Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezetének
felépítése, szervezeti egységei és azok feladatai

Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának 26./ pontja alapján:

A területi szervezet testületei:
a) küldöttgyűlés;
b) elnökség;
c) etikai bizottság;
d) felügyelőbizottság;
e) a küldöttgyűlés által létrehozott ad hoc bizottságok.
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 3. §. (2) alapján:
A területi szervezetek megalakítására, szervezet rendszerére, tisztségviselőire és azok megválasztásának
módjára, valamint feladataik ellátására - e törvény eltérő rendelkezésének hiányában - az alapszabály
rendelkezései irányadóak, azzal, hogy a területi szervezetben működni kell etikai bizottságnak és elnökségnek,
amelyek elnökei e törvény alkalmazásában tisztségviselőnek minősülnek.

Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának 27./ pontja alapján:

A területi szervezet küldöttgyűlése (TESZK):
a) a területi szervezet képviseleti szerve, melynek küldötteit 4 évente választják meg a területi szervezet
választókerületeiben;
b) a küldöttgyűlés üléseire tanácskozási joggal meghívandó a TESZ elnöksége, bizottságainak elnökei,
továbbá a területen reprezentált valamennyi kamarai csoport és a kamara tagjait tömörítő
érdekképviseleti szerv 1-1 delegáltja;
c) a TESZK hatáskörében:
ca) a Törvény és az Alapszabály keretei között meghatározza a Területi Szervezet testületeinek a
létszámát;
cb) megválasztja a területi szervezet elnökét, alelnökeit, titkárait; felügyelő és etikai bizottsága elnökét
és tagjait, az Etikai Kollégium egy tagját;
cc) dönt a hatályos jogszabályok és az Alapszabályban foglaltak figyelembevételével a területi szervezet
belső szervezetéről, a feladat és hatáskörök megosztásáról, egyéb bizottságainak megalakításáról,
gazdasági-vállalkozási tevékenységéről; és ennek megfelelően – szükség szerint – jóváhagyja saját
szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ), illetve annak módosító rendelkezéseit;
cd) megvitatja és elfogadja a területi szervezet éves működéséről szóló elnökségi beszámolót, a területi
szervezet éves költségvetési tervét, valamint a területi felügyelő-bizottság által előzetesen ellenőrzött
költségvetési év záró mérlegét;
ce) illetékességi területén választókerületeket alakít ki és a területi szervezet tagjait a választókerületek
egyikébe sorolja. A választókerület elnökét — aki egyben a területi szervezet elnökségének is tagja — a
választókerülethez tartozó tagok jelölik és választják maguk közül;
cf) jóváhagyja a területi szervezet elnökségének ügyrendjét;
cg) elfogadja a területi felügyelőbizottság ügyrendjét.
d) a küldöttgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.
da) a küldöttgyűlést a TESZ elnöksége határozata alapján az elnök hívja össze,
db) az ülés vezetése az elnök feladata; akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott alelnök vezeti
az ülést; rendkívüli esetben a küldöttgyűlés által kijelölt kamarai tag vezetheti az ülést.
e) össze kell hívni továbbá a küldöttgyűlést:
ea) ha a tagság legalább 10%-a a cél megjelölésével írásban kéri;
eb) az országos, vagy a területi felügyelőbizottság, az illetékes bíróság, illetve a területi szervezet
elnökségének határozatára.

Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának 28./ pontja alapján:

A területi szervezet (TESZ) elnöksége:
a) tagja szavazati joggal:
aa) az elnök;
ab) a két alelnök;
ac) a két titkár;
ad) a területi szervezet választókerületeinek elnökei.
b) tagja tanácskozási joggal:
ba) a területen reprezentált valamennyi kamarai csoport 1-1 delegáltja;
bb) a területi szervezet bizottságainak elnökei;
bc) a területi szervezet ügyviteli vezetője.
c) az elnökség jogai és kötelezettségei:
ca) megalkotja saját ügyrendjét, előkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti a területi szervezet szervezeti
és működési szabályzatát, az azt módosító rendelkezéseket, valamint megalkotja és elfogadja a területi
szervezet szakszerű és jogszerű működéséhez szükséges belső szabályzatokat;
cb) az elnök mellett (akit akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök helyettesít) ülésenként még 1
tagot delegálhat a TESZT-be;
cc) szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik;
cd) ellátja a TESZ számára a Törvény, egyéb jogszabályok, az Alapszabály, valamint az arra illetékes
testületek által meghatározott feladatokat;
ce) felkérésre – delegált tagja útján – részt vesz az illetékes foglalkoztató által pályázattal betöltendő
közalkalmazotti állások pályáztatásának előkészítésére és a pályázatok elbírálására összehívott
bizottságban;
cf) kiválasztja az ügyviteli szervezetben foglalkoztatni kívánt személyeket.
cg) meghívására a TESZ országos és területi küldöttei részt vesznek a TESZ elnökség ülésein. A
küldöttek telefon és email elérhetőségét a tagság részére a TESZ honlapján elérhetővé teszi.

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. tv. alapján:
19/B. § * (1) * A szakmai kamara a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény
szerinti közigazgatási hatóságként jár el a következő ügyekben (a továbbiakban: kamarai hatósági ügy):
a) felvétel a szakmai kamarába,
b) a kamarai tagság megszüntetése, kivéve, ha a kamarai tagság kizárás vagy az egészségügyi dolgozó halála
miatt szűnik meg,
c) * a kamarai tagság szüneteltetése, valamint a szüneteltetett tagsági viszony helyreállítása.
(2) Ha a szakmai kamara a kamarai tagság megszűnési okáról tudomást szerez, az (1) bekezdés b) pontja
alapján a kamarai tagság megszüntetése iránti eljárást hivatalból megindítja.
(3) A szakmai kamara a (2) bekezdés szerinti eljárás során nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezheti
az ügyfelet.
(4) A kamarai hatósági ügybenelső fokon a területi szervezet elnöksége, másodfokon az országos
elnökség jár el.

Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának 29./ pontja alapján:
A területi szervezet etikai bizottsága:

a) az elnökkel együtt, a területi küldöttgyűlés által meghatározottan páratlan számú, de legalább 7 tagból
áll;
b) az etikai bizottság a területi szervezet tagjait érintő ügyekben, a vonatkozó jogszabályokra, az Etikai
Kódexben foglaltakra alapozva hozza meg határozatait, és a Törvényben, továbbá a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben (Ket.) foglaltak szerint jár el első
fokon;
c) a Budapesti Területi Szervezet illetékességi területén négy, a Fogorvosok Területi Szervezet
illetékességi területén pedig három etikai bizottság működik, köztük az ügyek felosztása - az esetleges
összeférhetetlenség figyelembe vételével - a Budapesti Területi Szervezetnél a beérkezés sorrendjében,
azonos arányban, a Fogorvosok Területi Szervezeténél az etikai bizottságok területi illetékessége szerint
történik;
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. tv. alapján:
Etikai ügyben első fokon annak a területi szervezetnek az etikai bizottsága jár el, amelynél az etikai
eljárás megindulásakor az eljárás alá vont tag szakmai kamarai tagsági jogviszonya fennáll. Több eltérő területi szervezeti tagsággal rendelkező - kamarai tag érintettsége esetén az az etikai bizottság jár
el, amely elsőként állapítja meg a panaszüggyel érintett valamelyik kamarai tag ügyében a területi
illetékességét.

Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának 30./ pontja alapján:
A területi szervezet felügyelőbizottsága:

a) az elnökkel együtt, a területi küldöttgyűlés által meghatározottan páratlan számú, de legalább három
tagból áll;
b) ellenőrzi a területi szervezet törvényes működésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére
vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok érvényesülését, melynek érdekében betekinthet a TESZ
iratanyagaiba, tájékoztatást kérhet a TESZ tisztségviselőktől, képviseltetheti magát a TESZ valamennyi
testületének ülésén;
c) a vizsgálatába bevont szerv tagjai, tisztségviselői és tagjai kötelesek az ellenőrzés során a bizottsággal
együttműködni;
d) amennyiben vizsgálatai során jogszabályba, az Alapszabályba, vagy a MOK más, belső szabályzatába
ütköző működést észlel, felszólítja a szabályellenesen eljáró szervet, vagy személyt a szabályellenes
működés haladéktalan beszüntetésére, egyben a szabályellenesen eljáró felettesét (a vizsgálati
jegyzőkönyv csatolásával) értesíti a történtekről és kéri intézkedését, indokolt esetben írásban értesíti az
OFB-t és/vagy az Országos Elnökséget.
e) saját ügyrendje alapján dolgozik, szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik,
tevékenységéről beszámol a területi szervezet küldöttgyűlésén, egyben megküldi a beszámolót az
Országos Felügyelőbizottságnak is.

