
Tisztelt MOK DTESZ tag, tisztelt Kolléga! 
 
 
A Magyar Orvosi Kamara Diplomások Területi Szervezetének (MOK DTESZ) hírlevelét          
olvashatja az alábbiakban. 
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MOK Tagdíj 
 
Tisztelt Kollégák! A MOK tagdíj befizetése a MOK tagság elengedhetetlen része, emiatt az             
engedélyhez kötött szakmagyakorlás jogi feltétele. Kérünk minden Tagot, hogy fizesse be           
tagdíját, illetve egyenlítse ki esetlegesen fennálló tagdíj-tartozását. 
 
A MOK tagdíjszabályzata IDE KATTINTVA olvasható. 
 
A MOK DTESZ iroda külön e-mailben is értesítette azon tagjait, akik a központi nyilvántartás              
szerint hat hónapon túli tartozással rendelkeznek. 
 
A tagság szüneteltetéséről, tagdíjkedvezményre jogosító szabályozásokról (pl.: GYES,        
GYED, stb.) szintén a tagdíjszabályzatban lehet tájékozódni. Ezekre a szabályzat 3. és 4.             
pontjai vonatkoznak. 
 
A MOK DTESZ honlapjával és kommunikációs csatornáival kapcsolatos felmérés 

https://mok.hu/tagsagi-informacio/tagdij
https://mok.hu/tagsagi-informacio/tagdij


 
A MOK DTESZ működésének és működtetésének optimalizálásához, illetve a tagi          
igényekhez történő megfelelő igazodásához kérjük segítségét. Az alábbi kérdőív célja, hogy           
felmérje és összegyűjtse a MOK DTESZ tagjainak igényeit és meglátásait a Területi            
Szervezet működését illetően.  
Kérjük válaszaival segítse munkánkat, hogy a különböző szakmacsoportok        
vonatkozásában mind az érdekképviselet, mind a tagi szolgáltatások tekintetében         
célzottabbá, ez által hatékonyabbá tudjuk alakítani tevékenységünket. 
 

IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL A KÉRDŐÍV 
 
A kérdőívet 2020. február 20-ig lehet kitölteni, a kitöltés hozzávetőlegesen 10-15 percet            
vesz igénybe. 
 
Kérjük, hogy csak egyszer töltse ki a kérdőívet. 
 
MOK DTESZ honlap 
Örömmel jelezzük tagjaink számára, hogy a MOK DTESZ elnöksége elvégezte a honlap            
tartalmi frissítését. 
A honlap átalakításának és megújításának, továbbá annak frissített tartalommal való          
naprakészen tartásának azonban érthetően anyagi vonzatai vannak, melyeket a MOK          
DTESZ költségvetésből kíván finanszírozni az elnökség. 
A honlap tartalmi fejlesztésének irányát illetően a fenti linken elérhető online kitölthető            
kérdőív alapján kívánjuk felmérni. Emiatt is kérjük tehát, hogy töltse ki a fenti pontban              
található, kérdőívet, segítve ezzel a MOK DTESZ elnökségének munkáját. 
 
Közreműködését, válaszait és idejét köszönjük. 
 
GDPR workshop és képzés 
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 szabályozásokról. 
 
Tisztelettel kérjük érdeklődő tagjainkat, hogy AZ ITT ELÉRHETŐ ŰRLAP         
KITÖLTÉSÉVEL 2020. február 10-ig jelezzék részvételi szándékukat az alábbi         
képzésre: 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchapKdZ5pMtbER_OtL6gXNDJW0jQiqHPF_WZPLvZZhTxP8Og/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.mokdtesz.hu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchapKdZ5pMtbER_OtL6gXNDJW0jQiqHPF_WZPLvZZhTxP8Og/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchapKdZ5pMtbER_OtL6gXNDJW0jQiqHPF_WZPLvZZhTxP8Og/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXyOqMJ55_5r8Q1iS2BCGRZHoSkjpAn1SNMIvu1erfGWUpwQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXyOqMJ55_5r8Q1iS2BCGRZHoSkjpAn1SNMIvu1erfGWUpwQ/viewform?vc=0&c=0&w=1


GDPR workshop és képzés: A klinikai szakpszichológia és pszichoterápia         
speciális adatkezeléséről a magánpraxisban 
 
Időpont: 2020. február 26. szerda 11 óra (4 óra előadás és konzultáció) 
Helyszín: a Budapesti Ügyvédi Kamara Díszterme (1055 Budapest, Szalay utca 7.) 
Előadók: dr. Németh Éva és dr. Baranyi Bertold ügyvédek 
 
Kérésünk, hogy amennyiben olyan konkrét kérdése vagy problémája merül fel a           
workshop témakörében, amelyre választ, vagy segítséget vár, amiről jogi         
tájékoztatást, tanácsot szeretne kérni, szíveskedjen előzetesen megküldeni az        
iroda@mokdtesz.hu e-mail címre. 

 
Az oktatás tagjaink számára térítésmentes. 

 
MOK DTESZ csoportalakulás 
Tájékoztatjuk tagjainkat arról, hogy a korábbi felhívásnak köszönhetően és a célzott tagi            
felkeresések által megkezdődhetett és meg is kezdődött a biokémikus, mikrobiológus,          
sugárfizikus, molekuláris biológus végzettségű Kollégák területi szervezeten és        
elnökségen belüli csoportként való önképviseletet biztosító szerveződése. Kérjük érintett         
tagjainkat, hogy amennyiben nem értesültek még erről, úgy válasz e-mailben jelezzék           
esetleges érdeklődésüket, támogatásukat. 
 
Pedagógiai Szakszolgálatokban dolgozókkal kapcsolatos fórum 
A pedagógiai szakszolgálatokban dolgozó egészségügyi szakképzettségű pszichológusok       
helyzetével kapcsolatosan egyeztetést kezdeményez a MOK DTESZ elnöksége a         
pedagógia szakszolgálatok vezetőivel, illetve a Pedagógus Karral. A szervezésről és a           
fórumról az elnökség tájékoztatást fog küldeni a tagságnak, a vonatkozó információkat           
pedig a honlapon is közzéteszi majd. 
 
Megújul az Orvosok Lapja 
Tájékoztatjuk a tagságot, hogy az Orvosok Lapja folyóirat megújul. Tartalmában igyekszik a            
tagság igényeihez igazodni, ezért lehetőséget kapnak a területi szervezetek is a           
megszólalásra. Ez egy régen várt, örömteli hír. 
Várjuk a szakmánkat érintő írásokat! 
A publikáció keretei: 3000 - 15000 karakter (kép, táblázatok nélkül). 
iroda@mokdtesz.hu 
 
 
 



A 2019. évi CXI. törvény 
A törvénnyel kapcsolatban a MOK országos elnöksége kíván, jogászokra támaszkodva és a            
DTESZ-szel egyeztetve, megnyugtató állásfoglalással szolgálni.  
 
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 nyitottak. 
Az elnökségi ülést előkészítő adminisztratív és helyszíni felkészülést segíti, ha előre jelzi            
(iroda@mokdtesz.hu) jelenléti szándékát az elnökségi ülésen. 
 
A következő elnökségi ülés időpontja: 2020. február 12. 13.00 
 
Szeretettel várjuk tagjainkat! 
 

 
MOK Transzparencia 
A MOK DTESZ üdvözli és saját működésére vonatkozóan is követendő és kötelező            
iránymutatásként fogadja el a MOK országos választmányának transzparenciával        
kapcsolatos állásfoglalását. Ennek értelmében az országos szervezettel történő        
egyeztetések mentén minden közölhető és tevékenységével összefüggő adatot        
megtekinthetővé, elérhetővé kíván tenni. Ezt a célt szolgálja mind a honlap tartalmi            
frissítése, mind pedig a tagok hírlevélben történő tájékoztatása is. 
 
Tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, hogy az elnökségi ülések jegyzőkönyveit az Alapszabály          
szerint a MOK DTESZ irodában lehet megtekinteni (előzetes bejelentkezést követően), az           
elnökségi ülések határozatait, az elnökségi ülést megelőzően az aktuális napirendi pontokat           
és az ülések összefoglalóit pedig a jogszabályi lehetőségek figyelembevétele mellett          
honlapunkon tesszük közzé. 
 
A MOK DTESZ elérhetőségei 
 

A MOK DTESZ elérhetőségei az alábbiak: 
 
Web: www.mokdtesz.hu 
Cím: 1063 Budapest, Szív utca 54. fsz.  
E-mail: iroda@mokdtesz.hu  

http://www.mokdtesz.hu/


Telefon: +36 1 308 8628 
 
 

Budapest, 2020. január 24. 
 
 
 
a MOK DTESZ elnöksége 


