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Tisztelt XVII. ker. Választókerületi Tag,  
Kedves Kolléganő/Kolléga Úr! 
 
A MOK Budapesti Területi Szervezetének elnöksége nevében tisztelettel köszöntöm és 
egyben tájékoztatom, hogy a 2019. tavaszán tartott választások alkalmával a XVII. ker. 
választókerület lehetséges 2 területi küldött hely egyikére, valamint az országos küldöttek 
esetében a lehetséges 1 helyre dr. Tóth Antalt választották meg, aki sajnos időközben 
elhalálozott. 
 
Annak érdekében, hogy a választókerületben dolgozó kamarai tagok érdeképviselete mind 
területi, mind pedig országos szinten megfelelő legyen új küldöttek megválasztása 
szükséges, ezért, mint a választókerület tagját, tisztelettel megkérem, hogy éljen jogaival: 
Jelöljön, fogadjon el jelölést, majd válasszon területi és országos küldöttet az alábbiak 
szerint: 
 

1. Jelölés: 
-  1 főt budapesti küldöttgyűlési küldöttnek, 
-   1 főt országos küldöttközgyűlési küldöttnek. 

 (Ugyanazon tag akár mindkét funkcióra jelölhető.) 
A jelölés kizárólag előre, írásban történhet a mellékelt jelölőlapon. 

Az ajánlás nyílt, a jelölés során a kollégákkal konzultálni lehet. 
Jelöltek azok a kerületi kamarai tagok lesznek, akiket legalább egy kollégája a jelölőlapon 
név szerint megnevezett, és akik saját elfogadó nyilatkozatukon megjelölték azt a funkciót, 
amelyre jelölték. Tájékoztatjuk, hogy az „önjelölés” érvénytelen. 
A választókerületekhez tartozó tagok neve és orvosi bélyegző száma szervezetünk 
honlapján (www.bpok.hu/valasztasok) megtalálható. 

   

A jelölőlapok és az elfogadó nyilatkozatok beérkezési határideje: 
 2021. szeptember 9. 24.00 óra. 

Visszaküldési cím: MOK Budapesti Területi Szervezete 1243 Budapest, Pf. 607. 
 E-mail: bok@bpok.hu (szkennelve).  

 
E határidőn túl érkezett jelöléseket nem áll módunkban elfogadni.  
 
A kitöltött jelölőlapok, valamint az elfogadó nyilatkozatok összevetésével kerülnek 
összeállításra a választás érvényes jelöltlistái, melyeket az alábbiakban meghírdetett 
választási intervallum kezdete előtt egy héttel a Budapesti Területi Szervezet 
(www.bpok.hu/valasztasok) honlapján teszünk közzé, így Önnek is módjában áll majd 
megtekinteni azokat. 
 

http://www.bpok.hu/valasztasok
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2. Választás: 

 

A Budapest XVII. ker. választókerületben a választásra 
2021. szeptember 20. és 2021. október 1. közötti választási időszakban, 

távválasztás formájában, interneten kerül sor. 
A távválasztáshoz a következő feltételeknek megfelelő számítógépre van szükség: 

 internetkapcsolattal rendelkezzen, 
 a következő böngészők valamelyike álljon rendelkezésre: Internet Explorer 6 vagy újabb, 

Google Chrome, Firefox 2.0 vagy újabb, Opera. 
 
A MOK távválasztási felülete a valasztas.mok.hu oldalon érhető el, amit a böngésző 
címsorába kell begépelnie. 
 
A szavazáshoz azonosítania kell magát orvosi pecsétszámával, vagy adóazonosító 
jelével és a születési dátumával.  
 
Amennyiben a böngészője tanúsítvány hibára figyelmeztet, kérjük, ellenőrizze a számítógépének 
dátum-beállítását. Amennyiben az helyes, de a hiba fennáll, keresse területi szervezetünket! 
Az azonosítást követően a rendszer tartalmazza a szavazás lépéseire vonatkozó instrukciókat, 
melyeket követve véglegesítheti szavazatát. A rendszer érvénytelen adatok estén nem rögzíti a 
kísérletet. Leadott szavazatát a rendszer nem párosítja Önnel, így a későbbiekben sem azonosítható, 
hogy kire szavazott.  
 
Amennyiben a szavazáson részt vevők száma nem éri el az adott választókerülethez tartozó 
tagok számának több mint 25%-át, úgy 2021. október 18. és 2021. október 29. közötti 
időszakban második választási fordulóra kerül sor. A második fordulóban a szavazás - az 
első fordulóval megegyező módon -, az első forduló jelöltjeire leadható szavazatokkal zajlik. 
A szavazás második fordulója a szavazatot leadó tagok számára tekintet nélkül érvényes.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az esetleges második forduló megtartására vonatkozóan 
újabb értesítés postai úton már nem kerül kiküldésre. Az erről szóló információt a 
www.bpok.hu/valasztasok honlapon kerül közzétételre. 

További kérdések esetén a 344-4833 telefonszámon H-Cs: 9.00-15.00 között készséggel 
állunk rendelkezésére. 
Fentiek értelmében kérem Önt, hogy választási jogával élve szavazatát a fent megadott 
időhatáron belül mindenképp adja le, hogy érdekeit minél előbb képviselhesse az újonnan 
megválasztott területi és országos küldött és elejét vegyük egy esetleges megismételt 
szavazásnak. 

Budapest, 2021. augusztus 30. 
 

A sikeres és eredményes részvételben bízva tisztelettel üdvözli Önt        
 

 
Dr. Albert István sk.  

MOK Budapesti Területi Szervezet   
                    elnöke           

http://www.valasztas.mok.hu/

