Magunkról

Kedves Kollégák!

A Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) a magánorvosi érdekek képviseletében
2008. december 10-én kelt Alapszabályával életre hívott, közhasznú társadalmi szervezet,
melyet a Fővárosi Bíróság 2009. február 2-án 13.273 sorszám alatt vett nyilvántartásba.
Alapvetően szolgáltatói célokat kitűző szervezetünk létrehozásakor az volt a célunk, hogy a
privát területen részlegesen vagy kizárólagosan aktív kollégáknak az eddiginél hatékonyabb,
egységes érdekeiknek megfelelő, a napi politikától mentes, koherens szakmai és jogi
képviseletet biztosítsunk. Úgy gondoljuk, hogy ilyen, a mai társadalmi és gazdasági
realitásoknak megfelelő, az eddigiekben az orvos-szakmai szervezetek részéről talán
marginálisan kezelt igény kielégítésére az orvos Kollégák oldaláról széles körben van igény.
Működésünket meghatározó terveink referenciájaként a Magyar Magánbőrgyógyászok
Közhasznú Egyesületét (MMKE) hoznánk fel példaként, ahol a 2005-ös megalakulás óta aktív
munka és nem utolsó sorban jó hangulatú társasági élet folyik, bőrgyógyász Kollégáink
megelégedéssel veszik igénybe az Egyesület újszerű szolgáltatásait az ezek által generált
előnyökkel együtt.
A magánorvos szövetségben is kiemelkedően fontosnak tartjuk valamennyi orvos-szakmai
szervezettel, illetve az egészségügyi területen privát tevékenységet folytató szakmai
szervezetekkel való érdekazonosság hangsúlyozását, a harmonikus szakmai és gazdasági
együttműködést. Ennek jegyében Alapszabályunk 2. pontjában külön rögzítettük, hogy a
MAOOSZ stratégiai együttműködésre törekszik a Magyar Orvosi Kamarával (MOK) és a
Magángyógyszerészek Országos Szövetségével (MOSZ), hiszen meggyőződésünk, hogy
közös érdekeink hatékony képviseletét a jövőben is csak egységes, széthúzás nélküli
stratégiával tudjuk megvalósítani.
Kiemelten kezeljük szervezetünk interdiszciplináris jellegét is, ennek jegyében kedvezményes
tagdíj ellenében lehetővé kívánjuk tenni különféle területeken aktív szakmai egyesületek,
szövetségek tagjai számára a társult tagság igénybe vételének lehetőségét is. Külön hangsúlyt
helyezünk az alapellátásban dolgozó Kollégákra, hiszen ők is tágabb értelemben, saját üzleti
felelősség alapján dolgozó, privát ellátóknak minősülnek.
Missziós Nyilatkozatunkban is szerepel, hogy érdekérvényesítő tevékenységünket elsősorban a
magánorvosok stratégiai és egzisztenciális érdekeinek prioritásával igyekszünk megalapozni.
Eszerint tevékenységünk folytatásához tagtársainktól minimális, a legalapvetőbb működéshez
szükséges, évi 5.000 Ft-os tagdíjat kérünk, a társadalmi szervezet fejlesztéséhez, tagtársaink
támogatásához a Szövetség gazdasági tevékenységéből származó forrásokat kívánjuk
felhasználni.
Melyek azok a juttatások, kedvezmények, amelyekben tagtársaink részesülhetnek szervezetünk
működése révén?
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- Szervezeti és egyéni jogi képviselet lehetősége a mindenkori állami, szakmai irányítás
vezetőivel, egészségügyi és civil szervezetekkel kialakítandó kiegyensúlyozott kapcsolat révén.
Kommunikációs -elsősorban elektronikus - csatornáinkon tagtársaink rendszeres, részletes
információkat kapnak a tevékenységüket érintő fontos tudnivalókról.
- Kedvezményes részvételi lehetőség a MAOOSZ által szervezett kongresszusokon,
általános és különböző részterületekre specifikált szakmai továbbképzéseken, az aktuális jogi
környezetben a Kollégák eligazodását segítő szakmapolitikai fórumokon.
- Vezető magyar kereskedelmi és szolgáltató cégekkel való megállapodások révén a napi
működés költségeit csökkentő kedvezmények igénybe vételének lehetősége, úgymint
kedvezményes:
-

mobiltelefon használat

-

internet elérés biztosítása

-

gépkocsi vásárlás.

- Kedvezményes szakmai utak, nyaralások szervezése különböző utazási irodákkal
kialakított kapcsolatainknak köszönhetően, színvonalas hazai wellness szállodák
szolgáltatásainak csökkentett áron történő igénybe vétele.• A MAOOSZ által szervezett sport
rendezvényeken és társasági eseményeken való részvétel lehetősége.

Őszintén reméljük, hogy szervezetünkbe belépő tagjaink a Szövetség által nyújtott
lehetőségeket, kedvezményeket megelégedéssel veszik igénybe.
Hogy érdekérvényesítési törekvéseinket a lehető legnagyobb súllyal, releváns szakmapolitikai
tényezőként folytathassuk, mindenképpen szükségessé teszi mind több Kollégánk aktív, segítő
közreműködését munkánkban, hiszen szervezetünk társadalmi súlya, reprezentativitása,
elfogadottsága is így lesz nagyobb.

Nagy szeretettel és ambícióval várjuk Önöket tagjaink sorába!

Kollegiális üdvözlettel és őszinte nagyrabecsüléssel:
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Dr. Kovács János elnök

Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ)
Székhely: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V/7.

Tel: 06 1 787-5671, fax: 06 1 239-0349

E-mail: Titkarsag
Web: www.maoosz.hu
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