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hírlevél

Hírlevelünk második számában foglalkozunk az egészségügy átalakításá-
val, az elsőkörös intézményvezetői pályázatokkal, a megyei kamara  jog-
szabály tervezetek véleményezésében betöltött szerepével; az akkreditált 
továbbképzésekről részletes tájékoztatást adunk, valamint ismételten kö-
zöljük felhívásunkat a XIX. Pest Megyei orvosnapokra történő előadások 
beküldéséről és a jelentkezésről; ismertetjük a tudományos és életműdí-
jakra történő javaslatok lehetőségeit; interjúban köszöntjük dr.Szász T. Ist-
ván kollégánkat, aki néhány hete vehette át a Magyar Örökség díjat; ismer-
tetjük kollégáink eredményeit, melyet a 33. Orvosi Világjátékokon értek el; 
a valós helyzet leírása a béremelésről

ta
rt

al
om

Előző Hírlevelünk óta teljes sebességgel megindult a magyar 
egészségügy strukturális átalakulása. A program része annak az 
egész Európa egészségügyét átszabó programnak – Újraszab-
ni Európa egészségügyét. A demográfiai változások riasztóak. 
A 60 év felettiek száma évente több, mint 2 millióval nő, míg  
a munkaképes korúak (15-64 év) aránya 67%-ról 56%-ra csökken.  
A krónikus betegségek aránya nő, a rendkívül drága eszközök és  
a minőségi kereslet iránti igény emelkedik, emiatt nőnek az egész-
ségügy költségei. 

(folytatás a 2. oldalon)

MOK Pest Megyei Területi Szervezete

Dr. Farkas JózseF
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Demográfiai összeroppanás fenyegeti főleg 
a közép-európai államokat, így hazánkat 
is. Mindez további anyagi és egészségügyi 
problémák halmazát váltja ki. 

Emellett a gazdasági helyzet mostani bi-
zonytalansága rámutat, hogy a jelenlegi 
egészségügy-rendszerek pénzügyileg fenn-
tarthatatlanok. A költséghatékony rendsze-
rek létrehozása, megfelelő ellátási szintek 
megállapítása és korrekt betegutak megsza-
bása fokozhatja a hatékonyságot és ezzel a 
befektetett tőke megtérülése növekedhet. 
Ahhoz, hogy fenntartható, jól működő 
egészségügy jöjjön létre, növelni kell a 
GDP arányos részesedést. Meg kell terem-
teni a valódi szükségletek és a rendelkezésre 
álló erőforrások egyensúlyát. Ennek előfel-
tétele, hogy megfelelő hangsúlyt kell fek-
tetni a megelőzésre. Az aktív fekvőbeteg-
ellátás iránti igény a hatékonyság, az ellátás 
intenzitásának fokozásával csökkenthető. 
Az ápolási igények emelkednek. A króni-
kus állapotok, az átlagéletkor növekedése 
miatt nő a rehabilitációra szoruló betegek 
aránya. A megelőzés, a rehabilitáció és az 
ápolás szervezésében megnőhet a házior-
vosi hálózat feladata. Ennek megerősítése 
mind anyagi, mind szervezeti vonalon még 
nem látszik.Ezek azok az elméleti megfon-
tolások, melyeket az új strukturális átalakí-
tás megcéloz.

Az ördög a részletekben rejtezik. Emiatt a 
nagyívű tervek a megvalósítás buktatóin 
vagy a rendszer átgondolatlansága miatt 
vakvágányra futhatnak. Itt a nyár, a sza-
badságolások időszaka. Az egészségügyi 

személyzet még nagyvonalakban is nehe-
zen tájékozódik, van, aki már nincs, és az, 
aki van, megfáradtan, ügyelet ügyelet után, 
csak a pihenésre koncentrál. Nehéz lesz a 
rendszer átállítása. Mondják, ez az első 
időszak a tanulást, a tájékozódást szolgálja 
mind az ellátók, mind a betegek türelmére, 
megértésére apellál. 

A MOK vezetése is tájékozódik, felmérések 
készülnek arról, hogy áll a minimumfelté-
telek teljesítése.

Elhamarkodottnak tűnik a kormány azon 
tervezete, hogy a 62 év betöltésével nyug-
díjba vonuljon az egészségügy egy komoly 
százaléka. Ez teljes csődhöz vezet. Feltehe-
tő számtalan változat ebben a témában. De 
akkor ez mi? Tesztelés? Annyiszor éltek már 
vissza türelmünkkel.

Hírlevelünk a nyár közepén kerül keze-
tekbe. A nagy „jövés-menés”-ben javaslom 
nyissátok ki, sok értékes tájékoztató van 
számotokra a lap hasábjain. Többek közt 
a XIX. Pest Megyei Orvosnapok terveze-
téről, a jelentkezésről, szálláslehetőségről. 
Javaslom, fontoljátok meg e fontos összejö-
vetel lehetőségét egy kellemes szállodában, 
a ceglédi Aquarell Hotelben. A hotel min-
den igényt kielégít és a meghirdetett rész-
vételi díj önmagáért beszél.

Jó pihenést, hasznos felkészülést kívánok 
az októberi találkozásig.

dr. Farkas József

Meg kell teremteni
a valódi szük
ségletek és a 
rendelkezésre álló 
erőforrások 
egyensúlyát.

A jelenlegi 
egészségügy
rendszerek 
pénzügyileg 
fenntarthatatlanok.

(folytatás az 1. oldalról)

Részlet a Széll Kálmán terv 
egészségügyet érintő fejezetéből:
„Ma Magyarországon az egészségügy a betegségből indul ki ahelyett, hogy az egészségre koncentrálna. 
Miközben arányait tekintve összesen kevesebb közpénzt költünk erre a területre, aközben a gyógyszerek 
támogatására fordított forrásaink messze meghaladják a régió átlagát.

Az egészségügy rendszerét is át kell alakítani, mert miközben pénzhiánytól szenvednek a rendelőinté-
zetek, a kórházak, az egészségügyben dolgozók elfogadhatatlanul alacsony bérért dolgoznak, aközben 
az indokolatlan kiadások, a rossz szervezés és a feleslegesen elköltött milliárdok is részei az egészségügy 
mindennapjainak. Az átszervezéssel  megtakarított forrásokat a kórházak fejlesztésére, vagy akár az egész-
ségmegőrzést nagyban szolgáló tömegsport programokra.„
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A MOK megbízottai a főigazgatói pá-
lyázatok elbírálására létrehozott bizott-
ságokban vettek részt. A kiírás szerint a 
vezetői megbízás, visszavonás, fegyel-
mi jogkör gyakorlója az EMMI mi-
niszter, az egyéb munkáltatói jogokat 
a GYEMSZI főigazgatója gyakorolja. 
A jogviszony 5 évre szól három hóna-
pos próbaidővel. A pályázati feltételek 
részletes felsorolásától eltekintek, de a 
kiíráskor életkori megkötés a feltéte-
lek közt nem szerepel. A Pest megyei 
intézmények főigazgatói pályázatát 2. 
bizottság tárgyalta, tagjai elnöke az ál-
lamtitkárság munkatársa, a GYEMSZI, 
TESZK, MOK megbízott, közalkal-
mazotti üzemi tanácstag. A meghallga-
tások 15 perces időtartamban zajlottak, 
a körülmények korrektek voltak. A pá-
lyázatokat a GYEMSZI összesítette és 
javaslatot tett az államtitkárságnak a 
főigazgató személyére. Az események 
alatt Matolcsy miniszter úr előterjesz-
tésében javaslat született arról, hogy a 
közszférában a 62 év tényleges öregségi 

nyugdíjkor elérésekor kötelező nyug-
díjba vonulni. Az egészségügyi államtit-
kárság azonnal reagált és szinte a leendő 
főigazgatók névsorával nyilvánosságra 
hozatalával egy időben kinyilvánította, 
hogy a 62 évet betöltött pályázók nem 
nyerhetnek kinevezést. Szócska Miklós 
államtitkár a Hír TV kérdésére, hogy 
nyugdíjazhatók-e a kórházvezetők, azt 
válaszolta, hogy számára ez a tény elfo-
gadható. Így a 35 pályázatból 15 esetben 
új pályázatot írnak ki. A megyében a tö-
rökbálinti Tüdőgyógyászat, a visegrádi 
Rehabilitációs Szakkórház, Flór Ferenc 
Kórház Kistarcsa, valamint a monori 
rendelőben nem hirdettek nyertest. A 
sajtóban megjelent vélemények szerint 
az államtitkárság és a FIDESZ ellen-
véleménye miatt nem került sor a Flór 
Ferenc Kórház főigazgatói kinevezésére. 
A történet rendkívül paradox és jogilag 
értelmezhetetlen. Kiírt pályázat, fel-
tételekkel – pályázat beadása – bizott-
sági meghallgatás – eredményhirdetés 
– majd a 62 éves életkor miatt 11 pá-

 2012. május utolsó két hetében lezajlottak az első körben álla-

mi tulajdonba vett megyei működtetésű és fővárosi kórházak és 

rendelőintézetek főigazgatói és gazdasági igazgatói állásokra kiírt 

pályázatok.

Tájékoztató 
a főigazgatói pályázatokról 
Pest megyében
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lyázat eredményének megsemmisítése? 
A Kórházszövetség ülést tartott, de til-
takozást nem nyújtott be. 

Abban az esetben, ha ez más közszférá-
ban is hasonlóan értelmezhető, a dön-
tést elfogadhatónak tartották. A megyé-
ben sikeres pályázat történt Szakorvosi 
Rendelőintézet, Győmrő: Dr. Molnár 
Csaba Imre, Nagykáta: Dr. Shaliba 
Gebrail, Szigetszentmiklós: Dr. Raffai 
Éva. A visszás helyzetet tovább fokozta, 
hogy a törökbálinti Tüdőgyógyintézet 

főigazgatói állására kinevezett Feder 
Mark Alexander pályázatát a végzett-
ségről szóló jogosulatlan adatok miatt 
eredménytelennek nyilvánították és így 
került sor új pályázat kiírására.

Ez az események kronológiai rögzítés. 
A minősítést az olvasóra bízom és kí-
váncsian várom a kormány állásfoglalá-
sát az összes további kiírandó pályáza-
tok feltételrendszeréről.

dr. Farkas József

A MOK Pest megyei TESZ ebben 
az évben is több tanfolyamot akk-
reditált a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetemen. A tanfolyamok 
mindig pénteki napokon lesznek 
szeptember-október hónap folya-
mán. A tanfolyamokra a jelentke-
zés az Oftex portálon lehetséges: 
www.oftex.hu. A tanfolyamok 
helyszíne a Pest megyei Szt.Rókus 
kórház, vagy a Flór Ferenc kórház 
tanácsterme. Kamarai tagjaink szá-
mára a tanfolyamok tagi szolgálta-
tásként ingyenesek. A tanfolyam 
akkreditációja év elején történt, az-
óta néhány felkért előadó távozott 
hazánkból, így az előadásokat más 
magas szakmai-tudományos vég-

zettséggel rendelkező kolléga vállal-
ta. Kibővült 1-2 előadással néhány 
blokk, mely ugyancsak a tanfolya-
mok színvonalát emeli reményeink 
szerint. Az időpont is változott egy 
esetben, az október 26-ra tervezett 
szemészeti blokk egy héttel koráb-
ban kerül megrendezésre, mivel 
október 26-án már a XIX. Pest Me-
gyei Orvosnapok kezdődnek.

A végleges részletes programot az 
alábbi táblázatban találjátok.

Jó szívvel vegyetek részt  minél töb-
ben az általunk szervezett tanfolya-
mokon, melyeket most is figyelme-
tekbe ajánlunk.

Továbbképzés
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I. Tanfolyam kódja: SE-TK/2012.II/00087  Fejezetek a gyermekgyógyászatból (14 pont)    2012. 09. 14. • Szt.Rókus Kh. - Tanácsterem

   Jelentkezési hi.: 2012.09.01.    Kapcsolattartó: Bóna Péterné 06-1/312-4040 

 nap időpont Előadás címe Előadó Munkahelye 
1 2012.09.14. Péntek 9:00 Gyermekkori húgyúti fertőzések Dr. Bense Tamás SE II. sz. Gyermekklinika Nephrológia 
2 2012.09.14. Péntek 9:45 Húgyúti fejlődési rendellenességek, VUR kezelési lehetőségei Dr. Jenővári Zoltán SE II. sz. Gyermekklinika  
3 2012.09.14. Péntek 10:30 A serdülés zavarai Dr. Luczay Andrea SE II. sz. Gyermekklinika  
  11:15 - 11:45  szünet      
4 2012.09.14. Péntek 11:45 Pajzsmirigybetegségek Dr. Luczay Andrea SE II. sz. Gyermekklinika 
5 2012.09.14. Péntek 12:30 Alacsonynövés Dr. Luczay Andrea SE II. sz. Gyermekklinika 
6 2012.09.14. Péntek 13:15 A magzat etológiája Dr. Jakobovits Ákos Toldy Ferenc Kórház Egysz.Nonprofit Kft. 
       
 
II. Tanfolyam kódja: SE-TK/2012.II/00124  Fejezetek az angiológiából (16 pont)    2012. 09. 21. • Szt.Rókus Kh. Tanácsterem

   Jelentkezési hi.: 2012.09.14.    Kapcsolattartó: Kertész Regina 06-28/507-621 

 nap időpont Előadás címe Előadó Munkahelye 
1 2012.09.21.Péntek 9:00 Az alvadásgátló kezelés perspektívái és korlátai a mindennapi gyakorlatban Prof. Dr. Sas Géza Eü-i Tud.Tanács, Kl,Farm.és EB 
2 2012.09.21.Péntek 9:45 Az örökletes és szerzett thrombosishajlam felismerése, teendőink 
    a gyanútól a bizonyításig Prof. Dr. Sas Géza Eü-i Tud.Tanács, Kl,Farm.és EB 
3 2012.09.21.Péntek 10:30 A thrombosishajlam malignus haematológiai betegségekben Prof. Dr. Gadó Klára Szent Rókus Kórház 
4 2012.09.21.Péntek 11:15 Lymphoproliferatív és myeloproliferatív betegségek korszerű kezelése Prof. Dr. Gadó Klára Szent Rókus Kórház 
  12:00 - 12:30  szünet     
5 2012.09.21.Péntek 12:30 Systemás vasculitisek Prof.Dr. Domján Gyula Flór Ferenc Kh. 
6 2012.09.21.Péntek 13:15 A krónikus vénás betegség pathomechanizmusa és therápiája Dr. Meskó Éva Flór Ferenc Kh. 
7 2012.09.21.Péntek 14:00 Vasospastikus kórképek / TOS, Raynaud syndroma/ Dr. Meskó Éva Egy.Szt.István és Szt.László Kh. Bőrgy. 
8 2012.09.21.Péntek 14:45 A krónikus nyirokoedema klinikai megjelenése, diagnozisa, kezelése Prof.Dr. Daróczy Judit 
  
 
III. Tanfolyam kódja: SE-TK/2012.II/00179   A kardiológia néhány kérdése (8 pont)    2012. 09. 28. • Flór Ferenc Kh. - Tanácsterem

   Jelentkezési hi.:2012.09.21.    Kapcsolattartó: Kertész Regina 06-28/507-621 

 nap időpont Előadás címe Előadó Munkahelye 
 2012.09.28.Péntek 9:00 Újdonságok az elektrokardiológiában Dr. Medvegy Mihály Flór Ferenc Kh. 
 2012.09.28.Péntek 9:45 Kombinációs lehetőségek a lipidtherápiában Dr. Simonyi Gábor Flór Ferenc Kh. 
 2012.09.28.Péntek 10:30 Az aromatáz gátlók kardiovascularis mellékhatásai Dr. Bajkó Éva Országos Onkológiai Intézet 
 2012.09.28.Péntek 11:15 A kardiológiai rehabilitáció jelentősége és hazai lehetőségei Dr. Gelléri Dezső Szent Kereszt Kh. 
  12:00 - 12:30  szünet     
 2012.09.28.Péntek 12:30 A kardiovascularis prevencio új irányelvei Dr. Szomják Edit DEOEC III. Belklinikai 
 2012.09.28.Péntek 13:15 Farmakonuticia és obesitas Dr. Sahin Péter Szent Imre Kh. Gastroent. 
 2012.09.28.Péntek 14:00 Elhízásban szenvedők terhesgondozása Dr. Sziller István Szent Imre Kh. Szülészet 
       
 
IV. Tanfolyam kódja: SE-TK/2012.II/00228  Vesebetegségek (12 pont)    2012. 10. 05. • Flór Ferenc Kh. - Tanácsterem

   Jelentkezési hi.:2012.09.28.    Kapcsolattartó: Kertész Regina 06-28/507-621 

 nap időpont Előadás címe Előadó Munkahelye 
1 2012.10.05. Péntek 9:00 A vesebetegségek korszerű diagnosztikája Prof. Dr. Domján Gyula SE Egészségtud.kar. Népeü.Int. 
2 2012.10.05. Péntek 9:45 A chronicus vesebetegség stádiumai Dr. Szabó Tamás Flór Ferenc Kh. 
3 2012.10.05. Péntek 10:30 A vesebetegek gondozásának gyakorlata Dr. Szabó Tamás Flór Ferenc Kh. 
  11:15 - 11:45  szünet     
4 2012.10.05. Péntek 11:45 Új lehetőségek a vizelet diagnosztikában Dr. Szabó Ildikó Synlab. Kistarcsai Laboratórium 
5 2012.10.05. Péntek 12:30 Diabeteses nephropathia Dr. Harsányi Judit Szent István Kh. FMC Dialízis Kp. 
6 2012.10.05. Péntek 13:15 A vizelet inkontinencia diagnosztikája és therápiája Dr. Demeter János MH Honvéd Kh. (MÁV Kh.) Szül-Nőgy Oszt.  
      
 
V. Tanfolyam kódja: SE-TK/2012.II/00250   Sebészeti fejezetek (12 pont)    2012. 10. 12. • Szt.Rókus Kh. - Tanácsterem

   Jelentkezési hi.: 2012.10.5.    Kapcsolattartó: Bóna Péterné 06-1/312-4040 

 nap időpont Előadás címe Előadó Munkahelye 
1 2012.10.12.Péntek 9:00 Sebészeti táplálás Dr. Csapó Zsolt Flór Ferenc Kh. 
2 2012.10.12.Péntek 9:45 A colorectalis rák aetiologiája és a colorectalis szürések korszerü szemlélete Dr. Ecsedy Gábor Jahn Ferenc Délpesti Kh. Sebészet 
3 2012.10.12.Péntek 10:30 Szürések lehetősége és valósága a Pest megyei kisvárosban, Százhalombattán Dr. Kováts Attila Szakorvosi RI. 
  11:15 - 12:00  szünet     
4 2012.10.12.Péntek 12:00 Új ismeretek és megváltozott kezelési elvek a colorectalis  
   daganatok sebészi kezelésében Dr. Ecsedy Gábor Flór Ferenc Kh. 
5 2012.10.12.Péntek 12:45 Gyomordaganatok diagnosztikája és a korai rákok endoscopos kezelése Dr. Szalóki Tibor Jávorszky Ödön Kh. 
6 2012.10.12.Péntek 13:30 A gyomordaganatok sebészi kezelése Dr. Szentléleki Károly Jávorszky Ödön Kh. 
       
 
VI. Tanfolyam kódja: SE-TK/2012.II/00283   Mozgászervi betegségek (8 pont)     2012. 10. 19. • Szt.Rókus Kh. - Tanácsterem

   Jelentkezési hi.: 2012. 10.12.    Kapcsolattartó: Bóna Péterné 06-1/312-4040 

 nap időpont Előadás címe Előadó Munkahelye 
 2012.10.19.Péntek 9:00 Az osteoprotikus csonttörések aktuális kérdései Dr. Genti György Flór Ferenc Kh. 
 2012.10.19.Péntek 9:45 Rheumatológiai kórképek gyermekkorban Dr. Constantin Tamás II. sz. Gyermekklinika 
 2012.10.19.Péntek 10:30 A háziorvos szerepe a korai arthritisek ellátásában Dr. Genti György Flór Ferenc Kh. 
 2012.10.19.Péntek 11:15 A rheumatoid athritis kardiovascularis kockázata Dr. Meskó Éva Flór Ferenc Kh. 
  12:00 - 12:30  szünet
 
         
VII. Tanfolyam kódja: SE-TK/2012.II/00293   Szemészeti kérédések (8 pont)    2012. 10. 19. • Szt.Rókus Kh. - Tanácsterem 

   Jelentkezési hi.:  2012. 10.12.    Kapcsolattartó: Bóna Péterné 06-1/312-4040 

 2012.10.19.Péntek 12:30 A kancsalság etiológiája és prophylaxisa Prof.Dr. Vörösmarty Dániel Szent Rókus Kh. 
 2012.10.19.Péntek 13:15 A vascularis kórképek a szemészetben Dr. Vámosi Péter Péterffy Sándor Kh. 
 2012.10.19.Péntek 14:00 A gyermekkori fejfájások szemészeti vonatkozásai Dr. Szalai Ildikó Szent Rókus Kh. 
 2012.10.19.Péntek 14:45 A szemlencsebeültetés aktuális helyzete Dr. Gonda Gyula Mátyásföldi Klinika 
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XIX. Pest Megyei 
Orvosnapok
Cegléd, Hotel Aquarell
2012. október 26-27.
Jelentkezni lehet a Hírlevélben külön található jelentkezési lapon.
Ajánlatunk rendkívül kedvező, mivel tagjaink számára a regisztrációs díj 50 
%-át megyei kamaránk tagi szolgáltatásként átvállalja.
65 év feletti tagjaink számára a Pest megyei orvosokért alapítvány a regisztrációs díj 
másik 50 %-át vállalja át.
Rendkívül kedvezményes szállást biztosítunk, amennyiben megfelelő számú 
jelentkező lesz, akkor a hotel csak a számunkra lesz nyitva.
A jelentkezést és a szállás igényt 2012.augusztus 31-ig szükséges beadni.

Regisztráció  7,30-tól
Orvosnapok megnyitása  9,00
Tudományos program  9,10-től
Kávészünet                  11,00- 11,20
Tudományos  program  11,20-13,00
Ebédszünet  13,00-14,00
Tudományos program  14,00-16,00
Kávészünet  16,00-16,20
Tudományos program  16,20-18,20
Protokoll program(tudományos díjak 
és háziorvosi életműdíjak átadása)  18,30-19,30
Állófogadás   19,30
Regisztráció  7,30-tól
Tudományos program  9,00-től
Kávészünet                  11,00- 11,20
Tudományos  program  11,20-13,00
Ebédszünet  13,00-14,00
Tudományos program  14,00-16,00
Kávészünet  16,00-16,20
Tudományos program  16,20-
A beérkezett előadások számától függően az orvosnapokat egy 
vagy két szekcióban fogjuk lebonyolítani és külön poszterszek-
ciót is szervezünk.
                                                                                                

2012. október 27. 
szombat

2012. október 26. 
péntek

Tervezett program
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A MOK Pest Megyei Területi Szervezete és 
a Pest Megyei Orvosokért Alapítvány 2012. 
október 26-27. között rendezi meg a XIX. 
Pest megyei orvosnapokat.

A rendezvény helyszíne: Cegléd, Hotel 
Aquarell
A MOK Pest megyei TESZ Tudományos 
Tanácsadó Testülete (TTT) a kongresszus  
fő témáinak az alábbiakat javasolja:
I. A sürgősségi betegellátás kórházi és 

háziorvosi szemszögből
II. Egynapos sebészeti ellátás - Előnyök és 

kockázatok
III. A keringési rendszer megbetegedései - 

A terápia jelenlegi helyzete és korlátai
IV. Varia

Szervezőbizottság:  dr. Ecsedy Gábor, dr. 
Farkas József , dr. Kováts Attila, dr. Meskó 
Éva, dr. Pécsvárady Zsolt, dr. Szentléleki 
Károly
Az orvosnapokra előadásokat és posztere-
ket is várunk. Az előadások 8 percesek, + 2 
perc hozzászólás; a poszterek 5 percesek  
+2 perc hozzászólás. A prezentációk bemu-
tatására számítógépes vetítés áll rendelke-
zésre. Az előadások idejét mérjük és szigo-
rúan betartatjuk.

A fő témákban referátumokat tervezünk, 
melyek megtartására azok neves hazai 
szakértőit kérjük fel.
Azt várjuk, hogy a fő témákban fejtsék ki vé-
leményüket előadásaikban mind a fekvőbe-
teg, mind a járóbeteg szakellátásban dolgozók 
szakterülettől függetlenül és az alapellátásban 
dolgozó házorvosok és házi gyermekorvosok 
egyaránt.
A kongresszus pontszerző lesz, akkredi-
tációját kezdeményezzük.
A kongresszuson kerülnek átadásra a Sem-
melweis Ignác, Arányi Lajos és Flór Ferenc 
tudományos díjak, valamint a Békássy Kop-
pány háziorvosi életműdíj, melyekre javasla-
tokat minden orvos tehet, aki a Pest megyei 
Orvosi Kamara tagja. Javaslat csak Pest 
megyében dolgozó orvosra adható. A javasla-
tokat részletes indoklással kérjük ellátni. A 
díjak odaítélésére a MOK Pest megyei TESZ 
Tudományos Tanácsadó Testülete tesz javas-
latot és a kamara elnöksége dönt a díjazot-
takról. A korábbi díjazottak a kongresszus 
honlapján megtekinthetőek.
A kongresszus helyszínén a szállodai ellátás 
keretében welness szolgáltatás vehető igé-
nybe és a helyszín tőszomszédságában 
gyógyfürdő áll a résztvevők rendelkezésére.
Amennyiben megfelelő számú résztvevő 
veszi igénybe a hotelszolgáltatást, akkor 
jelentős kedvezményt tudunk elérni.

Tervezett program

Felhívás 
a XIX. Pest Megyei Orvosnapokon való  

részvételre és előadások tartására
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Tudományos és életműdíj 
Hagyomány, hogy a Pest Megyei 
Orvosnapokon kerülnek átadásra a tudo-
mányos és életműdíjak. A díjak adományo-
zása szabályzatai kivonatát az alábbiakban 
olvashatjátok:

Tudományos díjak: 
Semmelweis, Arányi 
és Flór díjak 

I. fokozat: Semmelweis Ignác díj:
Az kaphatja meg, aki évtizedeken keresztül, 
folyamatosan kiemelkedő gyógyító és/vagy 
tudományos, oktató munkát végzett.
Etikailag feddhetetlen.
Külföldi folyóiratban is publikált, nemzet-
közi és hazai kongresszusokon előadásokat 
tartott, könyvet, vagy könyvfejeteket írt.
Tudományos fokozattal rendelkezik. Kivé-
telesen tudományos fokozat nélkül is oda-
ítélhető, erről a jelölteket bíráló bizottság 
dönt.
Egyetemi, főiskolai oktatásban részt vesz/
vett.
Tudományos közleményeinek száma lehe-
tőleg 50 felett legyen.

II. fokozat: Arányi Lajos díj:
Az a kolléga kaphatja meg, aki hosszú 
éveken (15-20 év) keresztül kiemelkedő 
gyógyító és/vagy tudományos,oktató 
munkát végzett.
Etikailag feddhetetlen.
Hazai folyóiratokban publikált, hazai 
kongresszusokon előadásokat tartott, 
könyvet vagy könyvfejezet írt. Több jelölt 
esetén előnyt jelent, ha külföldi szakfo-
lyóiratban publikált és nemzetközi kong-
resszuson tartott előadást.
Több jelölt esetén előny, ha tudományos 
fokozattal rendelkezik
Egyetemi, főiskolai oktatásban részt vesz/
vett.
Tudományos közleményeinek száma 30 
felett legyen.

III. fokozat: Flór Ferenc díj:
Az a fiatal orvoskolléga kaphatja meg, aki 
éveken keresztül (10-15 év) kiemelkedő 
gyógyító és/vagy tudományos , oktató 
munkát végzett.
Etikailag fedhetetlen.
Hazai folyóiratokban publikált, hazai 
kongresszusokon előadásokat tartott, 
könyvet vagy könyvfejezet írt. Több jelölt 
esetén előnyt jelent, ha külföldi szakfo-
lyóiratban publikált és nemzetközi kong-
resszuson tartott előadást.
Több jelölt esetén előny, ha tudományos 
fokozattal rendelkezik
Előnyt jelent, ha egyetemi, főiskolai ok-
tatásban részt vesz/vett.
Tudományos közleményeinek száma le-
hetőleg 10 felett legyen.

A díjak egy bronz plakettből, valamint a 
Pest Megyei Orvosi Kamara Elnöksége 
által meghatározott összegű pénzdíjból 
állnak. A bronz plaketten a díj névadójá-
nak dombor ábrázolása és neve, a hátol-
dalán „Pest Megyei Orvosnapok Tudo-
mányos Munkáért” felirat körívben, a díj 
fokozata megjelenítésével, és a névadóra 
jellemző ábrázolás van.
(A plakettek megtekinthetőek az orvosnapok 
honlapján: http://orvosnap2012.pmok.hu)

A díjra jelölhetnek: a Pest megyei kamara 
választókerületei elnökei, a Pest Megyei 
Orvosi Kamara Elnöksége, a PMOK Tu-
dományos Tanácsadó Testülete elnöke, 
titkárai és tagjai.

A PMOK Tudományos Tanácsadó Testü-
lete rendes vagy rendkívüli ülésen a díjak 
odaítélésére az általa kidolgozott szem-
pontrendszer szerint rangsort készítve ja-
vaslatot tesz, melyet a Pest Megyei Orvo-
si Kamara Elnöksége elé terjeszt. A 
PMOK Elnöksége dönt a díjazottak sze-
mélyéről, döntésében figyelembe kell 
vennie azt, hogy olyan díjazottat nem 
nevezhet meg, akit a PMOK TTT- je 
nem rangsorolt.
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Békássy Koppány  
háziorvosi életműdíj

1. A díjat a megyében dolgozó azon házior-
vosok / házi gyermekorvosok kaphatják, 
akik életművükkel azt kiérdemelték.

2. A díjat a mindenkori Pest Megyei 
Orvosnapokon lehet átadni.

3. A díjat a Pest Megyei Orvosi Kamara 
mindenkori elnöke adja át.

4. A díjra javaslatot tehetnek a megyei 
kamara elnöksége tagjai, a választóke-
rületek elnökei, javaslatukat részletes 
írásos indoklással alátámasztva.

5. Évenként egy díj adományozható, 
amennyiben a tárgyévben nincs Pest 
Megyei Orvosnapok, akkor annyi ad-
ható ki, ahány év eltelt a korábbi 
orvosnapok rendezési évétől.

A XIX. Pest Megyei Orvosnapokon 
2012.10.26-án pénteken este kerülnek 
átadásra a díjak. 
A Tudományos és a háziorvosi életműdí-
jakra a jelölési határidő: 2012. szeptem-
ber 25.
A jelöléseket a MOK Pest megyei TESZ-
hez kell eljuttatni levélben, faxon, vagy 
e-mailben az ismert címeken.
A jelöléseket részletesen indokolni szük-
séges.

A Tudományos és a háziorvosi 
életműdíjakra a jelölési határidő: 
2012. szeptember 25.

A szakmai  
szabályok  
fontossága
2012. május 8-án került megrendezésre az 
Egészség Joga Alapítvány szervezésében az 
V. Med. et Jur. Felértékelődött Felelősség 
Konferencia, Az orvosi műhibák büntető-
jogi vetülete alcímmel, melyen a kamara 
jóvoltából részt vehettem.

A konferencián igen neves gyakorlati jogá-
szok tartottak előadást, többek között Dr. 
Gellér Balázs PhD. tanszékvezető (ELTE), 
ügyvéd, Dr. Molnár Gábor PhD. a Kúria 
bírája, Dr. Palásti Márta vezető ügyész (VI. 
és VII. Ker. Ügyészség), Dr. Szabados 
György ISZKI Budapesti Orvosszakértői 
Intézet igazgatója (orvos-jogász).

Az előadók mindannyian a szakmai szabá-
lyok, protokollok szigorú betartására hívták 
fel a figyelmet. Az orvos társadalmat érintő 
büntető ügyek 90%-ban a Btk. 171. §-ba 
ütköző foglalkozás körében elkövetett ve-
szélyeztetés bűntette miatt (elkövetési ma-
gatartás: foglalkozás szabályainak megsze-
gése + közvetlen veszély vagy testi sértés 
okozása), míg a fenn maradó 10%-ban tes-
ti sértés / emberölés / egészségügyi beavat-
kozáshoz kapcsolódó bűncselekmények 
miatt indulnak az eljárások. 

Ez az arány is mutatja a foglalkozási szabá-
lyok kiemelkedő jelentőségét. Ami a felelős-
ség megállapításának kérdését illeti (vagy a 
felelősség elhárításának problémáját) hang-
súlyozták a szakemberek, hogy az orvos-
tudomány gyors fejlődése miatt, illetve a 
tudomány széles spektruma okán az egyes 
foglalkozási szabályok nincsenek pontosan, 
központilag – mint a jogszabályok – írásban, 
egyértelműen rögzítve. Ebből következően 
ez egyes bírósági eljárások során kiemelkedő 
szerep jut a szakértői bizonyításnak. Kimon-
dani az aktív bíróként dolgozó előadó nem 
merte, de másra következtetni nem lehetett 
az általa példaként említett jogesetekből, 
mint arra, hogy a bíró a szakvéleménytől 
és így a szakértőtől eltérni nem fog. Éppen 
ezért került még kiemelésre a terápia során a 
pontos, részletes és folyamatos dokumentá-
lás, hozzátéve azt, hogy megértik az orvosok 
leterheltségét, de ezzel a kicsi plusz odafigye-
léssel börtönévek úszhatóak meg.

dr. Farkas Gergely
ügyviteli vezető 
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A gyógyítás nem csupán „szolgáltatás”, hanem ősidők óta alázatos-szinte szent-szolgálat, 
célja a beteg testi-lelki-szellemi gondjainak megoldása vagy enyhítése. Napjainkban az 

orvos-beteg találkozások túlnyomó többsége krónikus betegségek miatt történik, és a kró-
nikus beteg jóllétében alapvetően fontos a tájékozottság.

A XXI. század információs „forradalma” adta lehetőségek, és a „beleélési készség” nagyon 
kívánatos növelése új elvárásokat támaszt a betegoktatókkal, egészségnevelőkkel szemben. 
Ezért keressük azokat az egészségügyi dolgozókat, akik átérzik e törekvés fontosságát és 
várjuk előadásaikat, amelyek megfelelnek e kihívásoknak. Ennek előmozdítására

A Betegoktatók és Egészségnevelők Országos Közhasznú Egyesülete (BEOKE) meghirdeti a 

A jelentkezés beadási határideje: 2012. szeptember 30.
Az előadás laikusoknak szóló, felvilágosító-nevelő legyen, mely bárki számára  
élvezhető, érthető és megjegyezhető. A részletes versenykiírás, illetve az előadás és a diasor 
elkészítéséhez hasznos tanácsok a www.beoke.hu honlapon találhatók.
A jelentkezési lap beküldésével együtt  kérjük a maximum 10 perces előadás végleges, legfel-
jebb 15 diáját eljuttatni az alábbi e-mai címre: beokeverseny2012@gmail.com

Az elődöntő időpontja: 2012. november 17. szombat 10.00 óra, a döntő időpontja:   
2012. november 23. péntek 10.00 óra, helyszíne az Országos Orvosi Rehabilitációs  
Intézet (OORI) 1528. Budapest, Szanatórium u. 19. 

A verseny értékelésére és a díjak átadására 2012. november 24.-én szombaton az OORI-ban, 
a BEOKE tudományos konferenciáján kerül sor. 

Bízunk abban, hogy a gyógyítás-ápolás-rehabilitáció minden területéről lesznek jelent-
kezők. A versenyzőknek sok sikert, a családtagoknak, barátoknak, ismerősöknek jó  
szurkolást kíván a 

Betegoktatók és Egészségnevelők Országos Közhasznú Egyesülete 

A versenyt a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a 
Selye Magatartástudományi Társaság szakmailag támogatja.

Betegoktatók és Egészségnevelők III. Országos Versenyét 

felhívás
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m- Örömmel értesültünk arról, hogy négy évtize-

des munkád nyomán a szülői házadban szer-
kesztett egykori kolozsvári Hitel folyóirat mű-
helyének emlékét és aktuális gondolatait a 
mesterséges feledés homályából sikerült átmen-
tened „mai hasznosításra”.
Én pedig örömmel válaszolok kérdésedre, 
mert szívügyemről, mondhatnám sors adta 
feladatomról van szó, melynek valóságos 
csodák sorozatának és – nem szégyellem be-
vallani –, hogy hatalmas és nagy áldozatokat 
kívánó munkának köszönhetően sikerült 
eleget tennem. Persze egy ilyen feladatnak 
soha nincsen vége. A munka folytatódik, ép-
pen azért amit kérdésedben is megfogalmaz-
tál: a ma szolgálatáért.
A történetem majdnem négy évtizeddel ez-
előtt kezdődött. Pontosabban – apám halálát 
követően – akkor vettem át a folytatás szép 
kötelességét. Szüleim a legnehezebb időkben 
is, kisemmizve, csengőfrászban élve, bármi-

lyen munkát felvállaltak, hogy a Hitel folyó-
irat tárgyi és szellemi értékeit átmentsék az 
utókornak. 
Nem jártak el akkori szokás szerin, amikor 
egy antik óra egy oldalszalonnáért cserélt 
gazdát, vagy egy bútordarab egy fazék lisz-
tért. De ennél is nehezebb volt az írott emlé-
kek megőrzése a házkutatások veszedelmei 
közepette. Hiszem magyar emlékekről volt 
szó.
Apám a főtisztviselői állást és az egyetemi ka-
tedrát egyik napról a másikra és zokszó nél-
kül váltotta segédmunkásságra, anyám éjje-
leken át rajzolt-festett vagy mézeskalácsot 
sütött (méz híján édescirok-melaszból), de 
nem kótyavetyélték el az irodalom és sajtó-
történeti értékeket. 
Ebben nőttem fel és – óriási szerencsémre – a 
még ott élő hitelesek szavait hallgatva. Tehát az 
út adva volt. A kötelesség természetesnek tűnt.

Interjú:
Dr. Szász István Tas

Dr. Nagy Zsuzsa

A gyógyítás nem csupán „szolgáltatás”, hanem ősidők óta alázatos-szinte szent-szolgálat, 
célja a beteg testi-lelki-szellemi gondjainak megoldása vagy enyhítése. Napjainkban az 

orvos-beteg találkozások túlnyomó többsége krónikus betegségek miatt történik, és a kró-
nikus beteg jóllétében alapvetően fontos a tájékozottság.

A XXI. század információs „forradalma” adta lehetőségek, és a „beleélési készség” nagyon 
kívánatos növelése új elvárásokat támaszt a betegoktatókkal, egészségnevelőkkel szemben. 
Ezért keressük azokat az egészségügyi dolgozókat, akik átérzik e törekvés fontosságát és 
várjuk előadásaikat, amelyek megfelelnek e kihívásoknak. Ennek előmozdítására

A Betegoktatók és Egészségnevelők Országos Közhasznú Egyesülete (BEOKE) meghirdeti a 

A jelentkezés beadási határideje: 2012. szeptember 30.
Az előadás laikusoknak szóló, felvilágosító-nevelő legyen, mely bárki számára  
élvezhető, érthető és megjegyezhető. A részletes versenykiírás, illetve az előadás és a diasor 
elkészítéséhez hasznos tanácsok a www.beoke.hu honlapon találhatók.
A jelentkezési lap beküldésével együtt  kérjük a maximum 10 perces előadás végleges, legfel-
jebb 15 diáját eljuttatni az alábbi e-mai címre: beokeverseny2012@gmail.com

Az elődöntő időpontja: 2012. november 17. szombat 10.00 óra, a döntő időpontja:   
2012. november 23. péntek 10.00 óra, helyszíne az Országos Orvosi Rehabilitációs  
Intézet (OORI) 1528. Budapest, Szanatórium u. 19. 

A verseny értékelésére és a díjak átadására 2012. november 24.-én szombaton az OORI-ban, 
a BEOKE tudományos konferenciáján kerül sor. 

Bízunk abban, hogy a gyógyítás-ápolás-rehabilitáció minden területéről lesznek jelent-
kezők. A versenyzőknek sok sikert, a családtagoknak, barátoknak, ismerősöknek jó  
szurkolást kíván a 

Betegoktatók és Egészségnevelők Országos Közhasznú Egyesülete 

A versenyt a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a 
Selye Magatartástudományi Társaság szakmailag támogatja.

Betegoktatók és Egészségnevelők III. Országos Versenyét 

felhívás
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- Többen kollégáid közül személyesen is részesei 
voltunk két eseménynek. Május 30-án az Író-
szövetségben rendeztél egész napos Hitel konfe-
renciát, majd június 23-án a Tudományos 
Akadémián átvehetted az általad dokumentál-
tan előterjesztett Hitel műhelyeknek megítélt 
Magyar Örökség Díjat.
Gondolhatod, hogy ennyi idő után, ennyi 
munka, kockázatvállalás, áldozat nyomán 
mit jelentett ez számomra. 
Hiszen először a szüleim által megmentett 
anyagot valósággal dugdosni kellett a román 
törvények „elől”, majd kényszerű 
expatriálásom után éveken keresztül és dara-
bonként áthozni. Minden utazás egy szoron-
gásos rémálom volt, de sok barát, főleg ked-
ves kollégák is besegítettek a műveletbe. 
Aztán rendszerezés, restaurálás s végül a la-
kás-múzeumom felépítése és berendezése 
következett. Nyugdíjasként megírhattam er-
ről a könyvet is s ezt filmesítettük meg. Az-
tán bejártam a Kárpát-medencét, sőt néhány 
nyugati magyar közösséget is az erről (és en-
nek szellemében) szóló előadásaimmal. Vé-
gül amint mondtad, megrendezhettem azt a 
konferenciát ahol 20 kiváló előadás foglalko-
zott a kérdés részleteivel. Filmfelvétel is ké-
szült. Most vágjuk és színesítjük képekkel. 
Az előadások röviden folyóiratokban, terje-
delmesebb formában pedig kötetben fognak 
megjelenni. Sajnos a változó idők nem tették 
lehetővé, hogy támogatást kapjak s ezért ön-
erőből kellett gazdálkodnom.
De készülök egy a folyóirat 10 éve során 
megjelent fontosabb írásokat aktualizáló so-
rozattal is. Ennek felvezetője lehet egy remé-
nyem szerint a Kairosznál megjelenő breviá-
rium, melyet már elkészítettem.

-  Miért hallottunk a Hitelről eddig olyan keve-
set? Az olvasó elkerülhetetlenül teszi fel a kér-
dést, hogy mi is volt ez a folyóirat, s kik azok, 
akik szerkesztették és együtt gondolkodtak 
holdudvarával?
A valaha önálló – a magyarságot a török idő-
kön átmentő – fejedelmi Erdély megszokta 
az önállóságot, de az önállóságát elvesztő,- 
gubernátorok korabeli, vagyis a Leopold 
diploma utáni Habsburg tartománnyá vált 
Erdély is rendelkezet valamennyi önállóság-
gal. Voltak saját intézményei. Bécs messze 

volt. Az unió után azonban a súlypont termé-
szetes módon átkerült Budapestre. Ezeket a 
metamorphosisokat Erdély mégis átvészelte. 
Trianon után azonban mindent elölről kel-
lett kezdeni. A kisebbik haza egészen más 
helyzetben találta magát. Felkészületlenül 
került egy bizantin, ortodox környezetbe az-
zal a kényszerű feladattal, hogy egy másik 
kultúrkörnek nevezhető világban kell megta-
lálnia a megmaradás módozatait.
Az első, passzivitás jellemezte éveket követő-
en, a Kós Károlyék Kiáltó szó címen ismert 
röpirata után, elindul a munka, de évtized-
nyi időre van szükség ahhoz, hogy felnöve-
kedjen egy az új környezetben tájékozódni 
képes generáció.   
A civil és egyházi szerveződések kora után 
felbukkannak az első komolyabb lapok is.
A Helikon és a Pásztortűz a kulturális elitben 
vezető szerepet játszó írók és költők szépírá-
sainak ad helyet.
A Hitel 1935-ben jelentkezik komolyabb 
igénnyel és az első vegyes, tehát minden te-
rületet felölelni próbáló kísérlet után mun-
kamegosztás alakul ki közte és az említett két 
lap között. A Hitel nemzetpolitikai szemle-
ként működik, bár az azt kiadó szellemi kör 
többsége írókból áll. Ők továbbra is a másik 
két lapban közölnek. A nemzetstratégiai, ki-
sebbségpolitikai szempontból nélkülözhetet-
len témákkal foglalkozó szakemberek kapják 
a Hitel oldalait és nagyszerű munkát végez-
nek. Ők nem csupán elméleti fejtegetésekkel 
vétetik magukat észre, de a történelem for-
gószelében, az írókkal együtt gondolkodva, 
tevékeny részt vállalnak az erdélyi magyar 
kisebbség mindennapi küzdelmeiből. 
Mondhatnám úgy is, hogy beleszólnak a he-
lyi történelembe, sőt.
A ma már a szó klasszikus értelmében oly-
annyira semmitmondó bal-jobb törésvonal, 
akkor is a narratíva alapján volt a legköny-
nyebben felismerhető. A baloldal durván rá-
támadt a Hitelre és minél nagyobb tekintély-
re tett szert az, annál inkább próbálta 
besározni, ellehetetleníteni a már akkor is 
ismert és ma is használatos, jóelőre 
démonizált szavakkal. 
A Hitel elhallgatása, amiért erről a nagyszerű 
folyóiratról később kevesebbet vagy éppen 
semmit sem lehetett tudni, talán mégis in-

A baloldal  
durván rátámadt
a Hitelre és minél 
nagyobb tekintélyre
tett szert az, annál 
inkább próbálta
besározni, 
ellehetetleníteni  
a már akkor is
ismert és ma is 
használatos,  
jóelőre
démonizált 
szavakkal.



13 13

hí
rl

ev
él

  M
O

K
 P

es
t M

eg
ye

i T
er

ül
et

i S
ze

rv
ez

et
e 

 V
. é

vf
ol

ya
m

 2
. s

zá
m

kább azért következett be, mert a legbelső 
magot képező tagok egy csoportja olyan si-
keresen avatkozott be a viharos évek nagypo-
litikájába, hogy annak sikereit a háború után 
hatalomra kerülő baloldal részben ki akarta 
sajátítani, részben pedig el akarta hallgatni, 
mert nem illett be abba a képbe, amit rá 
óhajtott erőltetni a közvéleményre.
Ilyenek voltak a Vásárhelyi találkozó szerve-
zése (Transzszilván diétának is nevezték ezt a 
minden áramlatot befogadó szellemi sereg-
szemlét), a Teleki nemzetiségi politikáját 
megalapozó memorandum 1940 szeptem-
berében, Teleki németbarát politikát ellensú-
lyozó kísérleteinek támogatása az e célból 
létrehozott Erdélyi Párton keresztül. Aztán a 
politikai foglyok szabadon engedésének ki-
harcolása a Gestapo fellépése előtt, a kiugrási 
kísérletre ösztönző beadvány Horthyhoz (A 
negyvenek memoranduma), a moszkvai bé-
kedelegáció utazásában és annak szervezésé-
ben való részvétel vagy Kolozsvár ostromá-
nak megelőzése. Végül a lakosság maradásra 
bíztatása Erdély szerte és Kolozsvár ellátás-
nak megszervezése az átmeneti időkben. Stb.

- Hogyan emlékezel  a szülői házra ahol gyer-
mekkorodban a Hitelt szerkesztették? Hogy ke-
rült házatokba a Hitel szerkesztőség és szellemi 
köre?
Az úgynevezett „Kis Hitel” hat füzetét még 
Makkai László és Venczel József adták ki. 
Makkait azonban tanulmányai Budapestre 
szólítják, s mikor visszatér, édesapja a püspök 
író – a Hitel szellemiségének Széchenyi önre-
vízióra bíztató gondolatiságát közvetítő nagy 
gondolkodó – feladja a kisebbségi sorban 
egyre nehezebb alkotói munkát. Ekkor hang-
zik el a híres két szó: a „Nem lehet”. Makkaiék 
Magyarországra távoznak és a lap hat kis fü-
zetének megjelenése után még 1935-ben 
megszűnni látszik. A jogot öröklő Venczel 
József azonban Kéki Bélával egy esztergomi 
találkozó során Szekfű Gyulától és Németh 
Lászlótól kapnak tanácsokat, hogy a Magyar 
Szemle mintájára komolyabb formában ad-
ják ki újra a lapot. Ők Albrecht Dezsővel és 
Vita Sándorral kiegészülve látnak hozzá a fel-
adathoz és akkor még gyermektelen szülei-
met kérik meg arra, hogy támogatásukkal és 
a hely biztosításával járuljanak hozzá a lap 
létrejöttéhez és működéséhez.

Szüleim akkor már a román földreform mi-
att elvesztették minden vagyonukat. Apám, 
aki egy angol cégnél dolgozott és legalulról 
küzdötte fel magát vezető pozícióig minden 
erejével a lap mellé szegődött, anyám pedig, 
aki – a kor szokása szerint – férjhezmenetelé-
vel otthagyta a színpadot ahol a Janovics 
Jenő féle híres társulat egyik vezető színész-
nője volt, szintén ennek az ügynek a szolgá-
latába állt. Házuk már addig is az értelmiség 
egyik gyülekező helye volt.
Szülőházam az ezt követő évtizedben a Hitel 
otthonává vált. Még a magyar négy év alatt is 
– amikor már a holdudvar annyira kibővült, 
hogy létrehozták (szintén szüleim közremű-
ködésével) az Erdélyi Kört – a kemény mag 
nálunk gyülekezett a jelentősebb döntések 
meghozatalára.
Ezekben az években éltem óvodás éveimet és 
csak emléktöredékeim vannak, de ezek nem 
jelentéktelenek számomra,- és főleg igen fon-
tos az Erdélyben maradt hiteleseknek a hábo-
rú utáni években reám gyakorolt hatása, ami-
kor is apám barátaiként mindennaposak 
voltak a házunkban s azon kívül is sokszor és 
sokfelé találkoztunk. Állíthatom, hogy meg-
ismerésük és az irántuk érzett tisztelet, sőt 
bámulat, meghatározta egész későbbi élete-
met és magatartásomat. A hiteleseknek ez a 
része tulajdonképpen az egyik – és nem elha-
nyagolható – felnevelője volt egy későbbi 
nagy erdélyi értelmiségi generációnak.
Egyébként – a később párizsi emigrációban 
elhunyt – Albrecht Dezső keresztapám lett, 
Venczel József tragikus sorsát végigkísértem 
gyermek és ifjúkoromban, majd kényszerű 
Magyarországra távozásom után, Vita Sán-
dorral és Kéki Bélával ápoltam a kapcsolato-
kat.
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- Miért és mikor szűnt meg a Hitel?
A Hitel a második világháború zárultával és 
az újabb impériumváltással, mondhatni el-
kerülhetetlenül megszűnt. A hatalomra ke-
rülő baloldal céltáblája nem maradhatott 
életben s az előbb említett okok is meghatá-
rozták a lap sorsát. Ráadásul a szerkesztők 
közül három eltávozott Erdélyből s az itthon 
maradó szerkesztők és munkatársak is arra 
kényszerültek, hogy inkább hallgassanak a 
Hitelben betöltött szerepükről.
Normális körülmények között és józanésszel 
gondolkodva, emelt fővel folytathatták volna 
a munkát, hiszen minden addigi cselekede-
tükkel – akkor használatos szóval – haladó 
ügyeket szolgáltak. De mint tudjuk, a józan-
ész és a kommunizmus, megtoldva a román 
xenofób nacionalizmussal, nem összeegyez-
tethetőek.
Egyébként az erdélyi magyarság más érdek-
képviseleti szervei és intézményei is rövid idő 
alatt áldozatává váltak a vörös lepelbe bújta-
tott nacionalista felszámoló törekvéseknek. 
Ráadásul éppen a kommunista párttól párt-
fogást remélő magyarság akkori vezetői kap-
ták ezt a feladatot. És „becsülettel” végre is 
hajtották!

- Miért hagytad el Erdélyt, melyhez annyi el-
téphetetlennek tűnő családi és láthatatlan szel-
lemi szál kötött?
Apai ágon tősgyökeres erdélyi, anyai ágon 
részben felvidéki családból származom. Er-
délyi őseim évszázadokra visszamenőleg, ha 
el is hagyták a szülőföldet mindenkor vissza-
tértek. Ha csak az újabbakat nézem, déd-
apám mint Bem honvéd a bujdosásból álné-
ven jött haza, nagyapám a Lipcsei egyetemi 
karriert adta fel a hazatérésért, apám egyene-
sen ládabontónak ment haza a debreceni 
egyetemről. 
Dédapám aztán Pusztakamarás felvirágozta-
tója lett, az ő munkája eredményezte, hogy a 
Kemény birtok felvirágzott s oda költöztek. 
Így került oda Kemény Zsigmond is, akit 
dédanyám ápolt haláláig és amíg élt a hagya-
tékot is ő őrizte. A templom, iskola, papilak, 
de az udvarház kastéllyá bővítésének munká-
latait is dédapám irányította. Az ő hat fiának 
egyike, nagyapám öccse, volt Sütő András 
keresztapja és támogatója. Nagyapám Lip-

cséből hazatérve a keresztapjának, Bánffy 
Dezsőnek a birtokait vezette, később ő lett 
Erdély m. kir. jószágkormányzója és telepíté-
si biztosa. Apám, mint már említettem, an-
gol cégnél küzdötte fel magát, majd a ma-
gyar négy év alatt az Erdélyi Magyar 
Gazdasági egyesület ügyvezető alelnöke, an-
nak felszámolása után a Bolyai Egyetem 
egyik alapító tanára, katedrájának Bukarest-
be költöztetését követően a román talajtérké-
pezés egyik megszervezője s ezt követően se-
gédmunkás volt. 
A család – amint az Erdélyben megszokott 
– szinte valamennyi ismert erdélyi famíliával 
rokonságba került a letűnt évszázadok során. 
Az anyai ág a Majthényi nagymama révén, az 
egész felvidékkel rokon. Madách anyja és 
nagyanyám dédapja testvérek voltak, de el-
ágazik a gyökér Balassi Bálintig is és még na-
gyon sokfelé. Grassalkovich Antal egyenes 
ősapa. Az egykori Nemzeti Színháznak az 
Asztóriával szemben levő telke a harmincas-
negyvenes években per tárgya is volt.
A családi birtokot a román királyi földreform 
nem egyszerűen elvette, de a hosszas perek 
során, jó bizantin szokás szerint a román 
ügyvédek kizsarolták a család egyéb értékeit 
is ígéreteikkel. Pusztakamaráson adtak vissza 
a háború után 50 hektárt, ami aztán megpe-
csételte sorunkat és osztályellenség lettem 
már gyermekkoromban.
Nagy kényszer nyomása alatt születő hatal-
mas elhatározás volt, hogy a családban első-
ként elhagyjam Erdélyt. Nehéz versenyvizs-
gák után és a véletlen folytán megszerzett 
kolozsvári állásomat felszámolták és kihe-
lyeztek, mint pszichiátert egy bűnöző elme-
betegekkel foglalkozó vidéki intézetbe, ahol 
fennállt annak a veszélye, hogy politikai pszi-
chiátriára kerül sor. Ráadásul igazgatónak 
akartak kinevezni, feltehetően magyarnak 
szánták volna a piszkos munkát. Ez volt az 
utolsó csepp a pohárban. Így is ott kellett 
hagynunk a család maradék vagyonának je-
lentős részét s a Hitel emlékekre koncentrál-
va jöttünk át, anyámnak köszönhetően, aki 
miután látta, hogy a Hitel házra fáj a foguk, 
maga is velünk jött és lemondott róla. Az ad-
dig három éven át megtagadott útlevelet ek-
kor fél év alatt megkaptuk és a ház, vezető 
román elvtársak tulajdonába került. 21 éve 
hiába perelem vissza.

Így is ott kellett
hagynunk a család 
maradék vagyonának 
jelentős
részét s a Hitel 
emlékekre 
koncentrálva
jöttünk át, anyámnak 
köszönhetően,  
aki miután látta,  
hogy a Hitel házra  
fáj a foguk,
maga is velünk jött 
és lemondott róla.
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- Leányfalu második otthonod lett, Makovecz 
Imre tervezte házad pedig ma már kulturális 
kincs. 
A ház felépítése számomra utópiának tűnt, 
de a jó ügyet az egek is támogatják. Valósá-
gos csodák sora követte addig is és azóta is ezt 
a munkámat. A ház felépítése előtt, teljesen 
váratlanul, szinte a képtelent súrolva, olyan 
– nem gyógyítói – munkákra kértek fel, me-
lyek honoráriumából hozzáfoghattam a le-
hetetlenhez. A lelki támaszt pedig Makovecz 
Imre adta, aki nem csupán megtervezte bará-
ti alapon az eredeti környezetet idéző belvilá-
got, de ösztönzött is a kivitelezésre. Mond-
hatnám, megtiltotta a csüggedést.

- Leányfalui otthonodat ma múzeumként láto-
gatják. Kapsz ehhez állami támogatást?
Az átmentett és restaurált bútorok és tár-
gyak, a Hitel fényképgalériája és a feldolgo-
zott családi levéltár, az összegyűjtött könyvek 
stb. visszahozták a kolozsvári Vulcan utca 13 
szám hangulatát. A genius loci itt van körü-
löttem. Mindent betetézett Kádár Tibor fes-

tőművész barátom alkotása a Hitel tripti-
chon, a maga 54 figurájával. Ennek avatása 
egyben a házi múzeum avatása is volt. Most 
az egykori nagyok asztala felett ott függ a 
Magyar Örökség Díj is.
Rendszeresen érkeznek látogatók előzetes 
bejelentkezéssel és korosztálytól, érdeklődés-
től függően igyekszem nem csak a Hitel tör-
ténetét ismertetni, de a nemzeti tudatot épí-
tő előadásokat tartani. Ha kell történelem 
órát is.
Állami támogatásról manapság álmodni sem 
lehet.
Még az Írószövetségnek is hatalmas gondot 
jelent egy-egy hagyaték megőrzése. Mint or-
vosnak, példaként mindenkor a Selye hagya-
ték szomorú sorsa jut eszembe. Ha igaz, amit 
a sajtó ír, papírmalomban végezte. A májusi 
konferenciára sem sikerült, bár egy szerény, 
pályázati támogatást elnyerni. De nem csüg-
gedek. Legalább az erre az alkalomra írott 
tanulmányok kiadására újra és újra pályázni 
fogok.

A HITELESEKHEZ

Mint Házsongárdok hantjai alól látnok vakondok, képkeretek szorításából halovány arcok, betűkből és 
sorok közül, puha kezek által keményre kötve, örökké küzdve, soha meg nem törve, polcaink és 
emlékeink lakói Ti, gyűljetek e fekete asztal köré, s könyörögjetek velünk, hogy totemmadarunk 

messzire vigye ama kígyót, kivel öröktől fogva küzdünk élve és halva, megszületve s még meg sem  
foganva, vonjatok felénk erős pajzsot bölcs gondolatok acél pikkelyeiből, segítve az örök harcot  

s adjátok nékünk példáját szívós bátorságtoknak, hogy a nagyobb s kisebb hazáknak fogyó  
s csontsoványra szikkasztott népe tanuljon megmenekülést hozó himnuszt küldeni egekbe az  

Örökkévalóhoz.

       Szász István Tas
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-  Mi késztet mégis erre a munkára?
Az apám halálakor tett fogadalomtól a cso-
dálatos hagyaték értékének felismerésén és 
aktualitásának megértésén át, egészen a ma 
ismert nemzeti széttagoltság állapotának 
bánatáig nagyon sok minden van benne. 
77 évvel ezelőtt élő magyar értelmiségiek, a 
legnyomorúságosabb kisebbségi sorsban, 
képesek voltak felismerni azt az utat, ame-
lyik a megmaradás felé vezethet.
Mára oda jutottunk, hogy nemrégiben 
szellemi embernek ismert egyének, nevet-
ségesnek nevezték a megmaradás puszta 
emlegetését.

- Miben foglalnád össze ars poeticádat?
Az az engem is felnevelő Hitelből idéznék, 
abból tanultam meg s utóbb erről meg is 
győződhettem, hogy a mai magyar értelmi-
ségi egyetlen biztos és csalhatatlan iránytű-
je csakis a „nemzet szolgálatának szelleme” 
lehet.
Nem mindenki által elfogadott gondolat. 
Hogy aktualizáljak, gondoljunk csak arra, 
miként támadták újdonsült olimpiai baj-
nokunkat Gyurta Dánielt, miután csupán 
egy erre a szolgálatra utaló nyilatkozatot 
tett.

- Erdélyi emlékeidből idéznél? Szomorút és 
szépet egyaránt.
Az egyik legszomorúbb minden bizonnyal 
éppen az, amikor a Hitel és a magam szülő-
házát a román hatalom primitív képviselő-
je durva káromkodások közepette átvette 
és lepecsételte. Azért, hogy ne késsem le a 
határátlépésre engedélyezett terminust, 
még le is kellett fizetnem az illetőt. A ro-
mán állam pedig nem csak elvette a házat, 
de ezen felül háromhavi lakbért előre kifi-
zettetett velem, a saját házamra.
A legszebbet nehéz megtalálni. Több is volt 
és többféle.
Az első nem is emlék, csupán egy hangulat, 
hiszem alig múltam két éves. Csak annyi 
tér vissza, hogy nagy boldogság vesz körül, 
mindenki simogat, fésülgetnek. Mint 
utóbb elmesélték, nagynéném Monostori 

úti ablakából néztük a magyar honvédség 
bevonulását.
De van másfajta is. És most nem gyerme-
keim születéséről beszélek, hiszen az magá-
tól értetődő. Inkább az orvost szólítom 
meg megamból.
Eszembe jut, amikor 24 évesen, életem első 
kézi lepényleválasztását végzem egy szilágy-
sági faluban. 
Út nincs, mentő nincs, az autót ott nem is 
ismerik. A szülőnő majdnem elvérzik. Az 
épület félig lebontva, a petróleumlámpa 
előtt a kinyitott szülészeti tankönyv. Víz 
sincs a hegyen, mert a bába részegen hever. 
Nem hozott fel vizet a faluból. Könyékig 
jódosan állok és a halovány fényben nézem 
a teljes egészében és hiánytalanul leválasz-
tott lepényt. Érzem, hogy megmentettem 
egy román parasztasszony életét, érzem, 
hogy orvos lettem.
 
- Végül arról kérdeznélek, hogy volt a történet 
vége? Milyen érzés volt az Akadémia pulpi-
tusáról ünnepi beszédet mondani a kitünte-
tettek nevében? Volt-e olyan érzésed, hogy a 
Hitel szellemében jársz el?
Nagyszerű – bevallom hátborzongató – ér-
zés volt. Én tudtam, hogy amit szolgálok, 
az minden megbecsülést megérdemel és 
nagyon nagyban segíthet az iránytévesztett 
mában, de ezt a már ismert okokból rop-
pant kevesen tudhatták. Amikor kézzelfog-
hatóvá vált a Hitel visszatérése a köztudat-
ba, az oktatásba, a való életbe és ráadásul 
bejegyezték a Nemzet Aranykönyvébe is, 
mi mást érezhettem volna.
A hét kitüntetett nevében beszélni, még ezt 
meghaladóan is nagy megtiszteltetés volt 
számomra. Valóban a Hitel szellemében 
igyekeztem szólni és a jeles közönség meg-
értette.
Kevés ilyen pillanat lehet egy ember élté-
ben.
Éreztem, hogy a 220 hiteles és a szüleim is 
velem vannak.
Minden erre áldozott óra, minden fárado-
zás értelmet nyert.

A mai magyar 
értelmiségi
egyetlen biztos  
és csalhatatlan 
iránytűje
csakis a „nemzet 
szolgálatának 
szelleme”
lehet.
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Kinyitom a postámat.
Hát persze.
Gyorsan repült a nyár s a sok feladat közepet-
te az a bizonyos szabadság szóba sem került, 
viszont új meg új kihívásoknak kellett eleget 
tenni. Aztán mikor a hullámok már-már ösz-
szecsapnak felettem, hívó szó jő Kováts Atti-
lától is és riadóztat. Hírlevél közeleg!
Na, de mi az, hogy szabadság egy nyugdíjas-
nál, aki közhiedelem szerint ő maga a szabad-
ság szimbóluma. Szárnyal, miként a madár. 
Na de merre? Amiből azonnal következik az 
is, hogy: …és meddig?
Na de kérem! Voltak önök már nyugdíjasok? 
És persze így egybeírva, nem úgy, hogy nyug-
díja sok.
Na de jól tudjuk azt is, hogy mindezekről 
gondolkodának s írának eleink – régmúlt 
nyugdíjasok – már számtalan sorokat, s alkal-
munk vala hallgatni legott sirámokat. Igaza-
kat, érthetőket, méltányosakat a méltányta-
lanságról.
Na de! Na de!
Mégis volt, amit nem tudtam soha megérte-
ni. Azt, hogy: Unatkozom! Mióta nyugdíjba 
mentem depressziós lettem. Mit csináljak? 
Meg effélék. 
Még hogy unalmas lenne a nyugdíj! 
Gondoljuk csak el! Hányféle változattal talál-
kozik az ember a média mindenről informáló 
hullámain.
Mert van ahol nincs is nyugdíj. Az aztán a 
roppant unalmas. És persze van ahol arra ké-
szülnének, hogy nem lesz. Dög unalom. De 
van, ahol a nyugdíjba vonulás azt jelenti, 
hogy felmegyünk a hegyre meghalni, hogy 
kiraknak a jegesmedvének eledelül Nem is 
olyan régen még egyes törzseknél a család fo-
gyasztotta el a nyugdíjba vonulót. Monda-
nom sem kell, mindezt kegyelettel. Ezek bi-
zonyára nem kerültek abba a kellemetlen 
helyzetbe, hogy unatkozzanak.

Pedig lám a neo-hellén példa mennyire más. 
50 évesen nyugdíjba vonulunk a németet is 
meghaladó nyugdíjjal. Persze ha igaz. Aztán 
az ország bedől, s mi mehetünk tüntetni. 
Unaloműzőnek. A gondban ott a megoldás.
És van ahol meg korhatárt húznak. Amolyan 
fűnyírósat a sietségben. A sok unalomtól való 
rettegés mián még dolgozó 70-80 éves una-
lomba lesz küldve.
Bírja, nem bírja, megy. Bírnia kell. Csak a 
bíró nem bírja.
És jön a külső tanács meg elvárás. Az európai 
megoldások sokasága. Emeld a korhatárt, 
mert fogy a nyugdíjasokat eltartó erő. Csök-
kentsd a korhatárt, mert utat kell nyitni a 
(nyugdíjasokat eltartó) fiataloknak. Ha lehet, 
a kettőt együtt alkalmazzad. Ennek módja a 
nyugdíjasok számának csökkentése. Hát nem 
voltak bölcsebbek a kannibálok? Feltehetően 
a fő csemege tette. A nyugdíjasok agyát elő-
szeretettel fogyasztották.
Bizony mai módon, milliárdnyi ember szen-
vedésére épített civilizációnkra büszkén, is 
kellene az az agy. Ha kórokozóktól félve nem 
is direktbe, de a terméke, a tapasztalat.
Itt rohangál tolószékein vagy sántikál köröt-
tünk a sok tapasztalat. Úton útfélen vonszolja 
magát a bölcsesség. Csak el kell tartani. Na és 
meghallgatni.
Mi azonban mindent elölről kezdünk. Nem 
tanulunk sem a magunk sem a más kárán. A 
nyugdíjasén sem. Az unatkozzon csak és 
sántáljon. Legyen izületes. Ha már muszáj 
neki lenni.
Mindent összevetve egy biztos. A demográfia 
majd megoldja. Záros határidőn belül. Nem 
lesz unalom. Nem lesz nyugdíjas. Nem lesz 
eltartó. Nem lesz senki.
És semmi.
De úszni azért ismerjék el, hogy unalmas.                           
      
   Szász István Tas

NA DE!?
Zuhog az eső. Ma hajnalban nem mehetek úszni. Minő szerencse. 
Máris vidámabban kezdem a napot. Mert úszni az unalmas.

„Itt rohangál 
tolószékein vagy 

sántikál köröttünk
a sok tapasztalat. 

Úton útfélen 
vonszolja

magát  
a bölcsesség.  

Csak el kell 
tartani. Na és

meghallgatni.”
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Kis  
létszámú, de 
eredményes 
csapatunk!

A versenyek színhelye, a szervezettség kifogástalan 
volt, a rendezők igazán a legjobbat nyújtották. A 
szabadtéri sportokban a nagy meleg befolyásolta az 
eredményeket, de a Nap mindenkinek egyformán 
sütött. A résztvevők száma a korábbi évekhez képest 
kevesebb volt, ami betudható annak, hogy még a 
2012-es év elején Istambul volt megjelölve a verse-
nyek rendezőjének, ami pár hónappal a megszokott 
kezdési időpont előtt Antalya-ra módosult. Gondot 
jelentett még az is, hogy a verseny kezdete előtt 2 
héttel több sportág megrendezését is lemondták a 

szervezők, a jelentkezők kevés száma miatt. Így nem 
tudott indulni közülünk Dr. Döme Péter sportlövő, 
aki joggal pályázott aranyéremre a korábbi évek 
sike res versenyei alapján.
Sérülés miatt Dr. Rádi Imre nem tudott rajthoz állni 
és az érmeink számát szaporítani, ahogy az elmúlt 
években tette.  Ezek ellenére mindketten velünk vol-
tak a verseny 7 napja alatt.
42 ország, közel 1500 orvos sportolója 20 sportág-
ban versengett az érmekért, a helyezésekért. 
Hazánkat 10 sportoló képviselte, 9 fő a Magyar Or-
vosok Sportegyesületének a tagja.  6 sportágban – 
asztalitenisz, atlétika, erőemelés, úszás, tenisz és tol-
laslabda- indultak orvosaink. Legeredményesebbek 
a tollaslabdázók voltak, 9 arany- és 3 ezüstéremmel. 
Őket az atléták követték 8 arany- és 2 bronzérem-
mel. Az asztaliteniszezők 1 arany- és 3 ezüstérmet 
nyertek. Erőemelésben és úszásban 1-1 aranyérem, 
teniszben 1 bronzérem is a miénk lett.

Tisztelt Kollégák!

Most egy olyan témáról írok néhány sort, ami bár 
sziszifuszi küzdelem, de nem látványos, és emiatt 
sok tagtársunk úgy gondolja, hogy a kamara nem 
tesz (érte) semmit. 

A 2010-ben színre lépő egészségügyi kormányzat 
bejelentette a deregulácio.hu internetes, problé-
ma felvető portál megnyitását, és kérte a minél 
szélesebb körű aktív szakmai részvételt. Az elején 
úgy tapasztaltam, hogy sok kolléga lelkesen mon-
dott véleményt, és vetett fel több jogi-szervezési 
problémát, amik közül nem egynél internetes 
vita is kialakult. Mára azonban ez az oldal kihal-
ni látszik. A mai napon utolsó hozzászólásként 
2012.01.10-i dátum szerepel, azaz fél éve nem 
történt újabb felvetés, vagy hozzászólás. Mi lehet 
ennek az oka? 

Számomra egyértelműnek látszik, hogy az ok 
az érzékelhető PÁRBESZÉD hiánya, azaz a fel-
vetésekre adott minisztériumi válaszok, mitöbb, 
a felvetésekre adott válaszok jogszabály(ok)ban 
történő megjelenésének hiánya. Sajnos mára 
ez a portál is egy belterjes csapat panaszfala lett, 
miközben a jogalkotási cumani folytatódik, s a 
megjelent jogszabályokból nem igazán tűnik ki, 
hogy e „Tiborc panaszok” meghallgatásra találná-
nak. Pedig a számtalan hozzászólás között bizo-
nyára található több is, ami olyan adminisztrációs 
egyszerűsítési, szervezési ötleteket tartalmaz, vagy 
joghézagokra hívja fel a figyelmet, ami(k)nek 
megjelenése a jogszabályokban jelentősen hoz-
zájárulhatna, a bürökrácia csökkenése mellett, a 
frusztráltság csökkentésével az ágazaton belül egy-
re romló hangulat javításához. Ezen vélemények 
meghallgatása pedig meggyőződésem szerint óri-

33. alkalommal rendezték meg 
a világ orvosainak, gyógyszeré-
szeinek és állatorvosainak vi-
lágjátékát, melynek helyszíne a 
„Török riviérán” Antalya volt.

Összefoglaló a PMOK részvételéről  
a jogalkotási folyamatban.
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Eredményesség sorrendjében: - a legtöbb érmet Dr. 
Peresa Magdolna nyerte atlétikában (100m-200m-
400m-800m-1500m-es síkfutásban aranyérmet, 
4x100m-es váltófutásban bronzérmet). Róla el kell 
mondani, hogy korábban távol- és magasugrásban 
indult, de egy sérülés a síkfutás felé irányította nagyon 
sikeresen, melyet kiváló eredménye bizonyít.
Minden versenynapon a hagyományoknak 
megfelelően ünnepélyes eredményhirdetés volt foga-
dással együtt. A nyitó- és a záróünnepség, a „török 
est” méltó volt a Világjátékok színvonalához. A 
szervezők lehetőséget biztosítottak kirándulásokon 
való részvételhez, így eljuthattunk a világörökség ré-

szét képező Pamukkáléba. A „gyapotvárnak” nevezett 
hegyoldalt borító, vakító fehér, csodás csipkézet, a 
természetes medencéket formázó képződmények 
minden képzeletet felülmúlnak.
A záróünnepségen jelentették be a szervezők, hogy a 
34. Világjátékok megrendezésére Horvátország 
(Zágráb) és Ausztria (Wels) pályázik. Mindkét 
helyszín közel fekszik Magyarországhoz, így joggal 
reménykedhetünk a nagyobb létszámú Magyar csa-
pat részvételében.
     

Dr. Jerémiás Attila
         MOK elnök  

ási segítséget jelentene egy, az egészségügy meg-
újítását, a bürokrácia csökkentését céljául tűző 
eü-i vezetésnek. Hogy miért nem él ezzel az eü-i 
kormányzat, - amit pedig éppen Ő kezdeménye-
zett, és bizonyára nem kevés (köz)pénzbe került 
az oldal létrehozása – számomra felfoghatatlan!  

Jogi szakokleveles orvosként, és a PMOK alel-
nökeként már többször is felajánlottam a MOK 
vezetőségének, hogy szívesen részt veszek a ka-
marának véleményezésre megküldött jogszabály 
tervezetek átnézésében, és tapasztalataim alapján 
a vélemény kimunkálásában.

Sajnos korábban ezen felajánlásommal nem élt, 
nem tudott élni vezetőségünk. Ennek elsődleges 
oka – tudomásom szerint - az volt, hogy a jog-
szabály tervezetek véleményezésére néhány órás, 
de legfeljebb 1 napos határidőt adtak. Ilyen felté-

telek mellett csaknem lehetetlen bármi féle befo-
lyást gyakorolni a jogalkotásra, eleget téve ezzel a 
MOK azon feladatának, hogy az orvosok érdekeit 
képviselje!

Mára azonban némi változás tapasztalható, és ez-
zel némi remény is felcsillan! A közelmúltban két 
jogszabály tervezetét is megkaptam véleménye-
zésre, és az egyiknél 9, a másiknál 15 nap határ-
időt tűztek ki. A címlistán 63 címzett szerepelt. 

Remélem tehát, hogy ez nem csak egy tiszavirág 
életű fellángolás marad, hanem egy tartós párbe-
széd kezdete lesz, ami segíti a MOK érdek-képvi-
seleti munkáját!

2012.07.26.

Dr. Csernus Zoltán

•	Tóth Adrienn tollaslabdában, az összes versenyszámban első helyezést ért el. Aranyérmei közül az a 2 érem a leg-
értékesebb, melyeket az abszolút kategóriában ért el.

•	Dr. Jerémiás Attila erőemelésben és atlétikában nem talált legyőzőre. A fekvenyomásban teljesített 130kg, kife-
jezetten jó eredmény, a súlylökésben elért 14,67m szintén. Gerely- és diszkoszvetésben a tavalyi eredményeit 
megközelítve lett aranyérmes. 

•	Dr. Tombor Attila tollaslabdában, korcsoportjában egyéni mind páros versenyben aranyérmet, vegyes párosban 
ezüstérmet nyert. A Tombor család legfiatalabb tagja, Kispál Adrienn tollaslabdában 2 arany- és 2 ezüstérmet nyert. 
Dr. Tombor Attila a versennyel kapcsolatban elmondta, hogy klimatizált teremben színvonalas versenyt rendeztek 
a szervezők.

•	Dr. Sági László asztaliteniszben 1 arany- és 1 ezüstérmet nyert.
•	Kuti Sándor asztaliteniszben 2 ezüstérmet nyert. A verseny rendezésével kapcsolatban csak jót tudtak mondani, 

sőt a fiatal asztaliteniszezők száma is örvendetesen nőtt.
•	Dr. Móricz András teniszben jó színvonalú versenyben, bronzérmet nyert.
•	Dr. Csikány Andrea úszásban aranyérmet nyert.
•	Dr. Lele László első alkalommal vett részt a Világjátékokon, de ez nem akadályozta meg az eredményes szereplés-

ben. Cross countryban bronzérmet nyert, míg félmaratonon korcsoportjában 4. helyezett lett. 

Egyéni eredmények 
Kis létszámú, de eredményes csapatunk!
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Az emelés az orvosoknál volt a legnagyobb, az ápo-
lók szerényebb, a felsőfokú végzettségű egészségügyi 
dolgozók jelképes emelést kaptak. A média azóta 
harsogja csasztuskázva: megkapták a béremelést az 
egészségügyiek. 
Eddig a történet eredménynek is lenne nevezhető, 
ha a rendelkezések nem sértenék jogosan több tíz-
ezer orvos, ápoló, szakasszisztens emberi méltóságát, 
önérzetét. Miről van szó? A kormányzati sikerpropa-
ganda ellenére tény, hogy számos kórház, rendelő-
intézet egészségügyi dolgozói kimaradtak a bér-
emelésből. Miért? Mert szerencsétlenségükre olyan  
kórházakban, egészségügyi intézetekben kénytele-
nek dolgozni, amelyek gazdasági társasági formában 
működnek. Államtitkárunk szerint ezek az intézetek 
nem jogosultak az emelésre, mert a közpénzből nem 
lehet profitot kivenni. Ezzel egyet is tudnék érteni, 
de aki a jelenlegi finanszírozásból profitot termel, az 
a közgazdasági csoda kategóriájába tartozik. Felme-
rül a kérdés: az  ilyen intézetekben dolgozó egészség-
ügyi dolgozók részesülnek a feltételezett profitból? 
Ugye ezt nem gondolja komolyan az államtitkár!  
Miért diszkriminálják az egészségügyi dolgozók 
széles rétegeit, akik ugyanolyan feltételek mel-
lett, ugyanolyan területi ellátási kötelezettséggel, 
ugyanolyan OEP finanszírozással végzik felelős 
fekvő és járóbeteg szakellátó hivatásukat? Ők má-
sodrendű egészségügyi dolgozók? Ők is a kirekesz-
tettek kategóriájába kerültek? Hogy kikről van szó? 
Pl. ózdi, siklósi, gyöngyösi, dunaújvárosi, nagyatádi 
kórházak, a Hajdú megyei járóbeteg intézetek 
mindegyike, a százhalombattai, a budaörsi rendelő-
intézetek orvosai, szakdolgozói és folytathatnám 

még a sort egy oldalon keresztül. Nem részesültek az 
emelésben azok az orvosok sem, akiket néhány éve 
vállalkozásba kényszerítettek, vagy becsapással arra 
rávettek, így közreműködői szerződésük nem jogo-
sítja fel őket a bérkiegészítésre. Nagyon sok 
gasztroenterológus, aneszteziológus tartozik ebbe a 
körbe, de van egész kórházi traumato- 
lógiai osztály is ilyen kategóriában.
Meggondolta a parlament,  a kormány, az egészség-
ügyi államtitkárság, hogy mit idézett elő? 
Megint egy olyan helyzetet teremtett, mely nem a 
nyugalom, hanem a zavar, a katasztrófa felé visz. Ezt 
akarták előidézni? Miért szükséges az elődök Általuk 
is joggal utált és folytonosan kritizált gyakorlatát 
folytatni? Miért kell a közvéleményt hamis monda-
tokkal félrevezetni?
Mit mond Alaptörvényünk a Nemzeti hitvallás feje-
zetében? „Valljuk, hogy népuralom csak ott van, 
ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányo-
san, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.”

Ezt kérjük a parlamenttől, a kormányzattól: részre-
hajlás nélkül haladéktalanul szüntesse meg ezt a 
tarthatatlan, diszkriminációs helyzetet, gyako-
roljon méltányosságot, hogy minden fekvő- és 
járóbeteg szakellátó intézmény alkalmazott egész-
ségügyi dolgozói a működtetés módjától függetle-
nül, szektor semlegesen kapják meg jogos bérkiegé-
szítésüket.

dr. Kováts Attila 
MOK alelnök
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