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ORSZÁGOS SZAKORVOSJELÖLTI CSOPORT ÜGYRENDJE 

 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A Csoport megnevezése:  

Magyar Orvosi Kamara Szakorvosjelölti Csoportja (továbbiakban: Csoport)  

2. A Csoport központjának helye: 

1068 Budapest, Szondi u. 100.  

3. A Csoport a Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának 8. pontja alapján létrejött:  

a) ”egyéb szerveződésű” csoport.  

b) ”szakmai” csoport  

4. Csoport tagja lehet a kamara bármely általános orvos végzettségű tagja, aki szakképzésben vagy 

nappali tagozatos PhD képzésben vesz részt, vagy szakvizsgáját/PhD fokozatát 1 éven belül szerezte 

meg. A Csoport tagjai egyenlők. A Csoporthoz történő csatlakozás írásban történhet, a Csoport 

tagjairól a Csoport nyilvántartást vezet. Szakvizsga megszerzését követően a tag köteles jelezni ennek 

tényét, ezt követően a szakvizsga megszerzését követő 1 évig maradhat a Csoport tagja. 

 

5. A Csoport Pártoló tagja lehet minden általános orvos végzettségű kamarai tag, aki még nem lépett 

be a szakképzésbe, de vállalja, hogy 3 éven belül megkezdi azt. Pártoló tag lehet továbbá végzett 

szakorvos a szakvizsgát követő 3 évig. A Csoport szakvizsgát vagy PhD fokozatot szerzett rendes tagjai 

az annak megszerzését követő 1 éven túl pártoló tagnak minősülnek. A Pártoló tag szavazati joggal 

nem bír, de javaslatot, tanácsot nyújthat a csoport számára. 

 

6. A Csoportot a Csoportvezető 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 Csoportvezető és Általános ügyvivő működik. 
 
3. A Csoportvezető munkáját a 4 egyetemi régiónak megfelelő 4 Csoportvezető-helyettes 

segíti. 
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4. A Csoport ügyrend szerinti működését a Csoport legalább 12 fő taggal képes ellátni, ezért 
amennyiben a Csoport tagjainak létszáma 12 fő alá csökken, az a Csoport jóváhagyott 
ügyrendjének – minden külön eljárás nélkül történő – megszűnését eredményezi.  

 
5. A Csoport tagjainak létszáma legalább 12 fő. A Csoport tagjai maguk közül vezetőt és 

ügyvivőt választanak.  
 
6. Az ezen ügyrend alapján történő választás titkos. 

 

 

 
III. fejezet 

A Csoport vezetése 

1. A Csoport vezetése 
 

1.1. A Csoportot a Csoportvezető vezeti. A Csoportvezető jogkörében:  

 összehívja és vezeti a Csoport üléseit,  

 képviseli a Csoportot.  
  
1.2. A Csoportvezető-helyettesek jogkörében:  

 segítik a Csoportvezető munkáját  

 képviselik a saját egyetemi régiójuk érdekeit, kommunikálják a régió problémáit a 
Csoportvezető felé. 

 
1.3. 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 Csoportvezető vagy a Csoport felhatalmazása alapján helyettesíti a Csoport vezetőjét  

 vezeti a Csoport tagjainak nyilvántartását. 
 
1.4. A Csoport tisztségviselője csak az lehet, aki szakorvosképzésben vagy nappali tagozatos PhD  
képzésben vesz részt. Amennyiben a tisztségviselő lezárta a szakképzését, a szakképzés zárását  
követően 1 éven belül tisztségéről le kell mondania.  
 
 
 

IV. fejezet 

A Csoport működési szabályai 

1. Képviselet 
A Csoportot a Csoportvezető, távollétében a Csoport ügyvivő jogosult képviselni. Egyedi esetben a 
Csoportvezető által írásban megbízott Csoport tag is jogosult a képviselet ellátására.  
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2. A Csoport ülések rendje  
1. A Csoport szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal tart ülést. 
 
2. A csoport határozatképes, ha ülésein tagjainak több mint a fele jelen van. A csoport 

határozatait a jelenlévő tagok több mint a felének egyetértésével hozza. 
Határozatképtelenség esetén, az ülés 15 perc múlva ismételten összehívható, ekkor a csoport 
a jelen lévő tagokkal határozatképes.  

 
3. A csoport ülést tarthat online formában is, amennyiben az online ülés hitelesen (videó vagy 

hangfelvétel formájában) rögzítésre kerül. 
 
4. A csoport ülést tarthat személyes és online formában is (továbbiakban: hibrid formában), 

amennyiben az ülés online komponense hitelesen rögzítésre körül. 
 

 

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. 
 
 
 

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 szakorvosjelölti munka specialitásainak megfelelően tevékenyen részt vesz a hatósági, 
állami partnerekkel történő kapcsolattartásban, a szakorvosjelöltek tevékenységének 
elősegítése, munkafeltételeinek javítása érdekében  

 a szakképzés hatékony és korszerű működését illetően változtatási javaslatokat dolgoz ki. 
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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. április 11.  
 
 
-------------------------------  
        Csoportvezető  
 
 
 
A Képviselőtestület a fenti ügyrendet 2021. ________ ülésén, a __________ sz. határozatával  
jóváhagyta.  
 
 
-----------------------------  
MOK Országos Elnöke 


