcln1úcn szakrnai szakszervezet rnin<lebb61 az is követ
kezik. hogy választott szervei közren1úködésével egy 
szak.ina dolgozóinak érdekeit képviseli és igényt tart ar
ra, hogy vélernényét kellő süllyal vegyék figyelen1bc a 
n1egyci és országos szintű szakigazgatásban és állan1i
gazgatüsban. ;\z ország gazdasági helyzetének változá
saival összhangban ft)lvan1atosEn n1cgfogaln1azza kö
veteléseit doig'Ozói élciszínvonalának~ nll1nka-és élet
körülrnényei;ck fenntartására, sót jaVítúsára. 

1. l\1indent n1cg kell tenni azért~ hogy a gyógyszeré
szetben dolgozók keresete n1Ür a legközclebbijöv6ben 
elérje az európai ,.értékrendek" alapján a társadaln1i 
n1unka111egosztt~sban elfoglalt helye szerinti kereset 
színvonalát. 

2. A szernélyi jövedclcn1adö n1ai rendszere hátrá
nyos dolgozóink szún1úra. i\z ügyelet, készenléti d(J, 
műszakpótlék és túlóra kötclcz6en elrendelt feladat. El 
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kell érni, hogy ezek a dljak adón1entességet élvezzenek. 
Tiltakozunk a szakszervezeti tagdlj szen1élyi jövedele
rnadóztatása ellen. 

3. A kormány és az egészségügyi tárca is dolgozza ki 
a szociálpolitikai rendszer átfogó reformját. ' 

Dolgozóink szociális helyzete jelenleg is romlik. A 
pályakezdők, a gyermekes családok és a nyugdíjasok 
életkörüln1ényeinek rosszabbodása aggasztó. 

4. Az életkörülmények javításához a megfelelő idő
ben történő lakáshoz jutás is hozzátartozik. 

Ennek érdekében biztosítsanak az első lakás meg
szerzéséhez kedvezményes lakcísvásárlási kölcsönöket. 
Tiltakozunk minden olyan intézkedés ellen, amely a 
n1ár megállapított lakásvásárlási kamatok felemelését 
célozza n1eg, hiszen a szerződés nemcsak az adóst, ha
nem a hitelezőt is kötelezi. 

.5. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az állan1 gyer
n1ekeink neveléséhez n1egfeleló nagyság1í inflüciót és 
ürakat követ6 családi pótlékkal jüruljon hozzá. 

6. Dolgozóink fizikai és pszichés nlegterhelése n1iatt 
ellenezzük a nyugdfjkorhatár felen1elését és a nyugdí
jak induló összegének csökkentését. 

7. Olyan nyugdfjrendszer készüljön, an1ely az inílü
ció ellenében értéket tud rncgőrizni. 

8. Ragaszkodunk a Kollektív Szerződéshez. Ennek 
érdekébCn el kell készíteni a szakágazati l(ollektív 
Szcrz6dést, arncly alapján a vüllalati (il1tézrnényi) l(ol
lcktív Szerződés n1egalkotható. 

.A. l(ollektív SzcrZőclésbcn rögzíteni kell a sztrájk 
esetleg lehetséges Inódját, an1elynek pontos lefolytatá
sát külön mellékletben kell szabályozni. 

9. Halaszthatatlan a Szakszerve:Zeti Törvénv nlegal-
kot<Ísa. n1elvnek biztosítani kell - .... 

- a tags~{g tényleges érdekképviseletének és érclek
védeln1ének lehetőségét. 

- a szakszervezeti l:isztségvisel6k n1unkajogi védcl
rnét. 

Szükségesnek tartjuk a jogscgélyszolgúlat tovúbhi 
fcnntartásúL 

10. Sürgetjük a 1ncgfclcl6 túrsada\0111biztosítúsi 
rendszer kialakítását és a versenyhelyzet 1negtcrcn1té
sét. an1ely az egészségügyben, így a gyógyszerészetben 
is ralódi reforn1folvan1atokat indúana cl. 

t 1. Szakképzett Zlolgozóink régi öhaja alapján keres
sük annak lehet6ségét, hogy 

- g;•ógyszerészcink a -111ost rnür .5 éves - cgyctcn1i 
kCpzést követően doktori cín1hez jussanak, ugyan ügy. 
n1int az orvosok és fogorvosok. 

- szakasszisztenseink képzését rnagasabb színvona
lon végezzék 

12. Egyenrangü kapcsolat kiépítésére törekszik a 
szakmai vezető intézetekkel (SZEM, PM. ABMH. 
OTF) 

13. Egyrnást erősítő egyenrangtí kapcsolatra törek
szünk az egészségügv területén kialakult, kialakulü 
szaktnai és Den1 sZalZ~1ai szakszervezetekkel. 

14. l(épviseltetjük szakszcrvczetünket a Szakszerve
zetek Országos Tanácsában. a Független Szakszerve
zetek Den10Tzratikus Ligájtíban. és ... Illinden olyan szcr
\'l'Zódésben, tnclybcn kés6bb képviseleti lehetőségünk 
khct. 

15. Együttn1líködésl kczdcrnénvczünk az iVIGY·~r:. 
vcl. tütn(Jgatjuk a iVlagyar Cryógyszérészi Kan1ara tneg
alakuhísát. szervcz6dését. közös akciókra teszünk ja
vaslatokat. 

16. Anyagi helyzetünktől függően ki kell dolgozni a 
- tagdíj elosztásüt az alapszervezet és a központi 

szán1la között. 
- szociális önscgélvezó rendszer lehetőségét rüszo

rulók~ öregek. betegei(. egyeten1isták és üdült'étések tá
mogatására . 

.::.. egyéb „alapok"" képzésének lehetőségét (pl. 
sztrájkalap; átképzési alap). 

17. Dolgozóink pihenéshez való jogát, illetve az 
üdültetés anyagi, állami tán1ogatását a jövőben is támo
gatni kell. 
._ 18. l(i kell dolgozni tagságunk megfelelő tájékozott
súga érdekében egy gyors. pontos és lehetőleg nem drá
ga inforn1üciós rendszert. 

.:\ Gy,ígyszerészcti i)olgoz6k Szakszervezete 
Alapszahülya 

:\z ll/~(/. évi II. túrv1..:ny alapjün a CJy(igyszl'részt.:ti Dolgoz<ik 
Sz<1kszl'rV1..'Zl'k' (CiYDSZ) az ahíhbi alapszab;ilyt fogadtad. 

1. .-1s:.af.:s:.l!n·e:.er11e1·e: 

Ciytígyszl'részl'ti D<1!g<1z1ik Szak.-zern.:zctc 

..1 s:.(lk.s:.erl'i::.er 1111/kiidési idáwrta11w: 

hatúrnz;11lan idlí 

3 . . ·\ s:.of.:s:.t'!Tt':.er céfia: 
a !!.\'tÍl.!VS7t.:részdben és a l!VlÍ!!VSZr.:rdl:í!Üshan doh.!oz(ik érdek\·é~ 

de1n1~. ,;z érdekképviselet dfot,\Sa a nnrnkahd;.::ekeil. a szakn1ai te
rükti.:ken és n tagok éktkiirülmér1veit. szuci;ílis hdvzeiét 0rin16 
valanienny! kérdC";;ben. · • 

4. r\ (iycí_gyszcrészeti Dolgnzrik SzakSZl'J'\'cZde i'1n<illü jogí s?e
rnély. l\.épvisel<íje az orszügos titk:.ÍI". 

5. A Ciy(ígyszi:részcti Dolgoz<ik Szakszcrn:7t.:tének székhelye: 

!U5 l Budapest. V. kcrük1 lvlünnich Ferenc u. 32. 

ú . ..\ ( ,"_nigys:.l'n.'.1·:.cti f)o/go::.tik S:.af.:s::.erl"c:.ctt!nck a n1gyona: 
A szervezet vagy(lna összl'le\'Cídih a tagok •illa! fize1e11 d1Jakb<íl. a 

jogi szcml·lyek és 1nag<inszcmélyi:k fdaj<inl<i.~aihtil. hozz<ijürul<isai
hcíl. valarnint abb(il. h(1gy aszakszt.:rYeZt.:t - célja rn.:gva[tisít:isa gat:
das<i!!.i feltételeinek biztosítüsa érdekében - !!.at:dasági-vúllalkot::í~i 
te\·ci~envsé!!..:t is fo!vta!!rnt. é.~ enm.:k az cred!11énvéh(il. to\"übbú az 
EDSZ ,;Jtafk.:zdt \';igyon jckn Szakst:cn·et:ctet nlegilktü részéb6L 

7 . ..1 (iy<i,r.;ys::.crés::.cri Do(r,o;:!Í/,: S::.uks::.oTe::.ert'nek a ragfa lcht'I: 

-·a !!.\·(í!!.vszerdl<il;íshan. e!!n.:b t!!észsé!!Ü!!.\·i teriik!t.:n. az ul-\l<1-
l<ísban -c·s ,; ·!.!VÜ!.!vszer!!.\"Ürakl;,\n dofunzók·: · -

- az cgéSise"gligyi Í~!s6fok1í oktal<i~i intézrnények ha!lgahíja. 
-- az a nyut::dijas. aki kor;íhhan a szakszr.:rvezct tagja volt és tag~;i-

g;ít fenntanja. 
- a UYES-en e~ GYED-en knik. 
- a ta!!frnntancík. 
- :1 111a!!.únn1unk;\ltat(ikn;\I. Yc!!vcs v;\llala!ilkn;'d flida!koz1:1h1t-

1ak. - -- -
- ar. <Í!rnt.:nctikg i"mhibüjün klYü! n1unkandküli\"é váltak. 
.·\ (iyiigys:.en's:.cti Dolgo-:.ák S::.(!ks::.crn~:.etá1ck 11 tagja: 
:i.) részt \·d1et a szakszen·e?ete le,·ékenységéhcn és rendez\"énye

in 
b.) vrí!asz1ha1 L;S \':ílaszthat<í ;t sz:\kszer\"eZel szer\·cihl' 
e.) kiite!es ckgt.:t tenni az alap:-l:1b;ilyhan megha!ározo!! ki"•telc

ze!tségeinl'k. 
d.) \·:\lla!ja. h<igy rendszeresen megfizc!Í a ta&d1]at. 

8. :\ Civ<Ígvszerészl'ti DPl!!tlZ(ík Szaksz.:rvczi:te elhatürozta. h<l!!\. 
szen'<..'Zet1 ci;;·ségeit a tags<ii diintése alapján n1egszcf\'t:Zhl'ti nni~l
kahdyi szinli:n. szakmai dv alapján. srlt a \;:ett<Í kon1hin;ícitijával !~. 
ahl•gy ezt <l hdyi ktirül111ények ind()ku!j;ík. 

1.l. S:11ks:~'1Tc::.ni csoporr: 

\ ()\Pl!\"ZL're-.:1e11 !)(l!unznL Sznkszervczcténck a kd-:isdih 
s1·,:1k1nni" sz~"rvez,,.:ti egysége íl .~zal:sZt.TYe1.cti c:;oport. arlll.:ly 1lc1111ar
!;,1zik alapszervezc!bez.1ndynek dén a tagnk snd1b6! ü!taluk válasz-
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toll szakszervezeti hiz~dmi éli. 1\lapvet6 feladata a szervcz6dés for-
1nlij<itól függlicn az azonos foglalkoz<ÍslÍ. ilktn,; az egy munkahelyen 
dolgozó szakszervezeti tagok összefogása. inunkavúlla!ói érdekeik 
véddn1e és képviselete. l\:Iunküjukban önállóan !ütjük cl feladatu
kat. dc tevékenységük ncn1 lehet dlcntt!tcs a Gyógyszérészcti Dol
gozók Szakszervezetének a!apszahülyában, szervezeti és n1úködési 
szahtily<iban. pn)grarnjüban. egyéh szabályzataiban foglaltakkal. 

Hl. A Gyógys:.:erés::.eri Do!go::.ók S:::;aks::.er\'e::.erénck a::. alaps:::;er-
1·c:::etei: 

A szakszervezeti csnponok n1unkahdyi és szakmai elvek alapján 
megyei szintű alapszcrvezctckct aiakúhatnak, n1c\y alapszcrvt::zctck 
a Gyógyszcrészt::ti Dolgozók Szakszervt::zt::tén hdül egyenrangúan 
hclyt::zkcdnek el és egymüssa! n1ellérendcltségi kapcsolatban van
nak. 

1\z alapszervt::zctck legmagasabb szerve a taggyLílés. an1c!y a helyi 
adottságoknak n1ei!fckl6cn ü!ihat valan1cnnví tai!hól. Vai!v lehet 
kü!dö!l~YLílés. ilkt\·e a bizalniiak testülete. - - -· 

1\z af;.lpszcrvezct tagjai sorübd kétharn1ados 1öhhséggel 4 évre 
megválasztja a Szakszervezeti Bizottság elnökét, titkürüt és tagjait. 
A Szakszen·ezeti Bizottság dnöke és titküra két vülasztüsi periödus 
ut;ín hannadszor nen1 v;íla:;zthatlÍ Illei!. 

;\z alapszerVl!Zt:tck vezt:t(i testliktélH:k fdadaia a szak~Zl!l'Vl!Zl!ti 
csnport nnmkiijünak koordin<iliísa. a helyi :;ajütnssügok iisszef(lgó 
képviselete. Els<Ísorhan a tagok én.!ekn:delrnévd és képvisdetévd 
kapcsolatos szaksz.:rvezeti feladatokat lütja d a saját nníkiidési 
rendje alapj;ín. aniely azonban nen1 lehet elkntétes a Ciyógyszeré
~zt:ii Dolgnztik Szakszt.:rvezctének a\apszatnílyáva\ és egyéb sz;i
h<il\'zataiban f(l!.!lalt rl!ndelkezéscivcl, hanen1 azokkal összhan!.!han 
fr:j(J ki tevéken:Ységét. ~ 

Az a!apszer\'ezet igazudva a Gyógyszerészeti Dolgozók Szak
.~zervezecének szervezeti ft:lépítés~hez. a saj<it szintjén hitja cl a teen
dtiit és tartja a kapacsolat(I! az ::íllami \'eZet6kkd. 

:\z alapszervezt:t a befolyt tagd1j úO 1~,;,-va! Ün<íllóan n:nddkezik. 
a fennmaradó ..J.O 'i';,-ot <ituta\ja a Ciycígyszerész.:ti Dolgozók Szak
szervezetének a pénzt;ir;\ha. 

:\z a!apszervt:zi..:t a nuir hi\'atkozol! dCintést hozó 1t:qüle1ei1 a he
lyi sajátossügok figyeknthen:tdlvd határozza n1eg. 

11. .-\ Ciyóg_rs:::en!s::.cri Do/go:::ók S:.aks:::.ern;::.etCnek !cgnwgasahh 
dii1ué.\'f ho:::.ó s:::erre: 

a Civ<Ígvszerészeti Dulgozók Szakszen·czete l((ln!.!resszusa. 
a111elv 4 ('~·énként ülésczik.~de ö~szehi\'hattí b<innikor )1~1 az abp
szen·-ezt:tek eg\'hannada kéri. 

;\ Kon!.!resSí.us hatüskiiréhl'n 
- dfoiadja. illet\'e szükség szerint mlídosítja a Ciyógyszerészeti 

Dl1lgozcík Szakszervezetének az alapszahülyáL 
- kialakítja a szakszervezeti munka fli irányait Cs céljait. 
- n1egvitatja és elfogadja a szakszcrvt.:ze! Szürnvi7-~g;:íhí Bizotts<Í-

günak je!t.::ntését. 
-dönt az a!apszervez,_;tek fdvételéníl Cs du1asltüs<ival. kiz:irúsü

val kapcsolattis fe!lehbezést·kni! 
dünt arníL hngv a Gní!.!vszeré.~zeti Dnlgozlík Szakszcrv1.:zc1e 
kív<in-e valamifven s-zii'\·::ts~!!l1cz tann1~11i. vagv szövetsé!.!hc 
belépni. - - ~ - · 

- megv<ilasz1ja az Orszúgl1.~ Tanücs ()r:-zúgo.~ Titk;ir;ii. 
- rnegvülasz1ja a Szün1vi1-~gli!cí Bizotts~ig tagjait. 

.·\ Kongresszus tagjai; 
:\lapszer\'eZet.:nkt'.nt 5 f6. akik kiizlil-+ kív;llaszto!l klildiitt. l !'6 

pt·dig az alapszervezt.:t titk<ira. 
:\ szakszen·eze1i csoportokat 1 fli ni!asztnlt küldi'ltt képviseli. 
:\z OrszÜgos Titkür rnegvú\aszt<isa titkus szavazríssal történik. 
:\z Orsz<iios Titb:ir kép\·isl'li (inúlkían :i Gycigyszl..'r~·szcti Dolg(1· 

1_1ik Szakszt:rvezct0t. 
:\ Szún1l:iló Bizotts:\g tagjainak n1l'gn\bszt<isa titkt1s sza,·az<Ís~a! 

történik. 

l2. :l.:. 01:1·:.dgos Tanács: 
,\z ()r.~zrígos Tan~ic~ az az nperau\ .~zen·czl..'t. an1dy a két l\.(1ng~ 

rc.'-SZllS k\izött irilnyúja a Gycígy.-,zerészcti 1)(1[g(Jzók Szakszt.'rveze
tének a munkáját. 

.-\z C)rszágos Tanúcs tagjai: 

- ()rsz;ígos Titkár. 
- az alaPszervczt:tek titkárai. 
- ahol nincsen alapszt:rvezet a szakszervr:zcti csoport tagjai kö-

zül választott e!.!v fri küldött. 
Az Országos l'anács elnöki funkciójüt a titk<ír(lk töltik be é\'es n1-

tücici alapján. 
Az Országos Titkár két v<iiasztúsi periódus utün hannadszor nern 

vülasztható n1ci!. 
13. ;\ Koni!rt.:sszus ;:íltal 4 Cvi idcítartamra kétharnu1dos szótiihb

séi!gel me!.!váTasztott szervezet az 5 tagból álló Sz;,\n1vizsg1\!ö Bizott
sá!;~ an1e!Y cl!en6rzi a Gyógyszerészt.:'ti Dolgozók SzakSzervezt:té
nek a pénzügyi és vagyoni helyzetét. vizsgálja gazdúlkodüsát. figye
lenunel kíséri az ;dapszabüly szt:rinti nuiködést. 

A Szünivizsgúló Bizottságba nen1 v<ilasztható olyan szakszt:rve
zeti tag. aki az Országos 'fanücs tagia. 

14. Az Orsztígos 'I'anücs h:ínndv Ül!\' Yi?_<i!.!Úlatára ,·agv fdadat d
készitésl:re hizllttságot hozhat létÍe. ~lkik nlunküjuk \-:-~gcztévcl az 
()rszügos Tanücsnak kötclesi.:k beszümolni. ~ 

t:' . .-\ Gvögvszt:részt:ti Dokozcík Szakszervezetének a szakszer
\'cze1i egyseg~Cakkor batüroz:ilképesek. ha üléseiken a tags<ig. vagy 
a küldöttt.:k kéthannadaje\cn \"<Ul. ;\ :;z;:kszi:rvezeti t:i!VSé!.!t:k a ha~ 
t<in1zatkt.'.·pes üléseiken szavazataikat kéihannados tiihhsé!;gd hoz
zük !111.'i!. 

A szervezeti egvségek testületei maguk dlintik d. hogv döntései
ket 11\'ilt szavazüSSal ~«ti!\' titkos szavZ1z:issal hozzük m-éi!. 

.-\7: Orsz:ígns Tit kürt ~S Sz<Ím\·izsg<íltí Bizottsüg tai!jait!itkos sza-
\ azússa! ,·tíliÍsztjúk 1neg. - · -

!\!inden szavazásra hocsütott testületi dtmtést lr<isban kdl rÖ!.!zi
teni. hitelesíteni kell és kü!ün ic!.!VZ(ikönvvikg rögzÚl'ni kdl a/. c.:l 
nen1 fogadot! kisebbség \'élem.érl\·eit is. - - -

Alap'élv. hogy bünneTy szak:>zl'ÍVl'ZetÍ tag. b<írmely ~zakszt:rvezl!ti 
ti:;ztsé!.!re 01.:gv;_ílasztható. 

A n'-iindeniZtlr hatülyos jogi szabá!yo1<is értdinében a magasabb 
Vl'Zt:ttl ü!lástí dolgozó Gvögvszerészeti Dolgozük Szakszer\'ezeté
nek tisztségvisehi]eként Őeri-l vülaszthatcí rnCg. 

A v<ilaszto!l 1estüle1 tagjüt a szavazüsra vonatkozó szabúlyok be
!art:is<ival azok a szakszcrvezeti'tagok híYha!ják vissza. akik a taglit a 
tl.'qülethe delegáltük. visszahív:is vag\' üresedés esetén a szukszerve
Yl!li testüktnc!7 koop!úlüsi joguk ni!-\e:;. 

lh. A szakszer\'eZel ndamclv szc.:rvének t<°"lrvénvst;rt6ha!<irozat<i! 
11ünndy tagja - tudorn<is;ira j\11;is<i1tíl szüniito!t JO napon belü! -
rnc.:gtün1adhatja. 

A hatüroza1 rnegHín1adása a hatürnzat végrchaitás<Ít nem ~pítulja. 
dc.: indokolt esetben a végrehajtást fdfüggeszthcti. 

17. \ (r\nu\szcresze!! Dulgozuf.- Sz, ks11.:nezctc d Kon\!resszus 
il;ucirozata ·a!olíij;ín dönti c.:L Ji71gy bl..' k!vjn-c lépni valamely szak
~zep·ezeti :;zii,·etségbe. 

1 N. :\ Civ(•!.!vszcrészt:ti !Jol!!llZlík SzaL~zervczetl' fektt az Ügvé:;z-
~cg gyakPr:olf<Í a tiln·énye.":;éi'.i fdügyi::IL!tc!. -· 

1u. :\ (!y(igy~zl'részcti !J<1lgozók S1;1kSZtT\'L:Ze!c n1egúllap;.tja. 
lH•gy tart1lz;i:;aién :i sajüt vagyoncíval fdd. a tagok a tagd1J megfizt:-
10~0n ttí! -- a sza\;:~zer\'l'Zl't 1arttJz;ba!ért .~ajüt vagyPnukka! ncn1 fd· 
l'll\L'k. 

:\ Si:ak~zt::r\'t:Z<.:t szüksé!.! '-.'setén a céljainak n1cgva!rísúüsa. !!azda
~:i!.!i fdté!eleinck liiztus(t;i~a érdckébt..'ti l!azda~üui- vüllalkuZ;ísi le· 
vLlcnységet !s folytat. " -

20 . .-\ ( i\\Ígvszl..'részL'ti Dukozók Szal~:;zcn·ezt·te megsziíník: fd
( •_~zhíssal. ri1üS"tür.-:adalmi ~zeÍveze!td \·a]tí cgyesiik~~..:l. 

21. ;\ (;y(igyszert;~zcti D(1lgnztik Szakszen·l!zetL: megül1ap1'tja. 
bugy a hínís<ig nyih«intart~ísba vételévd \'Ülik jogi SZl..'lllé!!yl'., 1:zért a 
mc.:galakul:is<it k('1vc.:t{ie11 hal<tdéktal<11111l k0rni fogja a tL'riHetikg i!k
tCkl'~. a .~z0khdyc SZL!rinti F<Í\'<Írnsí Bínis<Íi!!til a nvilv{rntartüsba vé-
t dt. . - -

Budape~t. l9S9. jlinius J. 


