
 

 

Dr. Kincses Gyula 

A Magyar Orvosi Kamara elnökjelöltje 

MOK BTSZ tagja 

Egészségpolitikus –fül-orr-gégész 

Közösen egy jobb szakmai Kamaráért 
 

 

976-tól, végzés után a DOTE Fül- Orr- Gége Klinikán dolgoztam 1991-ig. 1980-ban fül- orr- 

gégeszakorvos, majd gyermek-fül- orr-gége szakorvos lettem. A klinikai munkámat szerettem, 

de az egészségpolitika kihívásai miatt váltottam szakmát. 1990-ben MDF-es színekben 

parlamenti képviselő lettem, és a „nagypolitika” helyett szakpolitikával foglalkoztam. 

1992 – 1998: GYÓGYINFOK igazgató-helyettes voltam. 1998 – 2000: az első Orbán-kormány 

alatt a Miniszterelnöki Hivatalban, a Kormányzati Stratégiai Elemző Központban, majd a 

miniszteri kabinetben, kormányfőtanácsadóként dolgoztam. 2001 – 2010: a MEDINFO-t, majd 

utódszervezetét, az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetet vezettem. Közben 2007. okt. 

01 – 2008. májusig EüM államtitkár voltam. 

1993-tól 2013-ig az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium tagja, titkára majd elnöke 

voltam. 16 önálló könyvem, szupplementumom jelent meg, 19 könyvben vagyok társ-, vagy 

fejezetszerző. 1995 óta több egyetem vendégoktatója vagyok. 2017 óta a Magyar Tudományos 

Akadémia „Elnöki Bizottság az Egészségért” tagja vagyok. 

Életemben 2 pártnak voltam tagja: MDF-nek és MDNP-nek alapító tagként. 1997 óta nem 

vagyok egyik pártnak sem tagja. 

Olyan Kamarát akarok, amelyik  

 szerethető, értünk dolgozó, azaz a mienk: mi magunk, közösen határozzuk meg 

céljainkat, és az elnökség azt valósítja meg, 

 a tagság véleménye alapján fogalmazza meg követeléseit, és azokba keményen beleáll, 

 amelyben a kamara van a tagságért és nem a tagság az elnökségért, 

 a szakmai - etikai kérdésekre, a minőségi, hálapénzmentes gyógyítás feltételeinek a 

kialakítására helyezi a hangsúlyt, 

 valós jogosítványokkal rendelkezik, azaz visszakapja a szakmai szabályok, protokollok 

kialakításában, a szakképzésben betöltött szerepét, és érdemi partnerré válik az 

érdekegyeztetésben, szakmai jogszabályok előkészítésében, 

 tagjait a Kamaráért végzett tevékenységük alapján, és nem politikai nézeteik alapján ítéli 

meg, és véget vet az ilyen alapú megosztottságnak, 

 ahol a MOK honlapja és újságja nem az elnökség üzenő füzete, hanem a tagok interaktív 

felülete. 

Vissza kell szereznünk a szakma becsületét, társadalmi megbecsültségét. A Magyar Orvosi 

Kamarát szakszervezet oldalán ülő tárgyalósegédből az egészségpolitika fontos és 

megkerülhetetlen szereplőjévé kell tenni.  

Az orvostársadalom ne elszenvedője, hanem irányítója legyen az egészségügy 

szükségszerű változásainak. 



 

 

Minderre most jó esély van: Az 1001 orvos hálapénz nélkül Facebook csoportból kinőtt egy aktív, 

a Kamara megújításáért, a szakma tisztességének visszaszerzéséért küzdő szervezet, az 

Újratervezés Csoport. Ők tiszteltek meg bizalmukkal, és jelöltek az elnöki pozícióra. Örömmel 

vállaltam, mert az Újratervezés kiváló csapat, felkészült, tiszta emberekkel. Együtt, csapatként 

készülünk a Kamara megújítására. Nem én indulok Éger István ellen, hanem egy programmal, 

szervezeti megújítási tervvel rendelkező csapat dolgozik egy jobb Kamaráért. Bár az 

Újratervezés programjával indulok az elnöki pozícióért, de nem az Újratervezés elnöke 

szeretnék lenni, hanem minden kamarai tagé. 

Azt, hogy ez az irány jó-e, a tagságnak kell eldöntenie. Egyrészt most, a választáson, és majd 2 

év múlva, amikor bizalmi szavazást fogok kérni a folytatáshoz. 
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