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Magyar Orvosi Kamara
Veszprdm Megyei Teri.ileti Szervezete

(MOKVPMTSZ) 5s4379.9 1 39
8200 Veszprdm, Hoffer Amin sdt6ny 2.
Tel/fax:88/426-818
e-mail: mokvpm@invitel.hu
A ko{eladatot etldto szerv szervezeti felipitdse szemezeti
2.

egtsdgek megjeldldsdvel, az egtes szervezeti egtsdgek

feladatai

3

A kazfeladatot elldt6 szerv yezel6inek 6s az eg)es szenezeti
eg/sdgek vezetdinek neve, beosztdsa, eldrhet6sdge (telefon- ds
telefaxszdma, el ektonikus levdlcime)

Elnoksdg
- Elndk: Dr. LestyAn Jfuios
- Alelncik: Dr. Baglyas Pdter
Dr. Balogh Emil
- Titk6r: Dr. Balla Gydrgy
Dr. Kov6cs D6vid
VAlaszt6keruleti Elnttk
- Veszprdm: Dr. Fekete Eva
Feliigvelo Bizotts6g
- Elniik: Dr. Kalm6r Zsolt
E

ldrh et6sdei.ik:

Tel./Fax: 88/426-818
Poslai cim: 8200 Veszprdm. Hoffer A. sdldny 2.
e-mail cim: m okvpm@ in vitel.h u

Etikai Bizotts6s

MOKVPETIKA 256327I23
- Elniik: Dr. VArkonyi Zoltdn
Eldrhet6sdgLik:

Tel./Fa,r: 88/426-8l8
Postai cim: 8200 Veszprdm, Hoffer A. sdt6ny 2.
e-mail cim: yprngika@ilytIclbu
Magyar Orvosi Kamara
Veszprdm Megyei Teriileti Szervezete

0g,,!

kqpcsolat:

Somogyi Bernadett

+.

8200 Veszprdm, Hoffer A. sdtilny 2.
Tel: 88/426-8 l8
mokvpm@invitel.hu
Ugyfdlfogad6si id6: hdlfo-csutdrtdk: 10,00-16,00

6.

A kazfeladatot elldt' szen tdbbsegi tulajdondban Lill6, illene
rdsndtelevel mtikbdd gazddlkod6 szervezet neve, szdkhelye,
eldrhetdsdge (postai c[me, telefon- 6s telefaxszeima,
elektronikus levdlcime), tevdkenysAsi kdre, kdpvisel6idnek

ttot elldt6 szem
7

8.

A kdzfeladatot elltit' szen dltql alqpitox kohsAgvetdsi szen
neve, szdkhelye, a koltsdgvet*i szeruet alapitI j ogszabdly
megjelal4se, illetve az azt alapit1 hatdrozdt, a kbltsdgvetisi
szerv alapit6 okirata, I ezetfj e, honlapj tinak eldr het6s dge,

niikodtisi enseddlye
9

A kdzfeladatot elldtd szew dltal alapitott lapok
neve, a szerkesztdsAg ds kiqd6 neve ds c[me,
valanint a fIszerkeszt6 neve

Magyar Orvosi Kamara
1068 Budapest, Szondi u. 100.
Teli+36 | 269 4391 Fax +36 (l) 269-4392
10.

A kAzfelqdqtot elldtd szen felettes, illetvefeliigeleti
szervdnek, hat6sdgi ddfiesei tekintetdben afellebbezds
elbir dlqs dra j ogosult szervnek, enn ek hidny tiban a
kdfeladqlot elldt6 szen felett tiirvAnyess dgi ellen6rzdst
gyakorl6 szervnek az L pontbqn meRhatdrozott adatai

www.mok.hu:
Altal6nos ugyfdlszoleAlat
Telefon: +36 | / 269 -4391 / 122
Fax: ll 354- 0463
E-mail: msk@loohhu

IL Tev6kenysdgre. miikiid6sre vonatkoz6 adatok
I

A kozfeladatot elldt6 szervfeladatdt, hatdskdrdt es
2006. dvi XCVII. tatryeny az egdszsdgiigyben miik0d6
alaptevdkenysdgdt meghat droz6, a szemre v onatkoz6 al apvetf szakmai kamardk16l (Ekt)
j ogszabcilyok, kbzj ogi szerv ezetszctbdlyoz6 eszkozOk yalamint
A MOK Alapszab6lya, SzMSz
a szet\)ezeti es miikiddsi szabdlyzat vagt iigtrgnd, az
Adatkezeldsi ds Adatvddelmi Szab'ly zat
adanddelni ds qdcttbiztonsdgi szabdlyzat hatdlyos ds teljes
szovege

2.

3.

4

A

he

lyi dnkormdnyzq.t dnkent y dl lalt felqdat ai

l. A hat6s6gi elj6r6sokat, az egyes hat6s6gi ugyekben eUtu6
szerveket ds a hat6s6gi eljdriisok dltal6nos szab|lyait az
egdszsdgilgyben milkodo szakmai
kamar6krdl szolo 2006.evi XCVII. tv. (Ekt.) V. V/A fejeze
Allamigazgqtqsi, dnkormqnyzati, ds egdb hatdsdgi
ds a MOK alapszab6ly6nak 25.b) pontja rdszletezik.
iigekben iig/ fajtdnke As e|drds tipusonkdnt a
MOK alapszabrily
hattis kdrr el r endelkezd szerv megnev ezds e, hatdskor
Az iigyintdzdshez haszn6lt formanyomtatvAnyok a MOK
gtakorlascinak atruhdzdsa esctdn q r(inylegesen eljaro szen
VPMTSZ irod6j6t6l kdrheto szemdlyesen,
megnevezdse, illetdkessdgi teriilete, qz g)intdzdshez sziiksdges telefonon vagy e-mail-ben (fj munkahely bejelent6,
do kumentumok, okmdnyof elj tir dsi illetdkk(igazgatds i
adatviiltozds bejelent6. adatlap tagsdgi igazolv dny
szolgtiltat dsi rlij ak) meghatdrozds a, alapvetd elj dr ds i
igdnyldsdhez, kedvezmdnyes tagdijat igdnyl6 nyilatkozatok)
szabalyok, az eljdnist meginditoirat beny jtdsdnak m6dja
Telefonos vag) szemelyes iigyintdzd:; esetdn az
(hely e, idej e),iig,fdlfogadds idej e, qz iig) intdzds hatdr idej e
iigyfdlszolg6lat eldlhet6sdge, az iigyfdlfogad6s rendje:

telintdzisi, fcllebbezlsi hatdridd), az igtek intizisir segird
tmulqtdk, az iig)menetre ronqtkoz6 ttijdkoztatds ds az
iig,,intdzis hez haszndlt letblthet6 formanyowt.ttv dnyok, az
iginybe vehet6 elektronikus programok eldrdse,
id6p ontfoglalds, az iigttipusokhoz kapcsol6d6 j ogszabdlyok
jeg)zdke, tdjdkoztatds az gfelet megilletd jogokr6l ds az
ti g{e I et t e r h el 6 kbr

e

I eze t t sd ge k r

6l

Magyar Orvosi Kamara Veszprdm Megyei

Teriileti Szervezete
8200 Veszprdm. Hoffer Armin sdtdny 2.
Tel.: 88/426'818
e-mail: mokvpm@invitel.hu
Ugyfdllogad6si id6: hdtfo-csiitdrtdk: 10,00 -16,00
Felvdtelhez kapcsolddo
www.mok.hu oldalon.

IL Az etikai
ds az

in

formriciok

a

eljr{Lr6sokat, az etikai tigyekben eljtu6 szerveket
etikai eli6r6sok 6ltal6nos szab6lyait az

A kdzfeladdtot elttitd szerv dltsl nytijtott yagl kbksdgvetdsdb6l

Tags6gijogviszonnyal kapcsolatos eUdr6s a 2006. 6vi

fi nans z lr oz ott kizs z o I g d It at tis ok

XCVll. tv. l9/A $szerinl.

megnevezdse, larlqlmq, a k1zszolgdltatdsok
igdnybevdtelinek rendj e, a kdzszolgdltattisdrt
fizetencl6 diimdrtdke, qz qbb6l qdott ked/ezmdnyek

II Els6lbkf etikai elj6rris 2006. 6vi XCVII.
tv. 20-26 S-ai szerint.
Tagnyilv6ntaftiis
ndv, formdtum: az Intellimed Hungfuia Kft., fejlesztesdben
a doki.NET poft6lszerver, az adatkezel5s cdlja: a tagokr6l

6.

kdrcl1ives adatfelvdtel esetdn a kitbltendd kerd6tv),

7.

A kAzfeladatot elldtd szerv nyilvdnos kiadvdnyainak cime,
timdja, a hozzdfdrds m6dja, a kiadvdny ingenessdge, illetve a
kaltsdgftrifts mirtdke

8.

A test leti szen ddntdsei el'kdszitdsdnek rendje,

MOKVPMTSZ kiildottgyrlldsei Jegyz6kdnyvek

ds azok

mell6kletei megtekinthet6k a
MOK Veszprdm Megyei Tedileti Szervezete irod6j6ban

az

dl lampolgdr i kozremiikr)dds (vdlemdnyezds) nddj a,
eljdrdsi szabdlyai, a testiiletiszerv illiseinek helye,
idej e, tovdbbd tryilv linoss dga, db:ntdsei, iil^ enek
jeg)z6k0nyvei, illene dsszefoglal6i; a test leti szerv
szavazdsdnak qdqtqi, ha eztjogszabdly nem

8200 Veszprdm, Hoffer AImin sdt6ny 2.

Tel.: 88/426-8l8
Ugyfdlfogad6si id6: hetf6- csutortok: 10,00- 16,00

korldtozza

I

A tdrvdny alapjdn ki;zzdteend' jogszabdlytervezetek

ds

dokumentumok; q helyi dnkormdrryzat kdpy is el6testiiletdnek nyilvdnos iildsdre beny jtott el1terjes Asek q
kap cso l6d6

beny jtds iddpontidtdl
10.

ll

A k64eladatot elldtd szerv dltql kiit t pdlyitzqtok
szakmqi leirdsa, azok eredmdnvei is indokoldsuk

12. A kazfeladatot elldtd szemndl vdgzett
al ap t ev ikeny s dggel kap cs o I at os v izs gdl at o k,
el I e nciryds c k ny ilvd

13.

n

Nem volt ilyen vizsgrilat

os n egd I I ap i t as ai
kOzdrdekil. adatok,meqir.r:rd:j,r. irdnyu16 igdnyek a MOK
Orsziigos H ivatal6n dl j elezhet<ik. a niLpi munkaidriben (8
I6 6).

-

El6rhetcisdgeik:
- Postacim: 1068 Budapest, Szondi u. 100.
- Tel: 1/ 269-4391, Fax: ll 26e-4392

- e-mail: mok@mok.hu

Az informdcids jogokkal a mindenkori orsziigos
hivatalvezetri foglalkozik.
Jelenleg: Dr. Farkas Gergely
14. A kdzfelqdqtot elldt6 szen tevdkenysdgdre
vonatkoz6, j ogszabdlyon alapul' stcttisztikqi
adat gy{ii tds eredmdnye i, idfbeli vdlto2 tisuk
15.

I 6.

t7. A kozfelaclatot elltitd szem kezeldsdben ldv6
kdzd r de kii adat ok fe I hqszn dl ds d r a,

h

asz nos i I ds d rq

yonatkozo dllqldnos szendddsi fehAtukk
18.

A k,zfeladatot ellat6 szeryre yonatkozd kiildnas
egtedi kdzzdrdtel i

19.

I ist

ds

a

A kcizfeladatot elldt6 szen kezeldsiben lev6,
a kdz qdqtok

ijr ahssznos[ttis dr6l sz6 16 nrvdny

szerint ijlahqsznosltds cdlj dra elirhet6
kAzqdqtok listdja, yalamint azok rendelkezdsre

dll6.formdtuma
20.

A I9. sor szerinti kozadatok djrahasznosittisdrcr
v o nst koz 6 al t ql d no s sz erz 6 dds i fe I t dt el e k
el e kt r o n ikus a n sv er ke s ith

e

t6 v dl t oi at d

2l A I9. sor szerinti kozadatok ijrahasznoslttis
ce|db6l tdrftn5 rendelkezdsre bocsdtdsdrt
fizetend6 diiak altaldnos jegtzdke
22.

t1 A kazfeladatot elldtd szerv dltal

megkdtdtt;

a kbzadatok jrahasznositdtsdr6l szdl6 tdrvdny

szerint kdtdtt kizdr6lqgos jogot biztos[td
m e gd I I ap o dds o k sz erz 6 il6 fel eine k me gj e I 6 I 6s e, a
kizdr1lagossdg icl1tartamdnah tdrgtdnak yqlamint a
n egcill ap o &i s eg ibl d nyeges el em e i n e k m e gi el ol ds e
I2l

III. Gazd6lkod6si adatok
Az dvenkdnti mdrlegbesz6mol6k, kiiltsdgvetdsek
meglekinthet6k

a

MOK Veszprem Megyei Teriileti Szervezete irodrij6ban
I

8200 Veszprdm, Hoffer Armin sdt6ny. 2.

Tel./Fax: 88/426-8 l8
Ugyfdlfogaddsi id6: hdtfd- csutdrtok: 10,00-16,00
2.

A kd{elqdatot elldt1 szervndl foglalkoztatottak
ldtszdmdra ds szemdlyi j uttatds qira

y

onatkozd

1sszesitett adqtok, illetve dsszes[tve arezefik es
vezet6 tisztsdgvis el6k illetmdnye, munkabere, ds
rendszeres juttathai, valqmint kdltsdgtdr[tese, az
egtdb aIkalmazottaknqk ny j tott j uttatds ok fctjtdj c!
ds mdrtdke osszesine
3.

Az dvenkdnti koltsdgvetdsek megtekinthet6k

MOK Veszprdm Megyei Teruleti Szervezete irod6jriban
8200 Veszprdm, Hoffer Armin sdtany 2.

Tel./Fax: 88/426-818
Ugyfdlfogad6si id6: hdtf6- csUtortdk:10,00-16,00
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