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Tisztelt Küldöttünk, Kedves Kollégánk!
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény értelmében a Magyar Orvosi
Kamara tisztségviselőinek és ügyintéző szervei nem tisztségviselői tagjainak megválasztása 4 évente esedékes.
Önnek, mint a Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: MOK) Fogorvosok Területi Szervezete (a továbbiakban:
MOK FTESZ) Küldöttgyűlése megválasztott tagjának joga van:
1.) jelölteket állítania:
- a MOK FTESZ elnökségének- és
- ügyintéző szervei (etikai bizottságok és felügyelő bizottság) elnökeire és tagjaira ill.
- a MOK Etikai Kollégium egy tagjára;
2.) ugyanezen funkciókra más tagoktól kapott jelöléseket elfogadni;
3.) a jelöltlistára felkerült személyek közül titkos szavazással választani.
Fenti jogai közül a jelölt állítási jogát, a mellékelt jelölő lapok segítségével, míg a jelöltek közüli választás jogát a
területi küldöttgyűlésen – választói gyűlésen - való személyes részvétellel gyakorolhatja az alábbiak szerint:
Jelöltek azok a kamarai tagok lesznek, akiket Ön vagy küldött kollégái a jelölőlapokon megneveznek, és akik
előzetes elfogadó nyilatkozatban – melyet korábban postai úton megküldtünk a tagság részére - vállalták
jelöltségüket az adott funkció tekintetében. A jelöléssel kapcsolatban az önjelölés érvénytelen.
Kérjük, hogy az Etikai Bizottságok elnökeire és tagjaira leadott jelölésnél ill. az azokra adott elfogadó
nyilatkozatoknál vegye figyelembe, hogy az ország különböző régióiban lévő etikai bizottságok elnökei részére - az
ügyek számától függően - akár heti, míg a tagok részére az eddigi tapasztalatok alapján havi - kéthavi elfoglaltságot
is jelenthet és az ezzel járó utazást vonja magával. Kérjük, aki vállalja a feladatot, az ezt a kötöttséget is mérlegelje,
hiszen az ülések határozatképessége miatt a részvételük elengedhetetlen.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy az Etikai Bizottságok eddigi működési székhelye:
- Kelet-Magyarországi Etikai Bizottság vonatkozásában: Debrecen;
- Közép-Magyarországi Etikai Bizottság vonatkozásában: Budapest;
- Nyugat-Magyarországi Etikai Bizottság vonatkozásában: Szombathely volt.
A Felügyelő Bizottság üléseire Budapesten kerül sor, legalább három havi rendszerességgel.
Jelölni a MOK FTESZ-hez tartozó tagok közül bárkit – választókerületi besorolásra való tekintet nélkül – lehet.
Ugyanakkor ajánljuk és célszerűnek tartjuk, hogy az etikai bizottságok elnökeinek és tagjainak jelölésekor - a fent
hivatkozott kötelezettségeket szem előtt tartva - a jelölőlapokon is megjelölt illetékességi területhez
(választókerülethez) tartozó tagok figyelembevételével tegye meg javaslatát.
Továbbá felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelölések tekintetében tartsa szem előtt, hogy kamarai tisztségviselő a
szakmai kamarai szervezetben más tisztséget nem tölthet be, ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagja (bizottsági
tag) nem lehet.
A jelölőlapok és elfogadó nyilatkozatok beérkezésének határideje: 2019. október 30. (szerda) 16:00
E határidőn túl érkezett jelöléseket nem áll módunkban elfogadni!
Visszaküldés helye:
MOK Fogorvosok Területi Szervezete
1406 Budapest, Pf.: 11. Fax: +36 1 269 18 76 E-mail: kamara@fogorvos.hu (aláírva, szkennelve).
A beküldött jelölőlapok, valamint az elfogadó nyilatkozatok összevetésével kerülnek összeállításra a választás
érvényes jelöltlistái, melyeket a választási időpontja előtt egy héttel a honlapunkon (www.kamara.fogorvos.hu)
teszünk közzé, így Önnek is módjában áll majd megtekinteni azokat.
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Tisztelt Küldöttünk!
Ezúton is tisztelettel meghívjuk Önt a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete választói
küldöttgyűlésére, melyre

2019. november 09-én (szombaton), 10 órakor
a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum
Árkövy József termében
( 1 0 8 8 B u d a p e s t , S z e n t k i r á l y i u . 4 7 .)
kerül sor.
Napirend:
1) Elnökségi tájékoztató
2) Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete tisztségviselői és ügyintéző szervei nem
tisztségviselő tagjai, valamint a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégium egy tagjának 2019. évi választása
3) Szabályzatok módosítása (szükség szerint)
4) Aktualitások
Tájékoztatásul jelezzük, hogy a választói küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több, mint 50%-a jelen
van.
Mindezek alapján tisztelettel kérünk minden küldött kollégát, hogy jelenlétével biztosítsa a küldöttgyűlés
határozatképességét!
A regisztráció 9.30-tól kezdődik, melyhez kérjük, hogy a fényképes MOK tagsági igazolványát, vagy bármely más,
személyazonosításra alkalmas igazolványát szíveskedjen elhozni.
Esetleges határozatképtelenség esetén a választói küldöttgyűlés a fent megjelölt változatlan napirenddel és
helyszínen ugyanazon napon 2019. november 09-én (szombaton) 10.20-ra ismételten összehívásra kerül.
További kérdések esetén, a fenti telefonszámon készséggel állunk rendelkezésére.
Budapest, 2019. szeptember 04.
Részvételére számítva,
kollegiális üdvözlettel:

Dr. Hermann Péter
elnök
Mellékletek: jelölő lapok
➢ MOK FTESZ elnök (1 fő)
➢ MOK FTESZ alelnök (2 fő)
➢ MOK FTESZ titkár (2 fő)
➢ MOK FTESZ Kelet-magyarországi Etikai Bizottság elnöke (1fő)
➢ MOK FTESZ Kelet-magyarországi Etikai Bizottság tagjai (6 fő)
➢ MOK FTESZ Közép-magyarországi Etikai Bizottság elnöke (1 fő)
➢ MOK FTESZ Közép-magyarországi Etikai Bizottság tagjai (6 fő)
➢ MOK FTESZ Nyugat-magyarországi Etikai Bizottság elnöke (1 fő)
➢ MOK FTESZ Nyugat-magyarországi Etikai Bizottság tagjai (6 fő)
➢ MOK FTESZ Felügyelő Bizottság elnöke (1 fő)
➢ MOK FTESZ Felügyelő Bizottság tagjai (2 fő)
➢ MOK Országos Etikai Kollégium tagja (1 fő)

