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Beszámoló a MOK Csm TESZ 2017.-2018.-ban. 
végzett munkájáról; 
 

……az előzőeken túl az alábbiakat emelem ki: 

 
---MOK CSTESZ (2018. 05.31-2018.11.22.) tag létszáma 
 

 

Összes tag: 3127 fő 

 

 

Ebből: 

 

Jelenlegi aktív tag: 2563 fő 

 

Inaktív tag: 564 fő 

 

Új felvétel: 71 fő 

 

Saját kérésre megszüntetett tagok létszáma: 8 fő 

 

 

A MOK által kizárásra jelöltek tagdíj hátralék miatt 2018. novemberében   259 

főnek  ment ki TV-es felszólító levél.  

 

Ebből tagdíjhátralék miatt megszüntetett tagok létszáma: Folyamatban   

 

Saját hatáskörben jogerőre emelkedés előtt „Visszavonó Határozat”: nem volt  

  

Méltányosságra váró: nincs 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--A 2017-2018.as költségvetési tervünket és a 2017. évi előzetes 

/egyszerűsített/ pénzügyi beszámolót a vonatkozó napirend külön pontjaként 

megvitatjuk. 

 

--Tagi szolgáltatás Quota felhasználása eddig kb75 %-os volt. 
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--2018-ban január 1.-től június 30.-ig majd július . 1-dec.15.-ig ismét 

meghirdettük a továbbképzési támogatást,melyet eddig 37 fő igényelt kb. 

1200000 Ft. összegben.  

--A TDK konferenciát 200 ezer Ft.-al támogattuk. 

 

/A köszötő mellékelve/                  
 

Ikt. szám:  21-39/2018 
/Tisztelt Tudományos Diákköri Konferencia! 
 

  
    A Magyar Orvosi Kamara  Csongrád megyei Területi Szervezete / MOK Csm TESZ / külön 
tisztelettel és megbecsüléssel tekint a nagy múltú Diákköri Konferenciára némi nosztalgiával, hiszen 
közülünk többen - fiatal és idősebb Kollégák -  részesei voltunk diákként a tudományos fórum e 
kiemelkedő seregszemléjének. 
  
  Kamaránk szerény anyagi lehetőségéhez mérten  szeretné elismerni leendő Kollégáink, illetve rajtuk 
keresztül kutató intézményeik Témavezetőinek tudományos munkáját, mely megalapozza a jövőbeni 
orvostudomány fejlődés irányait, minőségét, végső soron jövendő gyógyító munkájuk 
eredményességét.  
  
 A MOK Csm TESZ elismerő levéllel és  szerény pénzadománnyal kívánja megköszönni a nyertesek 
szorgalmát, eredményes munkáját, melyre a gyógyító közösségünknek a jövőben is nagy szüksége 
lesz.  
 Természetesen köszönet illett minden  résztvevőt is, akik nem értek el helyezést, de munkájukkal, 
eredményeikkel gyarapították  a kutató orvoslást.  
A nyerteseket és valamennyi résztvevőt Örömmel látjuk leendő orvosi kamarai tagként sorainkban. 
 

 
Szeged 2018.-09.-13. 

 

 
Munkájukhoz kitartást, szorgalmat és jó egészséget kíván; 
 

 
a  MOK Csm TESZ elnöksége és tagsága nevében : 

 
Dr. Domokos István 

       elnök/ 

 

 

--Jogi szolgáltatás kb.1millió 200 ezer Ft összegű volt. 

 

-- Háziorvosi szekció támogatása eddig kb 150000 Ft volt. 

 

A fentiek összesen kb. 2750000 Ft költést a jelent a 2018-ban rendelkezésre 

álló 3 726 848 Ft-ból. 
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-- Résztvettünk az SZTE-SzKK  1 Klinikai elnöki és 11 klinikai szervezeti 

egység vezetésére pályázók anyagainak véleményezésében Dékáni felkérés 

alapján. 

--Véleményeztünk a CsMEK részére Főigazgatói felkérés alapján 4 

osztályvezetői pályázatot. 

 

---2018.október 18.-ai elnökségi ülésünkön  a frissen végzett orvosok kamarai 
tagságának felvételét elismerő Határozatok ünnepélyes átadása történt meg tagfelvételi 
köszöntővel. 

 Az eseményt  az újonnan végzett kollegák közül kb. 1/3. –k tartotta fontosnak 
személyes megjelenésével is.  

A  találkozás  kb. 1,5 óráig tartott kötetlen, jó hangulatú párbeszéd formában. 
A  rendezvénnyel  a MOK  TESZT döntésének is eleget tettünk . 

Megtisztelt bennünket aktív részvételével Dr. Éger István elnök  Úr és  
Dr Farkas Gergely a MOK OH vezetője. 

 

Szeged  2018.november 22. 

 

A beszámolókat a tejesség igénye nélkül összeállította:  

 

 

Dr. Domokos István sk. 

a MOK Csm TESZ elnöke 

 

U.I. 
Tisztelt Kollégák! 
 

 
Alább az előző évek beszámolóit tekinthetik meg, amelyek 

kapcsolódó folyamatokat tükröznek az ismét kötelezővé vált 
kamarai tagság ideje óta. 

 Akik már ismerik a megelőző évek történéseit, azoktól 
elnézést kérek. 

 
 

Beszámoló a MOK Csm TESZ 2016.-2017. végzett 
munkájáról; 
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……az előzőeken túl az alábbiakat emelem ki: 

 

--a MOK CSM TESZ 2016.03.17.-2017 04.27. időszakában; 
 

--Jelenlegi aktív tag a MOK CSM TESZ -ben: 2499 fő, 

 

--Új felvétel: 130 fő, 

 

--Jelentkezők: 13 fő, 

 

--Saját kérésre megszüntetett tagok létszáma: 24 fő, 

 

--A MOK által kizárásra jelöltek tagdíj hátralék miatt 2016-ben 380 fő, 

s ebből tagdíjhátralék miatt megszüntetett tagok létszáma: 12 fő 

--Saját hatáskörben visszavonva: 2 fő 

 

--Méltányosságra váró: nincs, 

 

--Folyamatban lévő kizárás: 2 fő, 

 

--A 2017-es költségvetési tervünket és a 2016. évi előzetes /egyszerűsített/ 

pénzügyi beszámolót a vonatkozó napirend külön pontjaként megvitatjuk. 

 

--Tagi szolgáltatás Quota felhasználása 100 %-os volt. 

 

--2016-ban január 1.-től június 30.-ig majd július . 1-dec.15.-ig meghirdettük 

a továbbképzési támogatást,melyet 52 fő igényelt kb. 1700000 Ft. összegben. 

 

--A TDK konferenciát 250 ezer Ft.-al támogattuk. 

 

--Jogi szolgáltatás kb.1millió 200 ezer Ft összegű volt. 

 

--Dec 18 .-án évértékelő –székházavató elnökségi –küldötti vacsorát  

rendeztünk az Új székházunkban. 150 eFt  összeggel. 

 

---A Háziorvosok  szekció üléseit rendszeresen támogattuk kb. 350 eFt-tal ., 

 

-- Résztvettünk az SZTE-SzKK  13 klinikai szervezeti egység vezetésére 

pályázók anyagainak véleményezésében Dékáni felkérés alapján. 
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Véleményeztünk a CsMEK részére Főigazgatói felkérés alapján 25 

osztályvezetői pályázatot. 

 

--Kb. 25 millió Ft-ból megvettük és kialakítottuk az új Deák Ferenc útcai  

saját tulajdonú CsmOK  székházunkat. 

 

Szeged  2017. május 25. 

 

A beszámolókat a tejesség igénye nélkül összeállította:  

 

 

Dr. Domokos István sk. 

a MOK Csm TESZ elnöke 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Beszámolók a MOK Csm TESZ 2016-2015-2014.-2013.-2012.-

2011.-2010.és 2009.évben végzett munkájáról; 

 

…az előzőeken túl az alábbiakat emelem ki: 

 

--a MOK CSM TESZ 2015.03.06.-2016 03.17. időszakában; 
 

--Jelenlegi aktív tag a MOK CSM TESZ -ben: 2437 fő, 

 

--Új felvétel: 110 fő, 

 

--Jelentkezők: 18 fő, 

 

--Saját kérésre megszüntetett tagok létszáma: 16 fő, 

 

--A MOK által kizárásra jelöltek tagdíj hátralék miatt 2015-ben 376 fő, 

s ebből tagdíjhátralék miatt megszüntetett tagok létszáma: 7 fő 

 

--Méltányosságra váró: nincs, 

 

--Folyamatban lévő kizárás: 12 fő, 
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--A 2016-os költségvetési tervünket és a 2015. évi előzetes /egyszerűsített/ 

pénzügyi beszámolót a vonatkozó napirend külön pontjaként megvitatjuk. 

 

--Tagi szolgáltatás Quota felhasználása 100 %-os volt. 

 

--2015-ben január 1.-től június 30.-ig majd július . 1-dec.15.-ig meghirdettük 

a továbbképzési támogatást,melyet 69-en igényeltek kb. 2172000 Ft. 

összegben. 

 

--A TDK konferenciát 150 ezer Ft.-al támogattuk. 

 

--Jogi szolgáltatás kb.1millió 200 ezer Ft összegű volt. 

 

--Dec 11 .-én évértékelő elnökségi vacsorát  rendeztünk a Sándor csárdában  

kb. 150 eFt  összeggel. 

 

---A Háziorvosok  szekció üléseit rendszeresen támogattuk kb. 150 eFt-tal ., 

 

---Az Állami Számvevőszék vizsgálata a MOK Csm TESZ.-nél a MOK 

vizsgálatának részeként lezárult,mely kevés formainak mondható hibát tárt 

fel ,amelyet korrigáltuk. A szakértői munkák kb. 700 eFt.-ba kerültek ,melyet 

a működési költségből fedeztük. 

 

--- Részvettünk a MOK elnökséggel az SZTE-SzKK elnöki pályázatának 

bizottsági és Klinikai Tanácsi véleményezésben. 

 

--- Jelenleg veszünk részt az SZTE-SzKK  6 klinikai szervezeti egység 

vezetésére pályázók anyagainak véleményezésében Dékáni felkérés alapján. 

 

--Véleményeztük a háziorvosok új szerződés tervezeteit. 

 

-- Részt vettünk a felkéréseknek megfelelően a háziorvosok helyi iparűzési 

adó kivetésének véleményezésében 

 

Szeged  2016. március 12. 

A beszámolókat a tejesség igénye nélkül összeállította: 

 

 

Dr. Domokos István sk. 

a MOK Csm TESZ elnöke 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2014-2015évi beszámoló; 

 

…az előzőeken túl az alábbiakat emelem ki: 
 

Jelenlegi aktív tag a MOK Csm TESZ -ben: 2428 fő, 

 

Új felvétel: 138 fő, 

 

Jelentkezők: 15 fő, 

 

Saját kérésre megszüntetett tagok létszáma: 16 fő, 

 

Méltányosságra váró nincs, 

 

Folyamatban lévő kizárás: 3 fő, 

 
a MOK által kizárásra jelöltek tagdíj hátralék miatt 2014-ben 600 fő,s  

 

végül csak kb.7 fő vár kizárásra . 

 

 

 

 
2013 márciustól 2015.február 28-ig vonatkozó Etikai Bizottságunk munkája;  

 

 

2013. –ban; 

 

Összes ügyek száma: 18 

 

Panasz alapján indított eljárás: 17 

Hivatalból indult eljárás: 1 

 

Etikai vétség igazolódott 1 (kizárás) 

Eljárás nem indult: 4 

Etikai vétség nincs: 10 

Panaszát visszavonta: 2 

 

Fellebbezés OEB felé: 3 

Figyelmeztetés:1 

Helyben hagyva: 2 

Új eljárásra kötelezve: 1 
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1 ügy folytatódott a Bíróság felé: A Bíróság a keresetet elutasította. 

 

 

2014-ben ; 

 

Összes ügyek száma: 15 

 

Ebből áthúzódó ügyek száma: 3 

Panasz alapján indított eljárások száma: 15 

 

Etikai vétség igazolódott: 1 (megrovás) 

Etikai vétség nem igazolódott: 3 

Jogerőssé vált:12 

Visszavonás: 2 

Folyamatban:1 

 

Fellebbezés OEB II fokra: 1 

 

II. fok elfogultság kérés: 2 (elfogultság miatt más megye tárgyalja) 

II. helybenhagyva:1 

 

 

2015. évben érkezett panaszok:  

 

Összes ügyek száma: 6, 

 melyből etikai tárgyú: 2 

Etikai vétség nem igazolódott: 2 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-A 2015-ös költségvetési tervünket és a 2014. évi előzetes /egyszerűsített/ 

pénzügyi beszámolót külön napirendi pontban ismertetem. 

 

- Tagi szolgáltatás -Quota felhasználás 100 %-os volt; 

 

--2014-ben január 1.-től augusztus 31.-ig ,majd szept .1-de c. 15.-ig 

meghirdettük a továbbképzési támogatást,melyet 59-en igényeltek 1593329 

Ft. összegben. 

 

--A TDK konferenciát 150 ezer Ft.-al támogattuk. 

 

--Jogi szolgáltatás kb.1millió 200 ezer Ft összegű volt. 
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--Dec 18 .-én évértékelő vacsorát  rendeztünk a Dóm Hotelban  kb. 350 eFt  

összeggel. 

 

---A Háziorvosok  szekció üléseit rendszeresen támogattuk kb. 100 eFt-tal ., 

 

 --A Kamara volt könyvelőjének büntető perében a Szegedi Járás Bíróság 

ítéletet hirdetett,s bűnösnek mondta ki II fokon is,folytatólagosan elkövetett  

sikkasztás miatt,amelyért 1 évre felfüggesztett próbaidejű ,10 havi börtönben 

letöltendő szabadságvesztésre ítélte. 

 

--Rendőrségi nyomozás indult 2014.07.04.-én vesztegetés bűntett gyanúja 

miatt költségvetési szerv gazdálkodószervezeténél társadalmi szervezet 

dolgozója tagja által elkövetet bűnügy gyanúja miatt,amelyet 2015.01.27. 

napján megszüntettek,s az e tárgyban lefoglalt iratokat visszaadták a MOK 

Csm TESZ képviselőjének ,figyelemmel a Be. 155. §(2) bekezdésére. 

 

--2015. őszén 2 hónapon keresztül tartott az Állami Számvevőszék vizsgálata 

a MOK Csm TESZ.-nél a MOK vizsgálatának részeként, amelynek 

eredményéről még hivatalos étesítés nincs. 

 

 --Részt vettünk 2014.12.12.-én tartandó fórumon a „Hogyan 
tovább magyar egészségügy , „címmel.,  

 

----Rendszeresen képviseltük helyben és országosan is a háziorvosok érdekeit 
Pl. üres praxisok ,praxis határok ,finanszírozások,stb./ 

 

 

 

 

 

--2015.02.03.-án megfigyelőként megjelentünk a Csm-i  MEF-en ,ahol az alábbi 

észrevételt tettünk , 

 

 

melyet a tagi tájékoztatónk számára is fontosnak tartom ; 

 

 

 

Dr. Ferencsik Mária CSMOK TESZ titkár 

Feljegyzés a 2015. február 03-án lezajlott Megyei Egyeztető Fórumról (MEF) Kecskemét. 

 

Résztvevői: 

 EMMI részéről Dr. Mészáros János 
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GYEMSZI-ÁEK, OTH, OEP képviselői. 

 Csongrád megyei egészségügyi ellátó intézmények vezetői Kórházigazgatók tanácskozási 

joggal. 

Megfigyelőként a MOK CSMTESZ részéről: Dr. Domokos István elnök és Dr. Ferencsik 

Mária titkár. 

 

Az Eü.-i intézmények vezetői előzetesen megkapták a megyére, valamint a saját 

intézményükre leosztásra kerülő TVK-t.  

Az előzetesen megkapott adatok alapján lehetet észrevételt tenni a metodikára, illetve a 

kapacitás felosztására. Az EMMI és a fenntartó képviselői egyértelmű javaslatokat vártak a 

vezetőktől. hozzászólásukban kiemelték, hogy az ellátásszervezésnél a megyehatárain belül 

kell maradni, a TEK-et biztosítani szükséges, feladat átadás átvétel lehetséges a szolgáltatók 

között.  

Többször elhangzott, a felsővezetőktől, hogy olyan javaslatokat várnak az intézmények 

vezetőitől, amelyek biztosítják azt, hogy a hiány nem termelődik újra és minden lakos 

megkapja az A vagy B szintű szakmacsoportos ellátást.  

SBO-k működését biztosítani kell a különböző szakmák vonatkozásában. 

Február 10.-ig kell az írásos javaslatokat megtenni, de  csak azokat amelyekben az intézményi 

vezetők megegyeztek. 

Javaslatokat várnak jogszabályi módosításokra is pl. minimum feltételek, finanszírozási 

rendelet… stb. 

 

2015. febr. 03. 

 

Dr. Ferencsik Mária CSMOK TESZ titkár/ 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------ 
/Tisztelt Éger Elnök Úr! 
Tisztelt Nagy Főtitkár Úr! 
 
 
 
A mellékelt feljegyzést, a saját észrevételezésemmel kívánom kiegészíteni a Csongrád megyét érintő 
egyeztető fórumról: 
 
/Segédletként  ismét kapcsolom p. point mellékletként az SZTE-SzKK ez irányú információit./ 
 
-A kapacitás elosztás, csak az akut fekvőbeteg ellátás TVK-ájában foglalt finanszírozást érintette ,a 
megyén belüli fekvőbeteg intézményi  A /saját hatás körű/,B/ változatlan jogszabályban foglaltak 
szerinti/,C/ágazati szintű/ ellátásaiban !  
Az A,B,C csoportok működésének a megyén belül "0 "szaldósnak kell lennie,az egyezkedés csak ekkor 
lehet eredményes.  
 
Ezeket az egyezségeket írásba kell foglalni február 10.-ig,melyeket kb. félév múlva felülvizsgálják,s ha 
kell számon kérik az érintettektől. 
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-Chr.,rehab.,dg. /labor, Rtg, Pathol, stb./,járóbeteg szakellátás nem volt témája az egyeztetés 
kezdeményezésének! 
 
-Pénzügyi jellegű /HBCS 1,2,3 , *-os/ mérőszámok mentén történő egyezkedésről volt csak szó. 
 
-Minimum szükséglet szerinti  intézményi ingatlan,ingóság, ágylétszám,  szakmai személy állomány 
/orvos és szakdolgozói státuszok/ nem kerültek szóba ! 
 
-A területi közegészségügyi,mortalitási,morbiditási statisztikai adatokról szó sem esett ! 
 
 
 
A megyei ellátást a fentiek szerint kell biztosítani a rendelkezésre álló bevételekből, lehetőleg minél 
elérhetőbb szakellátási formában a betegek számára. 
Ha ez nem megy az adott intézmény keretében   a beteg miden további nélkül felkereshet más ellátó 
intézményt is a kapcsolódó HBCS átvitelével együtt. 
Végső soron ez azt jelentheti ,hogy intézmények lehetetlenülhetnek el  szakmák hiányai miatt. 
 Az eredmény az,hogy a közvetlen vonzásterületen a betegeknek időben és térbeni szakellátási 
elégtelensége lesz,az összes egészségromlás lehetőségének következményével! 
 
 
A fentiek alapján  továbbra sem látható  a szakellátás biztonsága ,garanciája a betegeink számára. 
 A helyzet a megbeszélés során elhangzott jelzővel illethető ;a  szakellátási állapot továbbra i 
s"káotikus" marad. 
 
 
Szeged 2015.02.06.   
 
 
 

A feljegyzést Dr Domokos István a MOK Csm TESZ elnöke készítette / 
 
 
 
 
 
 Ezt követően az alábbi törekvések bontakoztak ki , 



       

   

Állásfoglalás 

http://www.mok.hu/hirek.aspx?&nid=42581&cid=314#42581
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[2015.02.25.] - MOK - Hírkategória: Kamarai hírek 

A Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezetének Tanácsa teljes ülést tartott 2015. 02. 25-én, melyen az alábbi 

egyhangú határozatot hozta:  

 

A Magyar Orvosi Kamara az egészségügyi kormányzat szakmai együttműködő partnereként igyekszik 

tevékenykedni. Az ágazat helyzetének javítása céljából e kapcsolat fenntartásában és a kitűzött népegészségügyi 

célok megvalósulása érdekében, továbbfejlesztésében egyértelműen érdekelt. Mindennek érdekében azonban 

szükségesnek látja leszögezni a következőket:  

 

1) Az intézményi adósságkonszolidáció nem merülhet ki a költségérzéketlenül alulfinanszírozott gyógyító 

tevékenység nyomán újra és újra felhalmozódó adósság rendezésében. Annak újratermelődését csak hiteles 

szakmai alapokon nyugvó, reális költségelemzésre alapozott ráfordításokkal lehet megakadályozni, melyet régóta 

és újólag szorgalmazunk.  

 

2) A költségek tervezésénél a maximális betegbiztonság a legfőbb szempont, ezért a szakmai minimumfeltételek 

bárminemű fellazítása – megtakarítási vagy egyéb gazdasági céllal - nem jöhet szóba.  

 

3) Haladéktalanul meg kell szüntetni azt a külön törvény által fenntartott negatív diszkriminációt, melynek nyomán 

az egészségügyben dolgozók a hazai munka világában egyedülállóan hátrányosan kapják meg mozgó bér 

elemeiket (ügyeleti díj, műszakpótlékok, túlmunkadíj, stb.). A gyógyítás során a legtöbb, legnehezebb feladatokat 

vállalók számára ügyeleti díjaik 2011-es szinten befagyasztásának megszüntetése nem jelentéktelen 

jövedelemnövekedést eredményezve hozzájárulhatna pályán és itthon tartásukhoz.  

 

4) Az ágazati munkaerő helyzet sajnálatosan tovább romlik, a statisztikák úgy a migrációs trend, mind a 

bérszínvonal különböző szakmák közötti elhelyezkedése tekintetében kedvezőtlen képet mutatnak, ami 

egyértelműen jelzi a 2012-2013 bérintézkedések átmenetileg pozitív hatásának kifulladását. Ezért haladéktalanul 

folytatni kell a valamennyi orvosra és egészségügyi szakdolgozóra kiterjedő bérfelzárkóztatási programot.  

 

5)Hazánk örvendetesen javuló gazdasági eredményeit folyamatosan megismerve meggyőződésünk, hogy 

megfelelő politikai döntéssel a szükséges források rendelkezésre állnak  

 

1.) Nem tartjuk elfogadhatónak a bérfelzárkóztatást bármilyen egyéb feltételhez kötni!  

 

2.) Köztestületünk továbbra is egyértelműen kiáll a hálapénzrendszer megszüntetésének szükségessége mellett, 

és készen áll az ehhez szükséges feltételek kidolgozására, érdemi egyeztetésre. Mindez azonban nem 

akadályozhatja, és különösen nem várathatja az orvosi életpályaterv, javadalmazási rendszer bevezetését, mivel 

annak eddigi halogatása is igen súlyos károkat eredményezett.  

 

A MOK Területi Szervezetének Tanácsa  

 

 Szeged 2015. március 06. 

 

A beszámolókat a tejesség igénye nélkül összeállította: 

Dr.Domokos István sk. 

a MOK Csm TESZ 

elnöke 

http://www.mok.hu/tarsasag/mok/hirek.aspx?cid=314
http://www.mok.hu/hirek.aspx?cid=314
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2014 évi beszámoló; 

 

…az előzőeken túl az alábbiakat emelem ki: 
  
Jelenlegi aktív tag a MOK Csm TESZ -ben: 2327 fő, 

Új felvétel: 152 fő, 

Jelentkezők: 15 fő, 

Saját kérésre megszüntetett tagok létszáma: 22 fő, 

Méltányosságra vár: 1 fő, 

Folyamatban lévő kizárás: 1 fő, 
a MOK által kizárásra jelöltek tagdíj hátralék miatt 2013. április : 141 fő,  

2013.december: 204 fő, 

összesen: 345 fő, 

Végül 9 fő került kizárásra összesen. 

 

-A 2014-es költségvetési tervünket és a 2013. előzetes /egyszerűsített/ 

pénzügyi beszámolót külön napirendi pontban  ismertetem. 

 

- Tagiszolgáltatás -Quota felhasználás 100 %-os volt; 

 

--2013-ban március 1.-től augusztus 31.-ig majd szept .1-de c. 15.-ig 

meghirdettük a továbbképzési támogatást,melyet 39-en igényeltek 1263810 

Ft. összegben. 

 

--A TDK konferenciát 150 ezer Ft.-al támogattuk. 

 

---EMESOC-t/Európai Orvostanhallgatók Szimfónikus Zenekara és Kórusa/ 
250 e Ft-al támogattuk,de sajnos nem szerepeltették a céglogónkat és a 
koncertre sem kaptunk jegyeket egyezségünk ellenére.  

 

--Jogiszolgáltatás kb.1millió 200 eFt  összegű volt. 

 

--Dec 17 .-én évértékelő vacsorát  rendeztünk a Dóm Hotelban  kb. 300 eFt  

összeggel. 

---A Háziorvosok  szekció üléseit rendszeresen támogattuk kb. 100 eFt-tal . 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 



       

   

15 

 

--A Kúria helybenhagyta a Szegedi Ítélő Tábla ítéletét. A keresetet 

elutasította azzal,hogy a volt szegedi Kamara és a Szentesi Kamara”jó gazda 

gondosságával „járt el akkor, amikor a kamara pénzét (kimentette) és az 

alapítványnak ill. a kórháznak átutalta. 

--A Kamara volt könyvelőjének büntető perében a Szegedi Járás Bíróság 

ítéletet hirdetett,(az írásos ítélet még nem áll rendelkezésünkre ) bűnösnek 

mondta ki,mely ellen a vádlott és védője 3 napos gondolkodási időt kért. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

--MOK CD-vel segítettük a Háziorvosok  Belső Minőségügyi Rendszerének 

kialakítását. 

--Sajnálatos tény az, hogy nem hívtak meg az SZTE  vezetők és  intézményi 

vezetők pályázati elbírására. 

 

Szeged 2014. március 17. 

 

A beszámolókat a tejesség igénye nélkül összeállította: 

Dr.Domokos István sk. , 

a MOK Csm TESZ elnöke 

 

 

 

2013.évi beszámoló; 

 

...az előzményeken túl az alábbi történéseket emelem ki az utolsó KGY óta 

eltelt időszakbó: 

 

-jelenlegi/2013/ tag létszámunk:2250 fő/1 év alatti új felvettek száma ;128 fő/ 

 

-A 2013-es költségvetési tervünket és a 2012. előzetes /egyszerűsített/ 

pénzügyi beszámolót külön napirendi pontban  ismertetem. 

 

- Tagiszolgáltatás -Quota felhasználás kb. 2/3-ad arányú volt; 

/sajnos a maradék kb.800-900 ezer Ft.-ot nem utalták le kérésünk ellenére 

,amelyet az Aquapolis relaxációra fordítottunk volna./  

 

--2013-ben  már március 1-től augusztus 31-ig meghirdettük a továbbképzési 

támogatást,melyet 2012-ben csak 27-en igényeltek kb.800 ezer Ft összegben. 

 

--A TDK konferenciát 100 ezer Ft.-al támogattuk. 

 

--Jogiszolgáltatás kb.1millió 560 eFt  összegű volt. 
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-Aktívan résztvettünk a GYEMSZI Csongrád megyei kórház igazgató 

választásokon.  
--Véleményeztük a Háziorvosok új szerződés tervezeteiket/Szeged, Makó, 

Hódmezővásárhely,Szentes,Csongrád,Forráskút,Kistelek,Mórahalom, 

Sándorfalva,Bordány./ 

-Résztveszünk az un.”Térségi Egészségügyi Tanács”/3 megye/munkájában. 

 

-Résztvettem a Nobel díjasok találkozóján. 

 

-Védtem a nyugdíjas idejű kollégák tovább dolgozási szándékát. 

 

-Továbbra is aktuális a „Szócska levél”-ben foglalt forrásteremtési 

javaslat,mert jövedéki és hasonló pénzekből nem lehet stabilizálni  az eü. 

dolgozók egzisztenciáját. 

 

TESZT hat./2013.02.20/.szerint elfogadták az általunk javasolt; 

-+10 millió Ft.” pályázati pénzalapokat”, 

-+10 millió Ft.” tagszolgáltatási  fejquóta”, 

-folyamatban van a választó kerületi elnökök tiszteletdíjának megállapítása, 

-folyamatban  lesz vsz. a 10 és 20%-os  működési költség emelés is. 

-A NOSZA+Szentesi 2millió Ft ügyében a Kúriához fordultunk 1 millió Ft-al 

 

Szeged 2013. március 17.. 

 

A beszámolókat a tejesség igénye nélkül összeállította:Domokos István sk. 

           a MOK Csm TESZ elnöke 

 

 

2012.évi beszámoló; 
 

..az eddigieken túl a lenti történéseket emelem ki az utolsó KGY óta eltelt 

időszakból; 

 

 

-a  jelenlegi tag létszámunk  2300 fő, 

 

-A” Quota „felhasználásunk  92% -os vagyis 3 129 096 Ft.-ból 2 897 000 Ft-

ot használtunk fel ,beleértve a jelenlegi manréza 1 millió Ft-os összegét is. 
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Sajnos a meghirdetett továbbképzési támogatásunkra kiírt pályázók közöl 

csak  13. –an éltek a lehetőséggel és igényeltek támogatást kb. 500 ezer Ft. 

összegben., 

 

-Támogattuk  100 ezer Ft.-tal a TDK konferenciá, 

. 

-A Háziorvosi Csoport működését Csm TESZ szervezéssel és Quta illetve 

sajátbevételes forrásból támogatjuk, 

 

-Résztvettünk és megvédtük februárban a jelenleg érvényes szerződéssel 

működő háziorvosi praxisokat az önkormányzat oktalan új szerződés 

kötésétől. A KGy. ezen pontját elnapolták. 

Ekkori kezdeményezésünk is eredményre vezetett iparűzési és ingatlanadó 

tekintetében, vagyis nem kell ezeket fizetni a háziorvosoknak, 

 

-Sajnos  mindeddig nem kaptam adatot a küldöttektől az intézményi 

orvos,szakorvos hiányról,melyet Nagy Ferenc Főtitkár Úr kért! 

 

-A NOSZ és Szentes KH 8+2 millió Ft –os nyertes I. fokú perünket II.fokon 

elvesztettük,s 1 milló 220ezer Ft.-ot/600 ezer-perköltséget+500ezer+120 ezer 

Ft  alperesi költséget a MOK.-nak  ki kell fizetnie ,amely folyamatban van. 

A Kúriához felülvizsgálati kérelmet terjesztettünk elő  

-A büntető ügyben  még nincs ítélet I fokon., 

 

-Leltározás, selejtezés befejeződött az ingóságok tekintetében, 

 

-Székház ügyben még nincs előre lépés, 

 

-A 2012-es költségvetési tervünket és a 2011. előzetes /egyszerűsített/ 

pénzügyi beszámolót külön napirendi pontban  ismertetem. 

 

Szeged 2012.04.28. 

. 

A beszámolókat a tejesség igénye nélkül összeállította:  
 

                                                    Domokos István sk. 

    a MOK Csm TESZ elnöke 

 

 

2011.évi beszámoló; 
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--Az alábbiakon  túlmenően következőket emelem ki az utolsó KGY óta eltelt 

időszakból; 

 

 Véleményeztük a Semmelweis tervet/akut és hosszú távú tennivalók/. 

Aktívan részt vettünk Szócska Miklós Államtitkár Úr szegedi  országjárásán / 

lsd.mellékleteket /.    

 

Az új Kamarai törvény alapján zajlanak a MOK tagsági felvételek és   

változtatások előkészületei /taggyűlések-választások,stb. a törvény-

alapszabályban-ütemezésben (előzőekben már kiküldésre került) foglaltak 

szerint/. 

 

Jelenlegi taglétszámunk 1403 fő /újonnan felvettek ebből 106 fő eddig, a 

várható kb. 7-800 főből./  

Gazdálkodásunk egyensúlyban  volt mindvégig  , a 2010-es „Quota „ 

pénzeinket felhasználtuk teljesen ./ Mérleg beszámoló mellékelve. / 

 

Véleményeztük a Makói  és Szentesi Kórházak jövő terveit. 

Az SZTE- SZKK klinikai tanácsi ülésein rendszeresen részt veszek. 

Sajnos az előzőekben  leírtak érvényesek továbbra is, mind  szakmai-szervezési 

és gazdálkodási vonatkozásokban . 

 Hangot adtam a CsMKgy  Eü. bizottságában annak az aggodalmunknak, 

miszerint a Közgyűlés több lépcsőben visszakéri a Makó és Szentesi Kh.-tól a 

több száz millió forintos un. „visszatérintendő támogatását”. 

Ez az elvonás jelenleg alapjaiban veszélyeztetheti a két kórház működését !  

Stb.  

Szeged 2011. május 15. 

 

 Az előadottakon túl, a május óta eltelt idő alatt a mai Küldöttgyűlésünkkel 

megtörtént kamaránk átszervezése a módosított  MOK Tv. szerint. 

 Teljes aktivitással kiállunk folyamatosan a Makói Kh. jövőbeni 

működésének garantálásáért. 

 Folyamatosan támogatjuk a rezidens orvosok és a szakdolgozók itthon- 

tartási törekvéseit. 

 A NOSZA alapítvány 8 millió Ft.-ját+ a Szentesiek 2 millió Ft-ját a PTK. 

I. .fokú bírósági végzése alapján visszakaptuk,de ennek végrehajtása nem történt 

meg,mert II. fokon fellebbezés van folyamatban az alperesek részéről. 

A könyvelői pénzügyi szabálytalanság miatti BTK szerinti I fokú eljárás bírósági 

szakaszban van.  
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A „Quóta”maradványunkra ismét” pályázatot” adtunk körbe a Tagjaink felé, az 

előző évek gyakorlata szerint.  

A jelenlegi taglétszámunk 2096 fő, gazdálkodásunk  egyensúlyban van. 

 -stb. 

 

 

Szeged 2011.12.15 

 

 

a 2010. évi beszámoló az alábbiak mellett 
 

--a POK munkanyagok,/mellékelt levélben  a POK munkaanyaga megtalálható 

eddigi dokumentumainkkal és az elküldött munkaanyagokkal,melyeket kérésre 

küldtem annak aki kérte !/ 

-rektorválasztás, 

-Makó-Szentes ,Mindszent igazgatő választás, 

-javaslat a minimum feltételek módosításának elutasításáról /ez több KH. 

júniustól történő bezárását akadályozza meg !!/, 
-a MEP kb 50 millió Ft-os  Makói –Szentesi büntetésének  ellenzése, 

-a Békésmegyei eü napokon  részvétel, 

-TDK  támogatás, 

-a Klinikai Tanács elmozdulni látszik az önálló gazdálkodás és szervezés  felé 

,talán az eddigi személyes és írásos/ lsd. a mellékelt leveleket e témában/ 

aktivitásunk hatására is ,a  jelenlegi 5,5 milliárd Ft. hiány mellett, 

-jelenlegi taglétszámunk 1399 fő 

-stb. 

 

Szeged 2010-05-29 

 

 
2009.évi beszámoló; 
  

 - A helyi kamarák megszüntetése teljeskörűen megtörtént, többek között a 
pénzeszközök központosítására is maradéktalanul sor került. 
  

    - A vitatott kintlévőségek / SZOK 8 millió Ft, Szentesi OK 2 millió Ft és a Csm OK 
esetleges pénzkezelési kérdései/a MOK OFB által kezdeményezett rendőrségi  
vizsgálat szakasza lezárult. 
 A CsmOK  esetében vádemelés történt . 
 
    - Könyvelő váltás történt az átláthatóbb gazdálkodás céljából.  
 

    -Rendszeresen részt vettünk a törvény előkészítő folyamatokban. 
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 - A CsM Önkormányzat Kgy. EÜ Bizottságának munkájában mindenkor 
közreműködtünk,időnkénti meghívás esetén az SZMJVÖ. Eü Bizottságában is . 
  

    - Az SZTE- SzKK  Klinikai Tanácsi üléseire ez év áprilisa óta  megfigyelőként 
rendszeresen meghívnak,sajnos az érdemi munkába aktívan nem vehetünk részt ! 
 
    -A média  és egyéb nyilvános szereplések megkeresés esetén  történtek. 
 
   -Felkérésre személyi és tárgyi jellegű pályázatok elbírálásában résztvettünk.   
 

  

    -A TESZT ülésein / kb. 3 havonta /  részt veszünk . 
     /A Határozatok a MOK honlapon megtekinthetők./ 
  

   - Havonta  ülésezik az elnökségünk az SZMSZ -ben foglaltak szerint,s ekkor az 
aktualitásokat áttekintjük ,s ha kell határozatot hozunk. 
    Kihelyezett ülést tartottunk Makón –július 3-án és Szentesen nov. 12-én. 
 
   -A Szakmai Kollégiumi választások reánk eső feladatait  elvégeztük. 
 

   

 

  - Az un. „Tagi szolgáltatás  Qotá"-ját 2008-ban nem tudtuk maradéktalanul 
kihasználni, azonban az ideit /  3 361 020 Ft /év / majdnem  sikerült felhasználni 
teljes összegében 2 775 696 Ft-tal / Pl. kongresszusi és továbbképzési támogatások, 
jogi szolgáltatás,un . rekreációs közösségi rendezvények finanszírozásai /                   
  

   -A 2008 évi PÜ. beszámolót elfogadtuk. 
    A 2009-es működésünk már stabil mind szakmai érdekvédelmi mind gazdasági 
szempontból. 
    2009-es záró illetve 2010-es nyitó működési összegünk 583 370 Ft. 
   A múlt évből nem maradt kifizetetlen tartozásunk. 
 
   -Jelenlegi taglétszámunk: 1439 fő. 
 
    172 díj hátralékos tagunkból   120 került kizárásra. 
     2007 óta 99 új belépő tagunk van. 

  
 
A mellékletekben megtekinthetők  a szakmai jellegű  dokumentumaink. 
  

  

Szeged 2010-01-17.  
 

A vázlatos  beszámolót összeállította; 
 
                                                             Domokos István, a MOK Csm TESZ elnöke 


