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1./  A  MOK  Bács-  Kiskun  Megyei  Területi  Szervezete  továbbra  is  a  megválasztott  
tisztségviselőkkel,  illetve  az  alkalmazott  személyi  állománnyal  és  az  eddigi  
központtal,  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  és  az  ügyrendek  szerint  az  
Alapszabály  és  a  Kamarai  Törvény  alapján  működött. 
Az  Etikai  Kollégium  munkájában  Dr.  Péter  Ildikó  vett részt,  a  kamara  országos  
vezetésben  -  az  Elnökség  tagjaként -  titkárként  Dr.  Lengyel  János  tevékenykedik. 
A  három  havonta  ülésező  Területi  Szervezetek  Tanácsa  (  TESZT )  munkájában  
folyamatosan  részt  vettem.  A  2015.  06.  28- 30-ig  Bánkon  megrendezésre  került  
kihelyezett  ülésen  beszámoltam  a  megye  egészségügyi  helyzetéről,  a  gondokról,  
problémákról,  így  többekközött  a  szakemberhiányról,  a túlterheltségről  és  az  
alacsony  bérekről,  az  ebből  is  adódó  rossz  közhangulatról,  megemlítve  az  egyes  
intézményekben  megvalósított  fejlesztéseket  is.   
A  könyvvizsgáló  részletes   - minden  területi  szervezetre  kiterjedő -  értékelésében  
területi  szerveztünk  a  legjobb  három  területi  szervezet  egyike  volt. 
A  jelenlegi  taglétszámunk   1453  fő,  mely  folyamatosan  változik.  2014.  12  11.  
óta  kizárás  nem  volt,  saját  kérésre  5  fő  szüntette  meg kamarai  tagságát  (   ebből  
1  fő  nyugdíjas,  4  fő  pedig  külföldön  dolgozik  ).  Haláleset  miatt  5 fő  tagsága  
szűnt  meg.  39 fő  orvos  diplomás, ( ebből  30  fő  rezidens  )  3  fő  nem  orvos  
diplomás  lépett  be  a kamarába.  Más  területi  szervezetbe  lépett  3 fő.  A  nem  
orvos  diplomás  területi  szervezet  ( DTESZ )  elnökségének,  tisztségviselőinek  
megválasztására 2015.  09.  24-én  kerül  sor,  így  21  helyett  22  területi  szervezet  
lesz.  Tekintettel  a  DTESZ   Fogorvosok  Területi  Szervezetéhez  hasonló  
megalakulására,  a  23  fő  nem  orvos  diplomás  átadása  miatt  is  csökkent  területi  
szervezetünk  létszáma.   
Továbbra  sincs  külön  honlapunk  ( a  www.kmk.hu    kórházi  honlapon  van  külön  
kamarai  felületünk  ).  A  kórházi  honlap  mind  szerkezetében,  mind  tartalmában  
megújult. 
 
2./  Az  osztályvezető főorvosok  kinevezése  előtt  a  szakmai  kollégiumok 
véleményezése  után   a  „Pályázatot  elbíráló  Bizottság”  munkájában  folyamatosan  
részt  veszek.  Ebben  az  évben  a  Kecskeméti  Megyei  Kórház  mb.  orvos-  
igazgatójának  véglegesítése  előtt  is  részt  vettem  e  Bizottság  munkájában. 
 
3./  Az  Országos  Elnökség  rendszeresen  kér  írásos  jelentést  az  egyes  
intézményekben,  illetve  az  alapellátásban  kialakult  - ellátási  zavart  okozó -  
szakember  hiányról.  Ezen  jelentések  minden alkalommal  határidőre  elküldésre  
kerültek.   
 
4./  Tagi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  információk:  a  tagi  szolgáltatások  körét  és  
a  kvóta  éves  összegét  a  TESZT  határozza  meg  a  MOK  költségvetésében. A  
MOK  Bács-  Kiskun  Megyei  Területi  Szervezete  a  TESZT  határozatában  rögzített  
eljárási  rend  szerint  tagi  szolgáltatás  nyújtására  a  2015.  évi  keretből                              
( 2.182.262.- Ft,  1.552.-  Ft/fő )  569.286.-   Ft-ot  használt  fel  az  alábbiak  szerint:   

http://www.kmk.hu/


 Kecskeméti  Választókerület:   
Dr. Bácsi  Miklós  és  Dr.  Arany  László  ortopédusok  -  hazai  traumatológiai  
továbbképzés  regisztrációs  díja  (  114.000.-  Ft  )   
Dr.  Balázs  László,  Dr.  Gera  Péter,  Dr.  Janositz  Gábor,  Dr.  Klára  Tamás, 
Dr.  Kovács  Gyula,  Dr.  Lénárt  Endre  -  a  MOT- MTT  2015.  évi  közös  
Kongresszusa,  regisztrációs  díj  (  126.000.- Ft  ) 
Dr.  Pály  Péter  jogász  részére  CD  jogtár  (  183.286.- Ft ) 
Nem  került  még  kifizetésre, de  már  elfogadásra került  két  kolléga  
továbbképzésének  regisztrációs  díja:  Dr.  Szajki  Károly   21. Országos  
Antibiotikum  Továbbképző  Tanfolyam  (  30.000.-  Ft  ) 
Dr.  Lóránd  Katalin   VI.  Szegedi  Emlőrák  Szimpózium  ( 35.000.- Ft ) 
 

 Kiskunhalasi  Választókerület: 
Dr.  Huri  Anikó  osztályvezető  főorvos  szervezésében  - a  Magyar  
Gyermekorvosok  Társasága  Dél- Magyarországi  Területi  Szervezetének   
Tudományos  ülése  - 140 fő résztvevő -  (  120.000.- Ft ) 
Nem  került  még  kifizetésre,  de  már  elfogadásra  került  - Dr.  Rácz - Nagy  
Ágnes  pszichiáter  szervezésében -  Dr.  Buzás  Éva  Tudományos Emlékülés - 
50  fő  (  150.000.-  Ft ) 
 

 Kalocsa  és  Vidéke  Választókerület: 
Dr.  Sebők  Edit  reumatológus  - hazai  protetikai  és  ortetikai  továbbképzés  
regisztrációs  díja  (  26.000.- Ft ) 
 
 

A  2015.  évi  keretből  eddig  569.286,.-  Ft  került  felhasználásra,  215.000.-  Ft  pedig  
elfogadásra  (  784.286.- Ft ). 
 
5./  Az  információáramlás  jelentősége  igen  nagy.  Ebben  a  vonatkozásban  még  
mindig  komoly  problémák  vannak.  A  kollégák  nem  jelzik  személyes  adataik  
változását  (  pl.  lakcím,  mobil  vagy  internet  elérhetőség,  munkahely  címe,  külföldre  
távozás ),  vagy  a  hozzátartozó(k)  az  estleges  elhalálozást.  A  kamarai  hírekről  
számos  helyen  lehet  tájékozódni  (  www.kmk.hu  MOK  felülete,  MOK  honlap,  
illetve  Hírlevél,  Orvosok  Lapja  ). 
 
6./  ÁSZ  vizsgálat 
A  NAV  vizsgálatot  követően  az  ÁSZ  is  vizsgálatot  indított.  Első  körben  az  
Országos  Kamarát,  majd  második  körben  a  vállalkozási tevékenységet  is  folytató  
területei  szervezeteket  is  ellenőrizték.  Ezt  a  vizsgálatot  terjesztették  ki  harmadik  
körben  a  többi  területi  szervezetre  is.  Így  kerültünk  be  mi  is  a  vizsgálandók  
közé.  November  közepén  egy  hétig  tartott  az  igen  részletes  helyszíni  vizsgálat  
( szabályzatok,  banki  átutalások,  számlák,  jegyzőkönyvek,  jelenléti  ívek  és  egyéb  
dokumentumok ) ,  amely  2010 – 2012-ig  terjedő  időszakot  ölelte  fel.  Az  ellenőrzés  
pénzügyi  szabálytalanságot  nem  talált,  hiányosságként  rótták  fel,  hogy  a  MOK  
Bács-  Kiskun  Megyei  TESZ  Felügyelő  Bizottsága   ( FB )  2010.  01.  01- 2012.  03.  
22.  között  nem  rendelkezett  ügyrenddel,  mely  intézkedést  már  nem  igényel,  
hiszen  az  FB-nek  2012.  03.  23-tól  érvényes  ügyrendje  van.  Hiányosság  volt  az  
is,  hogy  a  vizsgált  időszakban  nem  rendelkeztünk érvényes  módon  elfogadott                   
szabályzatokkal.  Ezen  szabályzatok  elfogadása  a  mai  Küldöttgyűlés  napirendjén  
szerepel.  Nem  rendelkeztünk  továbbá  adatvédelmi  és  adatbiztonsági,  valamint  
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közzétételi   szabályzattal  sem.  Ezek  elfogadására  szintén  a  mai  Küldöttgyűlésen  
kerül  sor.  Hiányosságnak  tekintették  azt  is,  hogy  a  könyvelőprogramban  szereplő  
számlatükör  nem  felelt  meg  a  Számviteli  Törvény  161.  §  2. bekezdésében  
meghatározott  számlarendnek.  A  MOK  Országos  Hivatala  ( OH )  2015.  01.  01-
től  a  területi  szervezeteknél  egységes  számlarendet,  számlakeretet  vezetett  be.  
A  megfelelő  alkalmazás  kontrolljaként  az  OH  elrendelte  a  június  30-i  záró  
főkönyvi  kivonat  megküldését  a  MOK  könyvvizsgálójának.  A  visszajelzés  szerint  
számszaki  hiba  nem  történt. 
 
7./  A  területi  és  országos  küldött -,  valamint  választókerületi  elnökválasztás  online  
történt  2015.  04.  17 – 05.  07.  között.  Az  első  forduló  sikeres  és  eredményes  
volt  a  Kecskeméti,  a  Kiskunhalasi  és  a  Kalocsa  és  Vidéke  Választókerületekben.  
A  Bajai  Választókerületben  viszont  eredménytelen  volt,  így  2015.  05. 15-  22.  
között  második  fordulóra  került  sor.  A  távválasztási  számítógépes  program  jól  
vizsgázott,  a  szavazás  valóban  csak  maximum  4-5  percet  vett  igénybe.   A  
végleges  választási  eredmény  a  Választási  Bizottság  jegyzőkönyve  alapján  az  
Elnökség  jóváhagyásával  2015.  05.  26-án  került  megállapításra,  ekkor  került  fel  
a  honlapra.  A  választás  adatai  a  következők:   
Kecskeméti  Választókerület:     231/850    (27,18 % ) 
Kiskunhalasi  Választókerület:      68/216    (31,48 % ) 
Kalocsa és  Vidéke  Választókerület:  30/97      (30,93 % ) 
Bajai  Választókerület:  I. forduló    27/262     (10,31 % ) 
                                     II. forduló     30/262     (11,45 % ) 
 
 
 
 
Kecskemét,  2015.  szeptember  11. 
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