
TAGOKNAK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 2020. 

A 2020. évben fel nem használt tagi szolgáltatási kvóta átvitele 2021. évre 

A MOK Tolna Megyei Területi Szervezete (továbbiakban: TM TESZ) számára a MOK 2020. évre tagi 

szolgáltatásra 1.187.162.-Ft-ot határozott meg. 

Fenti összeg figyelembevételével elkészítettük a 2020. évi Tagi szolgáltatási tervet, melyből azonban 

önhibánkon kívül, egyetlen tervezett rendezvényt sem sikerült megtartani.  

A koronavírus-járvány első hulláma alatt elmaradt a 2020. május 24-re tervezett családi nap 

rendezvény. Szintén elmaradt a kamarai tagok részére tervezett sportrendezvény, valamint a 

járványhelyzet újabb erősödése miatt már 2020 szeptemberében sem tudtuk megtartani a 

„Bemutatkoznak a szakmák” című rendezvénysorozatot, melynek keretén belül a Higiénia-IC Osztály 

bemutatását terveztük. Elmaradt továbbá az október elejére tervezett „Betegjogi megkeresések – 

Koronavírus-járvány 1.0” című előadás, valamint néhány akkreditált pontszerző továbbképzés is 

(Baleseti nap, Hypertónia nap, háziorvos továbbképzés Dombóvár, Tamási, Szekszárd, gyermekorvos 

továbbképzés). Sajnos, elmaradt az orvos kollégák gyermekei és unokái számára rendezendő Mikulás 

ünnepség is. 

A MOK TAGI SZOLGÁLTATÁS SZABÁLYZATA 2020. november 18-án módosított 2. pontja 

értelmében a tárgyévben fel nem használt tagi szolgáltatási kvóta a következő évre átvihető vált a 

TESZ elnökségének vagy elnökének, legkésőbb a tárgyév december 1. napjáig meghozott, indokolt, a 

konkrét tagi szolgáltatások körét, a felhasználás célját meghatározó, döntése alapján.  

Ezért a MOK Tolna Megyei Területi Szervezet elnöke 2020. november 23. napján az alábbi elnöki 

határozatot hozta: 

„1/2020. (11.23.) számú elnöki határozat: 

A MOK Tolna Megyei Területi Szervezete számára a 2020. évre megállapított, a tárgyévben fel nem 

használt 1.187.162.-Ft összegű tagi szolgáltatási kvóta 2021. évre átvihető. 

Az átvitt összeg az alábbi tagi szolgáltatásra használható fel: 

Egyéni továbbképzési pályázat támogatása – célja: szakmai továbbképzés támogatása, számla 

ellenében előre meghatározott összeg/fő; 

Csoportos továbbképzések támogatása – korábbi évek során támogatott rendezvények segítésének 

folytatása – a 2020. évben megmaradó összeg segítségével lehetőség nyílik egy-egy rendezvény eddigi 

gyakorlattól eltérő nagyobb összegű támogatására is (Baleseti Nap, Hypertónia Nap, 

Gyermekgyógyász továbbképzések, stb., új támogatásra érdemes képzések felkutatása);  

Egyéni nyelvi képzés pályázati úton történő támogatása; 

Online előadás szervezése - az orvosok érdeklődésének homlokterében lévő konkrét téma felkutatása 

2021. év elején; 

2020. évre tervezett saját szervezésű rendezvényeink megvalósítása - betegjogi képviselő előadása, 

Bemutatkoznak a szakmák rendezvénysorozat – TMBJK Kórházhigiénés Osztály bemutatkozása, 

háziorvos továbbképzés Szekszárd, Tamási, Dombóvár-Tamási választókerület önálló továbbképzése 

vagy közösségi rendezvénye, sportnap, családi nap, Mikulás nap; 

Új rendezvénytípusként kirándulás szervezése. 

Megbízom az ügyviteli szervezetet, hogy az elnöki határozatot a tárgyév december 31. napjáig küldje 

meg a MOK Országos Hivatalának.” 

Az elnökség az 5/2020. (12.10.) számú elnökségi határozattal a 2020. évre megállapított, a tárgyévben 

fel nem használt 1.187.162.-Ft összegű tagi szolgáltatási kvóta 2021. évre történő átviteléről szóló 

1/2020. (11.23.) számú elnöki határozatról szóló tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette. 

 


