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M A G Y A R  O R V O S I  K A M A R A  
 Budapesti Területi Szervezete 

1075 Budapest, Wesselényi utca 6. I/2. 
Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 607 

Telefon, Fax: 06-1-344-4833, 06-1-344-4928 
E-mail: bok@bpok.hu 

 
 

M E G H Í V Ó 
 
 
Tisztelt Budapesti Küldött! 
Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga Úr! 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 11. §-ban 
előírtak szerint tisztelettel meghívom a Magyar Orvosi Kamara Budapesti Területi 
Szervezetének Küldöttgyűlésére: 

2021. szeptember 18-án, szombaton 9.40 órára. 
 

Helye: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Díszterem, 1114 Budapest, Villányi út 
27. (a Móricz Zsigmond körtértől a Villányi úton kifelé 5 perc, a Feneketlen tóval szemben). 
 
Regisztrálás: 9.00-9.40 óráig. 
 

A MOK Alapszabályának 49. pontja alapján, amennyiben a gyűlés határozatképtelen 
(azaz nincs jelen a küldöttek több mint 50 %-a), ugyanezen napirenddel a gyűlést ugyanott 

 
2021. szeptember 18-án, szombaton 10.00 órakor 

 
tartjuk meg. Ebben az esetben a határozatképességhez a küldöttek több mint 33 %-ának kell 
jelen lennie.  
 
Felhívom figyelmét, hogy a fenti törvény szerint a választott tisztségből eredő 
kötelezettségnek vétkes megszegése etikai vétség, s ilyennek minősül a távolmaradás, 
illetve az idő előtti eltávozás. 

 
A küldöttgyűlés napirendje: 

 
1.) Himnusz. 
2.) Elnöki megnyitó. 
3.) Orvosok az orvosokért díj átadása. 
4.) A jegyzőkönyv 2 hitelesítőjének megválasztása. 
5.) A mandátumvizsgáló bizottság 3 tagjának megválasztása. 
6.) A szavazatszámláló bizottság 3 tagjának megválasztása. 
7.) A Budapesti Területi Szervezet belső szabályzatainak elfogadása (a szabályzatokat 
elektronikus úton küldjük ki). 
8.) A Budapesti Területi Szervezet elnökség ügyrendjének jóváhagyása (az ügyrendet 
elektronikus úton küldjük ki). 
9.) A Budapesti Területi Szervezet Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása  (az 
ügyrendet elektronikus úton küldjük ki). 
10.) A Budapesti Területi Szervezet Felügyelő Bizottság két tagjának –  
 létszámbővítés, Alapszabály 30./a) pont - megválasztása. 

• a jelöltek bemutatkozása 1-1 percben, szabad előadásban. 
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11.) Elnökségi beszámoló (dr. Albert István elnök – a beszámolót elektronikus úton 
küldjük ki). 
12.) Felügyelő bizottsági beszámoló (dr. Blatniczky László elnök - a beszámolót 
elektronikus úton küldjük ki). 
13.) Gazdasági beszámoló a 2019. és 2020. évről (dr. Moric Krisztina titkár – a 
beszámolót elektronikus úton küldjük ki). 
14.) Pénzügyi terv a 2020. és 2021. évre (dr. Moric Krisztina titkár – a tervezetet 
elektronikus úton küldjük ki). 
15.) Etikai bizottsági beszámoló (dr. Szőczei Beáta II. számú etikai bizottság      
elnöke – a beszámolót elektronikus úton küldjük ki). 
16.) Egyebek 

 
Önnek, mint a Területi Szervezet Küldöttének joga van a Budapesti Területi Szervezet 
Felügyelő Bizottság tagjára  

- tagot jelölni a Budapesti Területi Szervezet tagjai közül, a mellékelt jelölőlap 
kitöltésével; 

- indulni a választáson a fenti tisztségre, amelyről előzetesen a mellékelt elfogadó 
nyilatkozatot kell tennie. 

 
(Jelölésre csak a megválasztott küldöttek jogosultak, de jelölt bármely tagunk lehet.) 

 
A jelölések és az elfogadó nyilatkozatok területi szervezetünkhöz történő 

beérkezésének határideje 2021. szeptember 9. 24.00 óra. 
 
A jelölést elfogadó jelöltekről összeállított listát honlapunkon (www.bpok.hu) tesszük 

közzé, egy héttel a küldöttgyűlés előtt. 
 
Tisztelettel kérem és bízom abban, hogy jelölteket fog állítani és amennyiben Önt 

jelölik, akkor vállalja a jelölést. Kérem, hogy a jelölési és elfogadási határidőket betartani 
szíveskedjen.  

 
Figyelemmel arra, hogy az utolsó Küldöttgyűlés óta rengeteg minden változott és 

történt, valamint a határozatképesség érdekében kifejezetten kérem, hogy személyesen 
vegyen részt a szervezetünk legfőbb eseményén.  

 
Amennyiben fentiekkel kapcsolatban bármi kérdése van, területi szervezetünk 

munkatársai készséggel állnak az Ön rendelkezésére telefonon /+36 1 344-4833/ illetve e-
mail-ben /bok@bpok.hu/. 
 
Kelt: Budapesten, 2021. augusztus hó 11. napján. 

 
 

Tisztelettel: 
 

  Dr. Albert István sk. 
MOK Budapesti Területi Szervezet  

         elnöke 
 
 
 

http://www.bpok.hu/
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