Tisztelt MOK DTESZ tag, tisztelt Kolléga!
Minden kedves Kamarai Tagnak és családjaiknak, szeretteiknek meghitt és boldog
ünnepeket és sikeres új évet kívánok szeretettel a magam és az elnökség nevében!
Szélesné Dr. Ferencz Edit
MOK DTESZ elnök

A Magyar Orvosi Kamara Diplomások Területi Szervezetének (MOK DTESZ) hírlevelét
olvashatja az alábbiakban.
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Elnökségi ülések rendje és határozatok
Tájékoztatás a 2019. évi CXI. törvényről:
A MOK DTESZ elnöksége megtárgyalta a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű
egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorítását célzó 2019. évi CXI. törvényt.
A törvény értelmezésével kapcsolatban egyeztető megbeszélés történt a MOK elnökével.
Mindezek alapján készült a tájékoztató, melyet a tagoknak megküldtünk.

GDPR és jogi tájékoztatás
Tisztelt Kollégák! A MOK DTESZ elnöksége szeretné tagjai számára tagi szolgáltatásként
lehetővé tenni, hogy hiteles forrásból tájékozódni tudjanak a különböző tevékenységeiket
érintő és az azokra vonatkozó GDPR és egyéb jogi szabályozásokról.
Ennek értelmében kérjük tisztelettel érdeklődő tagjainkat, hogy válasz e-mailben név
és működési engedélyszám megküldésével jelezzék előzetes igényüket a
tájékoztatást illetően.
A GDPR és szakmánkat érintő jogi szabályozásokra vonatkozó tájékoztató nap várhatóan
2020. február 28-án kerül megszervezésre.
Az oktatás részleteiről az érdeklődők létszámának függvényében tudunk majd pontos
információkat adni. Az oktatás tagjaink számára térítésmentes.
Honlap
Tisztelt Kollégák! A MOK DTESZ elnöksége legutóbbi elnökségi ülésén megtárgyalta a
2020-as évre vonatkozó munkatervét, amely során a tagok tájékoztatása és a MOK DTESZ
honlapjának mind szerkezeti, mind tartalmi újragondolásának célja és lehetősége is
felmerült.
A honlap átalakításának és megújításának, továbbá annak frissített tartalommal való
naprakészen tartásának anyagi vonzatai vannak, melyeket a MOK DTESZ költségvetésből
kíván finanszírozni az elnökség.
A honlap tartalmi fejlesztésének irányát illetően várhatóan januárban egy online kitölthető
kérdőívet küldünk el tagjaink számára, hogy lássuk az online felület iránt támasztott
igényeket.
MOK DTESZ elnökségi ülései
Tisztelt Kollégák! A MOK DTESZ elnöksége, résztvevő tagjai egyhangú megállapodása
szerint, várhatóan minden hónap második (munkanapra eső) szerdáján tartja meg soron
következő elnökségi ülését. Az elnökségi ülések időpontja 13.00, helyszíne rendszerint a
MOK DTESZ irodája (1063 Budapest, Szív utca 54. fsz). Az elnökségi ülések mindenki
számára nyilvánosak.
Az elnökségi ülést előkészítő adminisztratív és helyszíni felkészülést segíti, ha előre jelzi
(iroda@mokdtesz.hu) jelenléti szándékát az elnökségi ülésen.
Szeretettel várjuk tagjainkat.

Tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, hogy az elnökségi ülések jegyzőkönyveit a MOK DTESZ
irodában lehet megtekinteni (előzetes bejelentkezést követően), az elnökségi ülések
határozatait pedig honlapunkon tesszük közzé. Kérjük Tagjainkat, hogy legyenek
türelemmel az elnökség munkáját illetően!
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
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A MOK DTESZ elnökségének megbízásából,
Dr. Kovács Péter
MOK DTESZ alelnök

