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1. Tömegbázis és társadalmi támogatottság
Az egyik legfontosabb feladat az, hogy MOSZ-t kiléptessük a relatív ismeretlenségből. A
szakszervezet elsődleges célja a reprezentatívvá válás, annak elérése, hogy taglétszáma
alapján a mindenkori kormányzat tárgyalóképes partnerként tekintsen rá. Ennek eléréséhez
egyik elsődleges tervünk a regionális és munkahelyi csoportok fejlesztése, érdemi támogatás
és képzés nyújtása a helyi tisztségviselőknek. Elengedhetetlen a minőségi kommunikáció a
szakmai, döntéshozói és a civil társadalom irányába, a folyamatos és tartós kapcsolatápolás a
társszervekkel, a Magyar Orvosi Kamarával. Célunk az, hogy jó együttműködést és
összehangolt fellépéseket alakítsunk ki az egészségügyi ágazaton belüli - és megfelelő ügyek
mentén az ágazaton kívül is - egyéb érdekképviseleti szervekkel.
A vidéki orvosok érdekképviseletét kiemelten fontosnak tartjuk, mint ahogy azt is, hogy
tevékenységünket pártpolitikától függetlenül, kizárólag az orvosok érdekei mentén végezzük.
A taglétszám bővítése mellett a kommunikációra, és ezáltal az orvosok társadalmi
megítélésének javítására is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni. Magas prioritást élvez a
szakszervezet külső és belső kommunikációjának fejlesztése, a MOSZ megjelenésének
javítása az online és offline térben egyaránt. Célunk, hogy a laikusok is megismerjék és
respektálják az egészségügyi és ezen belül különösképpen az orvosi tevékenységet, mint az
élet feltétlen tiszteletének társadalmi szintű megnyilvánulását.
2. Bértárgyalás
A reprezentatív szakszervezetnek nem csupán lehetősége, de kötelessége is a kormányzattal
és munkáltatói érdekképviseleti szervekkel való folyamatos egyeztetés a munkakörülmények
javítása érdekében. A szakszervezetnek célja az orvosokra nézve előnyösebb feltételeket
tartalmazó kollektív szerződések meghonosítása, ezek rendszeres felülvizsgálata, sérelmük
esetén jogsegély nyújtása. Elsődleges szempont az orvosi bérek rendezése. A klasszikusan
alacsony közalkalmazotti bértáblák revíziójának követelése a Kormánytól - a MOK által
kidolgozott bértáblát véve alapul. Ezen túl a fontos feladat lesz figyelemmel kísérni az egyes

munkáltatók bérezési és cafeteria-rendszerét a visszaélések megakadályozása érdekében,
valamint a túlmunkák és ügyeletek elszámolási gyakorlatának egységesítése.
3. Jogsegély-szolgáltatás
Célunk továbbá az egyes tagok munkavégzése során felmerülő egyedi jogsérelmeket
hatékonyan kezelni, a visszaélésszerű munkáltatói gyakorlatoknak a jog eszközeivel való
hatékony megszüntetése. Az orvosok továbbképzése és jogtudatosságának elősegítése
problémacentrikus, rendszeres ismeretterjesztés révén.
4. Életpálya és biztonság
Bizonyos érzékenyebb munkavállalói csoportok - pályakezdők, rezidensek, kisgyermekesek,
nyugdíj előtt állók és nyugdíjasok, illetve egyéb hátrányosabb helyzetű csoportok érdekeinek célzott, fokozott védelme. Fontosnak tartjuk az önhibáján kívül a szakmában
tevékenykedni aktuálisan nem tudó orvos kollégák szociális jellegű támogatási rendszerének
kidolgozását. Terveink között szerepel a pályakezdők orvosok lakhatásának elősegítése az
önkormányzatokkal való együttműködés által. Fontosnak tartjuk az egyéb speciális helyzetű
orvosok, úgy mint a vállalkozók, illetve a praxis finanszírozás alapján tevékenykedő orvosok
képviseletének javítását is, számukra is kedvező szolgáltatási csomag kialakítását.
5. Rekreáció és szabadidő
Az orvosok közösségi tevékenységének fejlesztése, a korábbi szakszervezeti üdülők,
kirándulások és sportolási lehetőségek felélesztése és támogatása, a minőségi szabadidős
tevékenységek elősegítése.
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járóbeteg és egynapos sebészeti ellátásban vettem részt. 2010-től kezdve az Egyesült
Királyságban, Wales-ben dolgoztam egészen a járvány kirobbanásáig. Ezalatt az idő alatt volt
lehetőségem belelátni az állami és magán ellátórendszerek relatíve jól működő szimbiózisába,
a finanszírozási különbségekbe, megismertem milyen szakmai, társadalmi és anyagi
megbecsülés mellett dolgoznak az angliai egészségügyi dolgozók, és meglepődve
tapasztaltam szakszervezeteik beépültségét, elfogadottságát és legfőképp az erejét. A járvány
kitörésekor - pontosan az orvosokat érő jogsérelmek és méltatlan bánásmód valamit a MOK
kampánya miatt - elkezdtem a szakszervezet irányába tájékozódni. A Daróczy-Gaál Ági által
alapított covid1001 csoport munkájának koordinálása mellett sikerült a MOSZ közelébe
kerülnöm, június óta aktívan részt vállalok a szakszervezet kommunikációjában, és a HajdúBihar megyei csoport vezetője lettem. Jelenleg háziorvostan képzésben veszek részt,
elsődleges célom egy erős, megkerülhetetlen orvosszakszervezet létrehozása, és európai
szintű bérezés kiharcolása a MOK teljes jogú partnereként.
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szakvizsgáztam pszichiátriából. Eleinte a Honvéd Kórházban dolgoztam pszichiátriai
osztályon, majd a Budapesti Fegyház és Börtön egészségügyi osztályvezetője lettem. A
fentiekkel párhuzamosan dolgoztam folyamatosan háziorvosi rendelőben, háziorvosi
ügyeletben, idősotthonban, több büntetés-végrehajtási intézetben és magánrendelésen is. 2014
óta vagyok az A. I. M. Bt. orvos-koordinátora, 2017-től a Rasmus Közhasznú Egyesület
elnöke. 2016-ban kezdtem meg az osztatlan jogászképzést a Károli Gáspár Református
Egyetem jogi karán levelező szakon. Érdeklődési területem az orvosi jog és jogon kívüli
szabályozó eszközök.
2020-ban, a koronavírus-járvány kezdetekor megalapítottam az 1001 orvosi szakfordító
csoportot, melynek tagjai önkéntesként térítésmentesen fordítanak koronavírussal kapcsolatos
nemzetközi szakirodalmat, és publikálják azokat folyamatosan a www.covid1001.hu oldalon.
Az elmúlt 16 év sokrétű tapasztalatszerzésre adott lehetőséget a közalkalmazotti és hivatásos,
illetve a vállalkozói orvosi működés terén. Széles rálátással rendelkezem a szabályozó
rendszerek kialakítása, használata és átalakítása terén, rendészeti vezetői kiválasztáson és
képzésen is részt vettem. Tevékenységem során a célorientáltság, tudatos döntéshozatal, a
hosszú távú célok szem előtt tartása dominál.
A MOSZ-on belüli tevékenységemben kiemelkedően fontosnak tartom a tagok
jogvédelmének ellátását, az egyedi és tömegesen előforduló jogsérelmek orvoslását, a
munkáltatók rászorítását a dolgozókkal szembeni jogszerű magatartásra.
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Spanyolországban töltöttem, majd különböző kutatási ösztöndíj programok keretében
alapkutatási laboratóriumokban tevékenykedtem a University of Western Ontario (Kanada) és
a University of Cambridge egyetemeken, eredményeinkről nemzetközi publikációk születtek.
A diploma megszerzését követően sebészeti majd sürgősségi orvostani szakképzésben vettem
részt 2013-2016 között az ózdi kórházban, illetve a Szegedi Egyetemen. Szakképzésemet
2016-ban megszakítva, egy felkérés nyomán az EMMI Egészségügyért Felelős
Államtitkárságán az Egészségpolitikai Főosztályon referensként kezdtem dolgozni, ahova az
szándék vezérelt, hogy minél jobban megismerjem az egészségügyi rendszer felépítését,
működését, illetve lehetőségem legyen kedvező irányba befolyásolni azt. Az ott töltött másfél
év alatt aktívan részt vettem az ágazatot érintő jogszabályok előkészítésben, előterjesztések
írásában, bepillantást nyertem az egészségpolitikai stratégiaalkotásba. Ez idő alatt az OECD
Egészségügyi Bizottságában, illetve különböző nemzetközi munkacsoportokban is volt
szerencsém képviselni hazánkat. 2017 második felében visszatértem az orvosi munkához: az
Egyesült Királyságban dolgoztam osztályos orvosként, így rálátást szereztem az angol
egészségügyi rendszer működésére is. Orvosi tevékenységemet családalapítás miatt
függesztettem fel, kisfiam 2019-ben született, akivel még jelenleg is GYED-en vagyok.
A MOSZ munkásságával 2014-ben kezdtem megismerkedni, dr. Bélteczki János elnöksége
alatt. Először a LIGA ifjúsági bizottságába delegált a MOSZ, majd részt vettem a 2014-2016
között működő “Őszintén az egészségügyről” akciócsoport ülésein, megmozdulásain is.
Felemelő érzés volt több, mint tízezer egészségügyi dolgozóval együtt vonulni, és hiszem,
hogy az akkor elindult béremelésekben jelentős szerepe volt ezeknek a megmozdulásoknak úgy gondolom, engem ekkor érintett meg igazán a szakszervezet szellemisége. A MOSZ
küldöttgyűlésen 2016 decemberében választottak alelnökké. Ez év elejétől a MOSZ új
lendületet kapott, ezért minden erőmmel igyekeztem az új szakszervezet alapjait letenni.
Ebben nagy segítséget és támogatást kaptam Szabad Zolitól és Daróczy-Gaál Ágitól, akikben
remek csapattársakat ismertem meg, és úgy gondolom, hogy a továbbiakban hatékonyan
tudnánk a fenti programot közösen megvalósítani.

