
A  Magyar  Orvosi  Kamara 
Bács-  Kiskun  Megyei  Területi  Szervezete 

Etikai  Bizottságának  Ügyrendje 
 

 
 

1) A Területi Szervezet Etikai Bizottságát (EB) a MOK Bács-  Kiskun  Megyei Területi 
Szervezete hozza létre. A Területi Szervezet EB elnökét a Területi Szervezet 
Küldöttgyűlése titkos szavazással választja 4 éves időtartamra,  valamint az  EB nem 
tisztségviselő tagjait is a Területi Szervezet Küldöttgyűlése választja meg a Bizottságba  
(az EB 7 tagú). 

 

2) A megválasztott Bizottság tagjai közül alelnököt és titkárt választ meg. 
 

3) Az EB működését a mindenkor érvényes kamarai törvény, a MOK Alapszabálya, Az 
egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 30/2007. EüM rendelet, Az 
egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény, a 
Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (KET), a MOK Etikai eljárási szabálya,  a MOK Etikai Statútuma és a 
MOK Etikai Kollégiuma állásfoglalásai szerint végzi. 

 
4) Az EB működési költségeit a MOK Bács-  Kiskun  Megyei Területi Szervezete biztosítja. 

 
5) Az EB szükség szerinti gyakorisággal ülésezik folyamatban lévő ügy esetén,  de 

legalább 60 naponként. Az ülést az elnök vagy kijelölése alapján a titkár hívja össze. 
Amennyiben az EB elé került ügyek, illetve az egyéb megtárgyalandó témák ezt 
szükségesség és lehetővé teszik, akkor az adott ülésen kijelölhető a következő ülés 
időpontja. Ez esetben erről csak a távollévő tagokat kell írásban értesíteni. 

 
6) Az EB ülését az elnök (akadályoztatása esetén az alelnök) vezeti. 

 
7) Az EB határozatképes, ha az ülésen legalább 4 tagja jelen van. 

 
8) Az EB bármelyik tagja bármilyen ügyben titkos szavazást kérhet az adott ügyben 

történő szavazás megkezdése előtt. Ennek hiányában a szavazás nyílt. 
 

9) Az EB a határozatait – zárt ülésen – egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az  elnök ( alelnök ) szavazata dönt.  

 
10) Az EB munkájáról az elnök évente beszámol a Területi Szervezet Küldöttgyűlésének. A 

Területi Szervezet elnöksége, illetve az EB elnöke kezdeményezhet rendkívüli 
beszámolót is. 

 
A  MOK  BKM-i  TESZ  Etikai  Bizottságának  Ügyrendjét   az Elnökség a 2008.  június  13-i  
ülésén   elfogadta. 
 
 
 

K e c s k e m é t,  2008,  június  13. 

 

                                                                                                                                      A  MOK  BKM-i  TESZ 
                                                                                                                 Etikai  Bizottsága   
 


