
MAGYAR ORVOSI KAMARA SOMOGY MEGYEI TERULETI
SZERVEZETE

SZERVE ZETI CS VTUTODESI SZABALY ZAT A

I. AttatSnos rendelkez6sek

1.) A kiiztestiilet neve: MOK Somogy Megyei Teriileti Szervezete (Rtividitett neve: MOK

SMTESZ)

Szdkhelye: 7400 Kaposv6r, Bajcsy-Zs. utca3IlB Fsz.2,

Telefonsz6m a: +3 6 -82 I 4 I I - 64 |

Email cime: iroda@smok.t-online.hu

Honlapj a: www.moksomogy.hu

Ad6szftma: 187 6184 1 - 1 - 1 4

Szhmlaszfrma : C IB B ank zrt. | 07 0 0 I7 2 -7 0 8 1 6 8 6 4 - 5 1 1 0 0 0 0 5

2.) Miik0d6si teriilete: Magyar Ktizt6rsas6g, Somogy megye

3.) A MOK SMTESZ pecs6tje: kor alakri, benne kdriratban Magyar Orvosi Kamara Somogy

Megyei Tertileti Szervezete, kozep6n Aesculapius bot r6tekeredett kigy6val. Az Etikai

B izott s6g pe c s 6tj 6b en az,,Etikai bizottshga" szrive g szerep el kciz6pen.

4.) A MOK SMTESZ az egeszsegiigyben mukodo szakmai kamar6kr6l sz6l6 2006.6vi

XCVILIv. (a tov6bbiakban: kamarai torv6ny), a OK Alapszabdly (a tov6bbiakban: ASZ),

valamint a vonatkoz6 rendeletek 6s saj6t Szervezeti es Mtikdd6si Szabdlyzata (SZMSZ) szennt

muk6dik. A mukdd6s6vel kapcsolatos adatok a jogszabdlyok 6ltal meghatirozott kdrben

nyilvfnos adatok.

5.) Jogillfsa: iin6ll6 gazdflkod6sri jogi szem6ly

K6pviseloje: a tertileti szervezet elnoke
Feltigyelei6t a MOK OKGY, MOK TESZT, illetve az egdszsegi.igy6rt felel6s minisztdrium

gyakorolja.

II. A Magyar Orvosi Kamara Somogy Megyei Teriileti Szervezete miikiid6se

6.) F6 feladata:

Megyei szinten a MOK, illetve mtik<jd6si teri.iletdn a tagshg k6pviselete, kiil<inos tekintettel a

kamarai torv6nyrol s2616 tv. 2.$-ra, az Alapszab|ly 24-31. pontjaira.
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7/A. Vrllaszt6kertiletek

A MOK SMTESZ feladatait a megyei kiildottgyulds 6ltal meghathrozott v6laszt6keriiletekben

/ l6tja el. A v6laszt6keriiletek nem jogi szemelyek'

V6laszt6kertiletek:

a) KaPosv6r

b) Marcali

c) Nagyat6d

d) Si6fok

A v6laszt6kertiletek elnokeit a villaszt6kertilet tagshga kozvetleniil vilasztia a MOK

Alapszabiiy szerint. A megbiztts a v6lasztctt tiszts6gviselok idejevel azonos ideig tart. A

megbiz6s megszunik: lemond6ssal, visszahivdssal, a vtiaszt6kertileti alelnok haISlfxal A

visszahiv6sra az illetekes v6lasztokeriileti elnok tesz javaslatot, es a visszahiv6sr6l a TESZ

elnoks6ge egyszeni tobbs6ggel dont.

A v6laszt6keriileti elniikiik tanfrcskozfrsi joggal r6szt vesznek a MOK SMTESZ elnoks6g6nek

munk6j6ban, segitik a v|laszt6keriileti elnokok tev6kenys6g6t, koordin6lj6k a

v6laszt6keriiletekben tort6no v6laszt6sok sor6n'

7./B Teriileti kiildiittgytil6s (TESZK)

a) a torvdny 6s az Alapszabilly keretei kdzott meghatdrozza testiileteiletszfimifi

b) megv6lasztja elnok 6t,2 alelnlkdt es 2 titkirht, a Feliigyelo 6s Etikai bizotts6gok elndkeit 6s

tagiait, ds az Etikai koll6gium egy tagSitt

c) dont a tertileti szervezetbelso szervezeterol, elfogadja aTESZ SZMSZ-6|

d) megvitatja 6s elfogadja a tertileti szervezet elnoke eloterjesztds6ben az 6ves mtikdd6srol

szOto lhois6gi besz6molot; aztigyviteli vezetl eloterjesztds6ben a ktiltsdgvet6s tervezetdt 6s

az elozo dv feliigyelo bizotts6g tital elozetesen vdlemenyezetl z6to meieget

e) elfogadja a Feltigyelo Bizotts6g elnoke eloterjesztds6ben a Feliigyelo Bizottsdg iigyrendj6t;

megtArgy;lja es elfogadja a Feli.igyelo Bizotts6g 6ves besz6mol6j6t, melyet annak elnoke

terjeszt elo

f) elfogadja az Etikai Bizotts6g elnrike eloterjesztdsdben az Etikai Bizotts6g tigyrendj6t;

tudomisui veszi az Etikai bizotts6g elnoke eloterjeszt6sdben az Etikai bizotts6g 6ves

mrikoddsdrol sz6lo besz6mol6t
gS meghathrozza ateriileti szew ezet teriilet6n a v6laszt6keriileteket

h) jov6hagyja a teriileti szewezetelnoks6gdnek iigyrendjet 6s a mukoddshez szi.ikseges egy6b

belso szabdlYzatokat

i) evente egy alkalommal kell osszehivni; az osszehivds es az iil6s vezet6se a TESZ elnokdnek

feladata; *ron kivtil ossze kell tov6bbf hivni az ASZ 27. ea) 6s eb) pontja meghatarozottak

szerint. 
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8.) Elniiks69:

leti
itk6r, v6lasztokertileti elnokok

Lr-! 
-^1-,ffiGi;illt';z|'eto,Etikai6sFeliigyeloBizotts6gok6segy6b6lland6

bizotts6gok elnokei, kamarai csoportok egy-e gy deleg6ltj a

9.) Az elniiks6g legalfbb negyed6vente til6sezik. Tiz napon beliil ossze kell hivni az

elnoks6get, ha azt" lJi-"gi.lfGs6vel valamelyik szavazatijogri tagja, illetve az elnok, vagy

az i.igyvitelivezet6 k6ri, 
-6v6bbit ha a feltigyeleti szerv' vagy a Feliigyelo bizotts6g

kezdem6ny ezi. Azelnoks6g osszehiv6s6t minden esetben az elnokhoz cimzetten ir6sban kell

kezdem6nyezni indokl6ssal, 6s a napirendi javaslat megad6s6val.

10.) Az elniiks6gi iil6s iisszehivisa 6s vezet6se az elniik feladata' Az elnok objektiv

akad6yoztat6sa eset6n az eln6ks6get az elnok 6ltal kijelolt alelncik is osszehivhatja 6s vezetheti

az iil6s6t.

ll.) Az elniiks69 feladata:
ul u t iitaottkozglul6s, aTESZT,a TE,SZK hat1rozatainak v6grehajt6sa;

b/ a MOK SMTESZ mukod6s6nek megyei szintu operativ szervez6se, ir6nyit6sa;

c/ a MOK megYei szintu k6Pviselete;

d/ a MOK SMTE,SZ Szewezeti 6s Muk6d6si Szab6lyz atilnak az elok6szit6se, 6s elfogad6sra a

TESZK el6 terjeszt6se;

e I sajit i.igyrendj 6nek elfo gsd6sa,

f/ a MoK SMTESZ tigyviteli szervezetvezetoj6nek 6s tagjainak a kiv6laszrfsa, felmentdse;

{ a tagsag t6j ekoztatflsa;
il szii[seg esetdn ad hoc bizottsdg feik6rdse hat1rozottfeladat elv6gzesdre;

i) tagi szolgtltatit ot fPSZf 6ltal meghat htozottkeretei kozott t<jrt6no meghathtozhsa' az ezzel

r."pJr"r"tu'"" sziiks6gess e v6l6 p6ly6zatokkiir6sa 6s azok elbir6l6sa

i) egyi.ittmukddik ; Tudom6nyos Tan6csad6 Testtlettel (TTT), valamint ezen testtilet

eloterjeszt6s6t kdvetoen a tagok tov6bbk6pz6se elosegitdse 6rdek6ben rendezvdnyeket,

tov6bbkepz6seket szerv ez;

k) dont a TESZT iil6s6re egy tov6bbi kamarai tag deleg6l6s6r6l;

l) a vdlemdnyezdsi jogkdr gyakorl6sa 6rdek6ben deleg6ltja ritj6n r6szt vesz 6s k6pviseli a

MOKSMTESZ-1 i 
"palyiiattal betdlthet6 kozalkalmazotti 61l6sok ptlylztatfsilnak

elokdszitdsdre 6s elbir6l6s6ra cisszehivott bizotts6gok munk6j 6ban:'

m) felk6res es meghiv6s esetdn egy tag6t aete-gatja a ktilonbozo onkorm6nyzati es egy6b

szelezetek szakbizottsdgai, testiiletei i'il6s6re ;

p) jov6hagyja a TTT, uilu*int a MOK SMTESZ teriilet6n megalakul6 kamarai csoportok'

iagozatok SZMSZ-eI feliigyeli ezek munk6j 6t'

12.) Azelnoks6g tagaikozotti munkamegoszt6sn6l figyelembe kell venni a kdvetkezoket:

a/ az elniik feladata kiiliiniisen:
- a MOKSM TESZ k6Pviselete

-a ktildottgyul6s 6s az elndks6gi iil6sek osszehiv6sa

- a kiildottgyul6s 6s az elnoks6g iil6seinek a vezet6se

- az elnokJeg ddnt6seinek,hatttrozatainak v6grehajt6sa, szerzodlsek al6ir6sa

- dont6s 6s int6zked6s az elnoks6g til6sei toToui idoszakban az elndks6g hat6skor6be tattoz6

iigyekben 
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- az igyviteli vezeto feletti munk5ltatoi jogkor (a kiv6laszt6s, 6s felment6s kiv6tel6vel)

gyakorl6sa, munkaszerz6d6s6nek altitdsa
- azltikaibizotts6g adminisztr6tora feletti munk6ltat6 jogkor gyakorl6sa, munkaszerzod6s6nek

al6irhsa
- a MOK SMTESZ kdpviselet6ben egy6b szerzod6sek megk6t6se

- a MOK SomogY M TESZ kdPviselete

- a MOK SMTESZ koltsZgvetdse terhdre kotelezetts6gv6llal6s, ig6ny6rv6nyesit6s

utalv iny oz6sn6l ellenj e gyz6si j o gkor

bl az alelniikiik feladata:

- az elnok objektiv akadtiyoztat6sa eset6n, illetve megbizhsa szerint az eln<ik teljes koni

helyettesit6 ti lutelso helyettes a n6vsorban elobb 6llo alelndk)

- az elnok, illetve az elnokseg tev6kenysdg6nek segitdse

- az elncik megbizhsaeset6n ellenjegyz6si jogkor gyakorl6sa

c/ titklrok feladata:

- a kiildottgyul6s, az eln<iksdg rhatfrozatok, ir6nymutat6sok nyilv6ntarthsa, ezek alapifu az

operativ teend6k ell6t6sa, it6ny itisa
- megyei tagnyilvdntartds feltigyelete
- az einok megbizdsaesetdn ellenjegyzdsi jogkor gyakorl6sa

13.) Ugyviteli szervezet

a) Ugyviteli vezeto:
- 

" 
MoK Al"w abiiyiban,6s a MoK sMTE,sz szMsz-eben meghat6rozott feladatok ell6t6sa

- k'zigazgatasi jellegri feladatok ell6t6sa, ezek kor6ben kiadm6nyoz6s,

- tanaJskozasi joggai r:6sztvesza MOK SMTESZ elnoksdge iil6sein

- az elnokseg tlnati,rtiii osszehiv6s6nak kezdem6nyezdse acdl megjelol6s6vel

- a MOK SMTESZ kolts6gvetds6nek elok6szitdse 6s a TESZK el6 terjeszt6se

- aziromerleg TESZK el6-terjeszt6se, melyet elozetesen a Feli.igyelo Bizotts6g v6lem6nyez

- munk6ltatoja a MOK SMT-ESZ elndksdge, munkaszerzodlse al6irisina a PMTESZ elnoke

jogosult
- gondoskodik a MOK SMTESZ
- gondoskodik a MOK, a MOK
bizottsagai 6s a

tags6g kozott tortdno
- tev6kenyen reszt
szervez6seben
- tev6kenysegerol az

besz6mol

honlapj 6nak fri s s tartalommal val6 ell6t6s6r6 I

SMTdSZ, az elnok, alelnokok, titk5rok, a MOK SMTESZ

inform6cio 6ram16sr6l, elok6sziti a MoK SMTESZ kiadv6nyait

vesz a MOK SMTESZ tudomanyos, 6s egy6b rendezvdnyeinek

elnoknek, illetve az elnoksdgi i.ildseken az elnoks6gnek rendszeresen

b.) irodavezeto:
- alkalmazttsa 6s felmentese az elnokseg

- azegyeb munk6ltat6i jogokat az elnok

- munk6jdt a munkaszerzod6sdben, 6s

megfelel6e n v egzi ( elenleg az tigyviteli

feladata
gyakorolja
i muntat Ori feladat meghatdtoz6sban foglaltaknak

vezeto 6s az irodavezeto szem6lye azonos)
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c.) konyvel6s:

- a MOK SMTESZ k6nyvel{si-sz6mviteli feladatait szerzodlses alapon erre jogosult k<inyvelo

ceglvitllalkoz6 vdgzi
- a szerz6d6s megkdt6s6re 6s felmond6s6ra, az elndkjogosult
- adatokat szolgiltat az ugyviteli vezeto r6sz6re, ktikin<js tekintettel a MoK SMTESZ

kdlts6gvet6s6nek 6s zirszhmad6sanak elk6szit6s6re, valamint legal6bb ll4 evente rdvid

hjdko2tatdstadaztgyviteli vezet6nkeresztiil az elndks6g r6sz6re a MOK SMTESZ gazdasdgi,

pdnziigyi helyzeterll
- ktildn megbiz6s szerint elj6r
hat6s6gokn6l

a MOK SMTESZ k6pviselet6ben az ad6, 6s egyeb jogosult

- kozremukodik a MOK 6s a MOK
esetben, amikor azFB a gazdasdgr

d) jogi k6pviselet:

S MTE SZ F eliigyelo B izotts6ga ellen6rzd sei soriln abban az

6s sz6mviteli tev6kenysdget ellenorzi;

- a MOK SMTESZ az Etikai Bizotts6g, az elnoksdg, valamint az iigyviteh szewezet

munk6janak elosegitfse 6rdek6ben tigyv6di irod6val szerzod6st ktit
- a szerzod6s megkot6s6re 6s felmondds6ra, az elndk jogosult;

- a jogi k6pvisel6 a tagok egydni tigyeiben is elj6rhat, de erre atagaziigyv6di irod6val kiilon
szeruodik,6s a kolts6geket is amegbizhst ad6 tag kciteles viselni.

A[and6 bizottsigok

14.) Etikai Bizotts6q (EB):
- azEtikai Bizotts6g tagletszhma:7 vagy 9 (h6t-kilenc) fo
- kidolgozza sajffi tigyrendj6t, amelyet a TESZK fogad el. Az elfogadott iigyrend a MOK
SMTESZ SZMSZ-6nek l.sz. mell6klet6t kepezi
- a Bizotts trg a megydben 6szlelt etikai probl6m6kr6l 6vente 6rt6kel6st v€gez, melyet az

eln6ksdg, a ttitdottgyrilds (TESZK) 6s az orsz6gos etikai bizotts6g el6tttr. A bizotts6g azlszlelt
tipikus tiiUanOt a tags6got is 6vente legal6bb egy alkalommaltdjekoztatja. Tev6kenys6ge sor6n

a kamarai tagokr6l sz6l6 jogszab6lyi rendelkezdseket, a MOK Etikai K6dex6t es az illtaltnos

kozigazgat6si rendtart6sr6l sz6l6 t<irv6nyt 1Atr.; alkalmazza, valamint ktiteles a tudom6s6ra

jutott szolg6lati,6s mag6n titkot a vonatkoz6 jogszabillyok szerint meg6rizni.

15.) Feliigyel6 bizotts6g GB):
- a Feli.igyel6 Bizotts6gtagletszdma: 3 (h6rom) fo
- kidolgozza saj6t Ogyrendj6t, amelyet a TESZK fogad el. Az elfogadott tigyrend a MOK

S MTE S Z SZMSZ- 6nek 2.s2. mell6klet6t kdpezi.
- Az Alapszab|ly 30. pontj6ban meghatarozottakszerint vegzi tev6kenys6g6t.

- a FB legal6bb negyed6venkdnt iil6sezik.

16.)

L6trehoz6sukr6l, feladataik meghatfuoz6sar6l az elndks6g eloterjeszt6s6ben a TESZK dcint.
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17.) A MOK tagjainak jogait 6s k<iteless6geit rdszletes en az eglszsdgiigyben mrikdd6 szakmai

kamar6krol s26162006. 6vi XCVII. tv. 6s a MOK Alapszab|ly tartalmazza.

ilr. A MOK TAGJAT, JOGAIK ES rOrnr,nssEGEIK

. Iv. ZIP6RENDELKEZES

1) A MOK Somogy Megyei Tertileti Szervezete SZMSZ-6I a MOK SMTESZ ktilddttgyiil6se

ZSZZ. m6rcius 25. napjhn 2022.03.2515. sz. hatitrozathban j6vrihagyta. A Szervezeti 6s

Mtikri d6 si szab iiy zat 2022. marcius 2 5 -napj 6t6l kezd6 d6 en 6rv6nye s.

MOK SM TESZ Eln<ik

Dr. GfilaKiroly
MOK SM TES
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