
ikt.sz.: 69-8/2020. 
 

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 
 

2020. április 29. 
 

65/2020.04.29. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége úgy határoz, hogy az           
előzetesen megküldött napirendi pontokat elfogadja. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Beszámolók az előző két hétről 

2. Beszámoló a futó projektekről 
a) Jogi segítség projekt 
b) Egészségügyi dolgozók tesztelése 
c) Kérdőíves felmérés 
d) Új projektek indítás 

3. A 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet szerinti elnöki határozat megvitatása és          
elfogadása 

4. A 23/1998. (XII.27.) EüM rendelet a kórházi felügyelő tanácsról megbeszélése 
5. A beérkező, beérkezett felajánlások kezelése 
6. A Szondi 100 Kft. 2019. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása 
7. A MOK Lapkiadó Kft. 2019. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának          

elfogadása 
8. Egyebek 

a) Döntés méltányossági ügyekben 
b) Kommunikációs konszenzus 
- döntéselőkészítő megbeszélés a TESZ-ek önálló közleményeinek kiadása kapcsán 

javasolt szavazásról 
- külföldi politikai tartalmú újságcikkekben a MOK, mint köztestület megjelenésének 

kérdése 
c) egyebek 

 
Szavazás: egyhangú igen 
 
66/2020.04.29. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége úgy határoz, hogy a           
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai és Pszichológiai Klinika         
igazgatói pályázati kiírásra, Dr. Réthelyi János (59018) pályázati anyagát támogatja. 
 
Szavazás: egyhangú igen 
 
67/2020.04.29. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége úgy határoz, hogy a           
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet       
igazgatói pályázati kiírásra, Dr. Purebl György (52057) pályázati anyagát támogatja. 
 
Szavazás: egyhangú igen 
 
 
Alapszabály 58./ pontja alapján ellenjegyzi: 
 

………………………………… 
Dr. Kárász Anikó főtitkár s.k. 

 



ikt.sz.: 69-8/2020. 
 

 
68/2020.04.29. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége úgy határoz, hogy a           
Nemzeti Népegészségügyi Központ által meghirdetett Országos Gyermeksebészeti       
Szakfelügyelő Főorvosi pályázati kiírásra, Dr. Ringwald Zoltán (57368) által beküldött          
pályázati anyagát támogatja. 
 
Szavazás: egyhangú igen 
 
69/2020.04.29. Elnökségi határozat: A MOK országos elnöksége, a Tagdíjszabályzat II.          
Fejezet 5./ pontjában meghatározott jogkörében eljárva, úgy határoz, hogy Dr.            

tagot 44.625,- Ft-os, tagdíjtartozás jogcímén fennálló, tagdíjfizetési kötelezettsége         
alól – egyéni elbírálás alapján, méltányosságot gyakorolva – egyhangú igen szavazattal           
mentesíti. 
 

70/2020.04.29. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége, úgy határoz, hogy „a           
köztestület testületi szerveinek veszélyhelyzet fennállása alatti elektronikus eszköz útján         
történő ülésezéséről, valamint az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal szabályairól” szóló          
elnöki szabályzatát elfogadja. 
 
Szavazás: egyhangú igen 
 
71/2020.04.29. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége, mint az alapítói jogok           
gyakorlója, úgy határoz, hogy a SZONDI 100 Ingatlanfejlesztési Kft. 2019. évi egyszerűsített            
éves beszámolóját, 391.228.000,- Ft mérleg főösszeggel, 389.775.000,- Ft saját tőkével és           
4.768.000,- Ft adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadja, egyben az ügyvezető részére a           
Ptk. 3:117. § (1) bekezdés alapján az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító           
felmentvényt megadja. 
 
Szavazás: egyhangú igen 
 
72/2020.04.29. Elnökségi határozat: A MOK Országos Elnöksége, mint az alapítói jogok           
gyakorlója, úgy határoz, hogy a MOK Lapkiadó Kft. 2019. évi egyszerűsített éves            
beszámolóját, 12.776.000,- Ft mérleg főösszeggel, 10.927.000,- Ft saját tőkével és 109.000,-           
Ft adózott eredménnyel (nyereséggel) elfogadja, egyben az ügyvezető részére a Ptk. 3:117. §             
(1) bekezdés alapján az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt         
megadja. 
 
Szavazás: egyhangú igen 
 

Alapszabály 58./ pontja alapján ellenjegyzi: 
 

………………………………… 
Dr. Kárász Anikó főtitkár s.k. 

 




