
Adategyeztető lap 
 

Név:  

Nyilvántartási szám: 

/pecsétszám/ 
 

 

1. Lakóhely (lakcímkártya szerinti): 

2. Levelezési cím (ha a lakóhelytől eltérő):  

3. mobiltelefon: 4. telefon: 

5. e-mail cím: 6. adóazonosító jel: 

7. szakképesítés/szakvizsga megnevezése: 

 

 teljes tagdíjat fizetek, kedvezményre nem vagyok jogosult 

 

VAGY - Tagdíjkedvezmények (a megfelelő kategória egyértelműen jelölendő): 

 

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

 GYES-en, GYED-en, vagy GYET-en (főállású, legalább 3 kiskorú gyermekes anya) vannak és emellett 

részmunkaidős (kevesebb, mint heti 30 óra) jövedelemszerző tevékenységet folytatnak;  

 egészségügyi tevékenységet folytatnak és alap diplomájuk megszerzésének évét követően még nem telt el hat 

naptári év;  

 egészségügyi tevékenységet nem folytatnak és a diplomájuk megszerzését követően – a szerzés évét nem számítva 

– már eltelt hat naptári év;  

 70. életévüket még be nem töltött nyugdíjasok, akik részmunkaidős (kevesebb, mint heti 30 óra) jövedelemszerző 

tevékenységet folytatnak;  

 kamarai tagként egészségügyi tevékenységet nem folytató köztisztviselők;  

 más hazai szakmai kamarában is kötelesek (természetes személyként) tagdíjat fizetni. 

2./ A mindenkori tagdíj 25%-át fizetik azok a tagok, akik: 

 GYES-en, GYED-en, vagy GYET-en vannak, és mellette nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet;  

 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;  

 egészségügyi tevékenységet nem folytatnak a diploma megszerzésének évét követő hatodik naptári év végéig. 

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

 munkanélküliek és munkanélküli ellátásban nem részesülnek. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, 

hogy abban az esetben, amennyiben az adategyeztetési kötelezettségemnek 30 napon belül nem teszek eleget, úgy a határidő 

lejártát követő hónap első napjától kedvezménykategóriámat elvesztem. Ebben az esetben a területi szervezet vagy az 

Országos Hivatal jogosult a kedvezménykategória módosítására (Tagdíjszabályzat II. 5./ pont). Tudomásul veszem, hogy 

kedvezmény-kategóriára való jogosultságomat okirattal vagyok köteles igazolni, továbbá hozzájárulok, hogy a MOK és az 

ENKK adataimat egymással egyeztesse, és az alapján a két szerv nyilvántartását hatályosítsa.  

 

Alulírott, a következő adatok vonatkozásában (név; telefonszám; e-mail cím,) kifejezetten felhatalmazást adok, hogy MOK 

tagsági jogviszonyom tartama alatt, ezen adataimat a MOK és a MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kft. felhasználhassa 

arra, hogy a MOK tagjai és közvetlen családtagjai részére szóló, a kamarai tagság életminőségével, anyagi jólétével, 

előmenetelével kapcsolatos szolgáltatásaival, javaslataival megkereshessen. 

 

 kifejezetten felhatalmazom (jelen nyilatkozatomat írásban indoklás nélkül bármikor visszavonhatom). 

 

Kelt: 

 

P.H. 

 

 

  ________________________  

                   aláírás 

 

 


