
A Magyar Orvosi Kamara köztestület 

A köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek 

létrehozását törvény rendeli el. Tagságához, illetőleg a tagsága által végzett 

tevékenységekhez kapcsolódó közfeladatot lát el.  

A Magyar Orvosi Kamara köztestület 21 területi szervezetből továbbá az országos szervekből 

álló szervezet. A területi szervezetek és a törvényben ilyenként meghatározott országos 

szervek jogi személyként működnek. E mellett a Kamarában a tagok által önkéntesen –

meghatározott szempontok szerint létrehozott- szakmai csoportok is működnek. A kamarai 

tagság önkéntes. 

A közfeladatok száma –az elmúlt évek törvényi szabályozásai következtében- igen 

nagymértékben leszűkült. Klasszikus értelemben vett közfeladat mára lényegében csak 

néhány maradt, ezek közül kiemelendő az etikai rendszer kamarai működtetése. Ez utóbbi 

tekintetében a kamara hatásköre azonban csak a kamarai tagokra terjed ki. 

 A legfontosabbak kamarai feladatok az alábbiak: 

• az egészségügyi hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel 

összefüggő kérdésekben képviseli és védi tagjainak érdekeit és jogait, és - külön 

jogszabályokban meghatározott keretek között - egyedi ügyekben is elősegíti ezen 

jogok érvényesítését;  

• megalkotja alapszabályát; 

• meghatározott esetekben a tagjaival szemben etikai eljárást folytat le; 

• véleményezési jogot gyakorol  

     -az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül 

befolyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály 

megalkotásánál,  

     -az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, 

egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál,  

     -a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének 

meghatározása tekintetében;  

• felkérésre, kijelölt szerve útján szakértőként részt vesz az adott egészségügyi 

tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;  

• nyilvántartást vezet a tagjairól;  

• közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok 

betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez;  

• feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi 

szervezetekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába - szükség szerint - 

bevonja az érintett egészségügyi érdek-képviseleti szerveket;  

• ellátja azokat a további feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal, illetve 

azokat az érintettek megállapodása alapján átadott feladatokat, amelyek átvételét 

állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől jogszabály nem 

tiltja;  

• az érintettek kezdeményezésére egyeztető eljárást folytat le tagjai körében az 

egészségügyi tevékenység gyakorlásával összefüggő vitás kérdésekben; 



• közzéteszi - a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető 

pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével - az elfogadott szakmai 

továbbképzések jegyzékét;  

• feladatkörében megvizsgálja a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi 

képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételeit, és azok 

megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre 

jogosult intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek; 

• külön törvény szerint közreműködik az egészségügyi dolgozókra kiterjedő 

szakmai-etikai szabályzat kidolgozásában.  

      

Ezeknek a feladatoknak az ellátásához a kamara költségvetési forrást érdemben nem kap, az 

etikai rendszer működtetése érdekében - évente újra és újra megítélendő és szerződendő 

módon - esetlegesen juttatott költségvetési forrás mértéke a köztestület bevételeinek alig 1%-

át teszi ki. 

A törvény által kirótt kötelezettségek és vállalt feladatok között fontos köztestületi feladat az 

érdekképviselet és érdekérvényesítés. A felelős orvosi munka hosszú távon nem lehet 

eredményes, ha nem kap méltó elismerést, közmegbecsülést, és nem biztosít tisztes 

megélhetést. A Magyar Orvosi Kamara területi, országos és kormányzati szinten 

• törekszik az orvosi tevékenység társadalmi elismertetésére, 

• a nemzetközi kötelezettségek által megengedett módokon védi a magyar orvosok 

érdekeit, segíti  

• kapcsolatot tart, együttműködik hazai és külföldi, nemzetközi szakmai és tudományos 

egyesületekkel, illetve azok szövetségeivel. 

 

xxx 

 

The Hungarian Medical Chamber, a public body 

 

The public body is an organization with a self-governing administrative corporation and 

registered members. Its establishment is ordered by law. It has public duties related to its 

members and the activities of its members. 

 

The Hungarian Medical Chamber public body consists of 21 regional organizations and 

national bodies. The regional organizations, and the national bodies that are defined as such 

by law, function as legal entities. Besides these, there are different faculties in the Chamber, 

established voluntarily – and based on defined aspects – by the members. The Chamber 

membership is voluntary.  

 

The number of public duties has decreased significantly due to the legal regulations of the 

recent years. Only a few traditional public duties have remained, the most significant of which 

is the operating of the ethical system. With regards to this, however, the Chamber’s authority 

extends to Chamber members only.  

 



The most important duties of the Chamber are the followings: 

 

• It represents and protects the interests and rights of its members in connection with 

practicing the medical profession and any medical activities; and it helps enforcing 

these rights in special cases in compliance with the due provisions of law;  

• It frames its statutes; 

• In certain cases it carries out ethical procedures against its members; 

• It has the right to express its opinion concerning 

o provisions of law directly affecting the professional activity or financial 

situation of medical workers, and all provisions of law that concern public 

health in any way, 

o decisions of the government, health insurance bodies and local authority 

affecting the organizational or operational system of medical activity, 

o the determination of the requirements of trainings, professional trainings and 

extension trainings;  

• upon a request, by means of its designated organization it participates as a professional 

in the quality control of medical services involving the given medical activity; 

• it keeps records of its members 

• it contributes to the determination of the principles of the compulsory extension 

trainings and monitors whether these principles are observed; it organizes extension 

trainings; 

• it cooperates with social organizations that also work in the field of public health, 

involves the concerned health advocacy organizations in decision making, if 

necessary; 

• it fulfills the duties that fall under its authority by law, and that are given to it 

according to agreements with the parties involved, but the transfer of these duties 

should by no means be forbidden by provisions of law of local authorities or health 

insurance bodies; 

• On the initiative of the affected parties it pursues mutual agreement procedures among 

its members in debuted issues concerning the medical practice; 

• It publishes the list of professionally accepted extension trainings along with the 

program of the trainings, the necessary credits for their accomplishment and their 

organizers; 

• It examines the conditions of medical trainings, professional trainings and extension 

trainings that are not at a university, college level; if needed, it makes suggestions to 

facilitate the realization of the trainings to the authorized institutions in charge of the 

trainings and to the body that has professional control over the institution; 

• It contributes to the elaboration of professional-ethical regulation of heath service 

employees, if it is ordered by a special law. 

 

 

The Chamber does not get considerable budgetary resource revenue. The occasionally given 

financial support – that is to be calculated and contracted each year again and again – for the 

operation of the ethical system hardly comes up to1% of the public body’s income. 

 

Among obligations imposed by the law and duties undertaken, a very important responsibility 

is the representation and enforcement of interests. Trustworthy medical work cannot be 

effective on the long run, if it lacks the due recognition, public appreciation and if it does not 



grant a stable financial status. The Hungarian Medical Chamber on a regional, national and 

governmental level  

 

• pursues the public appreciation of medical activity, 

• protects the interests of Hungarian doctors observing international obligations, 

• keeps in touch and cooperates with Hungarian and foreign, international professional 

and scientific societies, and their associations.   

 


