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Hírlevelünkben beszámolunk megyei kamaránk október 26-án tartott 
küldöttgyűléséről, a megválasztott tisztségviselőkről, olvasóinkat köszön-
ti dr. Farkas József megválasztott elnök; részletesen ismertetjük dr. Ko-
váts Attila leköszönő elnök elmúlt négy évről szóló, a küldöttgyűlésen 
elmondott beszámolóját; jogtanácsosunk ismerteti a 2011. szeptember 
24-én elfogadott Etikai kódex főbb elemeit; megemlékezünk a néhány hete 
elhunyt dr. Kéry Lajos főorvosról; figyelmükbe ajánljuk dr. Szász T. István 
2011. évi Adventi levelét és gondolatait, melyet 2011. nyarán a Partium-
béli Szilágyságban vetett papírra; beszámolunk orvos sportolóink 2011. 
évi sikereiről; ismertetjük a kötelező továbbképzések támogatására kiírt 
pályázatunkat.
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2011. október 26-án a MOK Pest megyei 
területi szervezetének tisztújító küldött-
gyûlésén a küldöttek bizalmából elnöknek 
választattam. Elôször is köszönöm a kül-
döttek bizalmát, remélem, hogy támoga-
tásukkal, valamint az elnökség konstruktív 
mûködésével hathatósan tudom segíteni 
és képviselni Pest megyei kollégáink érde-
keit. Bemutatkozóként néhány személyes 
adat:

Dr. Farkas JózseF

MOK Pest Megyei Területi Szervezete



3 32

Megyei kamaránk vezetésére 2007.06.20-
án kaptam megbízást alakuló küldött-
gyûlésünkön, amely egy teljesen új hely-
zetben ért minket: az akkori kormányzat 
a régi kamarai törvényeket visszavonta 
és egy törvényt hozott az orvosok, a  
gyógyszerészek és a szakdolgozók ka-
marai szabályozására: a szakmai kama-
rákról szóló törvényt. E törvény meg-
próbálta a három teljesen különbözô 
szakterületet egy jogszabályban szabá- 
lyozni, mely az elmúlt évek tapasztalata 
alapján nem mondható szerencsésnek. 
Három fô jellemzôjét abban fogalmaz-
hatjuk meg, hogy megszüntette a köte-
lezô kamarai tagságot, megszüntette az 
orvosi kamara háromszintû szervezetét 
és kétszintûvé tette, valamint az etikai 
ügyek intézését diverzifikálta, a kamarai 
tagok vonatkozásában az I. fokú eljárások 
továbbra is a kamaránál maradtak, a nem 
kamarai tagok vonatkozásában az ÁNTSZ 
által mûködtetett Megyei Etikai Taná-
csokat (MET) hozta létre. Ugyancsak vál-
tozás volt, hogy bár tételesen nem vonta 
vissza a törvény a kamara Etikai statú-
tumát, de az etikai ügyek eljárását az 
Egészségügyi törvényben szabályozta, az 
Etikai kódex helyett pedig a szakminisz-
ter által kiadott Rendtartás lett az eljá-
rások alapja.

Az új helyzet megyénket a következô 
formában érintette: amíg kötelezô volt  
a tagság, akkor a megyében 2700 felett 

volt a tagjaink száma, mely a nem 
kötelezôség, valamint a fogorvosok egy 
országos illetôségû területi kamarába 
történô össze fo gása miatt 1800 fôre 
apadt. Megyénk ben a nem kötelezôség 
ellenére a tagok közel 80 %-a megmaradt 
és nem csökkent a tagok aktivitása sem. 
Ennek illuszt rálására az alábbi adatsort 
ajánlom figyelmükbe: az alakuló választó 
küldöttgyûlésen 2 elnök-jelölt, 9 alelnök-
jelölt, 5 titkár-jelölt, 2 EB elnök-jelölt, 2 
FB elnök-jelölt, 16 EB tag-jelölt, 1 FB tag-
jelölt és 2 Etikai kollégiumba jelölt volt. 
És itt a kontraszt: a mostani választáson 
egyedül az Etikai és Felügyelô bizottság-
ban van 1-1 fôvel több jelölt, mit ahány 
megválasztható, a tisztség viselôk tekinte-
tében nincs több jelölt, mint ahány 
megválasztható.

2007-ben az alakulást követôen a helyi 
kamarák megszüntetését kellett me-
gyénkben levezényelni, melyet 2007. 
októberére sikerült teljesíteni. A helyi 
kamarák helyét a választókerületek 
vették át, az utolsó megválasztott helyi 
elnök lett a választókerülete elnöke. A 
választókerületnek egy funkciója maradt: 
a megyei és országos küldöttek és a 
választó kerületi elnök megválasztása. A 
helyi kamarák megszüntetése nem volt 
könnyû feladat, ahány helyi kamara, 
annyi féle problémával szembesültünk: 
volt ahol nem volt rendben a könyvelés, 
volt, ahol nagy volt a tagdíjhátralék, stb. 

1950-ben születtem Cegléden, egyetemi 
tanulmányaimat Szegeden végeztem, 
majd szülôvárosom kórházában trauma-
tológiai osztályon kezdtem pályafutáso-
mat 1975-ben. 1980-tól általános se-
bészeti osztályon dolgozom, jelenleg 
nyugdíj mellett, teljes munkaidôben 
mint sebész fôorvos. 10 éve a központi 
mûtôt irányítom. Nôs vagyok, két fiam, 
három fiúunokám van.
A Kamara munkájában a köztestületi ka-
mara 1994-es megalakulása óta aktívan 
részt veszek.
1994-98 között a MOK ceglédi szerve-
zetének titkára, 1998-2002 között alel-
nöke, 2002-2007-ig a kötelezô kamarai 
tagság megszüntetéséig elnöke voltam. 
2007-tôl, mint választókerületi elnök, 
vala mint a MOK Pest-megyei területi 
szer vezetének alelnökeként végzem a 
kamarai feladatokat. 2011. ôszén megtör-
tént választókerületi tisztújításon el-
nöknek választottak, majd e tisztségrôl a 
TESZ elnökké történt választásom után 
lemondtam.
Ezen személyes adatok után itt lenne a 
helye annak, a kollégákat lelkesítô mon-
datoknak, amelyeket most nem tudok 
leírni. A körülöttünk zajló események el-
bizonytalanítanak. Van Semmelweis 
terv, van Széll Kálmán terv, van jogállási 
törvény, hamarosan az állam átveszi az 
egészségügy irányítását és mindezek 
csak a bizonytalanságot hirdetik. Nincs 
egyenes beszéd. A felgyorsult orvos-
elvándorlás mára mindannyiunk számára 

kézzelfogható, a finanszírozás zuhanópá-
lyán, a kórházak adóssága már alig kezel-
hetô. Az egészségügy résztvevôi mind a 
beteg oldalon, mind az ellátó oldalon 
rettegésben. A beígért mentôcsomag he-
lyett újabb elvonás. És a hatalom mene-
tel, késznek hirdetett titkos tervek, teljes 
tanácstalanság.
És legyen bármilyen fásult, elége det len, 
elforduló az orvostársadalom, rajtunk 
múlik, milyen tartalommal töltjük meg a 
törvény szabta kere teket. Legyen tanúság 
számunkra annak az idôs hölgynek a 
története, aki a börtönben meglátogatta 
Mindszenty hercegprímást. Karácsony-
kor süteményt vitt neki, mire az ôr 
leteremtette, és becs mérlô szavakkal 
szidta, hogy nem kell ide sütemény, az 
egyház úgyis megszûnt, vége. Mire az 
idôs asszony így válaszolt: “Az egyház mi 
vagyunk.”
Gondoljuk végig, mi is a közelgô Advent 
üzenete - az Eljövetel. Nem lehetünk 
mindig mi aki még várjon, el kell jönni a 
mi igazságunknak is. Jövônk érdekében 
összefogást javas lok mindenkinek. 
Közös jövônk biztosítása érdekében 
felejtsük el sérelmeinket és tegyünk 
egymásért.
A közelgô Karácsony elôtt ragyogjanak 
nekünk az adventi koszorú gyertyái: Hit, 
remény, szeretet, öröm.
Mindenkinek áldott Karácsonyt és 
boldog Új évet kívánok!

Dr. Farkas JózseF

Az elmúlt négy év megyei kamarai munkájáról kívánok röviden beszá-
molni Önöknek/Nektek, mely természetesen nem teljes körű, nem is 
lehet az, hiszen az órákat venne igénybe. Megpróbálom időrendben a 
legfontosabb történéseket röviden kiemelni, mely arra alkalmas lehet, 
hogy megítéljétek, mit csináltunk az elmúlt ciklusban.

Tisztelt Kolléganők, tisztelt Kolléga Urak!

Elnöki beszámoló
az	elmúlt	4	évről

“Gondoljuk végig, mi is a közelgő 
Advent üzenete - az Eljövetel. Nem 
lehetünk mindig mi aki még várjon, 
el kell jönni a mi igazságunknak is. 
Jövőnk érdekében összefogást java s  -
lok mindenkinek. Közös jövőnk biz-
tosítása érdekében felejtsük el sé-
rel meinket és tegyünk egymásért.”

És legyen 
bármilyen fásult, 
elége det len, 
elforduló az 
orvostársadalom, 
rajtunk múlik, 
milyen 
tartalommal 
töltjük meg a 
törvény szabta 
kere teket.
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2700 felett volt a 
tagjaink száma, mely 

a nem kötelezőség, 
valamint a fogorvosok 

egy országos 
illetőségű területi 
kamarába történő 
össze fo gása miatt 

1800 főre apadt. 
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ványi kifizetés terhelte az OFB szerint. Az 
egyik a „Pest Megyei Orvosokért” Ala pít-
vány támogatása, mely tévedésen alapult.
Ugyanis nem az alapítványt támogatta 150 
ezer forinttal megyei kamaránk, ha nem az 
alapítvány támogatta 150 ezer Ft-al területi 
kamaránkat. E tévedés miatt kér tem a 
minisztertôl a vizsgálat meg szün tetését, de 
erre a mai napig nem kaptunk választ. A 
másik alapítványi ügy a Gödöllôi Helyi 
Kamara támogatása, amely a Lumnitzer 
alapítványt támogatta egyszer 1,5 millió és 
egyszer 200 ezer Ft-al. A támogatásról, 
annak kiutalása jog sze rûségérôl, felhaszná-
lá sáról mind a volt helyi kamara tisztség-
viselôje, mind az alapítvány dokumentu-
mok kal igazolva beszámolt. Megyei 
el nök   ségünk a do ku mentumok alap ján 
nem tartotta jogszerûtlennek a támogatást, 
ezért nem kívánt felje lentést tenni az ügy-
ben. A napokban az országos elnök küldött 
a Lumnitzer alapítványnak fizetési felszó-
lítást, így az ügy felté telezhetôen a 
bíróságon folytatódik.

A 2008. évben a tagdíjhátralékok követelé-
se céljából az országos hivatal intézke dé se-
ket kezdett, melyek mostanra a végre hajtói 
behajtás stádiumába kerültek. Or     s zá gos 
szinten 2007. nyarán az átalakulás id ô pont-
jában több, mint 300 millió Ft tag díj hátra-
lékot tartott nyilván a centralizált hivatal. 
Évek alatt ennek jelentôs hányada be folyt a 
kamara tagdíjszámlájára a többszö    rös 
felszólí tások, bírósági keresetek révén.

2008-ban már szembesültünk az etikai 
ügyek intézésének felemásságával. A má-
so d fok – az Országos Etikai Tanács  
(OET) – gyakorlatilag nem mûködött. 
Alig volt olyan ügy, amely ne került volna 
vissza te rü leti bizottságunkhoz újra-
tárgyalás el ren de lése miatt, mely igen 
nagy terhet je lentett Etikai bizott-
ságunknak és az ügy  védi irodának. Ez a 
helyzet ez év má sodik felében megvál to-
zott, mivel a kamara Országos Bizottsága 
a gazdája nyártól a másodfokú ügyeknek. 
Saj ná latosan orszá gos szinten mintegy 
100 eset ben hagyott hátra az OET 
ügyeket, me lyet jogutódként a kamara 
kénytelen tisz tázni, ezek zöme már 
bírósági fázisban van. Megyénket ezek 
szerencsére nem érintik.

2009. ben megyei elnökségünk többször 
foglalkozott az alapítványi támogatások 
ügyével, melyet végül a küldöttgyûlés 
lezárt azzal, hogy Felügyelô bizottságunk 
jelentését elfogadta. Ebben az évben 
rendeztük meg a XVIII. Pest megyei 
orvosnapokat, ahol három nap alatt 
több, mint 100 elôadás hangzott el és 3 
színvonalas szimpózium is volt. Sajná-
latos, hogy a rendezvényen csak tagjaink 
15 %-a jelent meg. Erre az évre a 
taglétszámunk 1700-ra csökkent a 
kilépések miatt. A kilépések nagy része 
sértettségbôl adódott, amiért a kamara a 
tagdíjhátralékot merészelte behajtani.

Ebben ez évben könyvelôiroda váltás is 
történt, mert nem voltunk elégedettek a 
korábbi könyvelô iroda tevékenységé-
vel. 2008-ban indult Hírlevelünk, mely-
bôl 3 számot adtunk ki a 2009. évben.

2010. évben jelentôs beruházásunk volt: 
sikerült pályázati pénzbôl saját irodát 
vásárolnunk, mivel a Balassi 15. alatti 
iroda bérleményét a fôváros felmondta 
és piaci alapon lehetett volna a to-
vábbiakban azt bérelni, melynek havi 
összege egyedül több lett volna, mint a 
megyei kamara mûködésére fordítható 
pénzeszköz. Ezért 10,5 millió Ft-ért 
megvásároltuk a Budapesti Orvosi Kama-
ra egy ingatlanát, melyet felújítottunk, 
berendeztünk, belaktunk.

2010-re a tagdíjhátralékos tagok kama-
rából történô kizárása miatt taglét-
számunk 1500 fô alá csökkent. Kiadtuk 
Hírlevelünk újabb két számát, meg-
újítottuk és más szolgáltatóhoz vittük 
kamaránk honlapját, saját domain nevet 
jegyeztettünk be.

2011. évben a tervezett kamarai törvény 
módosításához 18 javaslatot nyújtottunk 
be, melyet elküldtünk minden Egész-
ségügyi bizottsági országgyûlési képvise-
lônek. Írásos visszajelzést egy képvise -
lôtôl sem kaptunk, kb. a képviselôk 
fe lének számítógépén olvasták a javas-
latokat. Egy olyan javaslat szerepel a 
törv ényben, mely származhatott akár 
tôlünk is. Ettôl az évtôl van lehetôségünk 
elektronikus Hírlevél kiküldésére, 
mellyel két alkalommal éltünk. Sajnos 

Szinte sziszifuszi munkával, a tagdíjak 
vonatkozásában az átalakulást megelôzô 
2 év tagdíjbefizetéseinek újrakönyve-
lésével sikerült egy pontosnak mondható 
alapot teremtenünk. Idôközben országos 
szinten a Képviselôtestület helyébe lépô 
TESZT (megyei kamarai elnökök tanácsa) 
„aprópénzre” váltotta a 2007. 06.02-
án meghozott új Alapszabály ren-
delkezéseit és teljessé tette a tagdíj 
és gazdálkodás centralizációját. 
Országos szinten megállapította azt, 
hogy minden megyében milyen infra-
struktúrát és milyen személyi feltételeket 
kell biztosítani és erre a célra a megyei 
kamarák havonta mekkora pénz esz-
közzel rendelkeznek. A részletes anyagi 
feltételek megállapításában megyei 
kamaránknak meghatározó szerepe volt, 
a tapasztalataink alapján határozta meg a 
TESZT a területi kamara mûködésére 
fordítható összegeket. Új fogalom jelent 
meg az Alapszabályban: a tagi szolgáltatás. 
Hogy mi tartozik a tagi szolgáltatások 
keretébe, azt a TESZT határozta meg és 
ehhez a tagdíjbevétel bizonyos részét 
rendelte fejkvóta szerûen. Pl. ebbôl a 
forrásból tudjuk a honlapunkat üzemel-
tetni, ebbôl tudtuk támogatni az orvosna-
pok megrendezését, ebbôl támogatjuk 
jelenleg a tagjaink kötelezô tovább kép-
zéseit, ebbôl adhatjuk ki Hírleveleinket.

2008. tavaszán a TESZT határozatot 
hozott az összes tagdíjeredetû pénzek 
központi tagdíjszámlára utalásáról. 
Megyei kamaránk is elszámolt a 
saját és a helyi kamaráktól átvett 
pénzeszközökrôl, a számlánkon 
levô 3 millió Forintot átutaltuk a 
központi számlára, így 2008 márciu - 
s ától kapjuk meg a tagdíjbevételbôl a 
havi quótát, mely a területi szervezetünk 
mûködését biztosítja. Ez havonta 820 
ezer Ft volt, jelenleg valamivel több, 
mint havi 900 ezer Ft. Ez a pénzösszeg 
fedezi az ügyviteli szervezetünk humán 
és infrastrukturális mûködtetését, a 
megyei iroda fenntartását, a 
tisztségviselôk és bizottsági tagok igazolt 
költségeinek a fedezetét (pl. etikai 
bizottság tagjainak utazási kiküldetési 
költségei), a könyvelôiroda, ügyvédi 

iroda költségeit. Ezenkívül juthatunk a 
tagi szolgáltatások keretében „címkézett” 
pénzhez, melyet csak a TESZT által 
meghatározott célokra lehet fordítani. 
Létezik egy pályázati alap az elôbbieken 
kívül, mely az infrastrukturális beru-
házásokra fordítható, ilyen pénzbôl 
vásároltuk az irodánkat, vagy cseréltük 
le a fénymásolót. 2008. tavaszán minden 
területi kamaránál vizsgálatot indított az 
Országos Felügyelô Bizottság, mely 
„furcsa” vizsgálat volt, mivel a vizsgáltakat 
nem kérdezték meg, hogy a talált 
problémákra mi a magyarázat, nem 
történt jegyzôkönyvezés. Ennek ered-
ményeképpen 2008. ôszén megyei 
kamaránk is kapott egy 8 oldalas 
tájékoztató levelet az OFB-tôl, mely után 
a felhozott problémákat már területi 
kamaránk felügyelô bizottsága részlete-
sen kivizsgálta, a problémákra a választó-
kerületi elnökök igazoló jelentést írtak 
és elôkerítettük azokat a doku-
mentumokat, amelyeket a vizsgálat 
hiányolt, de mind megvolt, csak nem 
kérdezték meg, hogy hol vannak. Errôl 
felügyelô bizottságunk a jelentést 
elkészítette, megküldte az OFB-nek, 
ahonnan mind a mai napig semmilyen 
válasz nem érkezett. Megyei 
küldöttgyûlésünk 2009. évi rendes 
ülésén foglalkozott részletesen a 
jelentéssel és elfogadta azt. Egy mai 
napig tisztázatlan ügy van, ez pedig az át-
alakulás kapcsán a helyi kamarák által 
megtakarított pénzek alapítványi 
forrásba történô kivitelérôl szól. Ez 12 
területi kamarát - mint jogutód- érintett. 
Az OFB feltárta a 2005. és 2006. években 
alapítványi célokra kiutalt pénzeket, ami 
miatt egy megyei kamara feljelentést tett 
a jogelôd helyi kamarája ellen. Ezen 
ügyben most született meg az elsôfokú 
bírósági ítélet, mely nem talált jogsértést, 
de jó erkölcsbe ütközônek ítélte a 
tranzakciót és elrendelte a pénz vissza-
fizetését. Sajnálatosan a többi megyei 
kamaránál talált pénzátadásokat egy 
kalap alá vette az országos elnökség és a 
felügyelô hatóságtól, a szakminisztertôl 
kért vizsgálatot. Ez a mai napig nem 
zárult le. Megyei kamaránkat két alapít-

„aprópénzre” 
váltotta a 2007. 
06.02-án meghozott 
új Alapszabály 
ren delkezéseit és 
teljessé tette a tagdíj 
és gazdálkodás 
centralizációját. 

Megyei kamaránk is 
elszámolt a saját és 
a helyi kamaráktól 
átvett 
pénzeszközökről,  
a számlánkon levő 3 
millió Forintot 
átutaltuk a központi 
számlára

Megyei el nök   ségünk  
a do ku mentumok 

alap ján nem tartotta 
jogszerűtlennek a 

támogatást, ezért nem 
kívánt felje lentést tenni 
az ügy ben. A napokban 

az országos elnök 
küldött a Lumnitzer 

alapítványnak fizetési 
felszólítást, így az ügy 

felté telezhetően a 
bíróságon folytatódik.

Ebben az évben 
rendeztük meg  

a XVIII. Pest megyei 
orvosnapokat, ahol 

három nap alatt több 
mint 100 előadás 

hangzott el  
és 3 színvonalas 

szimpózium is volt. 
Sajnálatos, hogy  
a rendezvényen  

csak tagjaink 15 %-a 
jelent meg. 
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A MOK Pest Megyei Területi Szervezete 2011. október 26-án a MOK Szondi 
utcai Székházában megtartott választó küldöttgyűlésen az alábbi 

tisztségviselőket	
választották	meg 

a küldöttek:

Titkárok 

Alelnökök Elnök

Felügyelő 
bizottság
elnöke:

Felügyelő bizottság 
tagjai:

»

»

»»

»

még mindig csak tagjaink alig 60 %-nak 
e-mail címével rendelkezünk és akiknek 
van e-mail címe, azok közül is sokan 
hetek-hónapok múlva nyitják meg elek-
tronikus leveleiket.

2011-ben ismételten változott a kamarai 
törvény, kötelezô lett a tagság. Ismételten 
jogot kapott a kamara Etikai kódex 
alkotására, melyet az országos küldött-
közgyûlés 09.24-én elfogadott. 2012. 
január 1-vel ez lesz az etikai ügyek 
megítélésének alapja. Újdonság, hogy az 
egészségügyben dolgozó nem or vosi 
diplomával rendelkezô diplo mások (pszi-
chológusok, mikrobio lógusok, stb.,) is az 
orvosi kamara kötelezô tag jaivá váltak, 
mostanság fejezôdik be regisztrációjuk.

2011. májusában már a kamarai törvény 
változásának ismeretében megyei kül-
dött gyûlésünk a választókerületeket 
módosí totta. Így lett 14 választókerületbôl 
6. Júniusban minden választókerületi 
csoportban megtörténtek a területi és 
országos küldöttek, valamint a választó-
kerületi elnökök megválasztásai. Ezek 
eredményérôl, a részvétel alacsony 
voltáról Hírlevelünk utolsó számában 
több írás is foglalkozott.

A törvény módosulása elôírta új Alap-
szabály és az Etikai kódex megalkotását. 

A két anyagot a TESZT márciusban egy 
hosszú hétvégi manrézán készítette elô, 
majd augusztus végén az új országos 
küldöttek megkapták. A két anyaghoz 
megyei kamaránk nyújtotta be a legtöbb 
módosítási javaslatot, melyek nagy részét 
a TESZT és az országos küldöttgyûlés is 
elfogadta.

És elérkeztünk napjainkhoz. Az új Alap-
szabály elôírásai szerint most tartjuk a 
tisztújító küldöttgyûlést. Engedjék meg, 
hogy megköszönjem az elnökség válasz-
tott tisztségviselôinek, név szerint  
dr. Csernus és dr. Farkas alelnök Urak-
nak, dr. Huszágh Hedvig és dr. Bajkó Éva 
titkár Úrhölgyeknek, a választókerületek 
elnökeinek, hogy az elmúlt években 
minden tekintetben segítették munká-
mat, így reményeim szerint egy jól 
mûködô, gazdaságilag egyensúlyban 

levô kamarát tudunk az új elnökségnek 
átadni. Sokan biztosan meglepôdtek, 
hogy nem indulok semmilyen tisztségért 
a választásokon. Több hónapos gondol-
ko dás után döntöttem úgy, hogy a to-
vábbiakban a megyei kamara ügyviteli 
vezetôjeként tudom a legjobban segíteni 
a megyei kamara mûködését, mivel a 
kamarai törvény módosítása összefér-
hetetlenné tette az ügyviteli szervezetben 
végzett tevékenységet minden tiszt ség-
gel és bizottsági tagsággal. Ezért, 
amennyi ben az új választott elnökség 
alkalmasnak tart rá, akkor megbíz a 
továbbiakban a megyei kamara ügyviteli 
vezetôjének és megerôsíti irodave ze - 
t   ônket, Bóna Péterné Zsuzsát, aki nélkül 
az új szervezeti felépítésû kamarát nem 
tudtuk volna ilyen zökkenômentesen 
megszervezni.

Külön kifejezem köszönetemet és 
elismerésemet megyei kamaránk Etikai 
bizottságának, amely az elmúlt években 
nagy odafigyeléssel, türe lem mel és 
szakértelemmel végezte a fura hely-
zetben is nélkülözhetetlen munkáját.

Köszönöm a Felügyelô bizottságunk el-
múlt évben lemondott elnökének és a 
„maradék” tagoknak, hogy munkánkat 
segítették korrekt, tárgyszerû vizsgála-
taikkal.

Végül remélem, hogy a most megválasz-
tott elnökséggel a jövôben még haté-
konyabban, még sikeresebben tudjuk  
mû  ködtetni megyei kamaránkat, mely 
talán hozzá fog járulni ahhoz, hogy 
tagjaink aktivitása is jelentôsen növe ked-
jen. Ugyanis a jelen helyzetben ez nélkü-
lözhetetlen. Nélkülözhetetlen, hogy or-
vosi rendünk talpra álljon és az alapvetô 
kérdésekben egységben tudjon fellépni.

Köszönöm megtisztelô figyelmeteket.

Budapest, 2011. október 26. 

Dr. kováts attila

leköszönô elnök

dr. Huszágh Hedvig

dr. Újhelyi László

dr. Nagy Zsuzsanna

dr. Farkas József

dr. Saliba Gebrail

dr. Gaál Andrea

dr. Csernus Zoltán

dr. Tolnai Katalin

Újdonság, hogy  
az egészségügyben 
dolgozó nem or vosi 
diplomával 
rendelkező  
diplo mások 
(pszichológusok, 
mikrobio lógusok, 
stb,.) is az orvosi 
kamara kötelező 
tagjaivá váltak, 
mostanság fejeződik 
be regisztrációjuk.

Külön kifejezem 
köszönetemet és 
elismerésemet 
megyei kamaránk 
Etikai bizottságának, 
amely az elmúlt 
években nagy 
odafigyeléssel, 
türe lem mel és 
szakértelemmel 
végezte a fura 
helyzetben is 
nélkülözhetetlen 
munkáját.
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Ismét elveszítettünk egy orvoskollégát….

Dr. Kéry Lajos fôorvos úr 1937-ben Budapesten 
született.

Középiskolai tanulmányait a budapesti Fasori 
Evangélikus Gimnáziumban végezte, majd a Sem-
melweis Orvostudományi Egyetemen 1962-ben 
szerzett orvosi diplomát, 1966-ban szakvizsgá-
zott. A budapesti Orthopaediai Klinikán dolgozott 
35 éven keresztül. A csecsemô-és gyermekkori 
csont- és ízületi fejlôdési rendellenességek, a tar-
táshibák vált fô irányvonala tudományos 
munkájának. Ebben a témakörben védte meg 
1981-ben kandidátusi értekezését is.

35 éves klinikai munka után osztályvezetô fôor-
vosként ment nyugdíjba, majd megszakítás nélkül 
folytatta munkáját a Szent Rókus Kórház Ortho-
paediai Szakrendelésén, melyet haláláig vezetett.

Az utóbbi években a Fehérvári úti Szakrendelô és 
az ÁEK Orthopaediai Szakrendelésén is vállalt 
munkát.

Rendkívül fontosnak tartotta a helyes testtartást, a 
rendszeres sportolást, különösen az úszást. Fel-
hívta a figyelmet a szûrôvizsgálatok fontosságára, 
ô maga rendszeresen végzett munkatársával óvo-
dai-iskolai szûréseket. Számos külföldi és hazai 
kongresszuson tartott elôadást.

Részt vett a Magyar Orvosi Kamara munkájában is 
– több éven keresztül, mint a Szent Rókus Kórház 
területi küldöttje és tagja volt az Orvosi Kamara 
Tudományos Tanácsadó testületének is.

A sárszentlôrinci családi tûzhely, mind orvosi hi-
vatásának gyakorlása során, mind mindennapi éle-
tének cselekedeteiben meghatározó volt. Életét, 
munkáját meghatározta mély vallásossága, melyet 
otthonról kapott és hozott. A Fasori Gyülekezet 
presbitere volt és a pesti Egyházmegye felü-
gyelôjeként is végezte áldásos tevékenységét. Tá-
mogatta a Fasori templom megszépülését – a leg-
nagyobb harang és az oltártér új márványlapos 
padlózatának elkészülését jelentôs összeggel.  
Ugyanígy támogatta a sárszentlôrinci templom  
harangjának vételét, a templom felújítási munkáit, 
a kupola toronyórájának javítását.

Váratlan halálhíre mindannyiunkat megdöb-
bentett. A halálos kór igen rövid idô alatt legyôzte 
az EMBERT-t, aki 49 éven át végzett orvosi 
munkát, aki mindig mindenkin segített, tanácsot 
adott mosolygós arccal, szeretettel, emberséggel, 
önzetlenül, végtelen türelemmel.

Mindannyiunk nevében tisztelettel búcsúzom.

FÔORVOS ÚR! 

ISTEN VELED! NYUGODJ BÉKÉBEN!

2011. november

Dr. verbényi Márta

Szent Rókus-Érd választókerületi elnök

Etikai bizottság 
elnöke

Etikai bizottság 
tagjai

Ügyviteli vezető

IrodavezetőAz elnökség 
2011. október 26-i ülésén 
az alábbi ügyviteli szervezetet 
bízta meg:

dr. Kováts Attila

Bóna Péterné Zsuzsa

dr. Tamás Györgyidr. Oroszi Sándordr. Krémer Ildikó

dr. Benedek László

dr. Losonci István

dr. Szabadfalvi András

dr. Gaszner Andrea dr. Kollár Ágnes

Etikai 
bizottság 

»

»
»

»

Etikai Kollégium 
tagja

» I N  M E M O R I A M

Dr. Kéry Lajos
(1937-2011)
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A 2006-os évben az egészségügyben mûkö-
dô szakmai kamarákról szóló 2006. évi 
XCVII. törvény – vagyis a korábbi kamarai 
törvény - módosítása kihatással volt az eti-
kai eljárásokra, ezeket kétsíkúvá téve. Az 
etikai eljárások szempontjából az orvoso-
kat két kategóriába osztotta a kamarai tör-
vény, mégpedig: a kamarai tagokra vonat-
kozó etikai eljárások – I. fokon – továbbra 
is a Kamara megyei Etikai Bizottságai hatás-
körébe tartoztak, míg a MOK kötelékébe 
nem regisztrált orvosokkal (akik nem vol-
tak kamarai tagok) összefüggô etikai eljá-
rások lefolytatására hatáskörrel az ÁNTSZ 
által mûködtetett Megyei Etikai Tanácsok 
kerültek feljogosításra. Az etikai eljárások 
II. fokú szakasza az OET feladatává vált, 
mely feladat elvégzése – így utólag - nem 
mondható zavartalannak, de zökkenômen-
tesnek sem. Ennek elsôdleges oka – való-
színûsíthetôen – az volt, hogy elôbbi eljárá-
si módosítás bevezetésével kezdôdôen az 
etikai eljárás szabályait a Kamara Etikai Sta-
tútuma helyett az egészségügyrôl szóló 
többszörösen módosított törvényben fogal-
mazta meg a jogalkotó, míg az etikai eljá–
rások alapja az egészségügyi dolgozók 
rendtartásáról szóló, a szakminiszter által 
kiadott 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet 
lett, annak ellenére, hogy az Etikai Statú-
tum nem került hatályon kívül helyezésre.

Az Etikai Bizottságoknak 2011. december 
31. napjáig még az elôbb felvázolt jogforrá-
sok alkalmazásával kell az etikai eljárásokat 
lefolytatniuk, azonban a minden orvosra 
kötelezô kamarai tagság visszaállításával a 
Kamara ismét jogosultságot kapott Etikai 
Kódex alkotására, melynek alapja a koráb-
ban alkalmazott Statútum lett. Az orvos-
szakma és a társadalmi követelmények fo-
lyamatos változása elengedhetetlenné tette 
az Orvosetikai Kódex az aktualitásoknak 
megfelelô módosítását is, mely követel-
mény – mint ahogyan mindannyian tudjuk 
- már viszonylag régóta váratott magára.

A MOK Etikai Kódexének aktualizálása – tehát 
- már évek óta szükséges, ám elvégzetlen fel-
adat volt - egyrészt az 1998-as évi tartalma/szö-
vegezése óta a hétköznapi életben és társada-
lomban, annak elvárásaiban beállott változások, 
és ezeknek az egészségügyi tevékenységre való 
hatása miatt, másrészt pedig a vonatkozó jog-
szabályi háttér folyamatos módosulása okán.

Az új Etikai Kódex tervezetét a MOK Etikai 
Kollégiuma és a Területi Szervezetek 
Tanácsa készítette elô a 2011–es év elején, 
a TESZT 2011. szeptember közepén ezt 

véglegesítette, amely változatot – majdnem 
100%-os arányban - 2011. szeptember  
24-én a MOK Országos Küldöttközgyûlése 
elfogadott. A megújult Etikai Kódex 2012. 
január 1-tôl való hatálybalépésétôl szolgálű 
majd - minden illetékes által elfogadott és 
elismert jogforrásként az etikai eljárások 
jogforrási - és eljárási alapjaként.

A módosulások lényegéről 
összefoglalóan:

A Kódex két alapvetô fejezetbôl áll: I. Az 
Etikai Kódex céljai, alapelvei, az orvosi hi-
vatás alapvetô törvénye, és „ II. Az orvosok-
kal szembeni etikai követelmények” címû-
ekbôl. Az egyes fejezetek alcímei konkrétan 
jelölik a bennük foglalt tartalmat, mely tu-
lajdonképpen átfogja az orvosi hivatás gya-
korlása során elvárt összes lényeges etikai–
magatartásbeli követelményt.

Az alábbiakban megkísérelem felsorolni - a 
fontossági sorrendbe állítás mellôzôsével - 
azokat a módosításokat, amelyek a régi Kó-
dex-szöveghez viszonyítottan a Kódexben 
tartalmi szempontból változásokat jelente-
nek - legyen ez kiegészítés, szövegtörlés 
vagy új rendelkezés beiktatása.

Az egyes módosítási javaslatokat beterjesztô 
személyeket sem fogom megnevezni, any-
nyit azonban jelzek, hogy néhány kivételtôl 
eltekintve a javaslatok legnagyobb része 
csupán néhány személytôl származó, mely 
magatartással a módosítási javaslatok be-
terjesztôi tanúbizonyságot tettek a vonat-
kozó szakértelmükrôl és a Kódex sorsával 
összefüggô gondosságukról is. Álláspon-
tom szerint a Kódex módosításában részt-
vevô minden elhivatottat ebbéli munkájá-
ért elismerés és megbecsülés illet, mégha 
akár csak egy-két pontosítást jelentô szó 
erejéig vett is részt az aktualizálásban.

1.) Olyan végletes szituáció kialakulásakor, 
amikor élet áll élettel szemben, akkor az 
orvosi szempontból védhetô életet kell 
elônyben részesíteni.

2.) Szintén kiegészítés az etikai vétség meg-
határozása körében az a pontosítás, amely 
konkrétan megjelöli, hogy az etikai vétség 
„….. a Kamara más belsô szabályzatában 
foglalt vagy az Orvosi Kamarán belüli vá-
lasztott tisztségbôl eredô kötelezettségnek 
a vétkes megszegése.

3.) Kiegészítés történt az orvoskollégák 
egymás közötti viszonya szabályozásában is 
az akként, hogy etikailag nem kifogásolha-
tó, ha az orvos szakmai tanácskozásokon 

Általánosságban: Az etikai kódexek, mint 
erkölcsi, etikai követelményeket összefogó 
normagyûjtemények – az adott társadalom 
– és ebben annak az egyes szakmák tagjaira 
vonatkozó, a társadalmi etikából kinövô, 
de ennél szûkítettebb, specifikusabb erköl-
csi, emberi magatartásbeli normákat rögzí-
tenek. A szakmai etikai vonulat miatt pedig 
az egyes etikai kódexek az egyes szakmák 
képviselôire, mûvelôire kifejezetten és el-
határoltan vonatkoznak, felhasználásuk pe-
dig a szakma tagjaiból felálló etikai bizott-
ságok döntéseinek alapját képezik.

Az etikai eljárások komolysága, alapossága, 
az orvosi társadalom megítélése szerinti sú-
lya és jelentôsége - álláspontom szerint – 
elképzelhetetlen megfelelôen korszerû Eti-
kai Kódex nélkül.

Az Orvosetikai Kódex az orvosetika írott 
szabályait rögzíti, tulajdonképpen a Magyar 
Orvosi Kamara etikai szabályainak írott 
gyûjteménye. Ennek egyik célja a Kamara 
orvos-védô törekvése, mely szerint a Kama-
ra, – mint az orvosokat magába tömörítô 
testület – ôrködik az orvosi hivatás tisztasá-
ga felett, védelmezi a hivatásuknak 
megfelelô magatartást tanúsító orvosokat. 
Ennek az orvos-védô tevékenységnek része 
azon orvosok az etikai eljárásokon belüli 
elmarasztalása, akik a szakma erkölcsi sza bá-
lyait, és/vagy orvosi esküjüket megszegik.

A jog, mint társadalmi rendezô jogszabá-
lyokba tömöríti az írott normáit, melyek 
közül az egészségügyi szakma képviselôire 
– evidens módon – az egészségügyi tárgyú 
jogszabályok vonatkoznak, – elsôsorban a 
többször módosított egészségügyi törvény. 
Az Etikai Statútum rendelkezéseinek min-
denkor összhangban kell lenniük az egész-
ségügyi jogszabályokban elvárt követelmé-
nyekkel, jelesül, amely magatartást az 
egészségügyi jogszabályok tiltanak, azt az 

Orvosetikai Kódex sem engedheti meg, 
amit kötelezô érvénnyel elôírnak, az alól az 
Orvosetikai Kódex sem adhat felmentést. 
Ez a követelmény a Kódex „Elôszó” címsza-
va alatt konkrétan lefektetésre is került.

Kiemelendô követelménye a Kódexnek, 
hogyha a jog (jelesül az adott, konkrét élet-
helyzetre vonatkozó jogszabályok) és az 
etika (vagyis a kódexben lefektetésre ke-
rült elvárások) nincsenek összhangban, az 
orvos feladata a jogszabályok betartása.

Az Orvosetikai Kódexben a tapasztalat sze-
rint legfontosabbnak igazolt, az orvos ma-
gatartása vonatkozásában konkrétan elvárt 
normák kerültek összefoglalásra, azonban 
többszöri utalás történik olyan – betartani 
elvárt, de le nem írt szabályokra is, amelyek 
betartása – annak íratlan volta ellenére is – 
kifejezetten követelményként jelentkezik 
az orvosszakma képviselôi vonatkozásában.

A Kódex iránymutatásként szolgál mind az 
etikai bizottságok munkájában, mind 
további döntéshozó illetékesek számára, 
de elsôd legesen az orvosi hivatás gyakor lói 
számára kell, hogy írott etikai alapként, 
követnivalóként betartásra/felhasz ná lás ra 
kerüljön, mely által az orvosi hi   vatás er-
kölcsi színvonala növelhetô. Ez utóbbi – 
reményeim szerint –  az orvos meg felelô 
rangú társadalmi elfogadottságának, és szé-
   leskörû megbecsülésének alapja is lehet.

Elôzmények: A MOK illetékesei 1998-ban 
fogadták el az Etikai Kódexbôl és az Eljárási 
szabályokból álló Etikai Statútumot. Az eti-
kai eljárások e normagyûjtemény alapján 
folytak, melyek - az idôközben változó tár-
sadalmi elvárásoknak megfelelô - korszerû-
sítése dr. Ulbing István Etikai kollégiumi 
elnöksége alatt kezdôdött el. Ezeket a mó-
dosítási javaslatokat a KT azonban nem tá-
mogatta így nem is kerültek az OKGY elé.

Tájékoztatás	a	MOK	

Etikai 
kódexéről

A Kódex 
iránymutatásként 
szolgál mind az etikai 
bizottságok 
munkájában, mind 
további döntéshozó 
illetékesek számára, 
de elsődlegesen az 
orvosi hivatás gyakor-
lói számára kell, hogy 
írott etikai alapként, 
követnivalóként 
betartásra/felhasz ná-
lás ra kerüljön, mely 
által az orvosi hi   vatás 
er kölcsi színvonala 
növelhető. Ez utóbbi – 
reményeim szerint 
–  az orvos meg felelő 
rangú társadalmi 
elfogadottságának, és 
szé    leskörű 
megbecsülésének 
alapja is lehet.

A MOK Etikai Kódexének 
aktualizálása  

– tehát - már évek  
óta szükséges, ám 

elvégzetlen feladat volt

 A megújult Etikai Kódex 
2012. január 1-től való 

hatálybalépésétôl 
szolgál majd - minden 

illetékes által elfogadott 
és elismert jogforrás-

ként az etikai eljárások 
jogforrási - és eljárási 

alapjaként.
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nak szakmai és erkölcsi fejlôdéséért, de az 
orvos-szakmai szemléletük helyes kialakítá-
sáért, orvosi és emberi személyiségük fej-
lesztéséért is felelôs.

17.) A Kódex egésze a korábbinál foko-
zottabb mértékben fordít gondot az orvosi 
hivatás társadalmi megbe csülésének növe-
lésére. Ez a tendencia érezhetô abban a 
kiegészítésben is, mely a régi elvárás 
mellett rögzíti, hogy az orvosnak az orvosi 
hivatás gyakorlása mellett kerülnie kell 
minden olyan tevékenység végzését is, 
amely az orvosi hivatás tekintélyét 
veszélyezteti.

18.) Ugyanakkor pontosításra került az, az 
etikai vétséget megalapozó élethelyzet, 
amikor az orvos a másik orvosnak elônyt 
ajánl a beteg küldéséért. Ez akár diagnoszti-
kus, akár terápiás céllal történik, etikai vét-
ségnek minôsül.

19.) Az orvos közéleti szereplése körében 
az új Kódex szerint az orvosnak már nem 
csupán a dohányzás, az alkoholizmus, a 
dopping szerek és a drogfogyasztás min-
den formája ellen kell felemelnie a szavát, 
hanem az elôbbieken túlmenôen, emberi 
egészségre bármely módon negatív módon 
ható életvitel minden formája ellen is.

20.) Szintén az orvosi kar megbecsülésére 
törekvést fejezi az a követelmény, amely 
szerint a testületeket és intézményeket 
érintô kérdésekben a nyilvánosság elôtt 
csak a kérdésben felkészült, tájékozott és 
illetékes orvos nyilatkozhat, akinek azon-
ban a nyilatkozattételt megelôzôen 
egyértelmûen meg kell jelölnie, milyen 
minôségében mond véleményt, tesz nyilat-
kozatot.”

21.) A szankciók körében tett újítás a kama-
rai tanácskozások etikai követelményeivel 
kapcsolatosan, hogy amennyiben a tanács-
kozásokon az érintettek – a választott 
tisztségviselôk és testületi tagok – egy adott 
választási cikluson belül háromszor meg-
sértik a jelenlétükkel összefüggô etikai kö-
vetelményt úgy, hogy távollétüket vagy a 
befejezés elôtti távozásukkal kapcsolatos 
bejelentési kötelezettségüknek nem tesz-
nek eleget, ez – az új Kódex tartalma sze-
rint etikai vétségnek minôsül.

22.) a “Gazdasági intézkedések orvosetikai 
vonatkozásai” címû fejezet kommentár ré-
szében – mintegy ajánlásképpen került el-
fogadásra, hogy olyan helyzetben, amikor 
az optimális betegellátásnak gazdasági kor-
látai vannak, javasolt a gazdasági korlátok 
miatt elmaradt vagy elhúzódó kivizsgálás 

vagy gyógyulás tényét dokumentálni, 
ugyanis az orvos felelôssége egy bekövet-
kezett egészségkárosodás esetén csak így 
hárítható el.

Az új Kódex-szövegben a korábbihoz 
képest új rendelkezések is elfogadásra 
kerültek. Ilyen a Kódex területi hatályának 
meghatározása – a tag által Magyarország 
területén elkövetett etikai vétségekre 
terjed ki – mellett a személyi hatály kon-
kretizálása – a kamarai tagokra terjed ki –, 
valamint, hogy rendelkezései megfelelôen 
irányadóak nem orvosi, fogorvosi dip-
lomával rendelkezô kamara tagok számára 
is. Szintén új rendelkezés a túlmunkával 
összefüggôen, hogy mind a vezetô tiszt-
séget betöltô orvosok, mind az alkalmazotti 
szférában elhelyezkedôk etikai vétséget 
követnek el, ha a vonatkozó, hatályos 
jogszabályokban rendelt kötelezô túlmun-
kán túlmenôen munkavégzésre kötelezik a 
munkavállalót, illetôleg alkalmazottként 
elfogadják ezt a kötelezést. A szankciók 
körében elfogadásra került új rendelkezés 
az, hogy amennyiben az orvosok egymás 
közt vagy más egészségügyi dolgozótól 
hálapénzt fogadnak el, úgy ez a kamarából 
való kizárás etikai büntetést vonjon maga 
után.

Összességében: A módosított Kódex szelle-
misége az eddiginél kifejezôbben és ponto-
sabban, konkrétabban rögzíti az orvossal 
szembeni követelményként az olyan maga-
tartás elvárását, amely az orvos-szakma 
képviselôinek társadalmi összmeg be csü-
lését növeli, az orvosok szakmunkája iránti 
társadalmi bizalmat fokozza. Ilyen magatar-
tásra kell törekednie minden orvosnak 
mind az orvosok egymás közötti, mind a 
társadalom más tagjaival szembeni kapcso-
latukban is. Ennek elmulasztása már önma-
gában is alkalmas lehet etikai vétség megál-
lapítására. Emellett az új Kódex-szöveg 
kifejezetten védelmet nyújtó az etikai nor-
mákat betartó orvosok számára, azonban 
ennek alapvetô követelménye az Etikai Kó-
dex ismerete, és a benne lefektetett nor-
mák pontos, konzekvens betartása.

Dr. Farkasné Dr. PatakFalvi-vigh katalin 
MOK PMTESZ jogtanácsosa

tesz kollégája szakmai vagy tudományos 
munkájára kritikai észrevételt azzal, hogy 
ennek konstruktív szándékúnak kell lennie, 
továbbá azzal, hogy ennek során is tiszte-
letben kell tartania kollégái személyiségi 
jogait és emberi méltóságát, valamint a jó 
kollegiális viszony fenntartását is.”

4.) Szintén lényeges pontosítás történt a 
szakmai ranggal bíró, közéleti szerepet vál-
laló, és ezáltal a közéletben széleskörben 
ismert orvos magatartására vonatkozóan, 
mely során külön kiemelésre került, hogy 
tôle különösen elvárt magatartás az etikai 
szabályok betartása, mivel mind magatartá-
sa, mind az esetlegesen megállapított etikai 
vétsége is általánosítható az ôt ismerô sze-
mélyek által, így a közvélemény ebbôl az 
orvostársadalom egészére vonhat le nega-
tív következtetést.

5.) A páciens /beteg magatartásának az or-
vos általi értékelése körében tartalmi ponto-
sítás történt akként, hogy az orvosnak nem 
csupán a beteg betegsége természetét és a 
szenvedések okozta ingerlékenyebb lelkiál-
lapotát kell figyelembe vennie, hanem az 
egyedi eset lényeges körülményeit is.

6.) Az orvosnak a beteg ellátásának vállalása, 
illetôleg annak megtagadása joga körében a 
korábbi szövegrész kiegészült azzal, hogy 
eme jogaival az orvos nem csupán a hatályos 
jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel 
és alapján élhet, hanem a kezelés elválla lása 
vagy megtagadása-beli döntésében tu   dását és 
tapasztalatát is figyelembe kell vennie.

7.) Arra az esetre vonatkozóan, ha az 
orvos úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik 
meg fe lelô szakmai képességekkel vagy a 
szük séges lehetôségekkel ahhoz, hogy el-
vál lalja vagy folytassa a beteg kezelését, 
ak kor – az errôl való megfelelô idôben 
történô tájé koz tatás mellett – a beteget 
megfelelô or voshoz kell átirányítania 
még a prog resszív kórlefolyású esetekben 
is. Fontos, új kiegé szítés, hogy átirányítás 
esetén – amennyiben az átvételi 
kötelezettség fenn áll – a beteg átvéte-
lének megtagadása etikai vétség.

8.) Szintén tartalmi pontosítás, a gyógysze-
rek hatékonyságával vagy hatástalansága, 
avagy mellékhatása kapcsán, hogy amel-
lett, hogy az orvosnak meg kell gyôzôdnie 
az általa rendelt gyógyszerek elôbb felso-
rolt jellemzôirôl, amennyiben az orvosnak 
az adott gyógyszer elôbb felsorolt bárme-
lyik jellemzôje tudomására jut, vagy azt 
bármely egyéb módon észleli, úgy a kezelé-
sen idôben változtatni kell.

9.) A szervátültetés témakörben fontos ki-
egészítés, hogy az új Kódex szerint min-
den, a szervátültetéssel kapcsolatos hatá-
lyos jogszabályi rendelkezés vétkes 
megszegése etikai vétség.

10.) Az új Kódex kommentárjának kiegé-
szítéseként került elfogadásra akörben, 
hogy az orvos erkölcsi kötelessége, a szak-
ma szabályainak betartása mellett a racio-
nális gazdálkodásra való törekvés, az, hogy 
mivel az orvosok az etikai alapelveknek  
a gazdasági korlátok miatt sokszor csak  
részben tudnak megfelelni, így az egyes eti-
kai eljárásokban hozott döntésekben ez 
utóbbi körülményt szintén javasolt figye lem-
bevenni.

12.) Kifejezett orvosetikai követelmény-
ként került megfogalmazásra az orvosok 
egymás közötti kapcsolata, így különösen 
az egymás közötti kölcsönös kollegiális ma-
gatartás körében a megfelelô egészségügyi 
ellátás érdekében történô szakmai 
közremûködés és együttmûködés követel-
ménye.

13.) Szintén az orvosok egymás közötti 
kapcsolatára vonatkozóan kiegészítésre ke-
rült az orvosi tanácskozás, konzílium illet-
ve szakvizsgálat légkörével összefüggés-
ben, hogy ez minden esetben kollegiális, 
udvarias és tanácsadó hangvételû kell, 
hogy legyen. Ezek minden tagjára vonatko-
zó követelmény a kioktató hangvétel, illet-
ve ilyen beszédstílus kerülése.

14.) A beteget küldô orvos tájékoztatás-
adási kötelezettségével összefüggésben az 
új Kódex-szöveg a régi szövegezés megtar-
tása mellett azzal egészült ki, hogy a célin-
tézet megválasztásánál is mérlegelendô 
szempont lehet a beteg kérése, azonban az 
ilyen döntésnél a küldô orvosnak az egész-
ségügy aktuálisan hatályos rendjét is figye-
lembe kell vennie,és a továbbküldés csak 
ennek keretein belül történhet.

15.) A pontosítás nem csupán kiegészíté-
sekben, hanem egyes részek/szavak törlé-
sében is megnyilvánult, mint ahogyan pl. 
„a kutatás, oktatás és orvosbiológiai kísérle-
tek etikai szabályai” megnevezésû 
fejezetbôl törlésre került az oktatás szó, mi-
vel a fejezetben tulajdonképpen oktatásról 
nem rendelkeznek a Kódex alkotói.

16.) A vezetô orvos a pozíciójával 
összefüggô, a beosztottjai vonatkozásában 
fennálló fokozottabb felelôssége körében 
kommentár-kiegészítés történt akként, 
hogy az orvos-vezetô nemcsak beosztottai-

Mivel az orvosok az 
etikai alapelveknek  
a gazdasági korlátok 
miatt sokszor csak 
részben tudnak 
megfelelni, így az 
egyes etikai eljárá-
sokban hozott 
döntésekben ez 
utóbbi körülményt 
szintén javasolt 
figye lem bevenni.

A Kódex egésze  
a korábbinál foko-

zottabb mértékben 
fordít gondot az 

orvosi hivatás 
társadalmi  

megbe csülésének 
növelésére.

új rendelkezés az, 
hogy amennyiben az 

orvosok egymás közt 
vagy más 

egészségügyi 
dolgozótól hálapénzt 
fogadnak el, úgy ez a 

kamarából való 
kizárás etikai 

büntetést vonjon 
maga után.
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dern (és vesztébe rohanó) világ mai sza-
bályai szerint int és jelzi, hogy ebben 
nem akar résztvenni. Ma „használatos” 
erkölcsi normáink szerint mindkét meg-
oldás jogos és elfogadható.

Tehát itt teljesen felesleges azokhoz szól-
ni, akik a második megoldást választják. 
Akik úgy vélik, hogy csak egy életük van. 
Én azokkal váltanék néhány szót, akik-
nek eszébe jut, hogy a megmaradásun-
kat eddig biztosító elôdeinknek is csak 
egy élete volt és errôl még csak nem is 
tettek említést. Tettek azonban mást. El-
érték, hogy eddig és mégis és csodák 
csodája, megmaradtunk.

Nehéz feladatok várnak az ôrizôkre, a 
maradókra. Legyenek ôk kényszerbôl, 
vagy meggyôzôdésbôl maradók.

A feladatok között természetesen ott van 
az is, hogy a mindenkori vezetôinkbôl 
kikényszerítsék a legjobb megoldásokat. 
És feladataik között van az is, hogy pró-
bálják minden eszközzel maradásra bírni 
a távozni akarókat. A kérdés összetettsé-
gét bizonyítja, hogy a távozás puszta kilá-
tásba helyezésének figyelemfelhívó fel-
használása lehet ilyen eszköz is.

Nem hálás az ilyen feladat egy süllyedô ha-
jón. De a léket már foltozták be menet köz-
ben is és volt már olyan mentôcsónak, 
melynek utasai visszakérezkedtek az immá-
ron dagadó vitorláv  al haladó hajóra. Arra, 
amelynek gyomrából a vizet nem az ôk verí-
tékes munkájával szivattyúzták ki.

Persze voltak olyanok is, akik más, büsz-
kébb hajókról dagadó mellel integettek 
vissza, miközben a zenekar tust húzott 
nekik.

De emlékezzünk csak! A csodás Titanic 
utasai szívesen elfogadták volna egy 
lélekvesztô kényelmetlen fedélzetét is, 
ha az biztos partra vitte volna ôket.

Kis magyar gályánk most megkísérli a 91 
éves szükségállapot Bermuda három-
szögébôl való kitörést. A másik – több 
változatban kipróbált módszer –, mint 
láttuk, sorozatosan kudarchoz vezetett s 
még közelebb kerültünk a véghez.

Én azokkal értek egyet s azokra vagyok 
büszke, akik ráéreznek arra, hogy ez a 
kísérlet nem egy akármilyen kihívás.

Ismét és ismét egy körorvost kell emle-
getnem.

Úgy hívták, hogy Németh László.

Járt itt, járt amott, még Moszkvába is el-
ment. De minden idegszálával ezt a kis 
hazát szolgálta.

Pedig…

Magam most jártam végig küzdelmes éle-
tem régvolt színhelyeit. Sok helyen lát-
szólag romokban találtam egykori mun-
kám szemmel látható eredményeit. De 
találkoztam az általam meggyógyítottak-
kal, a világra segített gyermekekkel és 
utódaikkal, meg azzal a csodával, hogy a 
legnagyobb nyomorban élve (melyben 
annak idején osztoztam velük) sem felej-
tettek el. Ha újra kellene csinálni, higy-
gyétek el, újrakezdeném.

A szellemi szükségállapot folytatódik.

Aki segíteni tud, segítsen. A leggyengébb 
is képes lehet valamire.

Ötlettel, okos tanáccsal, intô szóval is.

Ha kell.

-.-

Kelt a Partiumbéli Szilágyságban, 
Kusalyban, elsô körzetem központjában, 
a vendégmarasztaló sár szeretetteljes vi-
lágában, fél évszázad után, 2011. július 
6-án.

szász istván t.

Magyarországot 91 évvel ezelôtt olyan 
békefeltételek aláírására kényszerítették, 
melyeket, ha bárki közülünk veszi a fá-
radtságot és elolvassa azokat, megállapít-
hatja, hogy megsemmisítésére találtak ki.

Nem ezeken az oldalakon kell ennek 
okairól beszélni, csupán arra figyelmez-
tetek, hogy azok távolról sem azonosak a 
közszájon forgókkal vagy azokkal, me-
lyeket kritikus vagy akár önkritikus el-
mék az eltelt évtizedek során elénk tálal-
tak. Az érdeklôdô elmélkedônek talán a 
globalizáció szárba szökkenésének tanul-
mányozása adhat némi támpontot.

A helyzet az idôközben tapasztalt és átélt 
legkülönfélébb nemzetközi erôviszonyok 
között egyben azonos volt. Mindenkor 
kiszolgáltatottak voltunk és szükségmeg-
oldásokkal kellett a túlélést vagy esetleg 
némi rehabilitációt megkísérelnünk.

Mai helyzetünk sem különbözik ettôl, 
csak errôl nem illik beszélni. Voltak 
ugyan olyan szakaszai az eltelt közel  
egy évszázadnak, amikor megpróbáltunk 
valamivel többet a túlélésnél és voltak 
kis sikerek is, de csak részsikerek és  
itt nem az átmeneti terület vissza-
szerzésekrôl beszélek, bár ezek is ideso-
rolhatók.

Legnagyobb gondolkodóink sora figyel-
meztetett arra, hogy nem áll módunkban 
külön kezelni sorsunkat a világban zajló 
folyamatoktól, de azt is elmondták, hogy 
ha nagy közös problémák megoldására 
rácsatlakozva, netán ilyen kísérletek élé-
re állva próbálkozunk saját gondjaink 
megoldásával, talán még lehet esélyünk.

Az utóbbi nagyjából háromnegyed szá-
zad arról szólt, hogy akarva akaratlanul 
kiszolgálói politikát folytattunk s csak, 
mint parázs a hamu alatt lehetett jelen a 
saját érdek.

Az eltelt szûk évtized ennek a politiká-
nak is egyik nagy kudarctörténete volt.

Most egy a fent említetthez hasonló kí-
sérlet folyik. Hogy mennyiben jól és 
mennyben rosszul? Errôl nem itt kell be-
szélnünk, de elkezdôdött.

Minden gondolkodó értelmiségi láthatja, 
hogy egy-két generáción belül számunk-
ra végzetes fordulatot eredményezhet 
az, ami a világban történik és ami az ed-
digiekben velünk történt.

Minekutána ezt látja, két dolgot tehet.

Vagy a „szükségállapotunkat” megelôzô 
ezer vagy több ezer esztendô ki nem 
mondott természetességével próbál ten-
ni és vállalja ennek terheit, vagy a mo-

EGY 91 ÉV ÓTA SZÜKSÉGÁLLAPOTBAN 
ÉLŐ ORSZÁGNAK MOST SZELLEMI 
SZÜKSÉGÁLLAPOTNAK IS NEVEZHE-
TŐ HELYZETÉBEN, A SZINTÉN SZÜK-
SÉGÁLLAPOTÁVAL KÜZDŐ EGÉSZ-
SÉGÜGYÉT KELLENE ÁTMENTENIE A 
REMÉLT JÖVŐNEK.

Az utóbbi nagyjából 
háromnegyed század 
arról szólt, hogy 
akarva akaratlanul 
kiszolgálói politikát 
folytattunk s csak, 
mint parázs a hamu 
alatt lehetett jelen a 
saját érdek.

Az eltelt szűk évtized 
ennek a politikának 
is egyik nagy  
kudarctörténete volt.

A szellemi  
szükségállapot  

folytatódik.

Aki segíteni tud, 
segítsen. 

A leggyengébb is 
képes lehet valamire.

Ötlettel,  
okos tanáccsal, 

 intő szóval is.

15

Támogassa 2011. évi 

adója 1 %-val 
a “Pest Megyei Orvosokért” Alapítványt

Adószám: 18679494-1-43

A 2010. évi adó 1-%-át -51.669 Ft- köszön-
jük, melyet a NAV az alapítvány számlájára 
át utalt. Az összeget a 2012. évben ese-
dékes XIX. Pest megyei orvosnapok támo-
gatására tartalékoljuk.

Támogatásával hozzájárul az alapítvány  
céljai megvalósításához. Az alapítványról 
a www.pmok.hu oldalon részletesen 
tájékozódhat.                                                                           

 Dr. szász t. istván                                                                              
kuratórium elnöke
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get képviselnek, sok-sok értékkel. Hazafi-
sággal, nemzettudattal, szorgalommal, be-
csülettel és a hívôkkel együtt minden 
undorítót undorodva kerülve.

Nos, ôk is láthatják, hogy ami velünk tör-
tént az meghaladja a józanész minden 
képzelôerejét. Látják a nagy kísérletet, an-
nak bátorságával és gyengéivel együtt. És 
látják azokat is, akik hatalom visszaszerzô 
erôlködésükben mit sem törôdnek a nem-
zet közösségének érdekeivel. Nekik is tud-
ni kell, hogy elérkezett a nagy megméret-
tetés pillanata, hogy nem lehet semmit 
sem elintézni sopánkodással, elméletek 
bizonygatásával, idôben, térben való ide-
oda mutogatással, szûklátókörû önös érde-
kek szemüvegén át ítélkezvén, hanem 
csak és csak munkával, kitartással, egymás 
iránti jószándékkal, bizalommal s fôleg ál-
dozatvállalással. Ez utóbbi pedig minden-
kor a legnehezebb. Mert nem helyette-
síthetô szavakkal.

Közben azonban – éppen sajátosan nehéz 
történelmi sorsunkból kifolyólag kapott 
ráadásként – egy nekünk szánt és egyma-
gában is hatalmas történelmi feladatnak is 
eleget kellene tennünk. Meg kell találnunk 
annak a módját, hogy a homogenizáció 
buta vágyálmában nevelkedett szomszé-
dok megértsék, miszerint céljuk elérhetô, 
de hiábavaló, mert velünk együtt zuhan-
nak a történelmi semmibe. Esély a megma-
radásra csak együtt lenne. E gondolatnak 
az elplántálása eddig utópiának bizonyult, 
de mégis elkerülhetetlen célkitûzés.

Egy világrend reng körülöttünk. Új kor-
szak viharos hajnalán élünk. Ráadásul 
olyan térségben, ahol igényeinket nálunk 
gazdagabbak alakították, ahol igényeink 
ezt a szintet soha el nem érhetik, mert rö-
videsen azoknak is le kell mondaniuk 
errôl, akik ezt eddig (jórészt a mi kárunk-
ra) még képesek voltak fenntartani és ki-
elégíteni a maguk számára.

Múlt, jelen és jövendô ígéretei és rossz 
példái (reklámjai) által félrevezetve, érté-
keinket elhullajtva, tehát éleslátásunkat is 
elveszítve állunk itt és azokban kell bíz-
nunk, akiknek romeltakarítás közben kell 
elhitetniük velünk, hogy kevesebb igényt 
is lehet okosabban beosztani. Hogy a fo-
gyasztói társadalom hatalmas csalóka ál-
mait mi már soha el nem érhetjük. Hogy a 
képernyôk felerôsödve ordító hazug rek-
lámjai egy pusztuló világ karikatúrái.

De nem is lenne igazán jó azokat az álmo-
kat elérnünk, mert a röviddel utána elke-
rülhetetlenül bekövetkezô nagy zuhanás 
még fájdalmasabb lenne.

El kell kezdenünk egy józanész vezérelte 
világra való felkészülést, mégpedig 
elsôként. Meg kell találnunk a megôrizendô 
értékeket és meg kell jelölnünk azokat, 
melyeket homokzsák módjára kell kivet-
nünk a szél kergette s idônként a földhöz 
verôdô hôlégballonunk gyenge kosarából. 
Elsô pillanatra mindez egy rettentô láto-
másnak tûnhet, de ha elôttünk élt generá-
ciókra gondolunk s arra, hogy ennek a lát-
szólagos visszalépésnek semmit sem kell 
érintenie a valódi értékekbôl, akkor más-
ként állhatunk hozzá.

A mi munkánk tehát az, hogy ebbôl a történel-
mi balsors, emberi kettôsmérce, kapzsi igé-
nyek és haragok által körülvett országból, is-
mét élhetô hazát építsünk a most következô 
kor szellemét elôre megsejtve, annak meg-
felelve, annak számunkra elônyös szabá-
lyait jól kihasználva, azt elfogadva, sôt 
mindennek elébe menvén.

Mindezt pedig okosan, ésszel s minél több 
hittel. Mert az adhatja ehhez a nehéz és 
egyelôre nem sok megértés kísérte mun-
kához a legnagyobb támogatást.

A pénz vezérelte korszak a nemlétezô 
pénz szakaszába lépve elindult saját vége 
felé. Az értelmes munka vezérelte korszak 
elindítása már a mi dolgunk. És most nem 
elég azt mondani, hogy: és ez nem is ke-
vés. Mert tudjuk, hogy ennél több. Sokkal 
több. Rettentôen nehéz, sokféle és óriási 
erôfeszítést igényel.

De az emberiség e váratlanul nagy útelága-
zásánál állván ez lehet az egyetlen irány. A 
másik kettô a pusztulás vagy az, amelyik 
nem is létezô csalfa délibáb.

Advent szent várakozása az idén ezt a felis-
merést nyújtja nekünk. Az örök élet remé-
nye mellett, földi életünk berendezésének 
új módozatait kell kidolgoznunk. Elôl ha-
ladva, de másokkal együtt.

A Megváltóra váró nemzetnek és minden 
becsületes magyarnak most ebben a vára-
kozásban is kell élnie.

Tettekre és áldozatokra készen.

Kívánok erôt adó adventet és áldott a kará-
csonyt!

Leányfalu, 2011 adventjére készülvén

Kedves Barátaim!

A napfényes hetek emlékeit lopakodó kö-
dök lepik el s a késô ôsz elszegényedô 
pompája már fagyosan szikrázó hermelin-
palástok után nyújtózkodna. A múló év 
élményeit betakarító tekintet íve elér a túl-
só határra, s alatta bizony ott nehézked-
nek a fényeket takarni kívánó párák. Még 
kellemetlen leheletük is érezhetô.

Miközben a belôlünk éledt bátorságra és 
ezzel egyidejû, de ugyancsak köztünk 
termô gonosz ármányra figyelünk, remé-
nyek és aggodalmak közt tévelygô keser-
ves lelki tusáinkat feloldja a várakozás 
szent hangulata.

Ismét itt van az advent. Ismét megszületik a 
remény, sôt a bizonyosság. Embernek a hit 
általi örökélet, nemzetnek a meg maradás – 
hit által szerzett küzdô képességre alapozott 
– erôs reménysége.

És szól az ige és figyelmeztet. Lásd a titkot, 
a bûneid miatt elôled rejtôzködôt, azt, 
amelyik egyszer már testet öltött és most 
is veled van, csak bûneid hályoga eltakarja 
szemeid elôl.

Lássad az Urat!

Az ű kegyelmébôl küldhetem immáron fél 
évszázada Tinéktek adventi leveleimet s 
ez évben sem az egyének, hanem a nem-
zet érdekei mozgatják meg évvégi összeg-
zést óhajtó gondolataimat. A közösség ér-
dekei, azé a közösségé, amelynek földi 
ésszel szinte elképzelhetetlen igazságta-
lanságokat kellett elszenvednie. Olyano-
kat, amelyeknek puszta felidézése, sôt 
amelyek következményeinek naponta 
megélt megaláztatásai is elemi felháboro-
dást ébresztve pusztítják Trianon óta seb-
zett lelkünket. S ami e csapdahelyzetnek 
rémes sajátja, elszenvedik ezt tudtukon 
kívül és ezer formában és az életnek szá-
mos területén azok is, akik nem ismerik e 
sebeket vagy akik ismerik, de elmenekül-

tek azok látása elôl, sôt azok is, akiket 
örömmel tölt el ez a kín. Igen még ôk is 
megszenvedik, hol itt, hol ott, hol ilyen, 
hol olyan formában. De rejtett szándékok, 
pusztító gyûlölet, alaptalan bosszúvágy ál-
tal hajtva nem tudják, nem akarják felis-
merni.

Nevezték ezért már hazánkat népek Krisz-
tusának, bár ezt már elôbb kivívta magá-
nak a lengyelség, s éppen az ô példájuk 
mutatja, hogy a legnagyobb mélységekbôl 
is lehet talpra állás. Hiszen ôket volt idô, 
hogy letörölték a térképrôl s most, ím, 
már azon igyekeznek politológusok, hogy 
középhatalmi státusra törekvésüket ele-
mezgessék (kárhoztassák).

Magyarország most egyenesedett fel is-
mét, az örök történelmi mérlegen egyen-
súlyozván. És láthatatlan kezek már mo-
toznak a kényes mûszeren.

Advent azonban ismét csak üzen. Várako-
zásban születô, várakozásban nevelkedett, 
várakozásban megôszült korosztályoknak 
üzen. Vegyétek észre az Urat, higgyétek 
erôs hittel azt, hogy: „ az nem lehet …”. 
Nem lehet, mert mindennek oka van és 
célja és a mi kálváriánk valami olyan hihe-
tetlen módon – szinte csak – szenvedésre 
kiépített út, hogy az nem lehet a véletlen 
mûve. Ha pedig nem az, akkor végig kell 
járni. Ha pedig végig kell járni, mert egy 
számunkra kijelölt út, akkor azt is tudnunk 
kell, hogy amennyiben úgy járjuk végig, 
amint azt kell, csak siker lehet a vége. 
Vagyis egy nagy megtisztulást követô meg-
maradás.

És ez az a pillanat, amikor azokhoz is szól-
nunk kell, akik nem a hit felôl, de a keresz-
tény emberhez hasonlatos jószándékkal 
közelítik ezt a nagy gondot, ezt a roppant 
feladatot. Nekik sem mondhatok mást, 
legfeljebb máskén fogalmazhatom meg 
ugyanazt. Ismerem ôket. Sokan vannak és 
egy történelmi korszak után kialakult réte-

ADVENTI 
LEVÉL           2011.

SZÁSZ ISTVÁN TAS    

Ismét itt van az 
advent. Ismét 
megszületik a 
remény, sőt a 
bizonyosság. 
Embernek a hit általi 
örökélet, nemzetnek 
a meg maradás –  
hit által szerzett 
küzdő képességre 
alapozott – erős 
reménysége.

A mi munkánk tehát  
az, hogy ebből a 

történelmi balsors, 
emberi kettősmérce, 

kapzsi igények és 
haragok által körülvett 

országból, ismét élhető 
hazát építsünk...
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Pályázni jogosult:
•	 Minden	Pest	megyében	praktizáló	or-

vos, aki tagja a MOK Pest megyei Te-
rületi Szervezetének.

A pályázat tárgya:
•	 A	továbbképzô	egyetemek	által	meg-

hirdetett kötelezô szinten tartó tanfo-
lyamok támogatása esetenként 
20.000 Ft-al.

Pályázati feltételek:
•	 Pályázati	adatlap	benyújtása.
•	 Az	 elmúlt	 három	 évben	 folyamatos	

Pest Megyei Orvosi Kamarai tagság.
•	 Rendezett	kamarai	tagdíj.
•	 Egyéb,	hasonló	jellegû	támogatásban	

a továbbképzési ciklus 5 éves perió-
dusában nem részesült.

•	 A	támogatás	csak	természetes	sze-
mélyekre vonatkozik.

A pályázat elbírálása:
A támogatásban a 2011. évben – a beér-
kezés sorrendjében – az elsô 50 pályázó 
részesül, mivel a tagi szolgáltatási 
keretbôl erre a célra 1 millió Ft áll ren-
delkezésre.

A pályázatot megyei kamaránk elnöksé-
ge bírálja el.

A pályázati támogatási keret kimerülését 
követôen beadott pályázatokat sajnálato-
san már nem tudjuk kielégíteni.

A pályázat eredményérôl minden pályá-
zót írásban/e -mailben értesítünk.

A pályázati adatlapot (pályázati adatlap a 
megyei kamara honlapjáról tölthetô le: 
www.pmok.hu) és annak mellékleteit 
faxon, vagy postai úton, vagy e-mailben 
(aláírva és bescannelve) kérjük eljuttatni 
a következô címek egyikére:

MOK Pest Megyei Területi Szervezete
1115 Budapest, Fraknó u. 26/b fsz. 3.
FAX: 06-1-312-4040
E-mail: iroda@pmok.hu

A pályázat benyújtásának ideje: 
folyamatosan, legkésôbb 2011. decem-
ber 31.

A pályázó a megítélt támogatást az adat-
lapon megadott számlaszámra átutalással 
kapja meg, amennyiben az adatlapon 
szereplô mellékleteket is beküldte.

Budapest, 2011. október 1. 
MOK Pest megyei Területi Szervezet 
képviseletében: 

Dr. kováts attila

 elnök

A pályázat célja a Pest megyében praktizáló 
orvosok szakmai továbbképzésének és gyógyító 
munkájának támogatásán keresztül elősegíteni a 
Pest megyei betegellátás minőségi javulását.

Ismét bizonyítottak sportolóink 
a 2011-es világbajnokságon!
A rendkívül szűkös anyagi keretek ellenére (nagyrészt önerőből) 
a 32. Orvos Világbajnokságon résztvevő kollegáink megint ismertté 
tették Magyarországot. 

A tenisz világbajnokságot a Csehországi Karlovy Vary-ban tartották.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

TOVÁBBKÉPZÉS 
TÁMOGATÁSÁRA

Férfi egyéni 55+ kategória:
Dr. Orosz György 2. hely
Férfi egyéni 40+ kategória:
Dr. Klekner Álmos vigasz 2. hely
Férfi egyéni nyilt hozzátartozói kategória:
Dr. Orcsik Mihály 1. hely
Férfi páros 55+ kategória:
Dr. Orosz György – Dr. Móritz András 1. hely
Férfi páros 50+ kategória:
Dr. Orcsik Mihály vigasz 3. hely
Nôi egyéni nyílt kategória:
Dr. Bágyi Kinga 1. hely
Nôi egyéni 75+ kategória:
Dr. Riha Éva 2. hely

Nôi páros nyílt kategória:
Dr. Bágyi Kinga 1. hely
Nôi páros 45+ kategória:
Dr. Király Gabriella 2. hely
Nôi páros 75+ kategória:
Dr. Riha Éva 2. hely
Vegyes páros nyílt kategória:
Dr. Bágyi Kinga  – Dr. Klekner Álmos vigasz 1. hely
Vegyes páros 65/75+ kategória:
Dr. Kovács Viktor 2. hely
Vegyes páros 70/75+ kategória:
Dr. Riha Éva 2. hely

Versenyzôinknek gratulálunk és kollegáinkat, barátainkat szeretnénk arra bíztatni, hogy a 2012. 
szeptemberében Olaszországban, Cernában megrendezésre kerülô Orvos Tenisz Világbajnokságon 
minél nagyobb számban vegyenek részt.

A következô érmek születtek:

Nem kisebb a büszkeségünk a 32. Orvos Világjátékon elért eredmények tekintetében sem. A helyszín 
Grand Canarian las Palmas volt. Ötvennégy ország közel 2000 orvosa, gyógyszerésze, állatorvosa 
mérte össze erejét 24 sportágban. Magyar versenyzô az idén kevesebb volt, betudva az igen magas 
nevezési díjaknak. A MOK a Magyar Orvosok Sportegyesületén keresztül erejéhez mérten, minimális 
támogatást tudott biztosítani annak a tíz orvosnak, aki öt sportágban vett részt a versenyeken.  
A legtöbben atlétikában indultak de volt tollaslabdázó, asztaliteniszezô, úszó és erôemelô is.

Összesen 28 érmet nyertek – ebbôl 14 arany, 8 ezüst és 6 bronzérmet.
A legeredményesebb kollega Dr. Rádi Imre kiskunfélegyházi háziorvos volt, aki atlétikában  
3 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmet szerzett.
Dr. Bogás Judit (Környe) 3 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet,
Dr. Jeremiás Attila atlétikában és erôemelésben 3 arany és 1 ezüstérmet,
Dr. Tombos Attila tollaslabdában 2 arany és 1 bronzérmet, leánya
Dr. Tombos Andrea ugyanebben a sportágban aranyérmet nyert.
Dr. Sági László és Kuti Sándor asztalitenisz párosban 1. helyezett,
Dr. Pálos Péter úszásban bronzérmes, 5 km-es öbölátúszásban aranyérmes lett.
1012-ben Törökország ad otthont a 33. Orvos Világjátékoknak.
A veterán atléták Fedettpályás Európa bajnokságán Dr. Deák Katalin természetesen  
1. helye zést ért el.
Dr. Sipos Andrea sikeresen szerepelt a havas sí bajnokságon.
Dr. Bóka László triatlonban képviselte a MOSE-t.

Köszönet és elismerés kollegáinknak a kiváló eredményekhez, és ahhoz hogy munkájuk mellett 
nem kis erôfeszítéssel példát mutatnak kollegáiknak és betegeiknek. Talán van remény arra, 
hogy egyszer fiatalabb orvosaink is szükségét érzik a sportolásnak és csatlakoznak elôdeikhez.

Dr. huszágh heDvig

A MOSE elnökségi tagja
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“ A beteg üdve
 a legfőbb törvény”

1115	Budapest
Fraknó	u.	26/b.	Fsz.3.
Tel/fax:	+36-1-312-40-40

A	 Magyar	 Orvosi	 Kamara	 (MOK)	 minden	 Magyar-
országon	 működô	 orvos	 független,	 demokratikus,	
céhszerű	testülete,	amely	tagjainak	szakmai,	erköl-
csi	 és	 anyagi	 érdekvédelmet	 hivatott	 biztosítani.	
Működését	 köztestületként	 a	 képviseleti	 demokrá-
cia	 elvei	 szerint	 fejti	 ki.	 Átlátható	 működésével	 és	
befolyásával	 nemcsak	 tagjait,	 hanem	 a	 lakosságot	
és	annak	egészségügyét	 is	szolgálja	“a	beteg	üdve	
a	legfôbb	törvény”	szellemében.

E-mail	cím:	iroda@pmok.hu;				
Honlap	cím:	www.pmok.hu

Kiadja:	MOK	Pest	Megyei	Területi	Szervezete
1115	Budapest,	Fraknó	u.	26/b

Minden kollégánknak és olvasónknak 
kellemes Karácsonyi ünnepeket kíván 
megyei kamaránk!

MAGYAR ORVOSI KAMARA
PEST MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE

József Attila:

Betlehemi 
Királyok

Adjonisten	Jézusunk,	Jézusunk!
Három	király	mi	vagyunk.
Lángos	csillag	állt	felettünk,
gyalog	jöttünk,	mert	siettünk,
kis	juhocska	mondta	-	biztos
itt	lakik	a	Jézus	Krisztus.
Menyhárt	király	a	nevem,
Segíts,	édes	Istenem.

Istenfia,	jónapot,	jónapot;
Nem	vagyunk	mi	vén	papok.
Úgy	hallottuk,	megszülettél
szegények	királya	lettél.
Benéztünk	hát	kicsit	hozzád,
Üdvösségünk,	égi	ország!
Gáspár	volnék,	afféle
földi	király	személye.

Adjonisten,	Megváltó,	Megváltó!
Jöttünk	meleg	országból.
Főtt	kolbászunk	mind	elfogyott,
fényes	csizmánk	is	megrogyott,
hoztunk	aranyat	hat	marékkal,
tömjént	egész	vasfazékkal.
Én	vagyok	a	Boldizsár,
Aki	szerecseny	király.

Irul-pirul	Mária,	Mária
boldogságos	kis	mama.
Hulló	könnye	záporán	át
alig	látja	Jézuskáját.
A	sok	pásztor	mind	muzsikál.
Meg	is	kéne	szoptatni	már.
Kedves	három	királyok,
jóéjszakát	kívánok!


