
MOK BTSZ 
Küldöttgyűlés
2015.10.10.

. Elnöki beszámoló
2012.06.16   -
2015.10.10.



Taglétszám alakulása 
2014.01.01-12.31. között

• 2012.: 12.610  (orvosok: 12.485)   
• 2013.: 12.710  (orvosok:   12.192)
• 2014.: 13.118   (orvosok: 12.551)
• A MOK BTSZ-nek 12.773 jelenleg tagja van
• (MOK:46.075 tag)
• Nem orvos diplomások: már külön TESZ





A MOK BTSZ Iroda 

• Alkalmazottak száma: 5
• A MOK BTSZ Iroda feladatait ellátja:                                                 

(H-CS: 9-15 h, P: 9-13 h)
• Frissen végzettek felvétele
• Kizárások esetén segítség a visszalépésben
• Jogi tanácsadás, segítség
• Etika
• Honlap fenntartása, frissítése, működtetése
• Beérkezett pályázatok kezelése
• Tagsággal kapcsolatos egyéb ügyek intézése





BTSZ vezetőség 
• Rendszeresen összeül (összesen 30 alkalommal)
• Meghatározza az elnökség munkatervét
• Működteti a tagok felé jobb információ áramlást biztosító 

számítógépes rendszert, körlevélben tájékoztatja a tagságot a 
MOK aktuális rendezvényiről, visszajelzést kérünk a tagoktól a 
MOK működéséről

• Határoz a TESZT által képviselt feladatok köréről
• Megvitatja az egészségügy aktuális problémáit, ezek alapján 

igyekezett azokra reagálni, javaslattal élve az országos 
elnökség felé



BTSZ vezetőség
• Az elnök révén rendszeresen képviseljük tagjainkat a TESZT-

ben, biztosítjuk az információ áramlást oda-vissza
• Folyamatosan adatokat szolgáltatunk a MOK vezetősége felé 
• Működtetjük a 4 Etikai Bizottságot.
• Rendszeresen képviseltetjük a MOK BTSZ-t a Fővárosi 

Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságában 
• A kerületi egészségügyi bizottságokban a választókerületi 

elnökök révén képviseltetjük magunkat



BTSZ vezetőség
• Felvettük és szorosabbra fűztük a kapcsolatot a MOK Pest 

megyei Területi Szervezetével, a két szervezet együttműködési 
lehetőségeiről tárgyaltunk és állapodtunk meg.

• Csatlakoztunk a MOK Pest megyei Területi Szervezet 
elnöksége által a budapesti és Pest megyei egészségügyi 
szolgáltatók területi ellátási kötelezettségének (TEK) rendezési 
tárgyában készített tervezethez

• A Magyar Gyógyszerész Kamara Budapesti Szervezetével 
megállapodtunk a közös munka, közös érdekképviselet  
lehetőségeinek megkeresésében, közös orvos-gyógyszerész 
találkozót rendeztünk

• Meghívtuk a Rezidensszövetség elnökét, tárgyaltunk a közös 
érdekérvényesítés lehetőségeiről



BTSZ vezetőség

• Kapcsolatot alakítottunk ki a Magyar Orvos Szakszervezettel, 
igyekeztünk tagjaink véleményét és kívánságát közvetíteni a 
MOSZ érdekképviseleti munkájához

• Támogattuk  a Visegrádi Négyek orvos szakszervezetei által 
szervezett nemzetközi akciót (Megállapodtunk, hogy a MOSZ 
honlapja honlapunkról is elérhető

• Támogattuk  az egészségügyi szakdolgozók megmozdulásait, 
azokon személyesen is részt vettünk. (Az Őszintén az 
Egészségügyről Akciószövetség által szervezett 
demonstráción)



BTSZ vezetőség

• Az orvosok nyugdíjazása ügyében – támogatva a MOK 
célkitűzéseit – személyes kapcsolatfelvétel az Egészségügyi 
Államtitkárral, dr. Szócska Miklóssal

• Budapesti Küldöttgyűlésen elhangzott javaslata alapján 
Deregulációs Bizottság állítottunk fel, kidolgoztuk 
javaslatainkat, ezeket elküldtük. Reakció nem volt rá. 

• Az új államtitkár, Dr. Zombor Gábor kamarai bemutatkozása 
előtt kikértük a tagság véleményét, javaslatait, észrevételeit a 
budapesti és országos egészségügyi helyzettel kapcsolatban, 
és a találkozó során a MOK elnöke révén ezekről tájékoztattuk 
az államtitkár urat.



BTSZ vezetőség
• Többször tárgyaltunk a SE rektorával, Dr. Szél Ágostonnal, mely 

során javasoltuk, hogy a háziorvostan-belgyógyászat 
szakvizsgával rendelkezők gyakorlati pontjainak igazolásához 
ne kelljen belgyógyászati osztályon gyakorlati időt eltölteni

• Több budapesti nagy kórház igazgatójával felvettük a 
kapcsolatot, tárgyaltunk az orvosok kiégéséről, 
túlterheléséről, munkahelyi és egzisztenciális helyzetének 
javításáról, továbbképzési együttműködésről, betegutak 
optimalizálásának, javításának lehetőségeiről. 

• Képviseltettük magunkat a Magyar Szakmai Kamarák 
Szövetségének fennállásának 10. évfordulója alkalmából a 
Parlament Felsőházi Termében tartott ünnepélyes 
konferencián – szorgalmaztuk a regisztrációs díj eltörlését.





Területi Szervezetek Tanácsa 
(TESZT)

• Rendszeresen képviseltetjük magunkat a TESZT ülésein elnök 
és legtöbbször titkár részvételével

• Szavazatarány alakulása: 1 - 3 - 6 – 8
• (Közelítünk a taglétszám arányos szavazati 
• arányhoz)
• Alapszabály módosító javaslat beadása: 1000 fő/1 szavazati 

arány
• Továbbra is korlátozott érdekérvényesítési  lehetőség
• Küzdöttünk a véleményünk szerint indokolatlan tagdíj emelés 

ellen, de egyedül maradtunk
• Javasoltuk, hogy a 100 % kamarai tulajdonban lévő Kft-ket az 

OFB ellenőrizhesse – sikertelen. 
• MOK KOMPLEX Kft-nél azóta tőkeemelés történt, 

tulajdonostárs szállt be



Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT)

• Budapest javaslata: 
• a mi jogi értelmezésünk szerint a kamarai törvény alapján a 

tagdíj mértékének megállapítása az OKGY feladata, nem 
ruházhatja át a TESZT-re. Ezt javasoljuk az alapszabályban 
visszaállítani.

• Minden TESZ vezető részéről NEM!!! (egy tartózkodás)
• Alapszabály módosítás (minisztériumi javaslatra):
• „Országos Küldöttgyűlés
• 33/ff   a TESZT javaslata alapján 
• megállapítja a tagdíj mértékét!”
• Jelenleg ez az elfogadott – BTSZ siker!



• Kiterjesztett vezetőségi ülést tartottunk az országos küldöttek 
részvételével, ahol az alapszabály módosító javaslataink 
tekintetében közös álláspontot alakítottunk ki.

• Ezt szeretnénk rendszeressé tenni, bevonva a budapesti 
küldötteket is

• Így a budapesti küldöttek egységesen szavazhatnak az OKGY-
n, javulhat az érdekérvényesítő képesség

• Felmérést készítettünk tagjaink és a BTSZ szorosabb 
együttműködése érdekében (mi foglalkoztatja leginkább 
tagjainkat)





Kamarai választások 2015

• Zömében számítógépes, internetes szavazás
• Alacsony részvételi arány
• Első fordulóban csak öt kerületben érvényes 

választás – XI. és XXII., XV., XVII., XVIII. és XIX. 
kerület.

• Átlagos részvételi arány 15%
• Nagy érdektelenség, helyenként gyűlölködő 

megnyilvánulások
• Ez vs. nem a bp-i kamarának szól!!!





ÁSZ ellenőrzés

• Az Állami Számvevőszék a MOK BTSZ 
működését is ellenőrizte.

• A vizsgálat lényegében csak alaki hibákat tárt 
fel, melyeket korrigáltunk, az adminisztrációs 
hiányosságokat – szabályzatokat - pótoltuk.



Szív utcai iroda

• Kb. 800 ezer Ft adóssággal vettük át, melyet nem sikerült 
behajtani.

• Tagi szolgáltatási keretből felújítottuk
• Cél: az ingatlan „orvosklub helyiséggé” történő átalakítása.
• Olyan helyiség biztosítása, mely alkalmas kisebb orvos 

kollegiális/baráti társaságok összejövetelére, nyugdíjas 
orvosok rezidens orvosok számára átadni tapasztalataikat, 
egyéb szakmai társas kapcsolatok kialakítására, stb. 

• Orvos-orvos közötti etikai tárgyalások megelőzésére 
„békéltető” konzultáció helyszíne – egy sikeres közvetítés. 



• Igény lett volna – de felelőse, aki működtette volna, 
nem!

• Havi rezsi kifizetése veszteség volt a Bp.TESZ-nek.
• Bérbe adtuk piaci áron – 100 E Ft/hó + rezsi - a 

Diplomások Területi Szervezetének, irodának
• MOK-on belül maradt a vagyon, nem tagdíj eredetű 

bevétel, melyről a Bp.TESZ szabadon rendelkezhet





Etika
• Alapszabály szerint korábban TESZ-enként 1, Fogorvosoknál 3, 

BTSZ-en belül 3 etikai bizottság működött
• Egyre fokozódó terhelés, megszaporodó ügyek  miatt a 

működésük veszélybe került
• MOK BTSZ javaslatára az OKGY módosította az alapszabályt.
• Megalakult a 4. Etikai Bizottság.
• Szeretnénk törvénymódosítást eszközölni, hogy az etikai 

panaszok beadása ne legyen illetékmentes, de ha a panaszt 
jogosnak ítélik meg, akkor a panaszos visszakaphassa az 
illetéket

• Ez csökkenthetné az etikai ügyek számát
• Jogi környezet feltérképezése folyamatban





MOK tagi szolgáltatásai



MOK BTSZ tagi szolgáltatásai
• 2012 évi keretösszeg: 20.787.328 Ft.
• 2012. évben felhasznált keret: 3.976.317 Ft.
• Maradvány: 16.811.011 Ft.
• 2013 évi keretösszeg:  20.437.306 Ft.
• 2013. évben felhasznált keret: 7.110.113 Ft.
• Maradvány: 13.327.193 Ft.
• Maradvány sajnos továbbra sem marad nálunk – javaslat a 

TESZT felé
• 2014. évi keretösszeg: 17.278.393 Ft.
• 2014. évben felhasznált keret: 13.347.409 Ft.
• Maradvány: 3.930.984 Ft.
• 2015. évi keretösszeg: 19.471.175 Ft.



Jogi szolgáltatás
• Dr. Dudás Márta ügyvéd – Folyamatosan elérhető!
• Jellemző megkeresések:

– Praxisjog eladás-vétel, folytatás jogi lehetőségei, illeték és 
jövedelemadó vonzata.

– Kártérítési igényekkel jelentkező betegekkel szembeni lehetőségek. 
– Elhunyt beteg eü. dokumentációjának kikérése esetén mi a helyes 

magatartás. 
– Milyen formákban történhet az orvosi ellátás, annak mi az előnye-

hátránya.
– Területi ellátási kötelezettség körébe eső beteg további ellátásának 

megtagadásának lehetőségei.
– Munkajogi kérdések, pihenőidő, ügyeleti beosztás, terhes és 

kisgyermekes anyák kérdése saját munkajogi védelmét illetően.
– Nyugdíjkorhatár és továbbfoglalkoztatási lehetőségek.
– Büntető eljárásban jogi képviselet



MOK BTSZ tagi szolgáltatásai
Honlap megújítása – www.bpok.hu

• Informatikai rendszer kiépítése, hírlevél működtetése
• BPOK Facebook oldal létrehozása
• Cél: Közvetlenebb információáramlás a BTSZ vezetősége és a 

tagok között oda-vissza
– Fórum 
– Szavazás, véleménykérés: a kamarai tagok nagyobb 

nyilvánosságot szeretnének a kamara ügyeiről és 
döntéseiről!!!

– Felmérés: hírlevelünket 11.426 fő részére küldtük meg, ezt 
3.099 fő (30,95%) olvasta, a többi nem. Sokan a MOK 
hírlevelével keverik, és automatikusan törlik



MOK BTSZ tagi szolgáltatásai

• Továbbra is támogatjuk a MOK BTSZ tagjai számára a kamara 
által szervezett csoportos nyelvtanfolyamon való részvételt.

• Szerződéskötés autó kereskedésekkel: Volvo, Peugeot, 
Citroen, Ssangyong, Wolkswagen, Ford)

• Kerületi tagok részére könyvutalvány (XIX. vk.)
• Autóbuszos kirándulás Erdélyben (III. vk.)
• Karácsonyi ünnepség (VIII. vk.)
• Támogattuk boldog Dr. Batthyány Strattman László oltárkép 

felállítását



MOK BTSZ tagi szolgáltatásai
Továbbképzést támogató pályázati felhívás 

• Pályázati formában a részvételi díj teljes egészét átvállalja a SE 
által szervezett kötelező szinten tartó  tanfolyamon térítéses 
részvétel esetén , 5 évente egy alakalommal azon 
továbbképzésre kötelezettek támogatására, akik több 
szakképesítésüknek megfelelően több szakmát önállóan 
gyakorolnak.

• Szakma szerinti kategóriájú, legalább 25 pont megszerzésére 
kiírt, a SE által meghirdetett, szabadon választható 
tanfolyamokon való részvételt támogatjuk.

• Azon szakorvosok támogatása, akik a már meglévő 
szakvizsgájuk mellé ún. második szakvizsgát kívánnak 
megszerezni, a letételhez szükséges egyszeri vizsgadíj teljes 
összegét átvállaljuk.



MOK BTSZ tagi szolgáltatásai
Sportrendezvények

• Családi és Gyermeknap
• Családi kerékpártúra a Velencei tó körül
• Családi-Mikulás Nap (Marczibányi téri Sportcentrum)
• Budapesti Fallabda bajnokság, országossá kiterjesztve
• Résztvevők visszajelzése alapján mindegyik igen sikeres volt.
• Célja: kamarai tagok összehozása kötetlen formába, úgy, hogy 

közben a családtól sem kell elvonni az értékes szabadidejüket.
• Un. „Bálint-csoport” megalakulása a BpTESZ 

kezdeményezésére a kiégettségben szenvedő kollegák 
segítésére





MOK BTSZ tagi szolgáltatásai
• MOK Országos Iroda (Szondi u.) konditerem ingyenes 

használata 
• Továbbra is meglévő kedvezmények a bp-i orvosok számára:

– iSave on-line biztonsági adatmentési szolgáltatás
– Kuktaparty Főzőiskola
– Segítség a MOK által biztosított kedvezmények 

igénybevételére (MOK komplex, stb.)
– MOK által kidolgozott számítógépes ügyeleti nyilvántartó 

rendszer ismertetése és használata - felkészítés 
megszervezése



„Orvosok az orvosokért” díj

• Az „Orvosok az orvosokért” életműdíj adományozási rendje
• A kitüntetés a Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi 

Szervezete (MOK BTSZ) által 2015-ben alapított életmű-díj.
• A díjat évente a MOK BTSZ maximum 3 tagja kaphatja meg. 
• A díj nettó 100.000 Ft.
• A díjat a MOK BTSZ azon tagja kaphatja, aki:
• életvitele, életmódja, hivatásának gyakorlása a mindennapok 

elvárásának megfelel,
• kollegiális magatartása példamutató: a nehézségek leküzdése 

mellett sokat tett és tesz betegeinek ellátása mellett 
orvostársai munkájának segítésére,



„Orvosok az orvosokért” díj
• pályafutása során sokat tett a magyar orvosok helyzetének, az 

orvostársadalom megítélésének javításáért, orvos közösségek 
kialakításáért, orvostársaik segítésében és az orvostársadalom 
jó hírnevének, elismertségének érdekében.

• A díjazandó személyekre javaslatot tenni jogosult a MOK BTSZ 
valamennyi tagja. A jelölésre a MOK BTSZ elnöke a társaság 
honlapján, valamint elektronikus körlevélben felhívást tesz 
közzé. A javaslatokat – indoklással együtt – írásban vagy e-
mailben kell eljuttatni az MOK BTSZ hivatalvezetőjének.

• A felhívásban megadott határidőig beérkezett jelöltek közül a 
kitüntetendő személyeket a MOK BTSZ vezetősége választja ki, 
legalább 1 hónappal az átadás előtt.

• A díjat kísérőlevéllel együtt a MOK BTSZ küldöttgyűlésén az 
elnök adja át.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet
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