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MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM  

 

A Tagdíjszabályzat II. fejezet 10./ pontja alapján kamarai tagdíjfizetési kötelezettségemmel 

kapcsolatban az alábbi méltányossági kérelemmel fordulok a MOK Országos Elnökségéhez: 

 

név: Dr. ………………………………………………………. 

születési név, hely, idő, anyja neve: …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

nyilvántartási (pecsét) szám: …………………………………. 

méltányossági kérelemmel érintett összeg: ……………………………………………… Ft.  

tagdíjtartozás esedékessége: ………………………… (kérelem csak tárgyévre vonatkozhat) 

Tagsági jogviszonya fennáll?      (igen – nem) 

Volt-e korábbi méltányossági kérelme?     (igen – nem) 

Magyar Orvosokért Alapítvány támogatásában részesült?   (igen – nem) 

 

A méltányossági kérelem indokolása (szociális, egészségügyi, egyéb rendkívüli okok): 

 

 

 

 

 

 

 

A kérelem indokolásához kötelezően mellékelt okiratok (pl: lelet, javaslat, igazolás, hatósági 

határozat, jövedelem igazolás, stb. – másolatban) 
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Elérhetőségek: 

telefonszám: ………………………………… 

email: ……………………………………….. 

lakcím: ……………………………………… 

értesítési cím: ………………………………..                                                        

 

Kelt: …………………………20….. (év) ………….hónap ……napján 

 

…………………………………………. 

aláírás 

 

Kérelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk: 

A csak hiánytalanul és olvashatóan/elektronikusan kitöltött kérelmet tudjuk érdemben elbírálni. 

A méltányossági kérelem benyújtható az illetékes Területi Szervezetnél, vagy az Országos 

Hivatalnál, 1 példányban, aláírva, vagy e-mailben megküldve. 

Kérelmet kizárólag a MOK tagja nyújthatja be.  

Egyes rendkívüli, átmeneti, vagy egyéb különös méltánylást érdemlő esetekben a kérelmet a 

tag helyett meghatalmazott vagy hozzátartozó is beküldheti. Amennyiben a tagdíjfizetési 

kötelezettséggel érintett tag helyett meghatalmazott jár el, kérjük a meghatalmazást is 

szíveskedjenek csatolni. 

A kérelmeket a MOK Országos Hivatala kezeli (iktatja, ellenőrzi, nyilvántartja) és jogosult 

formai hiányosságok esetén a kérelmezőt hiánypótlásra felszólítani. Hiánypótlási felhívás 

esetén az Országos Hivatal a méltányossági eljárást – a kérelmezőnek a hiánypótlásra adandó 

érdemi válaszáig – függőben tartja, azt nem terjeszti a MOK Országos Elnöksége elé.  A 

hiánytalan kérelmeket az Országos Hivatal írásbeli előterjesztés készítésével a MOK Országos 

Elnökségének soron következő ülésére továbbítja, döntés céljából.  

A kérelmekről az Országos Elnökség határozattal dönt. Az Országos Elnökség döntése 

előkészítése érdekében jogosult: 

- a kérelmező tagsági viszonya szerinti Területi Szervezet előzetes véleményét kérni, 

- a kérelmezőt hiánypótlásra felszólítani és a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, 

amennyiben a kérelmező a hiánypótlásra - megfelelő határidőn belül - nem válaszol, 

vagy kérelmét ismételten hiányosan nyújtja be.  

Az elnökség döntéséről - az Országos Hivatal útján - a kérelmező írásban értesítést kap.  

A tagdíjfizetési kötelezettséggel kapcsolatos méltányossági döntésekkel, határozatokkal 

szemben - tekintettel döntés egyéni, méltányossági jellegére - jogorvoslati lehetőség nincsen. 
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Hosszabb ideje fennálló, vagy előreláthatóan huzamosabb ideig tartó, a tagdíj megfizetését 

akadályozó személyes körülmény, állapot esetében javasoljuk a további tagdíjfizetéssel nem 

járó, ingyenesen igénybe vehető tagsági viszony szüneteltetését vagy megszüntetését 

kérelmezni az illetékes Területi Szervezetnél. 

Jelen kérelem aláírásával kijelentem, hogy személyes adataimat önkéntesen szolgáltatom, és 

kifejezetten hozzájárulok – esetleges különleges személyes adatok vonatkozásában is – a 

Magyar Orvosi Kamara adatkezeléséhez a jelen kérelemben meghatározott célokból.  

A kérelem beadásával együtt tudomásul veszem, hogy 

• a méltányossági kérelem benyújtása nem jelent a jelen kérelemben meghatározott tagdíj 

tartozás megfizetése alól automatikus mentességet, avagy arra vonatkozóan fizetési haladékot, 

• a méltányossági kérelem elutasítása esetén az elutasítás időpontjában fennálló aktuális teljes 

tartozás megfizetése kötelező. 

Amennyiben valamely körülmény más, a kérelmezővel egy háztartásban élő személy(ek) 

vonatkozásában áll fenn, az egyéb érintett(ek) hozzájárulása, aláírása is szükséges, mellyel 

egyúttal a – bármely személyes adat kezelésére is kiterjedő – írásbeli hozzájárulásukat 

biztosítják a kérelem méltányos elbírálása érdekében. 

 

Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Adatkezelés tekintetében részletes tájékoztatás: 

Adatkezelő adatai: 

cégnév: Magyar Orvosi Kamara  

székhely: 1068 Budapest, Szondi utca 100. 

e-mail cím: mok@mok.hu 

 

Adatkezelés időtartama: ügy lezárásától számított nyolc év a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 

169.§ alapján. 

 

Adatkezelés célja és jogalapja:  

 

adatok adatkezelés jogalapja adatkezelés célja 

név, születési hely és idő, 

anyja neve, pecsétszám, 

állandó lakcím, levelezési 

cím, telefonszám, e-mail cím, 

a méltányossági kérelem 

indokolásául előadott adatok 

hozzájárulás követelés érvényesítése, 

ennek során a méltányossági 

kérelem elbírálása 

 

 

Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja 

(postán: 1068 Budapest, Szondi utca 100.; e-mailben: mok@mok.hu; telefonon: +36/1/302-4140).  
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Önt megillető érintetti jogok: 

 

Hozzáféréshez való jog: Tájékoztatást kérhet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, 

címzettjeiről, azok kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam 

meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, az illetékes felügyeleti 

hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált 

döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is.  

Helyesbítéshez való jog: Kérheti a kezelt adatok helyesbítését. 

Törléshez való jog: Kérheti személyes adatai törlését. 

Adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelés korlátozását kérheti, ha a) vitatja a személyes 

adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; c) a MOK-nak már nincs szüksége az adatokra az adatkezelés 

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez d) Ön már tiltakozott az adatkezelés ellen. 

Tiltakozáshoz való jog: Saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat a jogos érdeken alapuló 

adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is.  

Adathordozhatósághoz való jog: Kérheti, hogy – a hozzájárulás alapján vagy a szerződés 

teljesítése érdekében történő – adatkezelés céljából rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait 

tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában adjuk át Önnek; továbbá, hogy ezen 

adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk. 

Panasztételi jog: Ön panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (NAIH; postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055 Budapest 

Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu) 

Ön jogosult személyes adatai vonatkozó jogszabályba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz 

fordulni, továbbá, ha a vonatkozó jogszabály a MOK által történő megsértése okán vagyoni vagy 

nem vagyoni kárt szenvedett el, kártérítési igényt érvényesíteni a MOK-al szemben. Bírósághoz 

fordulás esetén pert az Érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell 

megindítani. 
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