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Szövetségi Élet
A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HÍRLEVELE

A tartalomból
JUBILEUMI ÉV

DÍJAK

TOVÁBBKÉPZÉSEK,
ESEMÉNYEK

Kedves Kollégák!
A Szövetségi Élet hírlevél célja, hogy minél
szélesebb körben adjon naprakész tájékoztatást
szakmai szervezetünkről, a
táplálkozástudománnyal foglalkozó
szakemberek munkája és elismertsége
érdekében végzett tevékenységéről.
Szívesen várjuk és fogadjuk a visszajelzéseket,
ötleteket a hírlevél tartalmával kapcsolatban,
hiszen olyan információkat szeretnénk átadni,
amelyek segítik kollégáink mindennapi
tevékenységét, valamint erősítik a Szövetség és
tagjai közötti kommunikációt.
Hasznos olvasást kívánunk!

Szövetségi hírek
OKOSTÁNYÉR
A szakmai szervezet
Tudományos Bizottsága
folytatta a hazai ajánlású
felnőtt OKOSTÁNYÉR®
frissítésével kapcsolatos
munkálatokat, amelyet
júniusban bemutatott a
Magyar Tudományos
Akadémia
Élelmiszertudományi
Tudományos Bizottsága
számára.

Az Oktatási Hivatal részére
közlési engedélyt adott a
szövetség az új Nemzeti
Alaptantervhez illeszkedő
etika tankönyvben az
OKOSTÁNYÉR® 6-17
éveseknek grafikai
megjelentetéséhez; valamint
a Digitális Agrár Akadémia elearning tananyagában a
felnőtt OKOSTÁNYÉR®
felhasználására.

OKOS SNACK
PROGRAM
Az MDOSZ közreműködik a
Nestlé az Egészségesebb
Gyerekekért program
keretében működő Okos
Snack projekt
megvalósításában, amelyet a
nyári időszakban pl. a Magyar
Diáksport Szövetség
tagszervezetei, a Magyar
Szabadidősport Szövetség
partnerei továbbítanak a 8-11
éves elsődleges korcsoport
számára. Online oktatások
keretében került
bemutatásra a partnerek
részére a tanári kézikönyv,
valamint elkészültek a
projekt elején és végén
kitöltésre kerülő tudásszint
felmérő kérdőívek is.

TUDÁSTÁR
Bővítettük az mdosz.hu-n
megtalálható Tudástár
anyagát: A ketogén terápia
alkalmazása című szakmai
anyaggal, valamint az elmúlt
negyedévben megrendezésre
került továbbképzések
absztraktjaival és
előadásainak videó
anyagaival.

KÜLDÖTTGYŰLÉS
ÉS ELNÖKSÉGI
ÜLÉS
Május 8-án online
Küldöttgyűlést tartott a
szövetség, amelyen
elfogadásra került az
Alapszabály módosítása, a
2020 évi pénzügyi
beszámoló, a 2020. évi
szakmai beszámoló, valamint
a 2021. évi tervek.

A szakmai szervezet
elnöksége május 31-én online
értekezletet tartott, ahol a
résztvevők tájékoztatást
kaptak az aktuális
együttműködésekről, a
pénzügyekről és a jubileumi
kommunikációs
aktivitásokról.

Szövetségi hírek
DÍJAK

RÉSZT VETTÜNK

Szervezetünk fennállásának
harmincadik évfordulója
tiszteletére publikációs
nívódíjat alapít ,,Pro epistulis
diaetae” néven. A díjra azok a
cikkek (eredeti közlemények,
elméleti, összefoglaló
közlemények, kutatási
összefoglalók) kerülnek
jelölésre, melyek az adott
tárgyévet megelőző évben
jelennek meg szakmai
lapunkban, az Új Diétában
(jelen esetben a 2020-as év
publikációi).
A cikkekre online lehet
szavazni a következő linkre
kattintva:

május 4.: „Felnőttképzési
támogatások, finanszírozási
kérdések, pályázatok” online
szakmai konferencia

https://docs.google.com/form
s/d/e/1FAIpQLSfwU8p4NEczA
v1vnRNIAp5AggfVRkmKJTxy0
T8JbptG6C51qA/viewform

Szövetségünk 2005-ben
alapította „Az Év
Dietetikusa”, „Az Év
Dietetikus Csapata” és „Az Év
Tudományos Dietetikusa”
díjakat, amelyet a
legeredményesebben
tevékenykedő dietetikus
szakembereknek vagy
csapatnak ítél oda. A díjak
alapításának célja a
dietetikusi hivatás és
életpálya méltó elismerése,
a szakterületen végzett
kiemelkedő tevékenység
széleskörű megismerése. Az
idei évben a fenti díjakra a
jelöléseket szeptember 1-ig
várjuk! A díjak odaítéléséről
a benyújtott javaslatok
alapján az MDOSZ
elnöksége dönt.

május 7.: Pécsi
Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar által
szervezett XXVII. Kari
Tudományos Diákköri
Konferencia, amelyen az
MDOSZ különdíjat ajánlott fel
a legjobb dietetikai témájú
előadást megtartó
hallgatóknak.
május 26.: V. Food4Talk online
konferencia, amelyen
bemutatásra került a 4-10 éves
magyar gyerekek táplálkozási
szokásait és azoknak pozitív
irányba történő befolyásolását
vizsgáló kutatás
június 4-5.: virtuális online
konferencia: “Childhood
obesity within the COVID-19
pandemic - The evolution of
family habits”

Szakmai együttműködések
TEJ SZAKMAKÖZI
SZERVEZET ÉS
TERMÉKTANÁCS
A TTT-vel egyeztetéseket
folytatottunk, hogy milyen
módon és milyen tartalmú
hiteles tájékoztatás juttatható
el a fogyasztókhoz a tej és
tejtermékek relevanciájáról
az egészséges
táplálkozásban. Az
egyeztetések eredményeként
szemléletformáló
együttműködésben
állapodtunk meg, melynek
részeként pl. „A tej? Az tej.”
szlogennel futó
ismeretterjesztő és
szemléletformáló
kampányban szakmai
hátteret biztosít szakmai
szervezetünk.

CSECSEMŐTÁPLÁLÁSI
IRÁNYELV
Szakmai javaslatot állított
össze a szakmai szervezet a
Csecsemőtáplálási irányelv
módosítására vonatkozóan,
amelyet eljuttattunk a
Dietetikai, humán táplálkozás
Tagozat részére.

OGYÉI
Az Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezés-egészségügyi
Intézet által létrehozott
Közétkeztetési szakmai
munkacsoport munkájában
is aktív részvételt vállaltunk,
amelyről bővebben a
májusban megtartott első
online megbeszélésen
kaptak a résztvevők
tájékoztatást.

EGY CSEPP FIGYELEM
ALAPÍTVÁNY
Ebben az évben is, immár
tizedik alkalommal szakmai
partnerei voltunk az Egy
Csepp Figyelem Alapítvány
által szervezett Magyarország
Cukormentes Tortája
versenynek.

MIT ESZIK AZ
ORSZÁG?
FELMÉRÉS
Május végén zárult le a
Ringier Axel Springer média
cégcsoport által indított
online gasztronómiai
felmérés, a Mit eszik az
ország? A szervezők célja a
kezdeményezéssel a kedvenc
hazai ételek feltérképezése
volt. A felméréshez a Magyar
Dietetikusok Országos
Szövetsége is csatlakozott
szakmai partnerként, annak
érdekében, hogy felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a
hagyományos ételek miként
illeszthetők be egy
egészséges táplálkozásba.

MAGYAR
VÖRÖSKERESZT
Az MDOSZ folytatta a Magyar
Vöröskereszttel történő
együttműködését, amely a
téli hónapokban megkezdett
közös kommunikáció
meghosszabbítása
posztokkal és hasznos
üzenetekkel.

Kommunikáció
DIETETIKUSOK HETE

JUBILEUMI ÉV

Ebben az évben június 7-11.
között került sor a
dietetikusok hete eseményre,
amelyre Facebook
kampánnyal készült a
szövetség a Terítéken az
egészég oldalán, pl. főiskolai
hallgatók mesélték el miért
szeretnének dietetikusok
lenni. Az egész heti
kommunikáció során 90.448
embert értünk el, 4642
aktivitással és 419
megosztással.

A szakmai szervezet idén
ünnepli megalakulásának 30.
évfordulóját. A jubileum
apropóján a 2021. júniusdecemberi időszakban a
dietetikusi hivatás
népszerűsítésére
kommunikációs kampányt
folytatunk. Ezzel szeretnénk
növelni szakmánk
ismertségét, társadalmi
jelentőségét és elismertségét.
Videókat és posztokat
teszünk közzé Facebook
oldalunkon az MDOSZ elmúlt
harminc évének kiemelkedő
történéseiről,
együttműködéseinkről.
Megszólaltatunk ismert
embereket, orvosokat és
pácienseket a hivatásunkkal
kapcsolatos pozitív
tapasztalataikról. Új
tartalmakkal frissítjük
okostanyer.hu (30 hét 30
recept) és mdosz.hu
oldalainkat.

TÁPLÁLKOZÁSI
AKADÉMIA
A második negyedévben
három hírlevelet juttatunk el
tagjainknak és a média
képviselőinek az alábbi
témákban:
április: A koenzim-Q10
táplálkozástani jelentősége
május: A hazai superfoodok
június: Dietetika – a
táplálkozás tudománya és
művészete

MÁSODIK NEGYEDÉVI
KÖZLEMÉNYEINK
május:
„Alaposan ismerjük meg az új
élelmiszereket – tanácsolja a
Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége”
június:
Szakmai szervezetünk június
7-én sajtóközleményt adott ki
„A táplálkozáshoz szinte
mindenki ért, pedig csak a
dietetikusok! Szakmai
szervezetük, a Magyar
Dietetikusok Országos
Szövetsége éppen 30 éves”
címmel.
Második negyedévi
sajtómegjelenések
eredményeI:
Generált sajtómegjelenések
száma: 135 db (nyomtatott
sajtó: 20 db, rádió/TV: 4 db,
online megjelenés: 111 db)
PR érték: 89.526.228 Ft
Elérés: 6.968.363

ÚJ DIÉTA

ICDA HÍRLEVÉL

Megjelent az Új Diéta idei
második 2021/2-es száma,
amely már teljesen új
címlaptervvel készült el. A
szövetség tagjainak
lehetősége van a papír alapú
újság helyett, online
formában kérni a szakmai
folyóiratot, ezzel is szem előtt
tartva a fenntarthatóságot.

Cikket írtunk az ICDA
hírlevélébe „Emphasizing the
importance of nutrition in the
treatment of COVID-19 in
Hungary“ címmel.

Céges együttműködések
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Szakmai együttműködés
indult a második
negyedévben, illetve a
korábbi évekhez hasonlóan
folytatódott a következő
partnercégekkel: BG
Distribution Hungary Kft.,
LWp Kommunikációs Kft.
(Coca-Cola), Ok-Key to
Yourself Kft., Premier
Communication Hungary Kft.

ELŐKÉSZÜLETEK
Az október 16-án
megrendezésre kerülő „A
ma kihívásai a táplálkozástudományban” XXII.
Jubileumi szakmai
konferencia előkészítése
tovább folytatódott.
Elkezdődött az eseményre
történő regisztráció. A
jelentkezési határidő:
2021. október 5.
A konferencia mellett
számos továbbképzéssel, új
szakmai információkkal
készülünk Nektek az őszi
időszakban.
Kellemes nyarat, jó
pihenést kívánunk
mindenkinek!

TOVÁBBKÉPZÉSEK,
ESEMÉNYEK
Ketogén diéta
Április 29-én az MDOSZ
ingyenes pontszerző (20 pont)
továbbképzést szervezett „A
ketogén diéta elmélete és
alkalmazása a gyakorlatban”
címmel, amelyre nagy volt az
érdeklődés, hiszen több mint
200 szakember vett rajta részt.
Szakmai partnerünk az
eseményen a Numil Hungary
Kft volt.
Digitális megoldások
Május 13-án a Quadro Byte Zrtvel és a Nutricomp Bt-vel
együttműködve fél napos nem
pontszerző online webinart
tartottunk „Informatikai és
digitális megoldások a
táplálkozástudományban”
témakörben.

Élelmiszerjelölés
Az MDOSZ és a TÉT Platform
közös szervezésében
valósítottuk meg június 30-án
„Nagyító alatt az
élelmiszerjelölés” ingyenes
online továbbképző
webinarunkat.

OK-KEY APP
Az Ok-Key magyar fejlesztésű,
világszinten elérhető
önfejlesztő pozitív
pszichológiai módszertanra
épülő mentálhigiénés
applikációt fél éven keresztül
ingyenesen elérhető minden
magyar egészségügyi
dolgozó, így a dietetikusok
részére is.

Közétkeztetés
Május 27-én a „Közétkeztetés a
dietetikus szemszögéből”
elnevezéssel 20 pontértékű
online webinart szerveztünk
együttműködésben az
Unilever Food Solutions-szel.
Prevenció
Június 10-én tartottuk
„Fókuszban a prevenció – a
krónikus betegségek
megelőzésének étrendi
aspektusai” című online
pontszerző
továbbképzésünket (20 pont).
Együttműködő partnereink a
Pharma Nord és Biogaia
voltak.
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