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1./  A  Magyar  Orvosi  Kamara  Bács-  Kiskun  Megyei  Területi  Szervezete  a  
Szervezeti  és  Működési Szabályzat  és  az  ügyrendek  szerint,  az  Alapszabály  és  
a Kamarai  Törvény  alapján  működik.  A  két  helyiséges  központunk  változatlan               
( 24 m2 –es  iroda + tárgyaló ).  A  havi  bérleti  díj  továbbra  is  30.210.- Ft.  Csak  a  
telefon/FAX + internet  fizetős,  a  villany  +  fűtés  nem.  Az  ügyintézés  nemcsak  a  
fogadó  órákon  történik.  Ebben  a  ciklusban  területi  szervezetünk  nincs  képviselve  
az  Etikai  Kollégiumban  ( az előző  ciklusban  Dr.  Péter  Ildikó  vett  részt a  kollégium  
munkájában ).  Dr.  Lengyel  János  - területi szervezetünk tagja- a  MOK  titkára.  Az  
általában  3  havonta  ülésező  TESZT  munkájában  folyamatosan  részt  veszek.  
2015.  szeptember  11-e  óta  2  alkalommal  Dr.  Kiss Zsolt  alelnök úr   helyettesített  
szavazati  joggal.  Dr.  Al-Droubi  Husni   kalocsai  választókerületi  elnök  8  hónappal  
a  megválasztása  után  lemondott ( jelenleg  nyugdíj  mellett  Budapesten  dolgozik ).  
A  TESZT-nek   ebben  az  évben  is  volt  kihelyezett  ülése  ( Tiszakécske,  2016.  
május  26-28. ),  ahol  beszámoltam  a  megye  egészségügyi  helyzetéről,  a  napi  
gondokról  és  problémákról,  így  pl.  a  szakemberhiányról,  a  túlterheltségről,  és  az  
alacsony  bérekből  is  adódó  rossz  közhangulatról,  megemlítve  az  egyes  
intézményekben  megvalósult  fejlesztéseket  is.  Az  egyik  napot  Dr. Ónodi – Szűcs  
Zoltánnal  történő  megbeszélésre  fordítottuk,  melynek  során  kőkemény  
bértárgyalást  folytattunk.  Megállapodás  ugyan  nem  született  de  az  álláspontok  
közeledtek.  A  könyvvizsgáló  részletes  értékelésében  területi  szervezetünk  
ismételten  a  legjobbak   közé  tartozott. 
Jelenlegi  aktív  taglétszámunk  1483  fő.  Az  inaktív  tagok  száma  198  fő  (  nem 
lépett  vissza,  külföldön  dolgozik  vagy  elhalálozott ).  Kilépett  7  fő.  Más  kamarai  
területi  szervezetből  11  fő  jelentkezett  át,  míg  más  kamarai  területi  szervezetbe  
6  fő  távozott.  A  létszám  folyamatosan  változik.  Területi  küldötteink  száma  27  fő,  
országos  küldötteink  száma  pedig  12  fő.   
Tagjaink  folyamatos  jogi  és  egyébirányú  segítségnyújtásban  részesülnek  ( döntően  
ügyeleti kérdések,  a  praxisok  és  az  önkormányzatok  közötti  vitás  kérdések ).   
Honlapunk  továbbra  sincs.  Az  ismételten megújított  kórházi  honlapon                               
(  www.kmk.hu )  a  „telephelyi  információk” –ra  kattintva  férhető  hozzá  a  kamarai  
felület.     
 
2./  Az  osztályvezető  főorvosok  kinevezése 
A  Bíráló  Bizottság  tagja   a  kamara  is,  mely  a  MOK   Elnöksége  által  felállított  
kritérium  rendszer  alapján  véleményezett  a  pályázatok  megismerése  után.  Területi  
szervezetünkben  az  alábbi  pályázók  nyertek  kinevezést. 

 2016.  július  21-én  Dr.  Kazacsay  László  ( Szülészet – Nőgyógyászat,     
Kalocsa ) 

 2016.  július  21-én  Dr.  Régi  Lajos  (  Központi  Anaesthesológia  és  Intenzív 
Terápiás  Osztály,  Kalocsa ) 

 2016.  szeptember  2-án  Dr.  Zolyomi  Szilárd  ( Belgyógyászat,  Kalocsa ) 
 2016.  szeptember  2-án  Dr.  Erdélyi  Zsuzsanna  (  Krónikus  Belgyógyászat,  

Kalocsa ) 

http://www.kmk.hu/


 2016.  október    24-én  Dr.  Máttyássy  Adrien  Pszichiátria,  Kecskemét ) 
 2016.  november  7-én  Dr.  Szabó  István   ( Sürgősségi  Betegellátó  Osztály,  

Kecskemét  ) 
 2016  december  7-én  Dr.  Bálint  János  ( Sebészet,  Kalocsa ) 

 
3./  A  MOK  Elnöksége  rendszeresen  kér  jelentést  az  egyes  intézményekben,  
illetve  az  alapellátásban  meglevő  szakemberhiányról  (  hol van  ellátási  zavarokat  
okozó  jelenség ).  Az  utolsó  ilyen  felkérés  területi  szervezetünk  sürgősségi  
betegellátó  osztályai  működésének,  különösen  humánerő  szempontból  történő  
monitorozása  volt.  Nyolc  konkrét  kérdésre  kértünk  választ  közvetlenül  az  érintett  
kollégáktól.  Ezen  jelentések  minden  alkalommal  határidőre  elkészültek  és  
elküldésre  kerültek. 
 
4./  Az  IPA - mentesség  kérdése 
Területi  szervezetünk  elnöksége  Bács-  Kiskun  megye  valamennyi  
polgármesterének  és  képviselőtestületének  levelet  írt,  melyben  az  elnökség  arra  
biztatta  az  önkormányzatokat,  éljenek  a  jogszabály  adta  mentesítés  lehetőségével,  
hiszen  ez  egyben  gesztus  értékű  üzenet  lenne,  amire  a  közszolgáltatást  ellátó  
háziorvosok  már  régóta várnak. 
Az  eredeti  parlamenti  javaslat  elfogadása,  azaz  a  teljes  és  alanyi   IPA - mentesség  
lenne  a  megoldás!  Területi  szervezetünk  területén 28  önkormányzat  adott               
IPA – mentességet.  Kecskeméten  azonban  a  mentesség  megadása  után  az  
önkormányzat  a  vállalkozó  háziorvosok  praxisainak  rezsiköltségét  már  nem  fizette. 
 
5./  Tagi  szolgáltatás 
A  tagi  szolgáltatások  körét  és  a  kvóta  éves  összegét  a  TESZT  határozza  meg  
a  MOK  költségvetésében.  Területi  Szervezetünk  tagjai  az  ismert  szabályok  szerint  
egyéni  és  csoportos  ( közösségi )  támogatást  igényelhetnek  a megadott  
lehetőségek  közül.  Évi  keretünk  2.182.262.- Ft  volt,  ebből  1.442.595.- Ft  került  
felhasználásra.  A  korábbi  évekhez  képest  sajnos  nem  használtuk  ki  a  
lehetőségeket  annak  ellenére,  hogy  ezekről  tagságunkat  különböző  hírcsatornákon  
keresztül  folyamatosan  tájékoztattuk.  
 
A  megszavazott  támogatások: 
 
 Kecskeméti Választókerület: 

 Dr.  Rupp  Frigyes, Dr.  Berkes  Gábor,  Dr.  Szabó  István,  Dr.  Zag  Levente,  
Dr. Bodócsi Beáta ( S.B.O. ) Országos Sürgősségi Kongresszus ( Siófok) 
regisztrációs  díj:  131.000.- Ft 

 Dr.  Mihály  György  ( S.B.O. )  A Magyar  Gyermekgyógyász Társaság és a 
Magyar Sürgősségi  Orvostani  Társaság  I. Gyermek  Sürgősségi  
Konferenciája  ( Székesfehérvár )  regisztrációs  díj:  25.000.- Ft 

 Dr.  Móczár  Eszter  ( Belgyógyászat ) A  Magyar  Nephrológiai  Társaság  
XXXIII. Nagygyűlése  ( Siófok )  regisztrációs  díj:  27.000.- Ft 

 Dr. Serfőző  Orsolya,  Dr.  Tusa  Magdolna  (  Röntgen  Osztály )  „Az  urgens  
vizsgálatok  és  a  diagnosztikus  UH  vizsgálatok  sürgősségi  alapjai”  című  
tanfolyam  ( Siófok )  regisztrációs  díj:  33.000.- Ft 

 Dr.  Bori  Rita,  Dr.  Sejben  István  ( Patológia )  A Magyar  Patológus Társaság 
Kurzusa  ( Budapest ) regisztrációs  díj:  75. 735.- Ft 



 Mikulás Ünnepség/Bábelőadás  ( S.B.O.  13 fő  orvos + 24 gyermeke )  
120.000.- Ft 

 Dr.  Dobozi  Tünde  ( háziorvos ) XVII.  Gastroenterológiai  Továbbképző  
Tanfolyam  ( Budapest )  regisztrációs  díj:  28.000.- Ft 

 Bács-  Kiskun  Megyei  Kórház - Rendelőintézet  megalakulásának 30.  
Jubileumi  Emlékülése  (  60  fő  orvos  )  teremdíj:  50.000.- Ft 

 Dr.  Pály  Péter  CD  Jogtár  207.860.- Ft 
 
Kiskunhalasi  Választókerület: 

 Dr.  Nagy  András  Péter,  Dr.  Vajda  Kornél  (  Sebészet )  Nemzetközi  
Proktológiai  Kongresszus  ( Budapest )  regisztrációs  díj:  120.000.-  Ft 

 Dr. Tóth  István  Emlékülés  teremdíj:  250.000.- Ft 
 Dr.  Kecskés  István  (  Sebészet  ),  Dr.  Katona  Magdolna  ( háziorvos )             

37.  Orvosi  Világjátékok  + Sportorvosi  Konferencia  (  Maribor ) regisztrációs  
díj:  100.000.-  Ft 

 
Bajai  Választókerület: 

 Gyermekgyógyászati  Fórum  (  150  fő )   teremdíj:  250.000.- Ft 
 Dr.  Székács  István  ( kunfehértói  háziorvos ) Gastroenterológiai  

Továbbképzés  (  Szeged  )  regisztrációs  díj:  25.000.-  Ft 
 
6./  Az  információáramlás  alapvetően  fontos kérdés.  A  kamarai  tisztségviselőknek  
( elnökségi  tagoknak,  országos  és  területi  küldötteknek,  választókerületi  
elnököknek  )  is  felelőssége  van  ebben  a  kérdésben.  Ez  azonban  csak  az  érem 
egyik  oldala.  Felelősek  maguk  a  kamarai  tagok  is.  Ebben  a  vonatkozásban  még  
mindig  komoly  problémák  vannak.  A  visszajelzések  döntően  kimerülnek  a  „Mit  
csinál  a  kamara?”  folyosói  kérdésben.  A  kollégák  nem  jelzik   személyes  adataik  
változását  ( pl. lakcím, mobil  vagy  internet  elérhetőség,  fő  munkahelyük  címe,  
külföldre távozás )  vagy  a  hozzátartozó  az  esetleges  elhalálozást.  A  kamarai  
hírekről  számos  helyen  lehet  tájékozódni  ( a  MOK  megújult  honlapja,  MOK  
Hírlevél,  MOK  Facebook  oldal,  Orvosok  Lapja ).   
 
7./  Sportolóink  eredményei 
1.)  Fedettpályás  Szenior  Atlétikai Országos Bajnokság  ( 2016.  március   4.  
Budapest )  A  35  évnél  idősebbek vehettek  részt  ezen  a  versenyen.  Az  egyes  
korcsoportok  5  évet  ölelnek  fel.   

 Súlylökés:  Dr.  Jerémiás  Attila  ( 1 aranyérem  az  M70-es  korcsoportban ) 
 800  m  futás:  Dr.  Kosztelny  Iván  (   1  bronzérem,  ez  összetettben  4.  

helyezést  jelentett  az  igen  népes  M45-ös  korosztályban  ) 
2.)  A  37.  Orvosi  Világjátékok  idén  Mariborban  kerültek  megrendezésre  2016.  
május  28-a  és  június  4-e  között.  Magyarországról  24-en  vettek  részt,   18  fő  
tagja  a  Magyar  Orvosok  Sportegyesületének.  A  versenyen 33  aranyérem,  27  
ezüstérem  és  11  bronzérem  született.   
Területi  Szervezetünk  tagjainak  eredményei: 

 Atlétika  ( futás ):  Dr.  Tóth  Kata  (  3  aranyérem,  2  ezüstérem  ) 
 Atlétika:   Dr.  Kosztelny  Iván  (  1  ezüstérem,  2  bronzérem ),  Dr.  Rádi  Imre  

(  4  ezüstérem,  2  bronzérem ),  Dr.  Jerémiás  Attila  (  5  aranyérem  ) 
 Úszás:   Dr.  Kecskés  István  (  2  ezüstérem,  1 bronzérem ) 

 
 



8./  A  szakorvosok  és  szakgyógyszerészek  ezévi   és  2017-re  tervezett  újabb  
béremelése,  valamint  a  további  folyamatos  bértárgyalások  egyértelműen  javítottak  
a  közhangulaton  (  a  növekvő  alapbér  beleszámít  a  nyugdíjba ).   
A  Bács-  Kiskun  megyei  háziorvosok  levélben  fordultak  területi  szervezetünk  
elnöksége  felé,  melyben  azt  kérik,  hogy  a  MOK  Elnökségének  továbbítsuk  az  
alábbi  levelet.  „ A  háziorvosok  megdöbbenéssel  és  felháborodással  figyelik  a  
finanszírozás  emelése  körüli  eseményeket.  Érthetetlennek  és  elfogadhatatlannak  
tartjuk  a  bevezetés  időpontjának,  módjának  és  feltételeinek  folyamatos  
változtatását,  illetve  mindezek  lebegtetését.  Végképp  elfogadhatatlan  számunkra,  
hogy  mindezt  csak  többletfeladat  teljesítése  esetén  kapnánk. Tiltakozunk  az  ilyen  
tervezet  ellen.  Kérjük  a  MOK  Elnökségét,  továbbra  is  képviselje  eddigi  
álláspontját,  hogy  a  finanszírozás   emelés  többletfeladat  nélkül  jár.” 
A  törzskartonrendszer  bevezetésével  kapcsolatos  háziorvosi  véleményt  a  MOK  
Elnökségének  továbbítottuk.  
 
2016.  április  23-án  a  MOK  BAZ  Megyei  Területi  Szervezete  „Miénk  a  vár!”  
címmel  egész  napos  rendezvényt  szervezett,  melyen  területi  szervezetünk  14  
tagja  vett  részt. 
 
Megalakult  az  új  Egészségügyi  Szakmai  Kollégium  61  tagozattal.  Másodmagával  
- 2  titkár  mellett -  alelnök  Dr.  Svébis  Mihály,  aki  a  Sebészeti  Tagozat  egyik  tagja  
is.  Területi  szervezetünket  további  tagok  is  képviselik:   
 

 Arc- , Állcsont-  és  Szájsebészeti  Tagozat:  tag  Dr.  Oberna  Ferenc 
 Neonatológia  tagozat:  tag  Dr.  Kelemen  Edit 

 
 
 
 
Kecskemét,  2016.  december  7. 
 
 
 
 
                                                                                         Dr.  Borda  Ferenc  
                                                                                                    elnök 
     
 


