Tagdíjszabályzat
(A jelen Tagdíjszabályzat a Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezetek Tanácsa által 2010.
november 3.–án elfogadott szöveget tartalmazza, a 2011. március 23.-án elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)
I. Alapelvek:
1./ Az Alapszabály (a továbbiakban: Asz.) 42./ pontja szerint a MOK Területi Szervezetek Tanácsa
(TESZT) állapítja meg a tagdíj mindenkori mértékét.
— a TESZT 2008. október 29-én megtartott ülésén meghozott határozata alapján a tagdíj mértéke 2009. január 1-jétől kezdődően havi 1.700,- Ft, évi 20.400,- Ft.
2./ A tag a tagdíjat a MOK tagdíjszámlájára fizeti be. A befizetés történhet a munkabér munkáltató
általi levonásával havi egyenlő részletekben a tárgyhó 10. napjáig, átutalással évi két részletben a
tárgyév március 31., illetve szeptember 30. napjáig, továbbá egy részletben, ugyancsak átutalással, a
tárgyév március 31-éig (Asz. 15./ d) és 17./ a) – c) pontjai). A tag a kamarába való belépésekor nyilatkozik arról, hogy milyen módon kívánja fizetni a tagdíjat. A tagdíjfizetés módja évente legfeljebb egyszer változtatható meg, a változtatással érintett évet megelőző év december 15-éig bejelentve az
Országos Irodánál.
A tárgyévben befizetett tagdíjakról a MOK évente utólag számlát állít ki és megküldi a tagnak az adóigazolással együtt, legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig. A tag legkésőbb a tárgyév
január 31. napjáig köteles bejelenteni a tagdíj költségviselőjének nevét, címét (magánszemély, egyéni
vállalkozás, társas vállalkozás). Amennyiben a költségviselő személye változik az év folyamán, azt a
tag 15 napon belül köteles bejelenteni, amennyiben a tag nem jelent be az év folyamán újabb költségviselőt, a MOK az eredetileg bejelentett névre, címre állítja ki a számlát.
3./ A tagdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja a tagfelvételi kérelem benyújtásának napja, a tagsági
viszony felfüggesztése esetén pedig a tagsági viszonynak a tag kérelmére történt helyreállítására
irányuló kérelem benyújtásának napja.
Amennyiben a tagsági viszony felfüggesztésére jogerős bírói ítélet, vagy etikai határozat nyomán
kerül sor, a tagdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja az ítéletben, vagy etikai határozatban megállapított idő lejártát követő nap (az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII.
törvény /a továbbiakban Esztv./ 17. § (3) bekezdése).
4./ A tagdíjfizetési kötelezettség befejező napja:
a) a tagsági viszony saját kérelemre történt felfüggesztése esetén a felfüggesztésre irányuló kérelem benyújtásának napja,
b) a tagsági viszony tag általi megszüntetése esetén az erről szóló bejelentésnek az illetékes területi szervezethez való beérkezésének napja (Esztv. 18. § a) pontja),
c) a tagsági viszonynak az Esztv. 17. § b) és c) pontja alapján való felfüggesztése esetén a jogerős felfüggesztő határozatban megállapított nap,
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d) a tagsági viszonynak az Esztv. 18. § b) és d) pontjai alapján, a kamara általi megszüntetése
esetén a jogerős megszüntető határozatban megállapított nap,
e) a tagsági viszonynak az Esztv. 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján — a tagsági viszony etikai
büntetésként történő megszüntetése (kizárás) esetén — a jogerős etikai határozatban megállapított nap,
f)

a tagsági viszony kizárással való megszüntetése esetén (Esztv. 18. § (2) bekezdés) a jogerős
kizáró határozatban megállapított nap.

5./ Amennyiben a tagdíjfizetési kötelezettség 3./ pont szerinti kezdőnapja a tárgyhó 15. napja előtti
nap, a tag az adott hónap első napjától köteles a tagdíjat fizetni, amennyiben ez a nap a 15. napot
követő napok valamelyikére esik, a tagdíj a tárgyhót követő hónap első napjától fizetendő.
Amennyiben a tagdíjfizetési kötelezettség 4./ pont szerinti megszűnése a tárgyhó 15. napja előtti
napra esik, a tag az adott hónapra mentesül a tagdíjfizetés alól, amennyiben ez a nap a 15. napot
követő napok valamelyikére esik, a tagdíjfizetési kötelezettség a tárgyhó végéig fennáll.

II. A kamarába való belépés, vagy ismételt belépés alkalmával fizetendő díjak:
1./ A kamarába való felvétel — illetve a tagsági viszony felfüggesztését követő helyreállítása — alkalmából a tag 6.000,- Ft regisztrációs díjat köteles fizetni. Mentesül a regisztrációs díj megfizetése
alól az a tag, aki első alkalommal kéri felvételét a Magyar Orvosi Kamarába, továbbá az, akinek saját
kérésére függesztette fel tagságát a kamara.
2./ Az a tag, aki tagfelvételi kérelmét 2011. április 1. és május 31. között nyújtja be a Magyar Orvosi
Kamarához, az 1./ pontban meghatározott regisztrációs díj felét, azaz 3.000,- Ft-ot köteles fizetni.
3./ A jelen fejezetben foglalt regisztrációs díjak a MOK tagdíjszámlájára fizetendőek be.

III. Tagdíjmentességek-, kedvezmények:
1./ A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik azok a tagok, akik:
-

GYES-en vannak és emellett részmunkaidős jövedelemszerző tevékenységet folytatnak,

-

orvosi tevékenységet folytatnak és diplomájuk megszerzését követően még nem telt el hat
naptári év, a számítás kiinduló éve az az év, amikor az orvos megszerzi diplomáját,

-

orvosi tevékenységet nem folytatnak és a diplomájuk megszerzését követően már eltelt hat
naptári év,

-

70. életévüket még be nem töltött nyugdíjasok, akik részmunkaidős jövedelemszerző tevékenységet folytatnak,

-

kamarai tagként orvosi tevékenységet nem folytató köztisztviselők,

-

más szakmai kamarában is kötelesek tagdíjat fizetni,

-

a MOK külföldön dolgozó olyan tagjai, akik nem függesztették fel kamarai tagságukat.
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2./ A mindenkori tagdíj 25%-át fizetik azok a tagok, akik:
-

GYES-en vannak és mellette nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet,

-

GYED-en vannak,

-

munkanélküliek és munkanélküli ellátásban részesülnek,

-

70. életévüket még be nem töltött nyugdíjasként nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet,

-

3 hónapot meghaladóan táppénzen vannak, a 4. hónaptól a táppénzes állomány megszűntéig;

-

orvosi tevékenységet nem folytatnak a diploma megszerzését követő hatodik naptári év végéig.

3./ Teljes tagdíjmentességet élveznek azok a tagok, akik:
-

70. életévüket betöltötték;

-

munkanélküliek és munkanélküli ellátásban nem részesülnek;

4./ Nem illeti meg kedvezmény azokat a tagokat, akik:
-

GYES-en vannak és emellett főállású, teljes munkaidős jövedelemszerző tevékenységet folytatnak,

-

70. életévüket még be nem töltött nyugdíjasként főállású, teljes munkaidős jövedelemszerző
tevékenységet folytatnak.

5./ A kedvezményre jogosító körülményeket a kedvezményt igénylő tag köteles írásban bejelenteni
és igazolni a MOK Országos Irodájánál, a kedvezmény a bejelentés napjától illeti meg a tagot.
Amennyiben megszűnik a kedvezményhez alapul szolgáló körülmény, helyzet, azt a tag a megszűnés
hónapjának utolsó napjáig köteles bejelenteni a MOK Országos Irodájánál, amennyiben ezt elmulasztja, a kamara jogosult a kedvezményes és teljes tagdíj közötti különbözetet érvényesíteni a mulasztó taggal szemben.

IV. Záró rendelkezések
1./ A jelen tagdíjszabályzat 2010. december 4-én lép hatályba, egyidejűleg hatályukat vesztik „Az
orvosi kamarai tagdíjfizetési kedvezmények” 2005. március 1-jétől érvényes szabályai.
2./ A MOK a tagdíjszabályzatot és annak módosításait honlapján és az Orvosok Lapjában teszi közzé.
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3./ A tagdíjszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Esztv.) és a MOK Alapszabályának (Asz.) rendelkezései az irányadók.
4./ A jelen szabályzat szerinti bejelentésekhez (kedvezmény, tagdíjfizetési mód bejelentése) szükséges űrlapok a jelen szabályzat mellékletét képezik, azok a területi szervezeteknél szerezhetőek be,
illetve letölthetőek a Magyar Orvosi Kamara honlapjáról.
A 2011. március 23.-án elfogadott módosítások 2011. április 1-jén lépnek hatályba, ezért azok csak a
hatályba lépést követően kezdeményezett eljárásokban alkalmazandóak.

k.m.f.

Dr. Éger István
elnök

