
Tárgy: közérdekű adatigénylés
 
Tisztelt Dr. Kunetz Zsombor Úr!
 
Alulírott ……………mint a MOK országos hivatalvezetője, figyelemmel 
az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. 
törvény (a továbbiakban: Ekt.) 10. § (1) és (6) bekezdéseire, a MOK 
2014. november 28. napján egységes szerkezetbe foglalt 
Alapszabályának 37./ dd) alpontjára, a MOK 2012. július 10-én hatályba 
lépett közzétételi szabályzatának IV. fejezet 3. pontjára, illetve a 2017. 
március 9. napján e-mail útján érkezett – közérdekű adatkérés tárgyú – 
levelére, az alábbiakról tájékoztatom:
 
Hivatkozott levelében a Magyar Orvosi Kamara működésével 
kapcsolatban a következő kérdéseket fogalmazta meg:
 
1. Jelenleg hány tagja van a Magyar Orvosi Kamarának?
2. Az elnökség tagjai milyen javadalmazásban részesülnek, valamint 
milyen béren kívüli juttatást vettek fel 2010 óta?
3. A MOK 2010 óta utazásra mekkora összegű költségtérítést fizetett ki 
a választott tisztségviselőinek és az alkalmazottainak, név szerint 
lebontva?
4. Összesen hány gazdasági társulásban tag a Magyar Orvosi Kamara 
és milyen arányban?
5. Ezen gazdasági társulások alapításánál, vagy megvételével tagi 
kölcsönt használtak-e fel?
6. Milyen forrásból finanszírozzák a veszteséges gazdasági társulások 
veszteségeit?
7. Milyen forrásból vásárolta 2005-ben a DQM Szociális Ellátó Kft. a 147 
milliós ingatlant Budakeszin?
8. Amennyiben ezt a beruházást tagi kölcsönből fedezték, visszafizették-
e azt?
9. A MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kft. személyi jellegű 
ráfordításként kiknek és milyen jogcímen fizettek ki 2015-ben több, mint 
22 millió, illetve 2014-ben  21 millió 279 ezer forintot?
10. Mekkora részesedést kapott a MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó 
Kft. tulajdonrészéből Balogh-Auer Gábor cégvezető és miért?
11. Mi indokolta a Magyar Orvosi Kamara “Székház" Szolgáltató Kft. 
átnevezését DQM Szociális Ellátó Kft-re, majd ennek az az átnevezését 
MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kft-re?



12. A fenti Kft. hol lája el egyik fő tevékenységi körét az idősek, 
fogyatékosok bentlakásos ellátását?
 
1. A Magyar Orvosi Kamarának jelenleg 47112 tagja van.
 
2. Az elnökség tagjai 2010 óta az alábbi típusú javadalmazásban és 
béren kívüli juttatásokban részesültek:
- tiszteletdíj,
- munkabér (jutalom) és cafetéria juttatás.
 
3. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi 
XCVII. törvény (Ekt.) 1. § (3) bekezdés szerint a MOK feladatait területi 
szervezeteik, valamint országos szervei útján látja el. Az Ekt. 1. § (4) 
bekezdés kimondja, hogy a területi szervezetek és az országos szervek 
jogi személyek. Az országos ügyintéző szerveket az Ekt. 6. § (1) 
bekezdése sorolja fel, míg a MOK Alapszabálya szerint 19 megyében és 
Budapesten, illetve a Fogorvosok és a nem orvosi diplomával 
rendelkező tagok alkotnak egy-egy, mindösszesen 22 darab területi 
szervezetet. Ezen okok miatt kérdésére pontos választ adni nem tudok.
 
4. Tájékoztatom, hogy a 4. számú kérdésre a választ megtalálja a 
Magyar Orvosi Kamara általános közzétételi listáján, a Kamara 
honlapján.
 
5. A MOK az általa alapított vagy megvásárolt gazdasági társaságok 
alapítása/megvétele során tagi kölcsönt nem használt fel.
 
A 6-9. számú kérdések tekintetében a Magyar Orvosi Kamara nem 
tekinthető adatkezelőnek, hiszen a MOK által alapított gazdasági 
társaságok önálló jogi személyek, így az egyes pénzügyi és 
működésbeli döntések tekintetében az adott gazdasági társaságok 
ügyvezetése rendelkezik kompetenciával.
 
10. Balogh-Auer Gábor a MOK Komplex Kft-ben a MOK-ot megillető 
tulajdonrészből részesedést nem kapott. Saját vagyonából végrehajtott 
tőke emelés során kisebbségi tulajdonossá vált.
 
11. A névváltozásokat a funkcióváltozás indokolta.
 



12. A MOK Komplex Kft. főtevékenységi körébe az idősek, fogyatékosok 
bentlakásos ellátása nem tartozik, a Kft. ilyen feladatokat nem lát el.
 
 
Abban az esetben, amennyiben válaszommal nem ért egyet, úgy az 
Infotv. 31. § alapján jelen levelem kézhezvételétől számított 30 napon 
belül pert indíthat a Fővárosi Törvényszéken.
 
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!
 
Üdv.:
 
………………………….
Magyar Orvosi Kamara
országos hivatalvezető
1068 Budapest, Szondi u. 100.
Tel.: +36 1 302-4140


