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Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezete 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

I. Általános rendelkezések. 

1)A köztestület neve: MOK Pest megyei Területi Szervezete (Rövidített neve: PMOK) 

Székhelye: 1115 Budapest, Fraknó u. 26/b. fsz.3. 

Telefonszáma: +36-1-312-4040 

Email címe: iroda@pmok.hu 

Honlapja: www.pmok.hu  

Adószáma:  18667091-1-43 

Számlaszáma:  Százhalombatta OTP/Bank 11742135-20081665   

2)Működési területe: Magyar Köztársaság, Pest megye 

3)A PMOK pecsétje: kör alakú, benne köriratban  két sorban Magyar Orvosi Kamara Pest 

Megyei Területi Szervezete, közepén Aesculapius bot rátekeredett kígyóval.  

Elnök pecsétjében szerepel az „Elnök” felirat, az ügyviteli vezető pecsétjében az „Ügyviteli 

vezető”, Etikai bizottság pecsétjében az „Etikai bizottsága”, a Felügyelő bizottság pecsétjében 

a „Felügyelő bizottsága” szöveg.    

4)A PMOK az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006.évi XCVII.tv. (a 

továbbiakban: MOK tv.), az Alapszabály (a továbbiakban: ASZ), valamint a vonatkozó 

rendeletek és saját szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) szerint működik. A 

működésével kapcsolatos adatok a jogszabályok által meghatározott körben nyilvános adatok.  

5)Jogállása: önálló gazdálkodású jogi személy.  

Képviselője: a területi szervezet elnöke . 

Felügyeletét a MOK OKGY, MOK TESZT illetve az egészségügyért felelős minisztérium 

gyakorolja.  

II. A Magyar Orvosi Kamara Pest Megyei Területi Szervezete működése 

6) Fő feladata: megyei szinten a MOK, illetve működési területén a tagság képviselete 

különös tekintettel a  MOK-ról szóló trv. 2.§-ra, az Alapszabály 24-31. pontjaira. 
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7/A. Választókerületek   

A PMOK feladatait a megyei küldöttgyűlés által meghatározott választókerületekben látja el. 

A választókerületekben csoportok működnek. 

A választókerületek, és csoportok nem jogi személyek.  

Választókerületek, és csoportok: 

a) Érd-Szt.Rókus választókerület: érdi és Szt.Rókusi csoport 

b) Dunakanyar-Pilis választókerület: Dunakanyar és Pilisi csoport 

c) Dunakeszi-Vác választókerület: dunakeszi és váci csoport 

d)Dabas-Monor-Szigetszentmiklós választókerület: dabasi, monori és 

szigetszentmiklósi csoport 

e) Gödöllő-Kistarcsa választókerület: gödöllői és kistarcsai csoport 

f) Cegléd-Nagykáta-Nagykőrös választókerület; ceglédi, nagykátai és nagykőrösi 

csoport 

 

A választókerületek elnökeit a választókerület tagsága közvetlenül választja az Alapszabály 

szerint.  

Annak a csoportnak a képviseletére, amelynek választókerületi elnöke nem a csoport tagjai 

sorából kerül ki, választókerületi alelnöki feladattal rendelkező csoportvezetőt bíz meg a 

PMOK elnöksége. A csoportvezető személyére a választókerületi elnök tesz személyi 

javaslatot.  

A választókerületi alelnökök nem tisztségviselők.  A megbízás a választott tisztségviselők 

idejével azonos ideig tart.  

A megbízás megszűnik: lemondással, visszahívással, a választókerületi alelnök halálával. A 

visszahívásra az illetékes választókerületi elnök tesz javaslatot, és a visszahívásról a TESZ 

elnöksége egyszerű többséggel dönt.   

A választókerületi alelnökök tanácskozási joggal részt vesznek a PMOK elnökségének 

munkájában, segítik a választókerületi elnökök tevékenységét, koordinálják a csoport 

működését, és csoportjukban közreműködnek a választókerületekben történő választások 

során. A választókerületi alelnökök mindenben kötelesek együttműködni a választókerület 

választott elnökével. 

7) Területi küldöttgyűlés (TESZK) 

 

a) a törvény és az Alapszabály keretei között meghatározza testületei létszámát 

b) megválasztja elnökét, 2 alelnökét és 2 titkárát, a Felügyelő és Etikai bizottságok 

elnökeit és tagjait, az Etikai kollégium egy tagját 

c) dönt a területi szervezet belső szervezetéről, elfogadja a TESZ SZMSZ-ét 
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d) megvitatja és elfogadja a területi szervezet elnöke előterjesztésében az éves 

működésről szóló elnökségi beszámolót; az ügyviteli vezető előterjesztésében a 

költségvetés tervezetét és az előző év felügyelő bizottság által előzetesen 

véleményezett záró mérlegét 

e) elfogadja a Felügyelő bizottság elnöke előterjesztésében a Felügyelő bizottság 

ügyrendjét; megtárgyalja és elfogadja a Felügyelő bizottság éves beszámolóját, 

melyet annak elnöke terjeszt elő 

f) elfogadja az Etikai bizottság elnöke előterjesztésében az Etikai bizottság 

ügyrendjét; tudomásul veszi az Etikai bizottság elnöke előterjesztésében az Etikai 

bizottság éves működéséről szóló beszámolót 

g) meghatározza a területi szervezet területén a választókerületeket   

h) jóváhagyja a területi szervezet elnökségének ügyrendjét és a működéshez szükséges 

egyéb belső szabályzatokat 

i) évente egy alkalommal kell összehívni; az összehívás és az ülés vezetése a TESZ 

elnöke feladata; soron kívül össze kell továbbá hívni az ASZ 27. ea) és eb) pontja 

meghatározottak szerint 

 

8) Elnökség: 

A területi szervezet elnökségének tagjai:   

a)  szavazati joggal: elnök, két alelnök, két titkár, választókerületi elnökök 

b) tanácskozási joggal: ügyviteli vezető, Etikai és Felügyelő bizottságok és egyéb 

állandó bizottságok elnökei, a választókerületek alelnöke, kamarai csoportok egy-egy 

delegáltja 

 

9) Az elnökség legalább negyedévente ülésezik. Tíz napon belül össze kell hívni az 

elnökséget, ha azt a cél megjelölésével valamelyik szavazati jogú tagja illetve az elnök, vagy 

az ügyviteli vezető kéri, továbbá ha a felügyeleti szerv vagy a Felügyelő bizottság 

kezdeményezi. Az elnökség összehívását minden esetben az elnökhöz címzetten írásban kell 

kezdeményezni indoklással, és a napirendi javaslat megadásával. 

10) Az elnökségi ülés összehívása és vezetése az elnök feladata. Az elnök objektív 

akadályoztatása esetén az elnökséget az elnöki által kijelölt alelnök is összehívhatja és 

vezetheti ülését. 

11) Az elnökség feladata: 

a/  a küldöttközgyűlés, a TESZT, a TESZK határozatainak végrehajtása; 

b/  a PMOK működésének megyei szintű operatív szervezése, irányítása; 

c/  a MOK megyei szintű képviselete; 

d/  a PMOK Szervezeti és Működési Szabályzatának az előkészítése, és elfogadásra a 

TESZK elé terjesztése;  

e/  saját ügyrendjének elfogadása; 

f/  a PMOK ügyviteli szervezet vezetőjének és tagjainak a kiválasztása, felmentése;  

g/  a tagság tájékoztatása; 
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h/  szükség esetén ad hoc bizottság felkérése határozott feladat elvégzésére; 

i)  tagi szolgáltatások TESZT által meghatározott keretei között történő 

meghatározása, az ezzel kapcsolatban szükségessé váló pályázatok kiírása és azok 

elbírálása 

j) együttműködik a Tudományos Tanácsadó Testülettel (TTT), valamint ezen testület 

előterjesztését követően a tagok továbbképzése elősegítése érdekében rendezvényeket, 

továbbképzéseket szervez; 

k)  dönt a TESZT ülésére egy további kamarai tag delegálásáról; 

l)  a véleményezési jogkör gyakorlása érdekében delegáltja útján részt vesz, és 

képviseli a PMOK-ot a pályázattal betölthető közalkalmazotti állások pályáztatásának 

előkészítésére és elbírálására összehívott bizottságok munkájában; 

m) felkérés és meghívás esetén egy tagját delegálja a különböző önkormányzati és 

egyéb szervezetek szakbizottságai, testületei ülésére; 

n)  a választókerületi elnökök javaslata alapján megbízza, illetve visszahívja a 

választókerületi alelnököket; 

o)  jóváhagyja a TTT, valamint a PMOK területén megalakuló kamarai csoportok, 

tagozatok SZMSZ-ét, felügyeli ezek munkáját.  

 

12) Az elnökség tagjai közötti munkamegosztásnál figyelembe kell venni a következőket: 

a/ az elnök feladata különösen: 

-  a PMOK képviselete 

-  a küldöttgyűlés és az elnökségi ülések összehívása 

-  a küldöttgyűlés és az elnökség üléseinek a vezetése 

-  az elnökség döntéseinek, határozatainak végrehajtása, szerződések aláírása 

-  döntés és intézkedés az elnökség ülései közötti időszakban az elnökség hatáskörébe 

tartozó ügyekben 

- az ügyviteli vezető feletti munkáltatói jogkör (a kiválasztás, és felmentés kivételével) 

gyakorlása, munkaszerződésének aláírása 

-  a PMOK képviseletében egyéb szerződések megkötése 

-  a MOK Pest Megyei TESZ képviselete 

-  a PMOK költségvetése terhére kötelezettségvállalás, igényérvényesítés 

-  utalványozásnál ellenjegyzési jogkör 

 

b/ az alelnökök feladata: 

- az elnök objektív akadályoztatása esetén illetve megbízása szerint az elnök teljes 

körű helyettesítése (az első helyettes a névsorban előbb álló alelnök) 

- az elnök, illetve az elnökség tevékenységének segítése 

- az elnök megbízása esetén ellenjegyzési jogkör gyakorlása 

 

c/ titkárok feladata: 
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- a küldöttgyűlés, az elnökségi határozatok, iránymutatások nyilvántartása, ezek 

alapján az operatív teendők ellátása, irányítása 

- megyei tagnyilvántartás felügyelete 

- az elnök megbízása esetén ellenjegyzési jogkör gyakorlása 

 

13) Ügyviteli szervezet 

a)Ügyviteli vezető: 

 - a MOK Alapszabályában, és a PMOK SZMSZ-ében meghatározott feladatok 

ellátása 

 -  közigazgatási jellegű feladatok ellátása, ezek körében kiadmányozás 

 - utalványozási jogkör az elnök vagy az általa ezzel megbízott alelnök, titkár 

ellenjegyzésével 

 -  tanácskozási joggal részt vesz a PMOK Elnöksége ülésein 

 -  az elnökség rendkívüli összehívásának kezdeményezése a cél megjelölésével 

 -  a PMOK költségvetésének előkészítése és a TESZK elé terjesztése 

 -  a zárómérleg TESZK elé terjesztése, melyet előzetesen a Felügyelő Bizottság 

véleményez 

-  munkáltatója a PMOK elnöksége, munkaszerződése aláírására a PMOK elnöke 

jogosult  

-  munkáltatói jogkört gyakorol a PMOK egyéb alkalmazottai felett 

-  gondoskodik a PMOK honlapjának friss tartalommal való ellátásáról 

- gondoskodik a MOK, a PMOK, az elnök, alelnökök, titkárok, a PMOK bizottságai és 

a tagság között történő információ áramlásról, előkészíti a PMOK kiadványait 

- tevékenyen részt vesz a PMOK tudományos, és egyéb rendezvényeinek 

szervezésében 

- tevékenységéről az elnöknek, illetve az elnökségi üléseken az elnökségnek 

rendszeresen beszámol 

 

b)irodavezető: 

- alkalmazása, és felmentése az elnökség feladata 

- az egyéb munkáltatói jogokat az ügyviteli vezető gyakorolja 

- munkáját a munkaszerződésében, és a munkaköri feladat meghatározásban 

foglaltaknak megfelelően végzi 

 

c)könyvelés: 

- a PMOK könyvelési-számviteli feladatait szerződéses alapon erre jogosult könyvelő 

cég/vállalkozó végzi 

- a szerződés megkötésére és felmondására, az elnök jóváhagyása mellett, az ügyviteli 

vezető jogosult 
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- adatokat szolgáltat az ügyviteli vezető részére, különös tekintettel a PMOK 

költségvetésének, és zárszámadásának elkészítésére, valamint legalább 1/4 évente 

rövid tájékoztatást ad az ügyviteli vezetőn keresztül az elnökség részére a PMOK 

gazdasági, pénzügyi helyzetéről 

- külön megbízás szerint eljár a PMOK képviseletében az adó, és egyéb jogosult 

hatóságoknál 

- közreműködik a MOK és a PMOK Felügyelő bizottsága ellenőrzései során abban az 

esetben, amikor az FB a gazdasági és számviteli tevékenységet ellenőrzi; 

 

d)jogi képviselet: 

- a PMOK az Etikai Bizottság, az elnökség, valamint az ügyviteli szervezet 

munkájának elősegítése érdekében ügyvédi irodával szerződést köt 

- a szerződés megkötésére és felmondására, az elnök jóváhagyása mellett, az ügyviteli 

vezető jogosult; 

- a jogi képviselő a tagok egyéni ügyeiben is eljárhat, de erre a tag az ügyvédi irodával 

külön szerződik, és a költségeket is a megbízást adó tag köteles viselni. 

 

Állandó bizottságok 

14) Etikai Bizottság: 

 - az Etikai bizottság taglétszáma: 7 (hét) fő 

 - kidolgozza saját ügyrendjét, amelyet a TESZK fogad el. Az elfogadott ügyrend a PMOK 

SZMSZ-ének 1.sz.mellékletét képezi 

 - a Bizottság a megyében észlelt etikai problémákról évente értékelést végez, melyet az 

elnökség, a küldöttgyűlés (TESZK) és az országos etikai bizottság elé tár. A bizottság az 

észlelt tipikus hibákról a tagságot is évente legalább egy alkalommal tájékoztatja 

 

Tevékenysége során a kamarai tagokról szóló jogszabályi rendelkezéseket, a MOK Etikai 

kódexét és a közigazgatási eljárásokról szóló törvényt (Ket.) alkalmazza, valamint köteles a 

tudomására jutott szolgálati, és magán titkot a vonatkozó jogszabályok szerint megőrizni. 

15) Felügyelő bizottság (FB): 

- a Felügyelő bizottság taglétszáma: 3 (három) fő 

- kidolgozza saját ügyrendjét, amelyet a TESZK fogad el. Az elfogadott ügyrend a PMOK 

SZMSZ-ének 2.sz.mellékletét képezi. 

- Az Alapszabály 30. pontjában meghatározottak szerint végzi tevékenységét. 

- a FB legalább negyedévenként ülésezik. 

 

15/A. Egyéb állandó bizottságok 

Létrehozásukról, feladataik meghatározásáról az elnökség előterjesztésében a TESZK dönt. 
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16) Tudományos Tanácsadó Testület (TTT) 

A Pest megyei intézetekben, intézményekben tudományos fokozattal rendelkező kamarai 

tagok (orvosok) testülete.  

Feladata:  

- kapcsolattartás, a megye orvosi tudományos tevékenységének integrálása 

- továbbképző tanfolyamok, projektek tervezése, intézményi továbbképző tanfolyamokra 

történő javaslattétel, a tanfolyamok akkreditálásának elősegítése; 

- tanácsadás tudományos-szakmai kérdésekben a PMOK, valamint a Budapesti és Pest-

megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és annak szervei, és a 

megyei Közgyűlés felé; 

- a TTT tagjai maguk közül 2 évre elnököt választanak, és megválasztják a leendő elnököt is. 

A választás szabályait a TTT SZMSZ-e tartalmazza, amelyet a PMOK elnöksége hagy jóvá, 

és az elfogadott SZMSZ a PMOK SZMSZ-ének 3. számú mellékletét képezi; 

- maguk közül az SZMSZ-ben meghatározott számú titkárt választanak, aki(k)nek feladata a 

TTT működtetése, üléseinek előkészítése, a TTT költségvetésének elkészítése, mely része a 

PMOK költségvetésének. A választást követő 15 napon a választott tisztségviselők nevét, 

elérhetőségét a TTT elnöke köteles a PMOK ügyviteli vezetője részére megküldeni 

- a TTT tevékenységét felkérés és saját elhatározása alapján végzi 

- a TTT soros elnöke évenként a PMOK küldöttgyűlésén beszámol a testület működéséről és 

javaslatot tesz a képzés, továbbképzés megyei rendszerének helyzetéről, a megvalósítandó 

feladatokról 

 

16/A. Kamarai csoportok, tagozatok 

Az Alapszabály szerint a kamarán belüli különös és sajátos érdekek képviseletére kamarai 

csoportok, tagozatok hozhatóak létre a PMOK-ban is.  

A csoportok, tagozatok vezetőit (legalább 1 fő elnök) az adott csoport, tagozat, a MOK 

általános választási szabályai szerint saját maga választja meg, és a PMOK elnökségéhez 

felterjeszti jóváhagyásra a csoport, tagozat SZMSZ-ét.  

A csoport, tagozat elnöke a PMOK elnökségének tanácskozási jogú tagja.  

A csoportok megalakulásáról a PMOK elnökségét tájékoztatni köteles a csoport 

képviseletével megbízott elnök, egyúttal köteles az SZMSZ tervezetet jóváhagyásra 

benyújtani.  

A csoport, tagozat működéséről legalább évi egy alkalommal az elnökség, és a PMOK 

küldöttgyűlésének köteles beszámolni. A csoport, tagozat részére a PMOK költségvetése 

terhére adandó támogatásról külön írásos, és indokolt kérelem, és költségvetési terv alapján, a 

PMOK elnöksége határoz. 

III.A MOK tagjai, jogaik és kötelességeik. 
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17) A MOK tagjainak jogait és kötelességeit részletesen az egészségügyben működő szakmai 

kamarákról szóló 2006. évi XCVII. trv. és az Alapszabály tartalmazza. 

IV. Záró rendelkezések 

18) A PMOK tisztségviselői, az ügyviteli vezető és az irodavezető, a választókerületek 

alelnökei számára a területi szervezet az egymás közötti kommunikáció lehetővé tételére 

mobiltelefont biztosít. A mobiltelefon flotta rendszerű, az egymás közötti kommunikáció 

ingyenes. A PMOK a szolgáltatóval kötött előfizetés költségeit, valamint az elnökség által a 

költségvetésben évente meghatározott havi számladíjat biztosítja, az azon túli 

telefonhasználatot a kedvezményezett köteles a PMOK részére a számla és a telefonforgalmat 

tartalmazó bizonylat ellenében átutalással, 8 napon belül megtéríteni. 

 

A  MOK Pest Megyei Területi Szervezete SZMSZ-ét a PMOK küldöttgyűlése 2011. október 

26-i ülésén  24 szavazattal fogadta el. 

Budapest, 2011.október.26.                                         

 

 ....................................                                     .................................... 

                  dr. Farkas József                                                    dr. Kováts Attila 

                           elnök                                                     ügyviteli vezető 


