
 

Alulírott ………………………………………………………………………………………………………………………………...kártyabirtokos 
 (Adategyeztetés érdekében kérjük az összes alábbi mezőt nyomtatott nagy betűkkel kitölteni!) 

Orvos diplomás tag □;    Nem orvos diplomás tag □ 

Pecsétszám: □□□□□        vagy  MOK nyilvántartási szám: □□□□□□  

Lakcím:   □□□□…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postázási cím:  □□□□……………………………………………………………………………………………………………………………  

Telefon: ………………………………………………………………………….……………. 

e-mail:………………………………………..………………..@.................................................. 

  kérem, részemre új MOK tagsági kártya legyártását: (kérjük az okot jelölő négyzetet jelölje „x"-el.) 

□ Garanciális hiba miatt: 

□ Adatcsere a gyártás vagy kézbesítés során (pl. más fénykép, más név, stb.) 

□ postázás során sérült vagy elveszett kártya 

□ Hibás, olvashatatlan adatú kártya 

□ Garancián kívül eső okok miatt: 

□ Elveszett, ellopták 

□ Névváltozás (a kártya csak abban az esetben kerül legyártásra, amennyiben a név, vagy egyéb változtatás a helyi kamarának írásban be lett 

jelentve, és a változás a nyilvántartásba átvezetésre került) 

□ Egyéb: (pl. használat során megsérült)  

□    Az új kártyát új fényképpel kérem legyártani 

(Amennyiben ezt a mezőt bejelöli, kérjük a Kártyaigénylő postázása során leveléhez 1 db színes igazolvány képet szíveskedjen mellékelni vagy maximum 3100 byte 

méretű jpeg formátumú képet a név és a pecsétszám feltüntetésével a tagkartya@mok.hu e-mail címre elektronikusan elküldeni. Az elektronikus beérkezés 

legkésőbbi időpontja a Kártyaigénylő postára adását követő 10 munkanap. Amennyiben a jelzett határidőre vagy a Kártyaigénylő postai küldeményével nem érkezik 

be az új fénykép, úgy az új kártya a MOK-nál rendelkezésre álló fényképpel kerül legyártásra.) 

□a képet postai úton juttatom el   □ a képet elektronikusan juttatom el 

Kártyára nyomtatandó név*: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

A kártyaigénylő aláírásával tudomásul veszem, hogy nem garanciális ok esetén a MOK csak abban az esetben 

rendeli meg az új kártya gyártását, amennyiben a kártyagyártás díja (bruttó 800 Ft) a MOK, CIB Banknál vezetett 

11100104-19008501-36000001 számú bankszámlájára beérkezik, átutalással. 

Kérjük az átutalás során feltüntetni a nevet, pecsétszámot (vagy MOK nyilvántartási számot)  és a „kártyadíj" 

hivatkozást! A Kártyaigénylő adatlapot, fizetési kötelezettség esetén a befizetést igazoló dokumentum másolatát és 

garanciális hiba esetén hibás kártyáját, kérjük postai úton ajánlottan a MOK Országos Hivatalába (1390. Bp., 62. Pf.175) 

eljuttatni. A borítékra kérjük, írja rá „Tagkártya”. 

Régi kártyája letiltásra kerül. 

 

Dátum:  

        Kártyabirtokos aláírása és pecsétje 
 

*A kártyán a titulusokkal és a szóközökkel együtt csak az itt feltüntetett számú karakter nyomtatására van lehetőség! 


