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Tisztelt Kollégák!

2012. január 30.-án Területi Szervezetünk elnökségi ülést tartott, ahol az elnökség kiemelt
fontosságúnak tartotta, hogy felemelje szavát a kamarai tagokat ért, Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarába történő kötelező regisztráció ellen.

A törvény nem ismeri el valamennyi orvos tekintetében azt a tényt, hogy közfeladatot lát el
munkája során. Az egészségügyi vállalkozások finanszírozását sem a piac törvényei, illetve a
vállalkozó orvos határozza meg, hanem jogszabályban előírt módon egy felülről zárt kassza
keretei között működik. Arról nem is beszélve, hogy az orvosi vállalkozásokat szigorú korlátok
közé szorítja az egészségügyi közfeladatok ellátása során érvényesülő területi ellátási
kötelezettség. Mindemellett elmondható, hogy az egészségügyi vállalkozások a Kereskedelmi
és Iparkamara részéről semmilyen szolgáltatást, vagy juttatást nem kapnak. A Magyar Orvosi
Kamara Országos Elnökségével egyetértve csak azoknak a vállalkozásoknak kellene
regisztrálni és regisztrációs díjat fizetni, ahol a bevételek több mint a fele nem egészségügyi
tevékenységgel összefüggésben keletkezett.

A fentiek alapján elnökségünk úgy döntött, hogy csatlakozik a Magyar Orvosi Kamara Országos
Elnökségének közleményéhez és tiltakozik a fentiekben részletezett sérelmek miatt, egyben
kéri az Országos Elnökséget, hogy minden lehetséges törvényes eszközt vegyen igénybe
érdekérvényesítésünk érdekében.

Egyúttal mindemellett kötelességünknek érezzük tagjainkat tájékoztatni arról, hogy amennyiben
a jelen törvényi szabályozásnak nem tesznek eleget, abban az esetben a vállalkozásuk által
benyújtott különböző pályázatok elutasításra kerülhetnek.
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Ezúton elérhetővé tesszük tagjaink számára azt a közleményt, melyet a Magyar Orvosi Kamara
Területi Szervezeteinek Tanácsa 2012. január 25.-i ülésén fogalmazott meg.

Tisztelettel:
a MOK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének Elnöksége nevében:

Dr. Cziáky Tamás elnök

„Közlemény
A MOK Területi Szervezeteinek Tanácsa folyó év január 25-én tartott ülése alkalmával
részletesen tájékozódott az orvoskart érintő jogszabályi változásokról, valamint a megkezdődött
bértárgyalásokról. A TESZT elégedetlenségét és mély aggodalmát fejezi ki a kialakult helyzet
miatt.
Ismételten és folyamatosan nehezményezzük, hogy nem közalkalmazott kollégáink munkáját
nem ismerik el közfeladatot ellátó közszolgáltatásként. A gyógyító munkánknak teret adó
ingatlanokat egyre szélesebb körben építményadó alá vetik – a törvényi védettség
megszűnését követően -, s bár sem kereskedők, sem iparosok nem vagyunk, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara regisztrációjára kényszerítenek a törvény erejével, évről-évre
ismételt kiadással sújtva az orvoskart. Nem ipart űzünk, s mégis rendre kudarcot vallunk,
amikor a közfinanszírozásból önkényes mértékben biztosított bevételeinket sújtó iparűzési adó
alóli mentességért emelünk szót.
Elfogadhatatlannak és indokolhatatlannak ítéljük az ún. bértárgyalások jelentős elhúzódását.
Megdöbbenéssel értesültünk róla, és érthetetlen számunkra az indok, miszerint a késlekedés
oka az intézményi létszám és béradatok hiánya, melyek begyűjtése még csak jelenleg folyik.
Egyre egyértelműbb, hogy az egészségügyben dolgozók életkörülményeinek, az orvosok
jövedelmének számottevő javítására érdemi forrás nem látszik. Hiába várjuk, hogy a felelős
döntéshozók álljanak elő végre konkrét javaslataikkal, és ne az érdekképviseletektől várják a
tanácsokat az elégtelen forrás szétosztására.
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Mindeközben az ellátás biztonsága napról-napra romlik, egyes helyeken – amint az kollégáink
levélben jelezték – a járóbeteg szakellátás pl. „addig működik, amíg a nyugdíjasok ki nem
hullanak” – aktív korú orvos már a közelben sincs.
Ilyen körülmények között a MOK Területi Szervezeteinek Tanácsa egyhangú határozatával
szólítja meg a Kamara valamennyi tagját, tartsanak ki az „Élhető Magyar Egészségügyet”
mozgalom mellett, és továbbra is csatlakozzanak az immár 2 hónap múlva végleg lejáró
felmondási akcióhoz. Fokozzák aktivitásukat, és ne hagyják megfélemlíteni magukat az önként
vállalt túlmunka megtagadását kezdeményező szakszervezeti akcióban való részvétel kapcsán.
Legyen mindenki tisztában saját jogaival, azzal, hogy szabadidejével korlátlanul rendelkezhet
és ebben törvényesen nem akadályozható! Csak közös összefogással és kellően határozott
nyomásgyakorlással lehetünk eredményesek!

Budapest, 2012. január 25.
Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezeteinek Tanácsa”
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