
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Országos Küldöttközgyűlési Küldött! 

Kedves Kollégánk! 

 

A MOK országos tisztségviselőinek és ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjai 2019. évi 

választásával kapcsolatosan szeretnénk felhívni figyelmét az egészségügyben működő szakmai 

kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ekt.), illetve hatályos Alapszabályunk 

összeférhetetlenségi szabályaira annak érdekében, hogy jelölését, elfogadó nyilatkozatát a kellő 

körültekintéssel, a szabályok ismeretében tudja megtenni. 
 

Ekt. 12. § (1) Kamarai tisztséget nem viselhet, ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagja nem lehet a 

Kormány tagja, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló törvény szerinti állami vezető, az egészségügy irányításában vagy finanszírozásában 

ügydöntő jelleggel részt vevő kormánytisztviselő, állami tisztviselő, országgyűlési képviselő, politikai 

párt vagy az egészségügy területén működő más érdekvédelmi szervezet tisztségviselője, polgármester. 

(2) Kamarai tisztségviselő a szakmai kamarai szervezetben más tisztséget nem tölthet be, ügyintéző 

szerv nem tisztségviselő tagja, továbbá az országos hivatal foglalkoztatottja vagy hivatalvezető, 

valamint területi szervezetnek az alapszabály szerinti ügyviteli szervezete vezetője vagy 

foglalkoztatottja nem lehet. Kamarai tisztségviselő, továbbá etikai bizottság, valamint etikai kollégium 

elnöke, tagja nem állhat etikai büntetés hatálya alatt. 

(3) Ugyanazon szakmai kamara bármely ügyintéző szervének tagjai nem lehetnek egymásnak a Polgári 

Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói és munkakörükben egymás alá- és fölérendeltjei. 

(4) Az érintett megválasztásakor nyilatkozik arról, hogy esetében fennáll-e az (1)-(3) és (6) 

bekezdésekben meghatározott valamely összeférhetetlenségi ok. Az ilyen okot az érintett a 

megválasztásától számított 30 napon belül köteles megszüntetni, és arról a megválasztására jogosult 

testületet tájékoztatni. 

(5) Ha az érintett az összeférhetetlenségi okot a (4) bekezdés szerinti határidőben nem szünteti meg, 

illetve ha az összeférhetetlenség megállapítását az érintett megválasztására jogosult testülettel azonos 

szintű vagy az országos etikai bizottság, az országos felügyelőbizottság kezdeményezi, az 

összeférhetetlenség kimondásáról az érintett megválasztására jogosult testület határoz. 

(6) Az alapszabály az (1)-(3) bekezdésekben meghatározottakon kívül az összeférhetetlenség más eseteit 

is megállapíthatja. 

 

Alapszabály 53./ A Törvény 12. § (1) és (2) bekezdéseinek alkalmazása szempontjából:  

 

a) országos tisztségviselők: az Országos Elnökség szavazati joggal rendelkező tagjai, vagyis az elnök, 

alelnökök, főtitkár, titkárok, az Országos Etikai Bizottság, az Országos Felügyelőbizottság, valamint az 

alapszabály szerint szervezett más állandó bizottság, továbbá az Etikai Kollégium elnöke, alelnökei; 

 

b) a területi szervezetek tisztségviselői: a területi szervezet elnöke, alelnökei, titkárai, választókerületi 

elnökei, az etikai bizottság elnöke, a felügyelőbizottság elnöke; 

 

c) Az Ektv. 12. § (1) és (2) bekezdéseinek alkalmazása szempontjából ügyintéző szerv nem 

tisztségviselő tagjai: az Országos Etikai Bizottság, az Országos Felügyelőbizottság, valamint az 

Alapszabály szerint szervezett más állandó bizottság, továbbá az Etikai Kollégium nem tisztségviselő 

tagjai, a területi szervezetnél működő etikai bizottság, illetve felügyelőbizottság nem tisztségviselő 

tagjai; 

 

54./ pont: A Törvényben megállapítottakon túl összeférhetetlen a kamarai tisztséggel az olyan kamarai 

munkaviszony, amely saját magára nézve keletkeztet munkáltatói, illetve döntési jogot. 

 

 

MOK Országos Hivatal 


