
Tisztelt Országos Küldött, kedves Kolléga! 
 
Élve a MOK tagjainak az Alapszabály 14.a pontjában rögzített jogával, az Újratervezés 
csoport ezúton szeretné üdvözölni, egyszersmind bemutatkozni és felkérni, hogy építsünk 
együtt egy hatékony, erős Orvosi Kamarát.  
  
Eddig sajnos nem jutottunk kommunikációs felülethez a Kamara csatornáin, így 
mindenekelőtt talán érdemes néhány félreértést tisztázni.  
Az Újratervezés egy, a Magyar Orvosi Kamarán belüli, sok száz fős, nyitott, a politika 
megosztottsága felett áthidaló szakmai közösség, mely igen heterogén lévén reprezentálja 
szinte a teljes magyar egészségügyet. Van köztünk patológus és pszichoterapeuta, kezdő 
rezidens és tapasztalt egészségpolitikus. Vannak közalkalmazottak és vállalkozók, magán 
és állami egészségügyben dolgozók, részben vagy teljesen külföldön teljesítők. Ily módon 
számos problémát, szegmenst és protokollt ismerünk, s ezek ismeretében szeretnénk 
változtatni mind a MOK, mind a magyar egészségügy működésén.  
  
Abban szinte minden protokoll, problémakezelési útmutató megegyezik, legyen szó 
légútbiztosításról vagy egy kórház információáramlásának javításáról,  hogy nem érdemes 
ugyanazon embereknek, ugyanazon módszerrel maximum két kísérletnél többször 
próbálkoznia.  
  
Sikertelenség esetén módszert, és ha csak lehet, embert/csapatot is váltani kell. A MOK 
jelenlegi vezetősége Éger István Elnök Úrral az élén 16 éve dolgozik a Magyar 
Egészségügy és a MOK jobbításán. Az eredmény természetesen nem csak tőlük függött, 
nehéz, gyakran változó körülmények között, sokszor komoly ellenszélben tevékenykedtek, 
tisztelet illeti őket erőfeszítéseikért.  
  
A végeredmény azonban mégiscsak az, hogy ma, 2019-ben az magyar egészségügy olyan, 
amilyen, a teljesség legcsekélyebb igénye nélkül: alulfinanszírozott, széttagolt, redundánsan 
működő, rosszul szabályozott, paraszolvencia által is kényszerpályán tartott.  
  
A MOK jellemzésére pedig talán elegendő az az adat, hogy a legutóbbi évek kamarai 
választásain a részvétel a legtöbb helyen 2% és 8% között volt, sok helyen nem szavaztak 
elegen egy országos küldött választásához – azaz az orvosok többségét nem érdekelte a 
Kamara, mert nem érezték sajátjuknak. (Az idei választások kapcsán érzékelt részvételi 
számok növekedése véleményünk szerint az Újratervezés csoport megjelenésének és aktív 
kampányának tulajdonítható, illetve annak, hogy csoportunk felületet biztosított az orvos 
kollegáknak az aktív részvételre.)  
  
Mindeközben az egészségügy világszerte is folyamatosan változik, alakul, Magyarországon 
pedig – mivel a helyzet számos helyen tarthatatlanná vált, a rendszer jelen formájában már 
csak nagyon rövid ideig fenntartható – különösen elkerülhetetlennek és elodázhatatlannak 
látszanak a változások.  
Így a jelen választás tétje az, hogy a MOK újraéledve, az orvostársadalom bizalmát 
visszanyerve, a szélesebb nyilvánosság figyelmét felkeltve, így a döntéshozókat 



befolyásolva fontos tényezőjévé, programadójává tud-e válni ezen elkerülhetetlen 
változásoknak, vagy az orvostársadalommal együtt elszenvedője marad.  
  
Úgy gondoljuk, a Kamaránkban benne rejlik a potenciál, hogy közösen áttörést érjünk el. Ha 
megkapjuk a bizalmat, együtt Önökkel nekilátunk az építkezésnek.  
  
  
Tisztségviselő-jelöltjeink bemutatkozását itt találja:  
https://www.tervezzujra.hu/orszagos-tisztsegviselo-jeloltek  
Rövid programunk:  
https://www.tervezzujra.hu/programunk-roviden  Teljes programunk:  
https://www.tervezzujra.hu/program  
Friss videóinterjú:  
https://24.hu/kozelet/2019/11/25/egeszsegugy-ujratervezes-orvosi-kamara/?jwsource=cl  
  
  
Köszönve megtisztelő figyelmét,  
bízva egy jövőbeni gyümölcsöző együttműködésben  
mindnyájunk javára, üdvözlettel az Újratervezés Csapata.  
  
  
 
 
 
 
 
 
Köszönettel, 
 
Álmos Péter 66119, Kincses Gyula 32413, Lénárd Rita 35621, Nagy Ákos 51938, Nagy 
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Ádám 74312, Márky Ádám 83952, Hegedűs Zsolt 53682, Martin Dénes 76210 
 
megbízásából is eljárva 
 
Lénárd Rita 35621 
 
 


