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MOK tagdíj 2020 

A MOK Országos Felügyelő Bizottság 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 törlést vonhat 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 KATTINTVA olvasható. 
 
MOK tagdíj céges számlázásával kapcsolatos változások ide kattintva        
olvashatók. 

 
 
MOK DTESZ küldöttgyűlés - beszámoló 

A Küldöttgyűlés 17 küldött személyes megjelenésével kezdettől       
határozatképesen és egyhangúlag elfogadta az elnök, a Felügyelő Bizottság         
és az Etikai Bizottság elnökeinek 2019. évi beszámolóit. A központi könyvelői           
iroda által előzetesen már jóváhagyásra került 2019. évi költségvetési         
beszámolót és a zárómérleget is egyhangúlag elfogadta a grémium. A 2020.           
évi költségvetési terv elfogadására is egyhangúlag megtörtént. A 2020. évi          
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feladatok tekintetében a GDPR szakmai anyagok tagjaink számára kiadható         
összefoglalásának elő- és elkészítésének teendői jelentik a februári szakmai         
nap folytatását. A célzott tagi szolgáltatások kialakítása és megteremtése         
céljából fontos célkitűzése az elnökségnek a tagság szakterület tekintetében         
történő felmérése. Fontos szakmai kihívást jelent már jelenleg is, de          
aktualizálódásakor komoly kihívást fog képezni az EESZT-hez való        
csatlakozás szakmai, etikai és jogi feltételeinek megteremtése, tagjaink        
támogatása. A Kamara Elnökségével történő folyamatos együttműködés       
szándékával, tagjaink folyamatos tájékoztatása és bevonása mellett,       
várhatóan a döntéshozókkal történő egyeztetés során tudjuk majd képviselni         
a tagjaink felől is érkező javaslatokat és átalakítással kapcsolatos         
megfontolásokat. Az EESZT kötelezettség szakmaspecifikus     
megteremtésének biztosítását, támogatását is célkitűzései között vállalja a        
MOK DTESZ elnöksége. 

 
MOK DTESZ tagok állami egészségügyben való helyzete - FELHÍVÁS         
FELMÉRÉSRE 

Tagjaink visszajelzéseiből is értesültünk arról, hogy a COVID járványt követő          
egészségügyi dolgozók számára kiküldött egészségügyi fejlesztésekkel      
kapcsolatos, az EMMI és a Belügyminisztérium által jegyzett kérdőívek         
esetében kollégáink a szakdolgozói kérdőívcsomagot tölthették ki. A MOK         
DTESZ elnöksége és a Küldöttgyűlésen résztvevő küldöttek is fontosnak         
vélik, hogy a helyzetet a megfelelő módon tisztázzuk: nem elfogadható,          
egyenesen megtévesztő és munkajogilag is téves az a tendencia ugyanis, ha           
kollégáink a szakápolói, szaknővéri lajstromba sorolódnak az egészségügyi        
ellátórendszeren belül. A hatékonyabb érdekképviselet céljából kérjük tehát        
Tagjaink együttműködését és visszajelzését hivatalos munkahelyi strukturális       
besorolásukat illetően.  
 
Az alábbi rövid kérdőív kitöltésével segítse törekvésünket abban, hogy a          
munkahelyeken tapasztalható anomáliákat felderíthessük, és a      
visszajelzéseket összesítve a releváns fórumokon jelzéseinket megtehessük       
és az érdekképviseletet kifejthessük. 
 
KÉRDŐÍV 

 
A kérdőívben feltett kérdésekre adott válaszokat összesítve, az adatokat         
anonimizálva használjuk fel, azokra az összkép kialakítása céljából van         
szükség. A válaszok nem teszik lehetővé a kitöltő beazonosítását. 
 

GDPR szakmai nap - megbízás és beszámoló 
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A MOK DTESZ Elnöksége megbízta dr. Baranyi Bertold és dr. Németh Éva            
ügyvédeket (Dr. Baranyi-Németh Ügyvédi Társulás), hogy tagjaink számára        
állítsanak elő egy olyan szakmai anyagot, amely tartalmazza a szakmáinkra          
vonatkozó fontos GDPR szabályozással összefüggő szabályozási elveket és        
előírásokat. A megbízást megelőzte tagi szolgáltatásként biztosított GDPR témájú         
nyílt szakmai nap, jogi tájékoztatás (2020. február). A szakmai nap hasznos           
anyagait, tájékoztatóit minden tagunk számára elérhetővé fogjuk tenni. 

 
Az alábbi beszámoló a februári szakmai napról készült. 
 

(...) 65 MOK DTESZ tag vett részt a tagszervezet által tagi           
szolgáltatásként megszervezésre kerülő adatvédelmi workshopon. Baranyi      
Bertold és Németh Éva ügyvédek kifejezetten a klinikai szakpszichológusok         
részére a magánpraxisban felmerülő adatvédelmi szempontokat vették sorra.        
Az előadók a különböző témák ismertetése során az előadás kapcsán          
felmerülő gyakorlati kérdésekre is igyekeztek választ adni.  

Látható és érzékelhető volt, hogy nehéz, szinte lehetetlen általános         
érvénnyel minden praxisra kiterjeszthető és alkalmazható jó-gyakorlatot       
összeállítani és javasolni adatvédelmi vonatkozásban. Az adatkezelési       
szabályozás nagyban függ a konkrét adattól, amelynél felmerül, hogy valami          
szabálytalanság történt, vagy nyilvánosságra került. A szankcionálást       
megelőzendő érdemes tehát eleve előkészülni, ellenőrizhetővé tenni az        
adatkezelés és adatnyilvántartás biztonságát, következetességét és      
jogszerűségét alátámasztó adott praxisra vonatkozó lépéseket,      
kötelezettségeket. Nincs olyan "csomag”, amely mindenre megadná a választ.         
Emiatt tisztában kell lenni azzal, hogy mi adat, mikor lesz valaki adatkezelő és             
mi számít adatkezelésnek. A segédanyag nem tud szólni arról, hogy mik a            
teendők. 

A tudományos publikációk során felhasználásra kerülő adatok, tehát a         
másodlagos céllal felhasználandó adatok kapcsán elmondták az előadók,        
hogy kivételt ad a GDPR ez alól, mert az eredetei céllal nem tekinti nem              
összeegyeztethetetlennek. Megfelelő adatkezelési garanciák beépítésével a      
gyógyító eljárás során nyert adatok másodlagos felhasználhatók például        
tudományos kutatási célzattal, mely adathasználat során szükség van például         
az adatok teljes, vagy különböző technikák alkalmazásával részleges        
anonimizálására. Minden lehetőt meg kell tenni, hogy az illető adatai          
biztonságban legyenek. Az adatkezelési tájékoztatóban, a tárolt adatok        
felsorolásán kívül, érdemes beleírni például: ha hozzájárul, akkor adatait         
anonimizált módon kutatási céllal felhasználjuk. 

A hozzájárulás visszavonása csak a jövőre vonatkozik - ameddig         
vissza nem vonja, addig az adatok megmaradnak és az addigi          
adatfelhasználás utólag nem visszavonható. (...) 



 
EESZT csatlakozás 

A MOK DTESZ a MOK országos elnökségével együttműködve az EESZT-hez          
való csatlakozás és az EESZT használatának kiterjesztésével kapcsolatban        
folyamatosan részt vesz a szakmai döntéshozókkal történő egyeztetéseken.  
 
Továbbra is biztatjuk tagjainkat arra, hogy juttassák el hozzánk         
javaslataikat és meglátásaikat a szakmájukat érintő EESZT kérdések        
vonatkozásában. E mellett és ezt megelőzően a MOK DTESZ elnöksége          
örömmel üdvözölte a Független Pszichológus Csoport által jegyzett és a MOK           
elnökének is eljuttatott javaslatgyűjteményt, melyet a továbbiakban szintén        
felhasznál majd az egyeztetésekhez és a szakmai érdekérvényesítéshez. 
 
Várjuk meglátásaikat és javaslataikat: iroda@mokdtesz.hu 

 
 
VISSZAJELZÉS a MOK DTESZ honlappal kapcsolatos kérdőívéről 

2019 utolsó hónapjaitól kezdve a DTESZ elnöksége folyamatosan frissítette         
és igyekezett tartalmi szempontból naprakészen tartani és számos új, hasznos          
információval, valamint az elnökség munkáját tükröző és a tagságot érintő          
információkkal feltölteni a honlapot. 
 

Köszönjük tagjainknak, hogy kitöltötték a MOK DTESZ honlapra vonatkozó         
kérdőívét. A teljes tagság 10%-a, a nem pszichológus tagok 25%-a töltötte ki a             
kérdőívet. A pszichológus kitöltők fele-fele arányban gyermek-, illetve felnőtt klinikai          
szakpszichológusok. A kitöltők 85%-a fontosnak, vagy kiemelten fontosnak tekinti,         
hogy munkáját kamarai minősítéssel végezheti és végzi. Mindemellett a kitöltők          
30%-ának nagyon, vagy kiemelten fontos, a 40%-ának mérsékelten, átlagosan, míg          
30%-nak átlagosnál alacsonyabb mértékben fontos, hogy értesüljön az Orvosi         
Kamara híreiről. A MOK DTESZ híreit illetően ez az értékek 50% - 40% - 10% -ra                
változnak. A kitöltők 90%-ban a hírlevelekből, 23%-ban a honlapról, 12%-ban nem           
hivatalos fórumokról (pl.: facebook), 24%-ban személyes kapcsolatain keresztül        
értesülnek a kamarai hírekről. A kitöltők 85%-ban a hírlevelet, 40%-ban egy           
folyamatosan frissülő honlapot, 26%-ban hivatalos facebook-oldalt látnának a        
leghatékonyabb tájékozódási forrásnak. Fontos adat, hogy a felmérést megelőző 3          
hónap honlap-kattintási gyakorisága a kitöltők körében igencsak alacsony: 47%-uk         
nem kattintott, 40%-uk maximum 1-2-szer kattintott, 12%-uk maximum 10-szer         
kattintott a vonatkozó 3 hónapban a MOK DTESZ honlapjára. Ezt követően           
vélhetőleg a kitöltők felkeresték a honlapot, hogy ez alapján válaszolhassanak a           
következőkben. A kitöltők 65%-a értékelte átláthatónak és célnak megfelelőnek a          
jelenlegi honlap szerkezetét és tartalmát. A kitöltők 4%-a értékelte átláthatatlannak          
és használhatatlannak a honlapot. 10 kitöltő itt is azt jelezte, hogy nem látták még a               
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jelenlegi honlapot. A többiek a tartalmi frissítettséget jelölték meg a meglévő           
átlátható struktúra mellett a célnak megfelelőség legfőbb zálogául. A kitöltők nagy           
része egységes állásponton volt a honlap tartalmi elemeit illetően: fontosnak tekintik           
a kamarai hírek és a DTESZ híreinek elérhetőségét, illetve az egyes           
szakmacsoportok kamarai információinak megjelenítését a honlapon. A MOK-ba        
való belépés lehetőségének feltüntetését és a MOK DTESZ elnökségének         
működésével kapcsolatos információkat jelölték a kitöltők a fontosságot a         
legalacsonyabb értékűnek. Az elvárt tartalmakat illetően kiemelhető, hogy a         
szakmacsoportonkénti releváns információk, pontszerzési lehetőségek (pl.: kötelező       
szintentartó továbbképzések) és a jogi szabályozások (pl.: GDPR) kérdései         
artikulálódtak a kitöltők körében. 
 

Köszönjük, hogy kitöltötték a kérdőívet! 
 
A Területi Szervezetek Tanácsának (TESZT) ülésén kapott tájékoztatás szerint az          
egyes területi szervezetek anyagi és informatikai segítséget is kapnak a MOK-tól az            
egyedi, de mégis egységes honlap kialakításában. Az új honlap kialakításánál,          
illetve a meglévő frissítésénél alapvetően figyelembe vesszük tagjaink        
visszajelzéseit. 
A fejlesztések arra is kiterjednek, hogy a központi és hivatalos levelező-szerveren           
keresztül tagjaink a MOK DTESZ tisztségviselőit közvetlen e-mail címen keresztül is           
elérhessék felmerülő kérdéseikkel. 
 
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  
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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. 

 
 
A MOK DTESZ elérhetőségei - Tájékoztató a személyes ügyfélszolgálat         
szüneteltetéséről 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egészségügyi helyzet változására reagálva,        
tagjaink és munkatársaink egészségének védelme, valamint a járvány        
terjedésének mérséklése érdekében a személyes ügyfélszolgálatot      
irodánkban a mai naptól szüneteltetjük.  
Munkatársaink otthoni munkavégzéssel látják el feladataikat, de továbbra is         
mindent megteszünk azért, hogy a megszokott színvonalas szolgáltatást        
tudjuk nyújtani.  
 
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. szeptember 22. 
 
 
a MOK DTESZ elnöksége 
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