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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. március 23-án, a Magyar Orvosi Kamara (1068 Budapest, Szondi u. 100.) 14
óra 36 perckor kezdődő hibrid elnökségi ülésén rögzített videofelvétel alapján, kellő
részletességgel, de nem szó szerint.
Jelen vannak: Dr. Kincses Gyula, Dr. Lénárd Rita, Dr. Nagy Ákos, Dr. Álmos Péter, Dr. Svéd
Tamás; később csatlakozott: Dr. Meglécz Katalin, Dr. Nagy Marcell
Tárgyalási joggal: Dr. Farkas Gergely; később csatlakozott: Dr. Balatincz Péter
Meghívottak: Dr. Sarus Gyöngyi, Ránkli Melinda, Kaszics Bálint, Kénosi Patrícia, Vámos
Katalin
14 óra 36 perckor az elnökségi ülés 5 fővel határozatképes.
Kincses elnök úr megnyitja az ülést, megköszöni mindenkinek az online jelenlétet. Kéri, hogy
az Elnökség fogadja el az előzetesen megküldött napirendi pontokat.
42/2022.03.23. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége úgy határoz, hogy az
előzetesen megküldött napirendi pontokat elfogadja.
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Az elmúlt és elkövetkező időszak megbeszélendő kérdései
Van-e konkrét feladatunk a menekült helyzettel kapcsolatban?
OKGY és konferencia feladatainak, menetrendjének megállapítása
OKGY konferencia reklám szabályzata
Az ügyeleti helyzettel kapcsolatos felmérés dr. Molnár Ferenc Jász-NagykunSzolnok Megyei TESZ elnök javaslata alapján véglegezés, indítás
MOK csoportos biztosítások
Tájékoztatás az Országos Etikai Konferenciáról
Beszámoló folyamatban lévő ügyekről
a. A honlap tartalmi és szerkezeti felülvizsgálata
b. Az ügyelet utáni pihenőidővel kapcsolatos jogi elemző munka
c. Az informatikai pályázat
d. A díjtétel táblázat aktuális kérdései
e. Arculat bevezetése
Egyebek
a) Egyebek
b) Döntés méltányossági kérelmekben

Szavazás: egyhangú igen
1.) Az elmúlt és elkövetkező időszak megbeszélendő kérdései
Dr. Kincses Gyula elmondja, hogy tegnap a MOK Budapesti Területi Szervezetének elnökségi
ülésén vett részt, ahol nagyrészt a területi szervezet szavazati arányának emeléséről volt szó.
Ezzel kapcsolatban az elnökség tagjainak eltérő véleményei voltak, erről hosszabban
beszélgettek. Összegzésként dr. Kincses Gyula megjegyzi, hogy az Alapszabály Munkacsoport
feladatai közé kellene besorolni ezt a kérdést.
Dr. Farkas Gergely tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy leegyeztették az OKGY
meghívókat a Hatodik Szék Ügynökséggel, azok hétfőn postázásra is kerülnek majd. Elmondja,
hogy korábban dr. Svéd Tamás összeírta a tagdíjemelés indokait. A legutóbbi elnökségi ülésen
felvetődött, hogy ezzel kapcsolatban jó lenne elindítani egy kommunikációt a tagság felé.
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Kérdezi: hogy áll ez most? Dr. Nagy Marcell válaszul elmondja: a következő napokban
letisztázzák a Hatodik Szék Ügynökséggel, utána kommunikálják.
2.) Van-e konkrét feladatunk a menekült helyzettel kapcsolatban?
Dr. Kincses Gyula elmondja, hogy az ukrán menekült helyzetben elsőként lépett a Kamara, de
érdemi dolgot nem tudtak tenni.
Dr. Lénárd Rita írt egy felvetést az elnökségnek, hogy mit kellene ezzel kapcsolatban tennie a
Kamarának. A korábban létrejött civilek összefogást mára a Kormány megszűntette,
megnyitották a BOK Csarnokot. Elmondja, hogy a kórházak segítőpontokat szeretnének
létrehozni a határ mellé, a működéshez már kértek orvosokat. Ezt a hirdetést hírlevélben is
kiküldték, illetve a honlapon is fent van. Szerinte köztestületként a Kamarának az egészségügyi
dolgozók beilleszkedését kellene segíteni. Javasolja, hogy az elnökség írjon levet az OKFŐnek, amiben megkérdezik: mi a módja, hogy ideiglenes munkavállalói engedélyt kapjanak az
ukrán menekült orvosok és a szakdolgozók. Ha ez megvan, akkor ukrán és angol nyelvre
lefordíttatnák, utána pedig csinálnának egy tájékoztatót erről, és egyúttal meg is hirdetnék.
Hírlevélben meg lehetne kérni azokat, akik korábban Kárpátaljáról jöttek, hogy alapítsanak egy
Facebook csoportot, ahol tudnának egymásnak segíteni. Összegzésként elmondja: összerakna
egy beilleszkedési, mentő csomagot az ukrán menekült egészségügyi dolgozóknak (más
országban van ilyen). Dr. Kincses Gyula támogatja dr. Lénárd Rita felvetését. Alelnök asszony
másik felvetése: a Kamara alkalmas arra, ha a területeken dolgozóknak bármilyen, ezzel
kapcsolatos problémája van, akkor a MOK tud egy összekötő szerepet felvállalni a hatóságok
és a kollegák között. Dr. Svéd Tamás hozzáteszi: közzé lehetne tenni a MOK felületein, hogy
ha valaki egészségügyi szakembert keres a menekült ellátásban, akkor azt meg tudjuk hirdetni.
Felveti még az erre vonatkozó aktuális jogszabályok megjelenítését is. Véleménye szerint az,
hogy az Ukrajnából átjött egészségügyi dolgozókat segítsük abban, hogy itt dolgozhassanak, az
jó lenne, de óvatosan kell kezelni ennek a kommunikációját (ne legyen toborzó jellege). Dr.
Lénárd Rita ehhez hozzáteszi: maga az információ lenne közzétéve, hogyan tud munkát vállalni
Magyarországon. A munkavállalás lehetőségét kell megadni.
Dr. Kincses Gyula ír egy levelet Jenei Zoltán országos kórházfőigazgatónak, amiben
megkérdezi, hogy milyen eljárásrendre van szükség, milyen dokumentumok kellenek a
magyarországi munkavállaláshoz. Az eljárásrendről információt kér Páva Hannától, az OKFŐ
főigazgató-helyettesétől is.
Az elnökség tagjai megegyeztek abban, hogy létrehoznak egy Facebook csoport, illetve egy
csempét a honlapon az ukrán menekülthelyzetben való segítségnyújtással kapcsolatban.
3.) OKGY és konferencia feladatainak, menetrendjének megállapítása
Dr. Farkas Gergely készített egy táblázatot a feladatok időrendi sorrendjéről. Elmondja, hogy
fontos előre látni a feladatokat, azokra időben felkészülni, átlátható menetrenddel. Az OKGY
előtt kell tartani egy TESZT ülést, erre a május 11-ei időpontot javasolja. Ezen a TESZT ülésen
a működés szempontjából fontos témák lennének (OH számviteli beszámolója, infrastrukturális
pályázat, gazdasági döntések stb.).
4.) OKGY konferencia reklám szabályzata
Vámos Katalin, a Convention Kft-től összeállított egy táblázatot, amiben különböző fokozatú
szponzorok, különböző szolgáltatások vannak. Az a kérdés, hol jelenjenek meg a reklámok:
hírlevélben vagy a honlapon?
Dr. Kincses Gyula kérdezi, hogy egyetértenek-e az elnökség tagjai abban, hogy nincs szponzori
előadás? A tagok egyértelműen egyetértenek ebben. Felvetődött az a kérdés, hogy legyen-e
molino a konferenciateremben? Elnök úr véleménye szerint ez csak a fő szponzornak lehet.
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Kérdezi még az elnökség tagjaitól, hogy kit zárnak ki szponzori, kiállítói körből
(természetgyógyászok, politikai szervezek, dohánygyár, Magyarok Világszövetsége stb.)?
Felmerült, hogy lenne egy pult koktélokkal, italokkal. Vámos Katalin szerint ez működhet, de
az Aquaworld-el egyeztetni kell. Elmondja még, hogy létezik egy füstmentes, ártalom
csökkentő társaság, ami mögött a Philip Morris Magyarország áll. A cég sok rendezvényen
megjelenik és jönnének a MOK konferenciára is. Dr. Kincses Gyula kérdezi, hogy mit állítanak
ki? Vámos Katalin erre válaszul elmondja: nagy pénzről van szó, nagy kiállítói területről, de a
MOK elnökségétől kellene beszélni velük valakinek. Megjegyzi, hogy neves szakemberek
állnak a Philip Morris mögött. Dr. Kincses Gyula erre válaszul: elvtelen megoldásba nem
menne bele a Kamara, de beszélne velük. Ezt a felvetést az elnökség tagjai nem támogatják,
véleményük szerint a Philip Morris nevének egyáltalán nem kellene megjelennie. Dr. Kincses
Gyula kérdezi még az elnökségtől, hogy magán egészségügyi szolgáltatók állíthatnak-e ki?
Az elnökségi ülés előtti megbeszélésen a Hatodik Szék Ügynökséggel felmerült, hogy a
konferencia résztvevőinek „welcome csomag”-ot osztanának ki. Dr. Kincses Gyula elmondja,
hogy erre nem kíván pénzt költeni a Kamara, de ha érkezik ajánlat cégektől, akkor lehet.
5.) Az ügyeleti helyzettel kapcsolatos felmérés dr. Molnár Ferenc Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei TESZ elnök javaslata alapján véglegezés, indítás
Dr. Kincses Gyula elmondja, hogy a TESZT Manréza ülésén az egyik legfontosabb kérdés ez
volt: az ügyeleti utáni pihenőidő elszámolása. Szó volt arról, hogy a MOK elindít egy jogi
munkacsoportot, erről a legutóbbi elnökségi ülésen született döntés is. Dr. Molnár Ferenc, a
MOK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezetének elnöke a TESZT ülésen
felajánlotta, hogy készít erről egy kérdőívet, amit elnök úr és Kékesi Márk szakértő kiegészített.
Kérdezi: hogy indítsák el ezt a kérdőívet? Az elnökség tagjai döntöttek arról, hogy külön
hírlevélben küldik ki a felmérést.
6.) MOK csoportos biztosítások
Dr. Kincses Gyula elmondja, hogy kétféle biztosítás volt a MOK tagoknak. Az egyik, amit a
MOK fizet – ez a Csoportos Életbiztosítás, ennek fordulópontja június 01-e. Másik, a tagok
által kezdeményezett biztosítás, amit ők fizetnek. A második biztosítással nincs tennivalója az
elnökségnek. Elnök úr beszélt az UNION Biztosító vezérigazgató-helyettesével a biztosítás
konstrukciójáról és a következő opció merült fel: tud a MOK közvetlenül szerződni a
biztosításra, nem kell alkuszt igénybe venni. Az alkusz jutalékát díjcsökkentésként lehetne
kérni, de a későbbiekben fel kell kérni egy biztosítási szakértőt. Ezt a konstrukciót tartaná jónak
elnök úr, nem szeretné felmondani a szerződést. Abban kell gondolkodni, hogy lehet
rentábilisebbé tenni a biztosítást a kollegák számára.
Dr. Svéd Tamás kérdezi: mi lett annak a kérdőívnek az eredménye, hogy szeretnék-e a tagok
ezt a biztosítást? Dr. Kincses Gyula erre válaszul elmondja, hogy nagy arányban szeretnék. Dr.
Svéd Tamás kérdezi még, hogy ki a biztosítottak köre és ez mennyire fix? Dr. Kincses Gyula
erre válaszul elmondja: aki nyilatkozott.
Dr. Farkas Gergely elmondja, hogy felhívta a tegnapi napon Balogh-Auer Gábor, a Komplex
Pénzügyi Tanácsadó Kft ügyvezetője, aki a biztosításról érdeklődött. Balogh-Auer Gábornak
van egy üzletrész átruházási szerződése, illetve egy alkuszi szerződése a Kamarával, ami még
érvényben van. Az alkuszi szerződés nincs az OH iktatási rendszerében, azt tegnap, e-mailen
küldte meg Balogh-Auer Gábor, ezt az alkuszi szerződést dr. Farkas Gergely korábban nem
látta, nem ismeri a tartalmát. Az elnökség tagjai döntöttek arról, hogy a jogászok vizsgálják
meg az alkuszi szerződést.
7.) Tájékoztatás az Országos Etikai Konferenciáról
Dr. Böszörményi-Nagy Géza nem tudott jelen lenni az elnökségi ülésen, így erről a napirendi
pontról nem beszélt az elnökség.
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