Tisztelt MOK DTESZ tag, kedves Kolléga!
A Magyar Orvosi Kamara Diplomások Területi Szervezetének (MOK DTESZ)
hírlevelét olvashatja az alábbiakban.
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1. Beszámoló a MOK DTESZ 2020. november 11-i elnökségi
üléséről
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 27. § (5)
bekezdése szerint a közfeladatot ellátó szerv (ilyen a köztestület is, pl.: kamara) feladat- és hatáskörébe tartozó
döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat

(azaz pl. az elnökségi ülésen kifejtett hozzászólás) a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok
megismerését - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának
mérlegelésével - az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti. Ez az engedély sem hozhat nyilvánosságra külön
hozzájárulás vagy törvényi felhatalmazás nélkül személyes adatot (az is személyes adat, hogy ki vett részt az
ülésen: Infotv. 3. § 2. pont: személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ). Jelen esetben az Infotv. az
általános, az Ekt. a speciális szabály, mely nem ad az általános szabályhoz képest eltérően engedélyt. A befolyástól
mentes szabad véleménynyilvánítás érdekében sem nyilvános általában az elnökségi ülések jegyzőkönyve. A
fentebbiek mellett MOK jelenlegi Alapszabálya sem ad felhatalmazást a jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatalára.

Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján jogszabályi felhatalmazás hiányában az
ülésről készülő hivatalos jegyzőkönyv nem tehető publikussá, az elnökség korábbi
konszenzusos megállapodását és a működésre vonatkozó transzparenciát célzó
elhatározását követve jelen formában törekszünk rövid kivonatos összefoglalóját
adni az elnökségi üléseknek, melyben valamennyi, az elnökségi ülésen megtárgyalt
napirendi pont és annak megvitatása szerepel. Az értekezleteken készülő hivatalos
jegyzőkönyvek előzetes bejelentkezést követően mindenki számára hozzáférhetőek
és megtekinthetőek a MOK DTESZ irodájában.
A 2020. november 11-i ülésen, mely a mostani elnökség - küldöttgyűléssel
együttesen számítva - 12. megbeszélése, az ügyviteli vezetőn és
irodavezetőn, illetve 5 elnökségi tagon kívül részt vett a felügyelőbizottság,
valamint az etikai bizottság elnöke, illetve a MOK Természettudós Csoport
vezetője, illetve meghívott szakértőként Bugán Antal, a MOK DTESZ korábbi
elnöke is. Az elnökségi ülés 12.45-től határozatképes volt.
Az ülés napirendi pontjai mentén az alábbi diszkussziók körvonalazódtak,
melyekhez határozatok is megszavazásra kerültek. A hivatalos határozatokat
a MOK DTESZ honlapján teszi közzé az elnökség.
Kamarai hatósági ügyek
Új tagok: októberben 16, novemberben eddig 8 új tagot üdvözölhettünk
szervezetünkben.
Jelenleg 14 tagunk esetében merült fel tagsági viszony megszüntetése
6 hónapon túli tagdíjtartozás miatt. Az érintettekkel az Iroda felveszi a
telefonos kapcsolatot is.
Kérjük tagjainkat, hogy ne felejtsék el adataikat frissíteni, és a
2020. évi tagdíjakat mihamarabb rendezni.
Elnöki beszámoló
Új MOK DTESZ iroda - folyamatban lévő ügyek
A MOK DTESZ új irodájának felújítására több pályázati anyag érkezett.
A pályázat anyagait az elnökség tagjai előzetesen megkapták. Ezzel a
Hírlevél külön napirendként foglalkozik (ld. lent).
TESZT ülés

A november 18-i TESZT ülésen Ozvald Gabriella alelnök képviselte a
MOK DTESZ-t, mert a DTESZ elnöke egyéb kamarai elfoglaltságának
kellett, hogy eleget tegyen.
EESZT
Az EESZT-vel kapcsolatosan a MOK DTESZ elnöke Nagy Marcell
MOK titkár levelét ismertette az elnökséggel. A Hírlevél külön
napirendként felsorolva foglalkozik ezzel a témával (ld. lent).
Tagi kérdések
A Parlament által megszavazott rendkívüli jogrend kijárási
korlátozásokat is megfogalmaz. Ennek kapcsán tagi kérdések érkeztek
az elnökséghez, melyek a kijárási korlátozás pácienseket érintő
részleteire vonatkoznak. Amint pontosan megismerhetőek lesznek a
részletszabályozások, közzétesszük a MOK DTESZ honlapján, illetve
rendkívüli hírlevélben tájékoztatjuk tagjainkat.
Alapszabály módosítás
A MOK Alapszabályának módosítása folyamatban van. A MOK DTESZ
is ki fogja dolgozni a gyakorlatban érzékelt anomáliákból adódó
módosítási javaslatait, emellett az előző MOK elnökség idején már
előterjesztett javaslatainkat is újra benyújtjuk.

2. EESZT
Dr. Nagy Marcell, a MOK titkára korábbi és folyamatos megkeresésünkre
reagálva arról tájékoztatta szervezetünket, hogy az EESZT-vel kapcsolatban
tervezett módosításokat a kormányzat október végén elfogadta (ld.: 39/2016.
(XII. 21.) EMMI rendelet).
Ennek értelmében tehát a MOK DTESZ tagjai számára az egészségügyi
tevékenység végzése során kötelező lesz használni az EESZT-t, azonban
ennek alkalmazási határideje még nem ismert. A mindennapi gyakorlati
alkalmazás és alkalmazhatóság tekintetében szükséges újonnan egyeztetést
kezdeni szakmán belül, illetve az egészségügyi szakmai kollégium érintett
tagozataival egyaránt.
A MOK DTESZ elnökét az elnökség felhatalmazta arra, hogy
1. egyrészről kezdeményezzen konszezusmegbeszélést a társszakmák
tagozataival, illetve szakmán belül az érintett felek képviselőinek (ld.
nyílt levél) bevonásával,
2. másrészről, hogy a 2020-as tagi szolgáltatás keretének terhére adjon
megbízást dr. Kovács A. Tamás ügyvédnek, aki mind az EESZT
kodifikációjában, mind pedig annak alkalmazhatóságában tevékeny
résztvevőként megfelelő tájékoztatást tud adni érdeklődő tagjaink
számára az EESZT-vel kapcsolatosan felmerülő kérdésekben. Illetve:
az elnökség szükségesnek látja felkérni dr. Kovács A. Tamást arra is,

hogy jogi segítőként kísérje az említett szakmai egyeztetéseket, és az
esetleges rendelet módosítás kapcsán éljen javaslati lehetőségekkel is.
A MOK DTESZ tervezetten interaktív információs workshop keretében kíván
tájékozódási lehetőséget biztosítani tagjai számára. Ehhez a MOK DTESZ
igényfelmérést fog végezni tagjai körében.

3. MINIMUMRENDELET telemedicina vonatkozású
módosítása
A nemrégiben frissítésre került minimumrendelet kitér a telemedicina
végzésével kapcsolatban a pszichoterápiára is. A pszichoterápia végzése
esetében a módosítás csak az orvosokat és szakdolgozókat nevesíti, ezért az
ezt érintő kiegészítésekre (szakdolgozóktól elkülönülően használt
terminológiában történő nevesítés) vonatkozóan az Egészségügyi Szakmai
Kollégium érintett tagozatai jelzéssel éltek a Minisztérium felé, melyről
értesítették a MOK DTESZ-t is. E jelzés lényege, hogy az egészségügyi
felsőfokú szakirányú szakképesítéssel végzett munka nem sorolható a
szakdolgozói munkák körébe. Annak kiemelése mellett, hogy a szóhasználat
fontossága alapvető jelentőségű szakmáink szempontjából, rendeletmódosító
javaslatot is küldtek a tagozatok a Minisztérium felé.

4. MOK DTESZ INGATLAN
A MOK DTESZ új irodájával kapcsolatban az elnökség részére megküldött
vállalkozói ajánlattételeket az elnökség áttekintette, és mind anyagi, mind
kivitelezési szempontokat, illetve határidőket is átgondolva kiválasztotta a
kivitelezőket. Az ingatlan megvételekor a MOK DTESZ extra keretet is kapott
a MOK-tól felújítási célra. Az ingatlan felmérése során kirajzolódott, hogy
elsődlegesen az elektromos hálózat felújítására, illetve a parketta
megújítására, a bejárati ajtó cseréjére, valamint tisztasági festésre van
szükség. Az elnökség felhatalmazza a MOK DTESZ elnökét, hogy a
kiválasztott vállalkozókat a munkálatok megkezdésével és elvégzésével
megbízza.

5. MOK tagdíj 2020
A MOK Országos Felügyelő Bizottsága kiemelt fontosságú célkitűzésként
kezeli a teljes körű és naprakész tagdíjrendezést, emiatt hangsúlyozottan
felhívjuk Tagjaink figyelmét, hogy aki még nem egyenlítette ki a 2020-ik évi
tagdíját, mindenképpen és mihamarabb fizesse be, mert a hat hónapot
meghaladó tartozás a tagsági viszony megszüntetését vonja maga után.

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 KATTINTVAolvasható.
MOK tagdíj céges számlázásával kapcsolatos változások ide kattintva
olvashatók.

6. ORVOSOK LAPJA
A MOK új elnöksége a nem orvosok diplomás tagoknak is nagyobb teret
kíván biztosítani a szakmai-közéleti bemutatkozásra, így az Orvosok Lapja új
szerkesztőségben is alapvető szempont, hogy a diplomás tagok, illetve az
őket érintő írások valamennyi lapszámban megjelenjenek. A MOK DTESZ
rendszeresen bátorítja és kéri tagjait a folyóiratban való publikálásra.
Hangsúlyozzuk, hogy a beküldött cikkekből nem válogat a MOK DTESZ
elnöksége és nem dönt arról, hogy egy cikket a lap elfogadhat-e publikálásra.
Ugyanakkor a MOK DTESZ a lap szerkesztőségével való együttműködésben,
kizárólag a szerkesztőség felkérésére egyes kérdéses esetekben
véleményezési jogosultsággal részt vállal az Orvosok Lapjában
megjelenítendő, szakterületeinkhez kapcsolódó szövegek szerkesztői
előkészítésekor, melynek célja a tagok és a szakma érdekeinek, illetve a
tagok személyiségi jogainak védelme.
Az Orvosok Lapja várja tehát tagjaink szakmánkat érintő írásait!
A publikáció keretei:3000 - 15000 karakter (kép, táblázatok nélkül).
Beküldés: orvosoklapja@mok.hu

7. Jog-orvoslás rovat
Továbbra is ajánljuk tagjaink figyelmébe a MOK Jog-orvoslás című rovatát
folyamatosan frissülő új tartalommal olyan témákról, amikre sokan keressük a
választ, ám nehéz utána járni.

8. Következő elnökségi ülés várható időpontja
2020.12.09. szerda 12.30
A rendkívüli jogrend ismételt életbelépésével az elnökségi ülés online lesz.

9. A MOK DTESZ elérhetőségei - Tájékoztató a személyes
ügyfélszolgálat szüneteltetéséről
Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy a rendkívüli jogrend bevezetésére reagálva,
tagjaink és munkatársaink egészségének védelme, valamint a járvány
terjedésének mérséklése érdekében a személyes ügyfélszolgálatot
irodánkban átmenetileg szüneteltetjük.
Munkatársaink otthoni munkavégzéssel látják el feladataikat, de továbbra is
mindent megteszünk azért, hogy a megszokott szolgáltatást tudjuk nyújtani.
Jelenleg teljeskörű honlapfejlesztés zajlik a MOK-hoz tartozó online felületek
vonatkozásban, melynek eredményeképpen valamennyi területi szervezet
honlapja megújul és egységes arculatot kap. E fejlesztés részeként nyílik
lehetőség az elnökség tagjai részére a MOK-hoz illetve a MOK DTESZ
tisztségekhez kapcsolódó külön e-mail címek létrehozására. Ez által tagjaink
kérdéseikkel közvetlenül az őket képviselő elnökségi tagokhoz is fordulhatnak
majd.
Ügyeik intézésére az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésükre
tagjainknak:
Web: www.mokdtesz.hu
E-mail: iroda@mokdtesz.hu
Telefon: +36 1 308 8628
Tagfelvételi ügyekben: +36 30 657 4626
A járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket folyamatosan figyelemmel
kísérjük, további intézkedést szükség esetén ennek ismeretében teszünk.
Köszönjük megértésüket!

Budapest, 2020. november 23.
a MOK DTESZ elnöksége

