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TAGOKNAK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 2022. 

A Tolna Megyei Területi Szervezet (TESZ) számára 2022. évben 1.843.013.- Ft állt 

rendelkezésre tagi szolgáltatás céljára. Ebből a 2022. évi kvóta 1.168.013.-Ft, a 2021. évről 

áthozott keret 675.000.- Ft volt. 

Ebből az összegből a TESZ 8 rendezvényt szervezett, az összesen érintett létszám 286 fő volt.  

2022. évi Tagi Szolgáltatási Terv -TÉNY 

Rendezvény megnevezése Helyszín Létszám Tény 

Továbbképzés- Közösségi rendezvény 2021 
évi áthozat Dombóvár 29 200000 

Háziorvos továbbképzés            2021 évi 
áthozat Szekszárd  11 100000 

Gyerekgyógyász továbbképzés 2021 évi 
áthozat Szekszárd  42 75000 

Fiatal orvosok találkozója                2021 évi 
áthozat Szekszárd  26 173 720 

Továbbképzés pályázat ebből  200.000 Ft- 
2021 évi áthozat teljes megye 6 145000 

Nyelvtanfolyam teljes megye 18 383000 

Családi sportnap Sióagárd 86 337304 

Mikulás ünnepség Szekszárd  68 256163 

Összesen       

2021. évről áthozat 675 000     

2022. évi keret 1 168 013     

2022. évben felhasználható központi keret 1 843 013   1670187 

2023. évre átvitel     150000 

1. A MOK Tolna Megyei Területi Szervezet finanszírozta a Dombóvár-Tamási választókerület 

országos küldötte által szervezett továbbképzést és kulturális rendezvényt. 

A Dombvár-Tamási választókerületi országos küldött dr. Tóth Mária beszámolója a 

rendezvényről: 
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„Az este a vártnál is sikeresebbnek bizonyult. 

Mivel 2021 decemberében az ismert körülmények miatt elmaradt, bő két éve nem 

találkozhattak a kollégák egymással munkahelyen kívül. A szakmai előadások a 

cardiovasculáris betegségek modern kezeléséről szóltak, beleszőve a legújabb cikkek, 

illetve előadások tanulságos eseteit, illetve megfigyeléseit a "Covid" betegekkel 

kapcsolatban is. A finom vacsorát követően nagy élvezettel hallgattuk a jó nevű 

művészeket, akik a meghívóban szereplő híres zeneszerzőkön kívül az elmúlt 80-90 év 

néhány kevésbé ismert, de jelentősnek mondható zeneszerzőitől is játszottak néhány 

darabot. Földes Lajos (aki a Zeneakadémián tanított is) megismertetett bennünket a 

hegedű készítés néhány fogásával, illetve különböző hegedűk hangzásával is. Az együtt 

töltött 4 óra rövidnek bizonyult, mert mindenki zárásig maradt és néhányan még kint is 

beszélgettek. A rendezvényen 29-en voltunk, a tamási háziorvos kollégák sajnos nem 

tudtak eljönni, mivel tartósan helyettesítenek, illetve a járvány miatt felhalmozódott 

teendőik nagyon lefoglalták őket, és hát a 40km-es távolság is számít.” 

2. 2022. november 17-én a szekszárdi Sebestyén Pincében a helyi és a környék háziorvosai 
jó hangulatú továbbképzésen vettek részt.  
Az idei előadást Dr. Zsigmond Árpád tartotta, melynek a magán és az állami szakellátás 
kapcsolata volt a témája, ami most nagyon aktuális és sok mindennapi probléma forrása. 
Előadás címe: A magán -és az állami szakellátás kapcsolata az alapellátással prevenció 
érdekében. 
Az előadást követően lehetőség nyílt kötetlen eszmecserére a szekszárdi háziorvoslást 
érintő aktuális kérdésekben is. 

3. A MOK Tolna Megyei Területi Szervezet támogatta a 2022 évi Gyermekgyógyász 

Továbbképzést. (2021 évről áthozott tagi szolgáltatás.) 

A nagy múlttal rendelkező, évente két alkalommal megrendezett akkreditált 

gyermekgyógyász továbbképzést az idén az asztma, az allergia, és a gyermek sürgősségi 

ellátás témakörében szervezték. A rendezvény jó hangulatú volt, a résztvevők hasznos 

ismeretekkel gazdagodtak. 

4. December elsején egy jóhangulatú, kibővített elnökségi ülésen vett részt dr. Kincses 

Gyula MOK elnök és dr. Farkas Gergely országos hivatalvezető a Tolna Megyei Területi 

Szervezetnél. 

Az ülés rendhagyó volt annyiban, hogy a területi szervezet elnöksége idén első 

alkalommal hívta meg ülésére azokat a fiatal tagokat, akik az elmúlt öt évben végeztek az 

egyetemen és kezdték meg munkájukat a megyében. 

A találkozó lehetőséget biztosított arra, hogy a fiatal kollégák megismerkedjenek az 

elnökség tagjaival és egymással, valamint az igénybe vehető tagi szolgáltatásokkal és a 

kamara működésével. Így amennyiben probléma adódik a munkahelyükön, bizalommal 

fordulhatnak a kamarához mint érdekképviseleti szervhez segítségért.  

Dr. Andriska István üdvözlő beszéde után dr. Kincses Gyula MOK-elnök adott év végi 

tájékoztatást a kamara munkájáról, dr. Farkas Gergely országos hivatalvezető pedig a 
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kamara gazdálkodásáról tartott néhány perces tájékoztatást. Majd ezt követően Sósné 

dr. Varga Rózsa és Kohajda Anikó az Ügyviteli Szervezet munkatársai tartottak egy rövid 

ismertetőt a kamarai tagságról, a tagi szolgáltatásokról, hogy a fiatal orvosok 

megismerjék a területi szervezet mindennapi működését. Az elnökségi ülést 

pincelátogatás követte, majd egy közös vacsora után egy kötetlen beszélgetés zárta.  

5. A Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezetének Elnöksége második 

alkalommal írt ki továbbképzési pályázatot tagjai részére, mellyel a tagok 

továbbképzéséhez kívánt hozzájárulni. Egy pályázó egy továbbképzési ciklusra 

vonatkozóan 25.000 Ft-ot igényelhetett. 11 pályázat érkezett melyből 6 kifizetés történt. 

6. A Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezete folytatta a tavalyi évben 

elkezdett angol nyelvtanfolyamot, mely nagy népszerűségnek örvend a kollégák körében. 

Az oktatás továbbra is két online csoportban folyik egy haladó/szókincsfejlesztő és egy 

újrakezdő. Heti egy alkalommal van két óra. 

A nyelvtanfolyam költségét megosztva fizeti a kamara és a résztvevők fele-fele arányban. 

Létszám: 18 fő/2 csoport. 

7. Idén első alkalommal kibővítettük a családi napunkat családi sportnappá. A sportolási 

lehetőségek miatt új helyszínt kellett keresnünk. Végül a sióagárdi iskola udvarára esett a 

választás, ahol minden egy zárt területen rendelkezésre áll. Rekortán burkolatú focipálya, 

kosárlabda palánkokkal, edzőpark, játszótér, és ami nagyon fontos füves terület, 

hatalmas árnyas fákkal. 

Remek időben ragyogó napsütésben zajlott a nap, a programok a következők voltak:  

ügyességi, akadálypályás csapatjáték nyereményekkel, kosárra dobás, ping-pong, foci, 

tánctanulás, íjászat, kézműveskedés, ugrálóvár, babasarok. Délután fejtörős szellemi 

vetélkedőben lehetett részt venni, voltak csapatok, akik még órákig próbáltak rájönni a 

megoldásokra, akik nagyon elakadtak, egymástól kértek segítséget.  

Kollégák jókat beszélgettek egymással, voltak, aki ismét családi összejövetelt is tartottak 

a sportnap keretében. Az ebédet a falu konyhájának szakácsa készítette, ami egy remek 

gulyásleves volt. A helyi asszonyklub pedig sióagárdi hagyományos kulycsoskalácsot 

sütött nekünk.  

Nagy örömünkre szolgált, hogy az állandó résztvevőink mellett ismét új családokat is 

üdvözölhettünk körünkben. 

A visszajelzések alapján pozitívan fogadták a családok a sportos elemekkel kibővített 

közös programot, és az eddigi helyszínek közül is ez a mostani nyerte el leginkább a 

tetszésüket. 

8. December 8-án csillogó szemű lurkók és szüleik, nagyszüleik várták izgatottan a Mikulás 

érkezését a Tolna Megyei Balassa János Kórház lila épületébe.  
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Két év kihagyás után ismét megjött a Mikulás a Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei 

Területi Szervezet tagjainak gyerekeihez, unokáihoz. A rendezvényt dr. Schranz Róbert a 

területi szervezet titkára nyitotta meg és üdvözölte a résztvevőket. 

Siklósi Krisztián, akit a Csurgó Zenekarból ismerhetünk, és társa húzta a talp alá valót, 

gondoskodott a jó hangulatról. A gyerekek azonnal bekapcsolódtak a közös játékba, 

éneklésbe és nagyszerű, ünnepi vidám hangulat kerekedett. Az interaktív játék közepébe 

toppant be a Mikulás és osztotta szét a csomagokat. 68 gyermek kapott csomagot a 

Mikulástól, a legkisebbek „baby csomagot” a nagyobbak pedig a jól megérdemelt 

csokikat és egyéb finomságokat rejtő ajándékot. 

A mikulás napi ünnepség lehetőséget ad arra is, hogy a kollégák más szituációban, oldott 

légkörben is találkozzanak, beszélgessenek és ezáltal kicsit közelebb kerüljenek 

egymáshoz. 

A 2022. évben felhasználható tagi szolgáltatási központi keretből megmaradó összegből 

továbbképzés támogatására 150.000.-Ft a 2023. évre átvitelre került.  


