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Tisztelt Országos Küldöttközgyűlési Küldött! 

Kedves Kollégánk! 

 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ekt.) 

értelmében 4 évente, azaz 2019-ben is, le kell bonyolítanunk a Magyar Orvosi Kamara (a 

továbbiakban: MOK) országos szervezetei tisztségviselőinek és ügyintéző szervei nem 

tisztségviselői tagjainak megválasztását.  

 

Önnek, mint az Országos Küldöttközgyűlés (OKGY) megválasztott tagjának joga van: 

- a MOK Elnökségének, az Országos Etikai Bizottságának (OEB), Országos 

Felügyelőbizottságának (OFB), Etikai Kollégiumának tisztségviselőire, valamint az 

OEB és az OFB nem tisztségviselő tagjaira jelölteket állítani,  

- indulni a választáson és részt venni a jelöltek megválasztásában. 

 

Fenti jogai közül a jelölt állítási jogát, a mellékelt dokumentumok segítségével írásban, míg a 

jelöltek közüli választás jogát az OKGY-n való személyes részvétellel gyakorolhatja. 

 

A különféle tisztségekre, bizottsági tagságokra a mellékelt jelölőlapok segítségével állíthat 

jelölteket. Jelölni a MOK tagok közül bárkit lehet, aki elfogadó nyilatkozatban írásban vállalja 

a jelöltséget. Önjelölést nem áll módunkban elfogadni!    

 

Az aláírt jelölőlapokat visszaküldheti: 

- postai úton a MOK 1390 Budapest, 62., Pf.: 175. levelezési címére, 

- e-mailben az okgy2019@mok.hu címre – aláírt szkennelt formátumban, 

- személyesen leadhatja, hivatali órákban (H-Cs: 8-16-ig, P: 8-14-ig) a MOK székházába, a 

Budapest VI. ker., Szondi utca 100. címen.   

 

A jelölőlapok beérkezésének utolsó napja: 2019. november 11. (hétfő) 16:00 óra. 

 

A lezárt jelöltlistákat az OKGY előtt egy héttel (november 22. péntek) a kamara honlapján 

(www.mok.hu) nyilvánosságra hozzuk, így Önnek is módjában áll megtekinteni azokat. 

 

 

Tisztelt Országos Küldött! 

 

A TESZT határozatának megfelelően, ezúton is tisztelettel meghívom Önt az új OKGY alakuló, 

egyben országos választói küldöttközgyűlésére!  

 

Helyszín: Hotel Flamenco – 1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7. – földszinti nagyterme. 

 

Időpont: 

I. ülésszak:    2019. november 29. (péntek) 14:30 óra 

határozatképtelenség esetén,  

ismételt összehívás:    2019. november 29. (péntek) 15:00 óra 

http://www.mok.hu/
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II. ülésszak    2019. november 30. (szombat) 9:30 óra 

határozatképtelenség estén,  

ismételt összehívás:   2019. november 30. (szombat) 10:00 óra 

 

Napirend: 

 

I. ülésszak – 2019. november 29. (péntek) 

- Ünnepi rész - díjak, kitüntetések átadása 

- Elnöki beszámoló 

- Országos Felügyelőbizottság beszámolója 

- Országos Hivatalvezető gazdasági beszámolója, a MOK 2018. évi összevont 

beszámolójának elfogadása 

- Országos Etikai Bizottság beszámolója 

- Egyebek 

 

II. ülésszak – 2019. november 30. (szombat) – országos választói küldöttközgyűlés 

- elnök választás 

- alelnökök választása (1+2 fő) 

- főtitkár választás 

- titkárok választása (4 fő) 

- Felügyelőbizottsági elnök választás 

- Felügyelőbizottsági alelnök választás 

- Felügyelőbizottsági tagok választása (7 fő) 

- Etikai Bizottsági elnök választás 

- Etikai Bizottsági alelnök választás 

- Etikai Bizottsági tagok választása (9 fő) 

- Etikai Kollégium elnök választás 

- Etikai Kollégium alelnök választás 

 

Tájékoztatom, hogy az OKGY határozatképes, ha a küldöttek több, mint a fele jelen van! 

 

Határozatképtelensége esetén az OKGY – a jelen meghívóban közölt – változatlan napirenddel 

ismételten összehívásra kerül a fent jelölt időpontokban és helyszínen. Az ismételten 

összehívott OKGY határozatképes, ha a küldöttek több mint 33%-a jelen van! 

 

Kérjük, hogy a regisztrációhoz fényképes MOK tagsági igazolványát vagy bármely 

személyazonosításra alkalmas igazolványát szíveskedjék magával hozni. 

 

Az OKGY hivatalos dokumentumai várhatóan november 20. után az alábbi címen érhetőek el: 

 

https://app.mok.hu/vedett/ 

Felhasználónév:  

Jelszó:  

 

Kelt: Budapest, 2019. október 17. 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Éger István – elnök s.k. 


