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A MOK nyilatkozattételi javaslata a közalkalmazottként történő továbbfoglalkoztatásra

A Magyar Orvosi Kamara korábbi közleményében jelezte az érintett orvosoknak, hogy
nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatásukra irányuló kérelmük aláírását halasszák
mindaddig, míg a sorsukat érintő konkrét feltételek megismerhetővé válnak.

Tekintettel arra, hogy ezen információkat beszerezni mai napig sem sikerült, köztestületünket
a kérdésben sem tárgyalásra, sem véleményezésre nem kérték, a MOK Elnökségének ma kelt
határozata alapján – korábbi ígéretünknek megfelelően – közzétesszük azt a jogfenntartó
nyilatkozat-tervezetet, melynek a továbbfoglalkoztatásra irányuló kérelemhez illesztését
javasoljuk mindazok számára, akik minden bizonytalanság dacára úgy döntenek, hogy e
kérelmüket aláírják.

A MOK javasolja, hogy a kérelmet csak a mellékelt jogfenntartással kiegészítve írják alá.

ZÁRADÉK
A KÖZALKALMAZOTTKÉNT TÖRTÉNŐ TOVÁBBFOGLALKOZTATÁS
ENGEDÉLYEZÉSÉRE SZÓLÓ KÉRELEMHEZ

A 2012. évi CCVIII. törvény 10. és 11. §-a szerinti 1997. évi LXXXI. törvény új 83/C és 102/1.
§-okban elrendelt, és az 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozat szerint végrehajtott változásokat a több évtizeden át méltatlan bérért, nehéz fizikai és pszichés megterhelés mellett végzett
egészségügyi közfeladatot ellátó munkavállalóként - megalázónak és méltatlannak tartom.

A továbbfoglalkoztatás engedélyezésére szóló kérelmemet ezen körülmények között csak azért
nyújtom be, hogy az engem foglalkoztató intézmény működőképességét és a betegellátás
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biztonságát a jelenleg is erőn felül teljesítő többi egészségügyi dolgozóval közösen továbbra is
fenntartsuk.

A GYEMSZI által megfogalmazott és a számomra megküldött tájékoztató és az engedély
kérelmi forma nyomtatvány semmiféle garanciát, de még utalást sem tartalmaz arra
vonatkozóan, hogy hogyan fogják biztosítani számomra azt a miniszterelnöki ígéretet, hogy a
nyugdíj és a közalkalmazotti illetmény együttes folyósításának tilalma után
továbbfoglalkoztatásom esetén a korábbi jövedelmem változatlanul megmaradjon.

Ennek megfelelően a benyújtott kérelmem csak akkor tekinthető érvényes nyilatkozatnak, ha
2013. július 1-ét követően is jogszabállyal és névre szóló szerződéssel is garantálják
számomra, hogy a továbbfoglalkoztatás esetén a jövedelmem azonos lesz a jogszabályok
szerinti nyugdíjam plusz az aktuális munkabérem összegének jövedelemével. Ennek hiányában
a továbbfoglalkoztatás engedélyezésére szóló kérelmem semmis.

Kelt………………………., 2013………………….
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