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Új elnökség a MOK DTESZ élén 
 

2019. szeptember 24-én a MOK DTESZ küldöttgyűlése a tavaszi területi          
választásokat követően a területi szervezet országos vezetőségének választását is         
megtartotta. Az új elnökség megtartotta alakuló ülését és megállapodott abban, hogy           
minden hónap második szerdáján ülésezik Budapesten. Az elnökségi ülésen szavazati          
joggal az elnök, az alelnökök, a titkárok és a területi választókerületi elnökök vesznek             
részt. Tanácskozási joggal a bizottsági elnökök is meghívást kapnak az egyebekben           
mindenki számára nyitott ülésekre. Az üléseken jegyzőkönyv készül, melyet a MOK           
DTESZ irodában előzetes egyeztetés alapján hivatali időben meg lehet tekinteni. A           
meghozott elnökségi határozatokat a MOK DTESZ a hivatalos fórumain, lehetősége          
szerint mihamarabb közzéteszi. 
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Szucsáki Melinda  
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Török Imre András  
 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJA  
Dr. Felleginé Takács Anna  

Hang András  
 

MOK ETIKAI KOLLÉGIUM TAGJA  
Dr. Indries Krisztián 

 
A MOK DTESZ elnökségének előzetes munkaterve 
Az elnöki átadás-átvétel megtörténtét követően az új elnökség október 16-i alakuló           
ülésén az elnöki beszámoló alapján - összhangban az elnöki pályázatban megjelölt           
célokkal, - kidolgozta előzetes munkatervét. 
 

1. Elnökségi kommunikáció 
Az új elnökség különösen fontosnak tartja, hogy a MOK DTESZ tagjait megfelelő            
módon tájékoztassa a területi szervezet híreiről, illetőleg az elnökség működéséről.          
Ennek két módját határozta el az elnökség. 



Honlap 
A MOK DTESZ elnöksége elhatározta a területi szervezet honlapjának         

informatikai megújítását. A strukturális megújulás mellett ugyanakkor a dinamikus         
tartalomkezelés (feltöltés, frissítés, stb.) is elengedhetetlen részét képezi a         
megújulásnak. Várhatóan 2019 végén, illetőleg 2020 első hónapjaiban kerülhet sor a           
honlap megújítására, dinamizálására. 

Hírlevél 
A MOK DTESZ elnöksége elhatározta, hogy a honlap mellett egy rendszeres           

időközönként megjelenő és e-mailes kiküldésre kerülő elektronikus hírlevélben        
tájékoztatja a tagságot a legfrissebb hírekről és szakmailag releváns eseményekről,          
képzésekről, információkról.  

A honlap és a hírlevél tartalma a tagok javaslatai alapján is szerkesztődik:            
tartalmi javaslatokat, híreket, közérdekű információkat, kérjük az iroda számára         
megküldeni. E-mail: honlap@mokdtesz.hu 
 
Az elnökség és a tagság kommunikációjának kölcsönösségét több úton is garantálttá           
kívánja tenni az új választmány. 

E-mail, postacím 
Az elnökséget és az irodát postai úton és elektronikus módon is elérheti a tagság              

(1063 Budapest, Szív utca 54. fsz., iroda@mokdtesz.hu). 
Választókerületi elnökök 

A MOK DTESZ két választókerületi elnökének feladata, hogy a tagsággal a közvetlen            
kapcsolatot fenntartsa, hogy elérhetőek legyenek a választókerületi tagság számára.         
Emiatt a MOK DTESZ elnöksége úgy határozott, hogy létrehoz egy hivatali e-mail            
címet, melyre dedikáltan a területi választókerületi elnökök számára lehet üzenetet          
küldeni. 
 

Tisztelettel felhívjuk a tagság figyelmét arra, hogy a MOK DTESZ híreit és            
állásfoglalásait hitelesen csupán az elnökség által elfogadott és jóváhagyott         
fórumokon ismerhetik meg a tagok.  
 

2. MOK DTESZ tagi adatbázis 
A MOK DTESZ elnöksége kéri tagjait, hogy gondoskodjanak tagsági adataik          

(végzettségek, munkahely, elérhetőségek) frissítéséről, hiszen egy naprakész adatbázis        
a pontos nyilvántartás előfeltétele és az teheti lehetővé az érdemi kommunikációt. Az            
adatbázis revíziója a korábbi elnökség számára is komoly kihívást jelentett, emiatt a            
jelenlegi elnökség is a tagság aktív közreműködésére számít. 

Adatok frissítése:  



Személyesen (előzetes egyeztetés alapján): 1063 Budapest, Szív       
utca 54. fsz.  
E-mailben: iroda@mokdtesz.hu 

 
Az adatbázis revíziója céljából az elnökség az előzetes munkatervében egy          
elektronikus adategyeztető kérdőív kidolgozását is előirányozta, mely a már meglévő          
adatok pontosítását célozza. 
 

3. MOK DTESZ társszakmák 
A MOK DTESZ elnöksége kiemelten fontosnak tartja, hogy a MOK szervezetén           

belül szakmacsoportosulásként működő területi szervezetként lehetőséget biztosítson a        
különböző társszakmáknak arra, hogy az elnökség és a szervezet munkájában          
tevőlegesen is részt tudjanak venni. Ennek érdekében az elnökség felhívja az egyes            
társszakmák képviselőinek figyelmét arra, hogy az alapszabály szerint is lehetővé tett           
csoportalakítás által az elnökségi ülések meghívott tagjaként az elnökség operatív          
munkájában is részt tudnak venni. Ezen felül az elnökség előirányzott munkatervének           
részét képezi, hogy a társszakmák csoporttá alakulását tevőlegesen, a         
szakmaképviseletet ellátók célzott megkeresésével és felkérésével is ösztönözze a         
szakmaközi munkát a MOK DTESZ-en belül. 
 

4. MOK DTESZ iroda és infrastruktúra 
 

Az operatív munka feltétele a megfelelő infrastruktúra. Jelenleg a MOK DTESZ a            
MOK Budapesti Területi Szervezetétől bérli Szív utcai irodáját. 
Az elnökség a MOK DTESZ működését fizikailag lehetővé tevő állandó iroda           
kialakítását irányozza előre, melynek megvalósítása a MOK országos szervezetével és          
leendő elnökségével való szoros kooperációt igényel és jelentős költségvetési         
vonatkozásokkal is bír. 
 

5. GDPR és EESZT 
 

A MOK DTESZ elnökségének munkatervében kiemelt jelentőséggel bír, hogy         
célzott képzésekkel, tájékoztatókkal felkészítse és informálja tagságát a szakmákat         
érintő jogi és adminisztratív teendőkről, a várható kihívásokról. Ennek érdekében az           
elnökség elhatározta, hogy saját költségvetési forrásokat felhasználva, mind az         
adatkezelés, mind az elektronikus egészségügyi szolgáltató tér tekintetében hiteles és          
képzett szakemberek bevonását kezdeményezi, hogy tagi szolgáltatásként biztosítsa        
tagjai számára a naprakész információkat és a vonatkozó szabályozásokat. Ennek          



menetéről az árajánlatok beérkezését követően az elnökség a jelzett módokon fogja           
tájékoztatni a tisztelt tagságot. 
 
Bekerült a DTESZ kiegészítése a Btk módosítási javaslatba 

A DTESZ kiegészíteni kérte a Btk módosítási javaslatot annak érdekében, hogy           
visszaszorítsák a bizonytalan minőségű szolgáltatásokat a pszichoterápia területén is. A          
kuruzslás törvényi tényállásában eddig csak ennyi szerepelt: „Aki ellenszolgáltatásért         
vagy rendszeresen az orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt          
ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” Ezt kiegészítették          
azzal, hogy a hagyományos orvosi gyakorlaton túl a nem konvencionális gyógyító és            
természetgyógyászati eljárások is ide tartoznak majd. A DTESZ kérésére a tervezetbe           
bekerült még a pszichoterápiás gyakorlat is. 
 
 
A MOK Országos Szervezetének választása 

A MOK Országos Küldöttközgyűlése 2019. november 29-30-án tartja országos         
választását. A Küldöttközgyűlés a MOK országos szervezetének teljes elnökségéről és          
az elnök személyéről is szavaz. A MOK DTESZ 22 küldöttel jogosult részt venni a              
választáson. 
 

A MOK DTESZ jelenlegi elnöksége is kiemelten fontosnak tartja, hogy a MOK            
DTESZ a MOK működésébe szervesen és integráltan épüljön be, használhassa annak           
apparátusát és tagi szolgáltatásait lehetővé tegye tagjai számára. Ahogy a korábbi           
elnökség, úgy a mostani is küldetésének tartja, hogy az egyéb, nem orvosi diplomával             
rendelkező, ugyanakkor egészségügyi szabályozás alá tartozó és egészségügyi        
tevékenységet végző szakemberek megbecsültsége, elismerése az azt megillető        
helyen legyen. A MOK DTESZ vezetőségének legfőbb küldetése az, hogy a           
szakmacsoportosulás érdekképviseletét az országos szervezet működésében is       
garantáltan fenntarthassa, asszertíven gyakorolhassa és tagjainak érdekeit       
minden körülmények között érvényre juttassa. Ehhez a szervezeti működés         
szabályzata által kínált garantáltnak tűnő lehetőségeken túl az országos szervezet          
november végén megválasztásra kerülő országos választmányának együttműködő       
nyitottságára is szükség van. 

 
 

A MOK DTESZ elérhetőségei 
 

A MOK DTESZ elérhetőségei az alábbiak: 
 



Cím: 1063 Budapest, Szív utca 54. fsz.  
E-mail: iroda@mokdtesz.hu  
Telefon: +36 1 308 8628  

 
 
Budapest, 2019.11.26. 
 
 
 
A MOK DTESZ elnökségének megbízásából, 
 
Dr. Kovács Péter 
MOK DTESZ alelnök 


