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Tagi  Szolgáltatás  módosított  szabályzata 

 
1)  A tagi szolgáltatások körét a TESZT határozza meg. A szolgáltatások köre mellékletként a jelen     

szabályzat része. A felsorolt tagi szolgáltatások a MOK kamarai cél szerinti alaptevékenységének 

minősülnek. 

 

2)  A tagszolgáltatási pénzösszegre a  letölthető  közösségi,  illetve  egyéni  pályázati  adatlap        

kitöltésével  az   alábbi  módon lehet  igényt  benyújtani. 

a) tervezett tagi szolgáltatás esetén:  

aa) annak részletes leírásával,  

ab) tervezett költségeinek meghatározásával (részletes költségvetés), 

ac) az elérni kívánt tagok létszámának meghatározásával,  

ad) a tervezett időpont/időszak megjelölésével szükséges az igényt benyújtani, 

ae) az elszámolás során be kell nyújtani minden számlát, kifizetési  bizonylatot,  

b) már megvalósult tagi szolgáltatás esetén annak részletes elszámolásával nyújtható be igény, 

  c) az Elnökség dönthet hosszú távú, évenkénti kötelezettség vállalásról, mint például díj(ak)                    

alapítása,  melynek  összege alapvetően nem befolyásolhatja a tagi szolgáltatási keretet.  

 

  3) Az elszámolás során röviden értékelni kell a tagi szolgáltatás eredményességét /        

eredménytelenségét, valamint számot kell adni arról, hogy a konkrét szolgáltatás hány tagot ért el. 

 

  4)  A BKM-i  TESZ Elnöksége a MOK költségvetés elfogadása után a tárgyévre megállapított tagi  

szolgáltatási keretet a Bács-  Kiskun  Megyei Kórház honlapjának kamarai felületén az elfogadás 

után két héten belül nyilvánosságra hozza.  Negyedévente a honlapon közzé teszi a még 

rendelkezésre álló tagi szolgáltatási keretet. 

 

5) A  kérelmek  befogadásának rangsorolása: 

a) elsőbbséget élveznek  az  évenkénti  hosszú távú kötelezettség vállalások, 

b) a  tagok nagyobb csoportja által igénybe vett közösségi rendezvények, 

c) egyéni kérelmek esetén  tudományos  rendezvényen történő előadás, poszter prezentáció 

támogatása. 
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6 ) A közösségi és egyéni tagi szolgáltatások igénybevételéről minden év végén az Ügyviteli Szervezet 

nyilvántartást készít. Túligénylés esetén a sorrend felállításakor a keretből még nem részesültek 

előnyt élveznek.   Az elosztás során figyelemmel kell lenni az egyes választókerületek arányos 

ellátására is. 

 

 

 

A  MOK  BKM-i  TESZ  jelen  - módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt -  szabályzatát a  TESZK  

2017.  december  14-én  elfogadta,  mely  2017. december 14. napján  lép hatályba  

 

 

 

 

                                                                         . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                                                         Dr.  Borda  Ferenc 
                                                                                    elnök 
 

Melléklet 

 

Tagi szolgáltatások: 

 továbbképzések szervezése vagy továbbképzésen való részvétel támogatása 

 honlap készítése, fenntartása és rendszeres frissítése 

 elektronikus hírlevelek rendszeres készítése a tagok informálása érdekében 

 jogi tanácsadás 

 jogtár előfizetés 

 konferencia, kongresszus, orvosnapok szervezése 

 kamarai hagyományos hírlevél készítése 

 tudományos tevékenység díjazása 

 életmű díjazása 

 kamarai fórumok szervezése 

 emléktáblák felállítása, sírgondozás, emlékmű gondozás 

 közösség erősítő, fejlesztő rendezvények ( pl. orvosbál, sportnapok, kommunikációs tréning, 

orvosklub, kulturális programok, Mikulás ünnepség )  szervezése 

 országos vagy regionális kamarai megmozdulások, rendezvények szervezése során utazás 

támogatása (buszbérlés, vonatbérlés) 

 nyugdíjas találkozók szervezése 

 kamarai szervezésű csoportos orvosi szaknyelvtanfolyamon  való  részvétel  támogatása 

 választókerületi közösség formáló rendezvények szervezése 

 szakvizsga megszerzésének támogatása 

 

 

 

 


