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Taglétszám alakulása 
2019.10.05-2021.07.29. között

• A MOK BTSZ-nek jelenleg    13.750      aktív 
tagja van

• (MOK:  49396 tag)
• 2021.07-29-ig BM központi lista alapján  428      

fő került törlésre elhalálozás miatt



Taglétszám alakulása 
2019.10.05-2021.07.29. között

• Kizáró határozatot kapott: 308   fő
(  123   fő esetében kapott a munkáltató 
értesítést)

• Visszavonó határozatot  149   fő kapott



BTSZ vezetősége 2019.vége

• Az első időszakban – közvetlenül a BKGY-t 
követően - meghatározta az elnökség 
munkatervét

• Felkészült az OKGY-re
• Megvitatta a BKGY során kialakult helyzetet
• Megrendezte a Családi Mikulásnapot

• Nem készült fel a következő évben kialakult 
járványhelyzetre!



BTSZ vezetősége

• Továbbra is működtettük a 4 Etikai Bizottságot OFB 
elnökének „baráti” figyelmeztetése ellenére.

• A kerületi egészségügyi bizottságokban a 
választókerületi elnökök révén továbbra is  
képviseltük a kerületben dolgozó kollégákat, ill a 
kamarát ez a legtöbb önkormányzatnál működik 
valamilyen szinten



MOK BTSZ Iroda

• A dolgozók feladata a BTSZ zavartalan és 
törvényes működésének biztosítása

• Ez továbbra is zökkenőmentesen működik
• Bérrendezés – elvárások fokozása
• Cél: még jobb, ügyfélbarát működés 

kialakítása



MOK BTSZ Iroda
• BÉPÉ Bt - kommunikációs feladatokra szakosodott cég
• A belső kommunikáció változása érdekében - amelynek célja a tagokkal 

történő hatékonyabb kommunikáció, a szolgáltatások bővítése - egy 
kommunikációs tréning megtervezése és engedélyeztetése, egyeztetése 
történt az elnökséggel és az irodai dolgozókkal. 

• Az irodavezetővel való együttműködésben egy új protokoll és rendszer 
kialakításának megtervezése, annak folyamatba való illeszthetőségének 
közös megvizsgálása és a megvalósulást követő ellenőrzés folyamatának 
kiépítése is elindult. 

• Ennek első elemei, a megismerés és az elvárások felkutatása után, az 
elméleti+ gyakorlati órákból/napokból álló kommunikációs tréning 
összeállítása, lebonyolítása megkezdődött minden irodai dolgozó 
részvételével.

• Ez elindult, de a virushelyzet miatt felfüggesztésre került - home-office



MOK BTSZ küldöttgyűlés 2019.10.05.
„Az újratervezés ördöge”

• A MOK BTSZ Tisztújító Küldöttgyűlésén 
szabálytalanságok történtek – ez tény

• Nem kerültek megválasztásra a 
• jegyzőkönyv hitelesítők személye
• mandatum vizsgáló bizottság
• szavazatszámláló bizottság



„Az újratervezés ördöge”

• Két nap múlva facebook bejegyzés 
„Újratervezés ördöge „ néven – rendkívül 
súlyos szabálytalanságok a MOK BTSZ 
Küldöttgyűlésén

• Illegitim a választott elnökség
• Másnap újságírói megkeresés – felesősség 

firtatása



OFB Elnökének levele a MOK BTSZ Elnökségének



OFB Elnökének levele

• Panasz bejelentések (!)
• Többször szóban és írásban kértük a bejelentések 

bemutatását
• Névtelen levélre hivatkoztak
• Azóta senki látta senki a MOK BTSZ elnökségéből 
• Létezik?
• Tudtommal az „országos átfogó vizsgálat” Budapestre 

korlátozódott



OFB megállapításai, levél a miniszterhez 2019.10.29.



• Érdekes módon az „újratervezés ördöge” erről 
előbb szerzett tudomást, mint a MOK BTSZ 
érintett elnöksége!!!



Levél a MOK Elnökének



MOK BTSZ elnöksége reakciója a FB levelére: 
Levél a miniszternek



MOK BTSZ elnöksége reakciója a FB levelére: 
Levél a miniszternek



MOK BTSZ elnökség és FB 
állásfoglalása

• A MOK BTSZ Tisztújtó Küldöttgyűlésén a 
választás

• Érvényes
• Eredményes 





Miniszteri felszólítás 



Válasz a Miniszternek



MOK BTSZ küldöttgyűlés 2019.
Minisztériumi vizsgálat eredménye



Összefoglalva

• A MOK BTSZ 2019.október 05-i választása 
érvényes és eredményes volt

• A jelenlegi elnökség legitim

• Kérdés: névtelen bejelentésekre a MOK BTSZ 
hogyan reagáljon?





OKGY Tisztújító Küldöttközgyűlés 

• A MOK BTSZ tagjainak többsége változást 
kívánt az Országos Elnökségben

• A MOK BTSZ taglétszáma a kamarai tagok  
tagok számának csaknem 1/3-át teszi ki

• Szerettünk volna egységesen képviselni a BTSZ 
tagjainak többségének véleményét



A  MOK BTSZ országos küldötteinek 
összehívása

• 2019. november 25-én kihelyezett, kibővített és a 
budapesti tagok számára nyilvános elnökségi ülést 
tartottunk

• Meghívó az ismert jelölteknek
• Célja: a MOK 2019. november 30. napján 

megtartandó Küldöttközgyűlésének Választói 
Gyűlésén a budapesti küldöttek lehetőleg egységes 
álláspontot képviseljenek.

• Lehetőség a jelöltek bemutatkozására, vitára



A  MOK BTSZ országos küldötteinek 
összehívása

• Az ülésen lehetőség nyílt a MOK tisztújító 
küldöttközgyűlésére történő felkészülésre, a jelölt 
listán szereplő tisztségviselők és az ügyintéző szervek 
nem tisztségviselő tagjainak a megismerésére is

• Két elnökjelölt - dr. Lotz Gábor és dr. Kincses Gyula 
személyesen ismertette az egybegyűltekkel az 
elképzeléseit, programját. 

• Dr Éger István elnök urat is meghívtuk, ő nem jelent 
meg



Eredmény

• • az elnökjelöltek közül a legnagyobb támogatást dr. Kincses Gyula, őt 
követően dr. Lotz Gábor kapta (választható 1 fő);

• • az alelnök jelöltek közül a támogatottságot az alábbi sorrendben 
kapták a jelöltek: dr. Álmos Péter, dr. Lénárd Rita, dr. Lotz Gábor, dr. Kozma 
Gábor, dr. Hollós Gábor (választható 2 fő);

• • a fogorvos alelnök jelöltek közül dr. Nagy Ákos kapott nagyobb 
támogatást (választható 1 fő);

• • a főtitkári jelöltek közül dr. Kárász Anikó kapta a legnagyobb 
támogatást (választható 1 fő);

• • a titkár jelöltek közül dr. Svéd Tamás kapta a legnagyobb támogatást, 
az őt követő sorrenben dr. Nagy Marcell, dr. Meglécz Katalin, dr. Tóth 
Ildikó, dr. Szilvási István, dr. Lotz Gábor, dr. Békássy Szabolcs kapták a 
támogatást (választható 4 fő);



Eredmény

• • az Országos Felügyelő Bizottság elnöki jelöltjei közül dr. Balatincz 
Péter kapta a legnagyobb támogatást (választható 1 fő);

• • az Országos Felügyelő Bizottság alelnöki jelöltjei közül dr. Al-Katib 
Kamil kapta a legnagyobb támogatást (választható 1 fő);

• • az Országos Etikai Bizottság elnöki jelöltjei támogatottsági sorrendje 
dr. Böszörményi-Nagy Géza, prof dr. Harsányi László (választható 1 fő)

• • az Országos Etikai Bizottság alelnöki jelöltjei támogatottsági 
sorrendje dr. Fekete Éva, dr. Békefi Dezső (választható 1 fő;

• • az Etikai Kollégiumi elnöki jelöltjei közül dr. Hegedűs Zsolt kapta a 
legnagyobb támogatást (választható 1 fő);

• • az Etikai Kollégiumi alelnöki jelöltjei közül dr. Martin Dénes kapta a 
legnagyobb támogatást (választható 1 fő).



Javaslat a választandó 
tisztségviselőkre

• Szigorúan csak javaslat
• Tiszteletben tartjuk a küldöttek saját 

véleményét, tekintettel arra, hogy 
mindenkinek elsősorban az őket megválasztók 
véleményét kell megismerni és azt képviselni, 
az alapján szavazni

• A MOK BTSZ szigorúan törekszik a 
demokratikus szabályok betartására a jövőben 
is



OKGY Tisztújító Küldöttközgyűlés 

• Eredmény mindenki számára ismert
• Csaknem teljes mértékben az általunk is 

támogatott jelöltek kapták a legtöbb 
szavazatot

• A választás megmutatta az összefogás erejét
• Nagy remények és elvárások az új elnökség 

irányába Budapest részéről (pl. létszámarányos 
szavazati arány a TESZT-ben!)



Kommunikációs feladatok

• Rendkívül fontos volt számunkra a választáson való részvétel 
és a választói akarat megismerése – kommunikációs stratégia 
(BÉPÉ Bt.)

• A kamara belső és külső kommunikációjának monitorozása.
• Stratégiai terv kialakítása a kamarai tagok bevonására, a 

fiatalokhoz szóló hatékony kommunikációs eszközök 
megtalálására és kiépítésére.

• Rövid- és hosszútávú célkitűzések meghatározása
• Az orvostársadalom helyzetének és megítélésének 

normalizálása érdekében kommunikációs tervek előkészítése. 



Kommunikációs feladatok
• Kommunikáció összehangolása  a választókerületekkel, 

Országos Elnökséggel, párbeszéd előkészítése 
• Szavazásra, közös akciókra buzdító plakátok tervezése, 

szlogenek kreálása, kreatív szerkesztése és tervezése.
• A kommunikációs platformok kezelése, szükség esetén 

moderálása, körlevelek hírlevelek, tájékoztató közlemények, 
online kommunikáció lebonyolítása. Szükség esetén 
válságkommunikációs terv kidolgozása. 

• Aktuális kamarai programok, események, rendezvények 
kommunikációs előkészítése. 

• A teljesen megújuló weboldal tartalmi szerkesztése, 
gondozása



Önként vállalt túlmunka felmondása

• Nyomásgyakorlás a további bértárgyalások 
eredményességének érdekében 

• Kérdőiv :169 fő töltötte ki
• 157 támogatta, 12 ellenezte  
• Ismertetés a TESZT ülésén
• OKGY szavazás elfogadta a nyomásgyakorlás ezt a formáját 
• Felmondó levelek letétbe helyezése
• Budapesten jelenleg 39 felmondó nyilatkozat



MOK tagi szolgáltatásai



MOK BTSZ tagi szolgáltatásai
• 2012 évi keretösszeg: 20.787.328 

Ft.
• Maradvány: 16.811.011 Ft.
• 2013 évi keretösszeg:  20.437.306 

Ft.
• Maradvány: 13.327.193 Ft.
• 2014. évi keretösszeg: 17.278.393 

Ft.
• Maradvány: 3.930.984 Ft.
• 2015. évi keretösszeg: 

19.471.175Ft.
• Maradvány:4.442.395Ft.

• 2016.évi keretösszeg: 19.431.160 
Ft.

• Maradvány: 215.701 Ft.
• 2017.évi keretösszeg: 19.441.060 

Ft
+ 4 M Ft (külön kértük): 23.441.060 
Ft
Maradvány: 0 Ft
2018.Évi keret:19.491.242 Ft
Maradvány:8.780 Ft
2019.Évi keret: 28.019.814 Ft
Maradvány: 179.286 Ft



MOK BTSZ tagi szolgáltatásai

Jogi szolgáltatás – Dr Dudás Márta
• Hírlevél működtetése
• Honlap működtetése (www.bpok.hu)
• Továbbra is támogatjuk a MOK BTSZ tagjai számára a kamara 

által szervezett csoportos nyelvtanfolyamon való részvételt.
• Bálint-csoportok támogatása
• Orvos klubok támogatása
• Szakmai rendezvények támogatása

http://www.bpok.hu/


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. ( a beérkezés sorrendjében, korlátozott számban)

• Szakma szerinti kategóriájú, legalább 25 pont megszerzésére 
kiírt, a SE által meghirdetett, szabadon választható 
tanfolyamokon való részvételt támogatjuk. ( a beérkezés 
sorrendjében, korlátozott számban)

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



MOK BTSZ tagi szolgáltatásai

• IV. Családi-Mikulás Nap (Marczibányi téri 
Sportcentrum)

• Résztvevők visszajelzése alapján ismét igen sikeres 
volt.

• Célja: kamarai tagok összehozása kötetlen formába, 
úgy, hogy közben a családtól sem kell elvonni az 
értékes szabadidejüket.



Budapesti Orvosbál

• 2020.02.15. Europa Congress Centrer
• Ismét igen sikeres lett
• Igény lenne a további rendezésekre
• Jegyárak:
• Rezidenseknek 15.000 Ft
• MOK tagoknak 20.000 Ft
• Nem MOK tagoknak 25.000 Ft



Budapesti Orvosbál

• Bejelentés fogorvos részéről az Országos Felügyelő 
Bizottság felé: a BT-je részére nem kapott ÁFÁ-s 
számlát.

• OFB vizsgálat a MOK BTSZ felé
• NAV állásfoglalás kérése – ez sem egyértelmű
• OFB megállapítása: 
• Szükség van ilyen típusú rendezvényekre is, de  

ekkora volumenű, ilyen színvonalú bált inkább inkább 
a MOK szervezze, külön költségvetésből – A BTSZ 
segítségét és tapasztalatát felhasználva



NAV állásfoglalás



MOK BTSZ tervei a 2020.évre

• Kommunikációs módszerek megváltoztatása 
Budapesten folyamatban van, illetve lényegében a 
változások elindultak

• Támogatjuk a MOK kommunikációs terveit – segítség 
a BÉPÉ Bt részéről a bp-i tapasztalatok alapján

• Külön finanszírozás támogatása



MOK BTSZ tervei a 2020.évre

• Egészségügyi ágazati bérrendezési „harc” további 
támogatása

• A hálapénz kivezetésének támogatása az orvosokhoz 
méltó bérek kiharcolása esetén

• A MOK bértábla tervezetének támogatása
• Részvétel az önként vállalt túlmunka felmondásának 

szervezésében
• A MOK BTSZ súlyának megfelelő érdekérvényesítés 

az illetékes minisztérium felé



MOK BTSZ tervei a 2020.évre

• A Magyar Orvosok Szakszervezete 
megújulásának további támogatása

• További tagok toborzásának elősegítése
• Reprezentativitás érdekében tett erőfeszítések 

további helyi támogatása
• Szorosabb együttműködés kialakítása a MOSZ-

szal a kollégákat érintő regionális problémák 
kezelésében



MOK BTSZ tervei a 2020.évre
• Választókerületek további erősítése, aktivitásuk fokozása
• Budapesti kórházak, szakrendelők helyzete felmérésének folytatása
• További vélemény nyilvánítás, beleszólás lehetőségének kiharcolása a 

budapesti egészségügyi rendszer átalakításához
(szorosabb együttműködés az Egészséges Budapest program      

megvalósításában)
• Második szakvizsga ingyenességének kiharcolása továbbra is feladat
• Iparkamarai adó eltörlése (nem adjuk fel!)
• Az eddigiekhez hasonlóan fontos döntésekben a tagság véleményének 

kikérése elektronikus úton – körlevelek, fórumok
• Rezidensek helyzetének könnyítése, normalizálása, „itthontartásuk”, 

választások során minél nagyobb arányban bevonni őket a kamarai 
döntéshozó szervekbe

• Nyugdíjas orvosok ingyenes gyógyszerellátásának kiharcolása



MOK BTSZ tervei a 2020.évre
• Meglévő tagi szolgáltatások további fenntartása
• Csapatépítő programok támogatása
• Családi Mikulásnap
• Ötödik Budapesti Orvosbál megszervezése???
• Bálint csoportok további támogatása, igény szerint újabbak 

szervezése a kiégett kollégák segítésére
• Új tagi szolgáltatások bevezetése a tagság javaslati alapján
• Hatékonyabb érdekérvényesítés a TESZT-ben
• Részvétel az értelmetlen és elavult alapszabály módosítások 

kidolgozásában



MOK BTSZ tervei a 2020.évre
Covid-19 pandémia

• „Második hullám”???
• Amennyiben igény lesz rá, a budapesti Operatív törzs szakmai 

munkájának, az ésszerű rendelkezések további támogatása
• A járvány elleni védekezésben résztvevő orvosok érdekeit, 

egészségét, illetve a egészségügyi ellátást veszélyeztető 
irányzatok elleni fellépés (szigorúan szakmai-tudományos 
alapon)

• Az orvosokat hátrányosan érintő, alkotmányos jogait sértő 
rendelkezések elleni fellépés  

• Budapest, 2020. szeptember 12.

Dr. Albert István elnök



MOK BTSZ Küldöttgyülés
2021.09.18.

„PANDEMIA”

2020.01.01.- 2020.12.31.



MOK BTSZ Iroda

• A pandémia minden korábbi tervünket 
keresztül húzta

• Iroda ügyfélbarátabb működésre kiképzése 
elmaradt

• Átállás „home-office” működésre
• Zökkenőmentes – köszönet a dolgozóknak.



MOK BTSZ Elnökség

• Hétszer ülésezett
• Interaktív elnökségi ülések
• Kezdeti nehézségek (informatika fejlesztés) 

után csaknem normális működés –
kvótaemelést kértünk, melyet meg is kaptunk

• Személytelenebb, előre mozdító vitákra 
kevéssé alkalmas – inkább csak átmeneti 
helyettesítő megoldás 



MOK BTSZ Elnökség

Időközi választás – I, V, VIII., XIII. és XIV 
választókerületek (lemondás, ill. korábbi elnökök 
országos funkciókba megválasztása miatt)

Továbbra is alacsony részvétel
Eredményes



MOK BTSZ Elnökség

• „Orvosokért alapítvány”
Dr Szollár Lajos az alapító jogokat átadta a MOK 
BTSZ részére
• Elnök: dr Lotz Gábor
• Tagok: Dr Albert István

Dr Fejér László 
Dr Greschik István
Dr Túri Peregrin



MOK BTSZ Elnökség

• Akkor folyamatban lévő bértárgyalások 
megvitatása

• A célkitűzésekben MOK BTSZ támogatta az 
Országos Elnökséget, a paraszolvencia 
kriminalizációjával nem értett egyet

• A hálapénz kivezetését a MOK BTSZ mindig 
támogatta, de csak a MOK által javasolt 
bértábla maradéktalan elfogadása után!

• Mint tudjuk, nem így történt 



MOK BTSZ Elnökség

• SE szakképzési díj fizetésre kötelezi egy 
jogszabály alapján második vagy ráépített 
szakképzésben résztvevő fiatal orvosainkat

• Levél a SE-nek ennek eltekintésétől
• Válaszukban a többi egyetemre hasonló 

gyakorlatára hivatkoztak – ez így nem volt igaz
• Tekintettel arra, hogy ez így már országos ügy, 

levél a MOK elnökének ez ügyben
• Választ még nem kaptunk



Dr Cserháti Péter leváltása

• A pandéma első hulláma elején 
• Az budapesti orvostársadalom jelentős 

részének megdöbbenése – pártállásra tekintet 
nélkül

• A MOK BTSZ úgy ítélte meg, hogy egy 
szakmaiatlan döntést próbált megakadályozni

• Nyílt levél Dr Kásler Miklóshoz





Államtitkári találkozó –
Dr Horváth Ildikó (04.29)

• Nyílt levél megbeszélése – a minisztérium szerint 
leváltása jogos volt, nem teljesítette a járvány 
megelőzésére kiadott feladatokat

• Kérdésemre, hogy az ágyszám leépítés a járvány 
lezajlása után milyen arányban lesz visszaállítva, azt 
felelte, hogy áll. figyelmeztetéséket kapunk az EU-tól 
az alacsony ágykihasználtság miatt

• Sztem nem tervezik a teljes visszaállítást (talán már 
személyzet se lenne rá)



Államtitkári találkozó –
Dr Horváth Ildikó (04.29)

• Tervezett orvosi béremelés: kifejtettem, hogy 
ilyen kedvező környezet talán sosem lesz 
ennek elfogadására ( politika, lakosság)

• Egyetértett, támogatta – eredményt már 
ismerjük.

• Eü dolgozóknak szánt egyszeri 500 e Ft 
kifizetés – szektorsemlegesen mindenkinek 
javasoltam, ezzel is egyetértett 



MOK BTSZ Elnökség

• „Az egészségügyi és az egészségügyben dolgozókat 
érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 
275/2020.(VI.12) Korm.rendelet

• Kihagyta a járóbeteg ellátásban önkéntesként és 
díjazás nélkül dolgozó orvosokat

• Előzetes államtitkári megbeszélés során Horvát Ildikó 
azt ígérte, hogy mindenki egységesen kapja

• Levél a minisztériumnak – nem sikerült elérni



Önként vállalt túlmunka

• OKGY határozat: a bértárgyalások sikertelensége 
esetén MOK kezdeményezze a felmondását, így 
gyakoroljon nyomást a kormányra

• Budapest is részt vett ebben, bár a korábbi 
tapasztalataink itt elég rosszak voltak ezügyben

• Jogellenes szerződések
• Rezidenseket nem igazán sikerült megszólítani
• Összesen 79 tagunk adta be a biankó felmondást!!!



Magyar Orvosok Szakszervezete 
(MOSZ)

• A MOK nem bír szakszervezeti 
jogosítványokkal, ezért érdekérvényítő 
képessége korlátozott

• A MOSZ rendelkezhetne a hiányzó 
lehetőségekkel

• Ezért a MOK BTSZ támogatta MOSZ erősitését
• Segítettük a toborzó kampányukat



2020.évi C. törvény az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról 

• Egy napos eufória a MOK bértábla elfogadása
• Ezt követte másnap a fekete leves
• Egy hét alatt több mint 20 ezer fős FB csoport 

megalakulása a törvény ellen
• Országos felzúdulás mind az orvosok, mind az 

egészségügyi szakdolgozók részéről (akik még 
ráadásul hasonló arányú bérkompenzációt 
sem kaptak



2020.évi C. törvény az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról 

• MOK BTSZ is megtárgyalta
• A mi információink alapján a kirendelési és a 

másodállás vállalásának korlátozása a 
leginkább elfogadhatatlan

• 3 kérdésből álló anonim kérdőív kitöltésére 
kértük tagjainkat

• Eddig soha nem látott érdeklődés, aktivitás –
3901 kolléga töltötte ki az igen szűkre szabott 
(3 nap) határidő ellenére.



Kérdőiv 

• Eredmények:
• A kitöltők 87,7 %-a elutasítja, hogy új 

rendelkezések határozzák meg a másod, 
harmadállások vállalásának lehetőségét

• 93,7 % elutasítja a kirendelhetőséget
• A válaszolók 81,5 %-a nem irná alá a 

szerződést, ami ezeket tartalmazza.  



Eredmény

• A felmérés nyilvánosságra került
• Nagy sajtóviszhang
• A kirendelhetőség megváltoztatása
• Másodállás lehetőségének további biztosítása, 

rendeleti úton szabályozása
Sikeres akció, érdekérvényesítés!
Megmutatta az összefogás erejét



MOK BTSZ további javaslatai az 
ESZJT-hez

• • a MOK szólítsa fel az orvosokat és a szakdolgozókat, hogy egyelőre ne írják 
alá az új szerződésüket, amíg a tárgyalások nem vezetnek eredményre!

• • amennyiben nem sikerül megegyezni, január 1-én menjenek be a 
munkahelyükre, vegyék fel a munkát. Amennyiben nem engedélyezik nekik, az már 
a munkáltató és a törvényhozók felelőssége, az orvosokat vád nem érheti a 
betegek, a lakosság részéről.

• • tárgyalások útján, minél rövidebb idő alatt kérjük, hogy dolgozzák át a 
törvényt!

• • a tárgyalásokba vonják be a MOSZ-t és a többi egészségügyben működő 
szakszervezetet (FESz, OSzSz stb.) is!



MOK BTSZ további javaslatai az 
ESZJT-hez

• fogjunk össze a szakdolgozói kamarával!

• • háziorvosok finanszírozását is meg kell oldani, a praxisközösség 
diktatórikus erőltetése elfogadhatatlan, csakis önkéntes alapon 
elfogadható.

• • önkéntes segítők finanszírozási helyzetének megoldása.

• • évente emeljék meg a HBCS összegét is, és dolgozzák ki a bértábla 
inflációt követő változását is!

• • a hálapénz kriminalizálását a MOK eredetei ajánlatának megfelelően 
a teljes bértábla megvalósítása után léptessék hatályba.



Elnökségi ülés a MOK elnökével
• Cél: közvetlenebb együttműködés kialakitása 

az Országos Elnökséggel
• Kincses Gyula tájékoztatója a kialakult 

helyzetről, kiemelten tájékoztatva a tervezett 
praxisközösségekről

• MOK BTSZ javaslatainak ismertetése 
• Javasoltuk, hogy az önként vállalt tulmunka 

felmondásához hasonlóan a MOK álljon egy 
kezdeményezés élére, hogy ne írják alá a 
ESZJT-t a tagok – nem került támogatásra



Levél a Miniszterhez, 
Államtitkárnak, Operativ Törzsnek

• Médiakampány – „mindenki számára elérhető 
már a Covid elleni vaccina, keresse 
háziorvosát”

• Akkor még ez nem így volt
• Roham a háziorvosok felé – bizalmi kapcsolat 

erodálása, plusz leterheltség
• Kértük az érintetteket, változtassanak a 

kommunikáción



Bp-i háziorvosok viszonya a 
praxisközösséghez és a jogállási tv-hez

• A MOK BTSZ háziorvosi tagjai úgy érzik, hogy a 
budapesti háziorvosok érdeke nem mindig 
esik egybe az országos érdekekkel

• MOK BTSZ háziorvosi csoport megalakulása
• Elnök Dr Megyeri Géza XIV.vk. 
• Egyelőre keresik a helyüket és a lehetőségeiket





Tagi szolgáltatási keret

• 2019. keret (Ft): 28.019.814-, ebből 
felhasznált: 28.019.814-

• 2020. keret: 28.019.814- , ebből felhasznált: 
19.618.691-

• A tagi szolgáltatási szabályzat lehetősége 
alapján : 8.401.123-



MOK BTSZ tagi szolgáltatásai 

• Vasútegészségügyi NK KFT kihelyezett 
Semmelweis Napi Ünnepség támogatása

• XVII. Óbudai Orvosnapok támogatása
• Magyarországi Bálint Mihály 

Pszichoszomatikus Társaság támogatása 
Bálint-csoportok szervezésére, megtartására



MOK BTSZ tagi szolgáltatásai 

• BÉPÉ BT – Coach biztositása
• Segélyvonal kialakítása a Covid járvány és a 

jogállási törvény miatt kimerült, elkeseredett 
kollégák lelki segítségére

• Rendkívül sok hívás – átlagon felüli pszichés 
megterhelés

• Segítség a kollégáknak



MOK BTSZ tagi szolgáltatásai 

• Pandémia miatt karanténba került kollégák 
segítése, amennyiben másra nem 
számíthattak

• Segítő csoportok kialakitása
• Végül is nem volt rá szükség



MOK BTSZ tagi szolgáltatásai

• 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. ( a beérkezés sorrendjében, korlátozott számban)

• Szakma szerinti kategóriájú, legalább 25 pont megszerzésére kiírt, a SE 
által meghirdetett, szabadon választható tanfolyamokon való részvételt 
támogatjuk. ( a beérkezés sorrendjében, korlátozott számban)

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



Terveink

• A MOK munkájának további aktív segítése
• A jogállási tv. miatt hátrányos helyzetbe került 

kollégák képviselete, segítése a törvény adta 
keretek között (pl.ügyeleti díjak rendezése, 
szabadságok csökkenése, hiányszakmák 
monitorozása, stb.)

• Jogi tanácsadás fenntartása ( egyre nagyobb 
teher)



Terveink

• Meglévő tagi szolgáltatások fenntartása, 
újabbakkal bővítése

• Etikai bizottságok terheinek könnyítése, 
tagjainak anyagi elismerése

• Háziorvosok iparűzési adójának eltörlése
• Iparkamarai regisztrációs díj eltörlése



Terveink

• MOK BTSZ kommunikációjának további 
javítása, fejlesztése, az MOK 
kommunikációjának segítése

• Minden háziorvos a ESZJT alá tartozó 
orvosokkal egyenrangú jövedelem elérése

• Küzdelem az ESZJT eltörléséért, a régi 
közalkalmazotti tv visszaállítása

• A magánpraxisban dolgozó kollégák 
létbiztonságának megtartása.



Terveink

• Felkészülés az Országos Küldöttközgyűlésre
• Alapszabály módositásban, Etikai kódex 

módosításában részvétel
• Budapest szavazati arányának növelése a 

TESZT-ben (létszámarányos szavazati arány)
• Működési költségek közelítése a taglétszám 

arányos elosztáshoz



Terveink

• Szív utcai ingatlan eladása – csak viszi a pénzt, 
nem lehet kihasználni, kiadhatatlan

• MOK BTSZ iroda „kinőtte magát” – iroda csere, 
praktikus, ügyfélbarát, jól megközelíthető 
iroda kialakítása
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