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           Ikt.sz.: 402-3/2022.  
ORSZÁGOS KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS 
részére 
 
Összeállította: 
Dr. Farkas Gergely  
országos hivatalvezető 
az Országos Elnökség és 
a Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT) 
határozatai alapján 
Budapest, 2022. április 20. 
 

7. napirend 
A MAGYAR ORVOSOKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE 

 
 
Idézet az Országos Küldöttközgyűlés 2012. december 1-i üléséről készült jegyzőkönyvből (12-13. 
oldal): 
 
„Dr. Éger István visszatérve a beszámolójában említettekre előterjeszti és nyílt szavazásra bocsátja a TESZT előterjesztését 
az alapítvány támogatásának megemelésével kapcsolatban az alábbiak szerint.  
 
A Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának 33./ ff) pontja értelmében, az OKGY a Magyar Orvosokért Alapítvány jelenlegi 
támogatását, amelyet korábban, a kamarai tagdíj adott évben befolyt összegének 0,5%-ában határozott meg, – a TESZT 
javaslata alapján - 2012. január 01.-től visszamenőleges hatállyal 2,5%-ra emeli úgy, hogy az adott évben befolyt tagdíj 2%-
a az Alapítvány osztható vagyonát, míg 0,5 %-a törzstőke vagyonát gyarapítsa.   
 
Az Országos Küldöttközgyűlés ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett elfogadja, hogy A Magyar Orvosi Kamara 
Alapszabályának 33./ ff) pontja értelmében, az OKGY Magyar Orvosokért Alapítvány jelenlegi támogatását, amelyet 
korábban, a kamarai tagdíj adott évben befolyt összegének 0,5%-ában határozott meg, – a TESZT javaslata alapján - 
2012. január 01.-től visszamenőleges hatállyal 2,5%-ra emeli úgy, hogy az adott évben befolyt tagdíj 2%-a az Alapítvány 
osztható vagyonát, míg 0,5 %-a törzstőke vagyonát gyarapítsa.”   

_________________________________________ 
 
Az Országos Elnökség 2021. szeptember 29-én tarott ülésén egyetértett az alapítványi 2,5%-os 
támogatás eredeti 0,5%-os mértékre való csökkentésében; ezért kezdeményezte, hogy a TESZT, a 
támogatás kérdésben hozzon elvi döntést a 2021. október 6-i ülésén, az alábbi indokok alapján: 
 

1. A Magyar Orvosokért Alapítványnak van elég vagyona arra – köszönhetően a 2012. decemberi 
OKGY döntésnek – hogy céljait a csökkentett kamarai támogatással el tudja látni. 
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2. Az Alapítvány „feltőkésítése” megtörtént, 2021. augusztus 31-i állapot szerint cca 356 millió 
forint pénzeszközzel és értékpapírral rendelkezik. 

3. A MOK, mint az Alapítványtól független jogalany folyamatos forrás gondokkal küzd, az évi 25-
30 millió forint jelentős kiadás a kamara költségvetésében. 

4. 2021-ben – aug. 31-ig – mindösszesen 12 fő támogatása történt meg, ami komoly kérdéseket 
kell, hogy felvessen! 

5. Amennyiben az Alapítvány működése aktivizálódna, úgy az OKGY dönthet a százalékos összeg 
emeléséről. 

 
A TESZT osztotta az Országos Elnökség álláspontját és indokait, melyek alapján egyhangú igen 
szavazással elfogadta a 17/2021.10.06. sz. TESZT határozatot: „A MOK Területi Szervezetek Tanácsa 
egyetért A Magyar Orvosokért Alapítvány éves támogatásának 2,5%-ról 0,5%-ra történő 
csökkentésével, ezért ennek a kérdésnek a megtárgyalását a 2021. november 27-i Országos 
Küldöttközgyűlés napirendjére felveszi.” 
 
A hivatkozott TESZT ülés óta az Alapítvány lezárta a 2021-es évet, az erről szóló összefoglaló jelentés 
jelen előterjesztés mellékletét képezi. A beszámolóból megállapítható, hogy 

a. az Alapítvány jelentős pénzeszköz és értékpapír állománnyal rendelkezik, 
b. a tárgyévi bevételeinek mindössze 22,6%-át fordítja cél szerinti tevékenységre, szociális és 

temetési segélyek kifizetésére, 
c. a cca. 49.000 fős tagságból 28(!) fő részesült támogatásban, 
d. ilyen támogatási intenzitás mellett, az aktuálisan kiosztható – szabad – pénzeszköz 16 év 

folyamatos működését fedezi. 
 
OKGY határozati javaslat: 
___/2022.05.28. sz. OKGY határozat: Az OKGY – az Alapszabály 18./ pont utolsó fordulata alapján – 
úgy határoz, hogy A Magyar Orvosokért Alapítvány (székhely: 1068 Budapest, Szondi utca 100.) 
támogatását 2022. január 01. napjától, a tárgyévet megelőző évben ténylegesen befolyt kamarai tagdíj 
0,5%-ban határozza meg. 
 
 
Melléklet a napirendhez: 
Alapítványi beszámoló 2021. évről 
 
 
 
 

Dr. Farkas Gergely 
országos hivatalvezető 

s.k. 



Alapítvány beszámoló 
(2021.12.31-i záró dátummal összeállítva) 

 
2021. december 31-én az Alapítvány 86.541 eFt pénzeszközzel, 36.284 eFt éven belül lejáró és 233.590 eFt hosszú 
lejáratú értékpapírral rendelkezett. 

Ebből:   bankszámlán  ERSTE Bankban:   7.800.611 Ft 
CIB Bankban:    48.661.750 Ft 

   Lekötött banki betétben:  30.025.506 Ft 
   ERSTE értékpapír számlán:  52.794 Ft 
 
Az értékpapírok hosszú (2026/N, 2023/I sorozat) és rövid lejáratú (2022/I., 2022/J és 2022/L sorozat) 
államkötvényben vannak elhelyezve. December hónapban diszkont kincstárjegyet vásároltunk 31,6 mFt értékben. 
Aktív időbeli elhatárolások között a kamatozó értékpapírok 2021. évi időarányos kamata került elhatárolásra. 
Eszközök és források egyező értéke 359.765 eFt. 

Eredmény alakulása 2021-ben: 

Bevételek: 38.094 eFt 

- Alapítói támogatás (MOK) 27.050.000 Ft (ebből kiosztható 21.640.000 Ft) 
- NAV SZJA 1% a 2020. évi felajánlásokból 1.960.151 Ft 
- kamatozó értékpapír kamata 9.084.343 Ft 

Működési költségek, ráfordítások: 3.806 eFt 

- nyomtatvány/irodaszer/egyéb anyag ktg. 35.999 Ft 
- postaköltség 24.212 Ft 
- könyvelési díj 1.051.687 Ft 
- könyvvizsgálat 381.000 Ft 
- bankköltség 283.128 Ft 
- ügyintéző bér költsége: 1.818.900 Ft  
- reprezentációs költség 52.587 Ft 
- értékcsökkenés 82.989 Ft 
- árfolyam veszteség 76.023 Ft 

Alapítványi támogatások: 8.600 eFt (28 fő részére) 

- szociális segélyek: 6.700.000 Ft (23 fő) 
- temetési segélyek: 1.900.000 Ft (5 fő) 

Tárgyévi eredmény: 25.688 eFt 

ebből felosztható: 20.278 eFt, fel nem osztható: 5.410 eFt 

Korábbi évekről áthozott, kiosztható pénzeszköz 2021.01.01-én: 121.376.414 Ft 

 Aktuális, kiosztható pénzeszköz 2021.12.31-én: 141.654 eFt 

Budapest, 2022.03.22.   

    

       Ránkli Melinda főkönyvelő 
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