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Országos Pszichiátriai Csoport Ügyrendje 

 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 

 
1. A Csoport megnevezése:  
Magyar Orvosi Kamara Pszichiátriai Csoportja (továbbiakban: Csoport) 
 
2. A Csoport központjának helye: 
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. 
 
3. A Csoport a Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának 8. pontja alapján létrejött: 
 
a) ”egyéb szerveződésű” csoport. 
b) ”szakmai”csoport 
 
4. A Csoport tagja lehet a kamara bármely tagja. A Csoport tagjai egyenlők. A Csoporthoz történő 
csatlakozás írásban történhet, a Csoport tagjairól a Csoport nyilvántartást vezet. 
 
5. A Csoportot a Csoport Vezetője vezeti és képviseli.  

 

II. fejezet 
 

A Csoport szervezeti felépítése 

 
1. A Csoport döntéshozó fóruma a Csoport ülése, melyen a Csoport valamennyi tagja szavazati 

joggal vesz részt. 
 

2. A Csoportban csoport vezető és ügyvivő működik.  

3.  A Csoport ügyrend szerinti működését a Csoport legalább 10 fő taggal képes ellátni, ezért  
amennyiben a Csoport tagjainak létszáma 10 fő alá csökken, az a Csoport jóváhagyott 
ügyrendjének –minden külön eljárás nélkül történő- megszűnését eredményezi. 

4. A Csoport tagjainak létszáma legalább 10 fő. A Csoport tagjai maguk közül vezetőt és 
ügyvivőt választanak. 

5.  Az ezen ügyrend alapján történő választás titkos. 
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III. fejezet 

 
A Csoport vezetése 

 
1. A Csoport vezetése 
1.1. A Csoportot a csoport vezető vezeti. A csoport vezető jogkörében: 
– összehívja és vezeti a Csoport üléseit,  
– képviseli a Csoportot. 

          
      1.2.   A Csoport ügyvivő jogkörében : 

– előkészíti a Csoport üléseit 
– vezeti a Csoport üléseinek jegyzőkönyvét  
– ellátja a Csoport tevékenységének adminisztrációs feladatait 
– részt vesz a döntések előkészítésében és végrehajtásában. 
– A csoport vezető vagy a Csoport felhatalmazása alapján helyettesíti a csoport vezetőjét 
– Vezeti a Csoport tagjainak nyilvántartását 

 

IV. fejezet 

 
A Csoport működési szabályai  

 
1. Képviselet 

A Csoportot a Csoport vezető, távollétében a Csoport ügyvivő jogosult képviselni. Egyedi 
esetben a Csoport vezető által írásban megbízott Csoport tag is jogosult a képviselet ellátására. 

 
2. A Csoport ülések rendje  
2.1. A Csoport szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal tart ülést.  
2.2 A csoport határozatképes, ha ülésein tagjainak több mint a fele jelen van. A csoport 

határozatait a szavazásra jogosult jelenlévők több, mint a felének egyetértésével hozza. 

 

V. fejezet 

 
A Csoport döntések előkészítése és végrehajtása 

 
1. Az előterjesztés alaki követelményei 
Az ülésre előterjesztések írásbeli formában készülhetnek 
 
2. A döntés-előkészítési eljárás 

        A Csoport ülési anyagok megfelelő előkészítéséért a csoport ügyvivő a felelős. 
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VI. fejezet  
 

A Csoport feladatai  

 

1. A Csoport általános feladatai: 
 
1.1. Az illetékes kamara tevékenységével kapcsolatban:  
- javaslatokat tesz a kamarai vélemények kialakításához (ASZ.51.) 
- a csoport tagjainak érdekeit érintő ügyekben önállóan kezdeményezheti a kamara illetékes 

testületeinek érdemi döntését (ASZ.51.) 
 
1.2. A Csoport tagok munkájának segítése érdekében: 
- elősegíti a Csoport tagok jogainak gyakorlását 
- a pszichiátriai munka specialitásainak megfelelően tevékenyen részt vesz a hatósági, állami 

partnerekkel történő kapcsolattartásban, a pszichiátriai szakma alá tartozó tevékenységének 
elősegítése, munkafeltételeinek javítása érdekében 

- a pszichiátriai járó-és fekvőbeteg ellátás hatékony és korszerű működését illetően évente 
változtatási javaslatokat dolgoz ki 

VII. fejezet 

A Csoport és a kamara szerveinek kapcsolata 

1. A Csoport a kamara valamely szervének jogszabályban vagy az Alapszabályban meghatározott 
feladat és hatáskörébe tartozó ügyben a hatáskört gyakorló illetékes kamarai szervhez írásban 
fordulhat. 

2. A Csoport a MOK valamely szervének megkeresésére köteles más csoporttal egyeztetést lefolytatni 
és annak eredményéről az egyeztetés lefolytatását kérő MOK szervet írásban tájékoztatni.  A Csoport 
ezen túlmenően is a kamara  valamely szervének írásbeli kérésére minden, a kamarai szerv által 
szükségesnek tartott információt, szakmai támogatást megad a kamarai szerv részére. 

VIII.Fejezet 
 

Vegyes rendelkezések 

 

1. Jelen Ügyrend a Csoport vezetőjének aláírását követően a Képviselőtestület által történt 
jóváhagyás napján lép hatályba. 

Kelt: Budapest 2021. május 20 
 

dr. Bodnár Katalin 
  Csoport vezető 


