Tisztelt Kollégák!

A MOK Országos Elnökségének döntése alapján rendkívüli orvos nagygyűlést szervezünk,
„Elhalt ígéretek nyomában – párbeszéd döntéshozókkal” címmel. A gyűlés sikere kamaránk
valamennyi tagjának, munkatársának közös érdeke, melynek szervezéshez lebonyolításához
szeretnénk segítséget nyújtani jelen levelünkkel!
A rendezvény címe: Elhalt ígéretek nyomában – párbeszéd döntéshozókkal
Helyszín:

Vasúttörténeti Park, Budapest XIV. kerület, Tatai út 95.

Időpont:

2019. szeptember 21., szombat, kezdés: 10:30; várható befejezés: 13:00

Megközelíthetőség:
-

-

Autóval: A Róbert Károly körút felől a következő útvonalon célszerű megközelíteni a
parkot : a XIII. kerület, Reitter Ferenc utcára rákanyarodva, tovább egyenesen Újpest
irányába, majd a Rákos-patakot elhagyva a Dolmány utcába (múzeum tábla jelzi a
parkot) jobbra befordulni, amely egyenesen a park bejáratához vezet.
A Park ingyenesen igénybe vehető, zárt parkolóval rendelkezik.
Tömegközlekedéssel:
o 30-as, 30A és 230-as autóbusszal a Keleti pályaudvartól, vagy Újpest
Központtól (leszállás a Rokolya utcai megállónál)
o 120-as autóbusszal az Árpád-híd pesti hídfőjétől, vagy Újpest központtól
(leszállás a Reitter Ferenc utcai megállónál)
o 14-es villamossal Lehel tértől, vagy Újpest Központtól (leszállás a Rokolya utcai
megállónál)

A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött, mely felület a
https://mok.hu/hirek/mokhirek/rendkivuli-orvos-nagygyules-2019-szeptember-21-budapest
linken érhető el. A regisztrációnál meg kell adni:
-

név
pecsétszám
tag területi szervezete (legördülő listából)
A rendezvényre a kamara által biztosított autóbusszal kívánok utazni igen / nem

Az előzetes regisztrálók listája TESZ-enként szűrhető és az is megállapítható – névre lebontva
– hogy ki, illetve kik azok, akik igénybe szeretnék venni a szervezett utaztatást. Ezt a bontást a
jövő héten a MOK Informatika megküldi. Az utazás megszervezés – pl. busz lefoglalása – a
helyi sajátosságok és létszám miatt a megyei TESZ feladata. Ennek költségeit a területi
szervezet tagszolgáltatási kerete terhére el tudja számolni, így az nem terheli a működési
kiadásokat.
A rendezvényre meghívást kaptak:
-

EMMI miniszter,
Pénzügy miniszter,
Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A nagygyűlés alapvető követelései:

- Egységesen kötelező kezdő szakorvosi minimális alapbér a közfinanszírozott egészségügyi
ellátás valamennyi szakorvosának, fogorvosának a munkaviszony típusától függetlenül, 900
ezer Ft-os mértékben, melyre a képzettséget, gyakorlatot és előmenetelt tükröző bértábla
épüljön, az értéktartás folytonos garanciájával!
- Teljesülésével egyidejűleg szűnjön meg a paraszolvencia rendszere!
- Szüntessék meg a nyugdíjas munkavállalóinkat sújtó diszkriminációt, szabaddá téve, hogy
betegeinket és fiatal, támogatásra szoruló kollégáinkat szolgálhassák döntésük szerint.
- Döntsék el, orvosokkal vagy orvosi judíciumokkal és képzettséggel nem rendelkezőkkel
akarják-e honfitársainkat a jövőben gyógyíttatni, pusztán szűkmarkúság okán.
- Szerezzenek érvényt és rendszeresen, szigorúan ellenőrizzék a szakmai minimumfeltételek
meglétét intézményeinkben, mindenekelőtt munkaerő, de tárgyi oldalról is!

Fontos, hogy a most megválasztott választókerületi elnökök is ismerjék ezeket az információkat
és a lehető legintenzívebben vegyenek részt a mozgósításban!!!

Tisztelettel:
Dr. Kozma Gábor – titkár
Dr. Farkas Gergely - hivatalvezető

Ps.
Rendezvény ideje alatt a Vasúttörténeti Park Múzeum folyamatosan üzemel, így akár családi
kikapcsolódásként is be lehet iktatni a nagygyűlést!

