
Tisztelt Kollégák! 

 

Megjelent a Magyar Közlönyben a Kormány 275/2020. (VI. 12.) Korm. 

rendelete a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az 

egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli 

juttatásról. 

 

A pandémia idején az ellátásban helytálló kollégák számára előirányzott 

egyszeri anyagi juttatás ügyében az egészségügyi ellátásban résztvevő 

kollégák vonatkozásában felmérés és intézményi/munkáltatói/egészségügyi 

szolgáltatói szintű összeírás zajlik június 19-ig. 

 

A MOK DTESZ elnöksége az Orvosi Kamarával egyetértésben, dr. 

Kincses Gyula elnök úrral folyamatosan egyeztetve, előzetes beadványaiban 

javasolta és támogatta a szóban forgó jutalom legszélesebb körű kiterjesztését 

a MOK DTESZ egészségügyben dolgozó tagjai, illetve a szakvizsgával nem 

rendelkező de az egészségügyi ellátásban alkalmazásban lévő kollégák 

számára is. 

 

A tagi érdekképviselet a MOK OE-vel közösen eddig is és az után is 

folyamatos lesz, mind a július 1-vel várható jutalom, mind pedig a későbbiekben 

folytatódni látszó egészségügyi bérrendezés tekintetében is. 

 

Munkájuk és helytállásuk iránti kollegiális tisztelettel, 

 

a MOK DTESZ Elnöksége 

 

 

A Magyar Orvosi Kamara Diplomások Területi Szervezetének (MOK DTESZ) 

hírlevelét olvashatja az alábbiakban. 

 

TARTALOM 

A MOK Országos Hivatalának felhívása a vállalkozó tagok 

számára 

EESZT csatlakozás: hírek, információk, kapcsolat 

CallForHelp KÉRDŐÍV 

FELHÍVÁS - MOK adatfrissítés és nyilatkozattétel 
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Konkrét kérdése van? Segítséget, tanácsot kérne? Töltse ki az 

űrlapunkat! Próbálunk segíteni! 

Elnökségi ülés 

Elérhetőségek 

 

MOK Országos Hivatal felhívása vállalkozó tagjaink számára 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/99638f8bdeb06484de0a2202e2e50d7b057014be/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/99638f8bdeb06484de0a2202e2e50d7b057014be/megtekintes


 

Tisztelt Tagok, kedves Kollégák! 

 

2020. július 1-től a befizetett tagdíjról vállalkozás nevére csak abban az esetben 

tud a MOK számlát kiállítani, amennyiben a kamarai nyilvántartás tartalmazza 

a vállalkozás adószámát is.  

 

Ennek hiányában, a vonatkozó jogszabályok értelmében, számlát kiállítani 

sajnos nem lehet. 

 

Kérünk tehát mindenkit, aki vállalkozása keretében a befizetett kamarai tagdíjat 

költségként kívánja elszámolni, ellenőrizze le a kamarai nyilvántartása adatait 

a MOK honlap személyes menüpontjában, vagy a területi szervezetének 

munkatársain keresztül. Amennyiben a nyilvántartásunk nem vagy hibásan 

tartalmazza a vállalkozói, céges adószámot, kérjük tagjainkat, pótolják 

minél hamarabb ezt az adatot.  

A területi szervezetek munkatársai készséggel állnak minden érintett 

rendelkezésére.  

 

Elérhetőségük a https://mok.hu/teruletiszervezetek linken megtalálható. 

 

Részletek a MOK honlapján. 

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy július 1-től kezdve minden vállalkozó 

kollégánk számára számlázással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség 

lép érvénybe a NAV felé! 

 

Az EESZT csatlakozás és kötelező adatszolgáltatás 

Tisztelt Kollégák! 

 

Az EESZT felé továbbítandó adatok körét az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 

törvény III/A. fejezete és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel 

kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) mellékletei határozzák meg. 

 

A Rendelet jelenleg módosítás alatt áll, a módosítás elfogadása esetén a 

pszichoterápiás és klinikai szakpszichológiai ellátási események és 

dokumentumok is az adatszolgáltatási kötelezettség körébe esnek majd. 

 

Az EESZT alapvető célja, hogy az egészségügyi szolgáltatók közötti 

információcsere lehetőségének megteremtésével az ellátottak a lehető legtöbb 

információn alapuló, legmagasabb szintű ellátásban részesüljenek, függetlenül 

attól, hogy az ellátást közfinanszírozott vagy közfinanszírozással nem 

https://mok.hu/teruletiszervezetek
https://mok.hu/hirek/mokhirek/valtozas-a-mok-tagdij-ceges-szamlazasaval-kapcsolatban
https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/adatszolgaltatasi-kotelezettseg


rendelkező magánszolgáltatók nyújtják-e számukra. Az állampolgárok 

hatékonyabb ellátása így minden egészségügyi szolgáltató közös célja kell, 

hogy legyen, melynek sikeres megvalósításához szükséges az Önök 

együttműködő közreműködése is. 

 

Az EESZT használatával kapcsolatosan a MOK DTESZ tagi 

szolgáltatásként szakértők bevonásával tájékoztató fórumot szervez. 

 

Az alábbiakban az EESZT-vel kapcsolatosan találhatnak hasznos 

információkat. 

 

EESZT HASZNÁLAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE 

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE (csatlakozás lépései a magánszolgáltatók 

számára) 

EESZT KOMPATIBILIS MEDIKAI RENDSZEREK 

SEGÉDLETEK és TÁJÉKOZTATÓK 

ÖNRENDELKEZÉS LEHETŐSÉGEI és BEÁLLÍTÁSAI 

Alapállapotban a legérzékenyebb egészségügyi adataihoz 

eleve korlátozott a hozzáférés! Kizárólag az adott szakterület 

orvosai láthatják: 

● a pszichiátriai, 

● az addiktológiai, 

● a szexuális úton terjedő, 

● és a HIV/AIDS 

betegségek dokumentumait. 

 

Önrendelkezéssel az EESZT személyre szabható 

● az egészségügyi adatait és dokumentumait csak a 

háziorvosa és a kezelőorvosa láthatja, 

● a gyógyszerészek kizárólag a receptadatokat kérdezhetik 

le, 

● beállíthatja, hogy milyen EESZT esemény kapcsán kér e-

mail-értesítést a rendszertől, 

● folyamatosan nyomon követheti, ki kért hozzáférést az Ön 

adataihoz, 

● lehetősége van, hogy az EESZT által kezelt egészségügyi 

adatainak láthatóságához hozzáférési korlátozásokat 

állítson be. 

A digitális önrendelkezés az EESZT lakossági portálján, a 

www.eeszt.gov.hu honlapján tehető meg. A portálra történő 

belépéshez szükséges a személyes ügyfélkapuhoz tartozó 

felhasználóneve és jelszava, illetve a TAJ azonosítója.  

 

https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informacios-portal/egeszsegugyi-ellatoknak
https://e-egeszsegugy.gov.hu/eeszt-adatszolgaltatas-lepesrol-lepesre
https://e-egeszsegugy.gov.hu/medikai-rendszerek
https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/eeszt-felhasznalok-szamara-szukseges-tajekoztatok
https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/onrendelkezes
http://www.eeszt.gov.hu/


A jövőben a közreműködői szerződések kötelező tartalmi eleme lesz, hogy a 

közreműködőnek milyen feladatai vannak a közreműködés keretében végzett 

tevékenységgel összefüggő EESZT adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítésében. Ezzel a jövőben egyértelművé válik minden fél számára, hogy 

közreműködő igénybevétele esetén ki köteles adatot szolgáltatni az EESZT-be. 

A jogszabály szerint a meglévő szerződéseket 2020. szeptember 1-jéig 

szükséges felülvizsgálni és módosítani. 

  

További aktuális információkért kérjük, hogy folyamatosan tájékozódjon az 

EESZT Információs Portálján (www.e-egeszsegugy.gov.hu)! 

 

Amennyiben további kérdése merülne fel, keresse az EESZT Kontakt Centerét 

a helpdesk.eeszt@aeek.hu e-mail címen, vagy hívja a +36 1 920 1050– es 

telefonszámot. 

 

CallForHelp kérdőív - FELHÍVÁS 

A CallForHelp egy 10 perc alatt kitölthető kérdőív segítségével kutatja a járvány 

kapcsán a mentális egészséget, a családon belüli kapcsolatok alakulását, és 

konkrét célcsoportok, így az egészségügyi dolgozók, szociális dolgozók és 

pedagógusok helyzetét. A kitöltéssel egy olyan program kidolgozását segíti, 

mely a családok, a szociális dolgozók és a többi célcsoport mentális 

egészségének elősegítését és megőrzését támogatja.   

A kutatást az Új Szent János Kórház és Szakrendelő vezeti, valamint a 

CallForHelp mellett részt vesz benne a Bajai Szent Rókus Kórház, és a Kopp 

Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) . 

A kérdőív az alábbi linken érhető el: https://callforhelp.questionpro.com 

A kutatásból származó adatokat összefoglaló tanulmány mindenki számára 

elérhető lesz a www.callforhelp.hu oldalon. 

 

Nagyon hálásak vagyunk a segítségért és az együttműködésért, minden 

kitöltésre feltétlenül számítunk! Ez most 5-10 perc, ami további 5-10 év mentális 

versenyképességhez vezet.  

 

Köszönettel: 

Székely András 

CallForHelp.hu 

Végeken Egészséglélektani Alapítvány 

 

MOK teljeskörű adatfrissítés és tagi nyilatkozattétel - a MOK felhívása 

A mostani, eseménydús időszakban különösen fontos, hogy minden tagunkat 

elérjük közleményeinkkel, információinkkal, kérdéseinkkel és felméréseinkkel.  

Erre való tekintettel kérjük valamennyi Tagunkat, frissítse e-mail címes 

elérhetőségét a MOK Nyilatkozattételi oldalán: 

 

http://www.e-egeszsegugy.gov.hu/
http://helpdesk.eeszt@aeek.hu/
https://callforhelp.questionpro.com/
http://www.callforhelp.hu/


TELJESKÖRŰ ADATFRISSÍTÉS és NYILATKOZATTÉTEL 

 

Az oldal célja többszörös:  

● frissítheti mindenki az aktuálisan használt e-mail címét, levelezési 

címét, munkahelyét anélkül, hogy a saját TESZ irodáját keresné fel 

ez ügyben (eddig csak így lehetett e-mailt is frissíteni)  

● nyilatkozhat arról, mely információs felületeinken követ minket a 

legintenzívebben (és ezzel segít nekünk a kommunikációs csatornáink 

priorizálásában)  

● nyilatkozhat arról, szeretné-e a jövőben is postai úton is megkapni 

kéthavi lapunkat, az Orvosok Lapját.  

 

ORVOSOK LAPJA 

Az Orvosok Lapjának Szerkesztősége helyet és lehetőséget kíván adni a 

továbbiakban is a Területi Szervezetek, a különböző szakmacsoportok számára is. 

 

Várjuk tagjaink szakmánkat érintő írásait! 

A publikáció keretei: 3000 - 15000 karakter (kép, táblázatok nélkül). 

Beküldés: iroda@mokdtesz.hu 

 

Konkrét kérdése van? Tegye fel! Kérdés-válasz lehetőség tagjaink számára. 

Tisztelt Kollégák! A MOK DTESZ fontosnak tartja, hogy a tagjai felől a helyzettel 

összefüggésben érkező szakmai munkát érintő konkrét szakmaspecifikus 

kérdéseikre konkrét válaszokat tudjon adni.  

 

Szeretnénk, hogy tagjaink a kérdéseiket megfogalmazhassák az alábbi 

űrlap kitöltésével. 

 

A következő elnökségi ülés 

Az elnökségi ülések rendje a pandémiás helyzetre való tekintettel eltér a 

korábban megszokottól, indokolt esetben pedig rendkívüli ülésre is sor kerül.  

 

A következő elnökségi ülés időpontja: a folyamatosan változó helyzet 

miatt, kérjük, hogy tájékozódjanak a MOK DTESZ honlapján. 

 

A MOK DTESZ elérhetőségei 

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a MOK DTESZ iroda személyes ügyfélfogadása 

a járványhelyzetre való tekintettel bizonytalan ideig szünetel.  

Az elektronikus ügyfélfogadás továbbra is folyamatos! A MOK DTESZ 

elérhetőségei az alábbiak: 

 

Web: www.mokdtesz.hu 

Cím: 1063 Budapest, Szív utca 54. fsz.  (személyes ügyfélfogadás szünetel) 

E-mail: iroda@mokdtesz.hu  

https://mok.hu/hirek/mokhirek/teljeskoru-adatfrissites-es-nyilatkozattetel
https://mok.hu/orvosoklapja/leiras
mailto:iroda@mokdtesz.hu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM35YWBhCSS4thPD__NHK3CvijROKNKKarUUo4rQoOfkR-zQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM35YWBhCSS4thPD__NHK3CvijROKNKKarUUo4rQoOfkR-zQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.mokdtesz.hu/


Telefon: +36 1 308 8628 

Tagfelvételi ügyekben: +36 30 657 4626 

 

 

Budapest, 2020. június 15. 

 

 

a MOK DTESZ elnöksége 


