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1. Beszámoló a MOK DTESZ 2020. október 14-i elnökségi üléséről 

 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 27. § (5)                
bekezdése szerint a közfeladatot ellátó szerv (ilyen a köztestület is, pl.: kamara) feladat- és hatáskörébe tartozó                
döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat             
(azaz pl. az elnökségi ülésen kifejtett hozzászólás) a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok                
megismerését - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának            
mérlegelésével - az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti. Ez az engedély sem hozhat nyilvánosságra külön               
hozzájárulás vagy törvényi felhatalmazás nélkül személyes adatot (az is személyes adat, hogy ki vett részt az                
ülésen: Infotv. 3. § 2. pont: személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ). Jelen esetben az Infotv. az                  
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általános, az Ekt. a speciális szabály, mely nem ad az általános szabályhoz képest eltérően engedélyt. A befolyástól                 
mentes szabad véleménynyilvánítás érdekében sem nyilvános általában az elnökségi ülések jegyzőkönyve. A            
fentebbiek mellett MOK jelenlegi Alapszabálya sem ad felhatalmazást a jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatalára. 

 
Tekintettel arra, hogy a fentebbiek alapján jogszabályi rendelkezés miatt az ülésről           
készülő hivatalos jegyzőkönyv nem tehető publikussá, az elnökség korábbi         
konszenzusos megállapodását és a működésre vonatkozó transzparenciát célzó        
elhatározását követve jelen formában törekszünk rövid kivonatos összefoglalóját        
adni az elnökségi üléseknek, melyben valamennyi, az elnökségi ülésen megtárgyalt          
napirendi pont és annak megvitatása szerepel. Az értekezleteken készülő hivatalos          
jegyzőkönyvek előzetes bejelentkezést követően mindenki számára hozzáférhetőek       
és megtekinthetőek a MOK DTESZ irodájában. 

 
A 2020. október 14-i ülésen, mely a mostani elnökség küldöttgyűléssel          
együttesen számítva a 11. megbeszélése, az ügyvivőn és a irodavezetőn,          
illetve a 3 elnökségi tagon kívül részt vett a felügyelőbizottság, valamint online            
csatlakozással az etikai bizottság elnöke, illetve a Természettudósok Csoport         
Csoportvezetője is. Az elnökségi ülés 13.00-tól kezdődően határozatképes        
volt. 
Az ülés napirendi pontjai mentén az alábbi diszkussziók körvonalazódtak,         
melyekhez határozatok is megszavazásra kerültek. A hivatalos határozatokat        
a MOK DTESZ honlapján teszi közzé az elnökség. 
 
1. Kamarai hatósági ügyek  
A kamarai hatósági ügyek kapcsán az irodavezetőnél összegyűlő kérvények,         
belépések, tagság-szüneteltetések, hivatalos ügyintéznivalók kerülnek az      
elnökség elé. Új tagok belépéséről, a belépéshez szükséges dokumentumok         
teljes körű megléte esetén, az elnökség jóváhagyólag dönt. A tagdíjfizetési          
morál az utóbbi hónapban némileg növekedett, de hozzávetőlegesen 100         
tagunknál van fizetési elmaradás - a régebbről (6 hónap) halmozódó          
tartozókat e-mailben, illetve második körben telefonon értesíti a MOK DTESZ          
iroda. Fontos tehát az adatfrissítés, illetve a tagdíj időben történő befizetése           
egyaránt. 
 
2. Elnöki beszámoló  
A MOK DTESZ elnöke beszámolójában ismertette a Magyar Orvosi Kamara          
Területi Szervezetek Tanácsának (TESZT) 2020. szeptember 30-i ülésén        
elhangzott információkat. Két pontban érintette csoportunkat a TESZT ülés. 
A jelenlévő területi szervezetek egyhangúlag támogatták, hogy a MOK         
DTESZ megvásárolja a Budapest VI. ker. Szondi utca 44/B. fszt. 2. sz. alatti             
ingatlant irodának. Az ingatlan irodának történő kialakításához 3 millió forint          
keretet kapott a DTESZ a lakásvásárláson felül. 



A másik fontos pontja az ülésnek a nemrégiben megalakult MOK          
Természettudós Csoport (MOK TT Csoport) egyhangú határozattal történt el-         
és befogadása volt. Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az új csoporthoz a DTESZ           
bármely tagja csatlakozhat, ezzel erősítve a csoportot. A TT csoport          
eléhetőségei a MOK DTESZ honlapján megtalálhatók. 
a MOK DTESZ elnöke EESZT ügyben is kért tájékoztatást. Az EESZT-vel           
összefüggésben felmerülő kérdésekről való tárgyalásokhoz a MOK vezetése        
delegált személy kijelölését kéri a MOK DTESZ részéről, aki a MOK DTESZ            
tag szakpszichológusok részéről, az ő szempontjaik ismertetésével és        
képviseletével tudja segíteni a részletszabályozások kidolgozását. A       
részletszabályok kidolgozásával kapcsolatos tárgyalásokba való bevonást      
Álmos Péter, a MOK vezetése ismételten megígérte - ennek megfelelően          
várjuk a további közös munkát. 

 
3. “A közösségért” díj jelölés  
Az elnökség egyhangú határozattal elfogadta a MOK DTESZ jelöltállítását a          
MOK “A közösségért” díjra, valamint egyhangú határozattal elfogadta a         
határozat mellékletét képező laudációt. Az elnökség a javaslatot a MOK          
Országos Hivatalán keresztül benyújtja az Országos Elnökségnek. 
 
4. Egyebek 

Ingatlan-ügy: az ingatlan vásárláshoz kapcsolódó sok-körös      
egyeztetés lezajlott, az adásvételi szerződést egy megbízott ügyvéd        
közreműködésével és dr. Bálint Szilvia ügyviteli vezető segítségével        
október 14-én megkötöttük, ezt követően a MOK Országos Hivatala         
fogja a vételárat átutalni. 
Szakmai kollégium: Kásler Miklós EMMI miniszter 2020. október 1-vel         
megbízta és kinevezte a Klinikai szakpszichológus és pszichológus        
pszichoterapeuta szakmai kollégium új tagságát. A tagozat tagjai: Prof.         
Dr. Péley Bernadett (tag), Dr. Kósa Karolina (tag), Ozvald Gabriella          
(tag), Dr. Gonda Xénia (titkár), Dr. Kovács Péter (elnök). A MOK           
DTESZ részéről régóta deklarált célkitűzés a Szakmai Kollégiummal        
való kölcsönös és deklarált együttműködés a szakma és a kollégák          
érdekében, és az új tagozati tagok kinevezésével megerősödött a         
kétirányú és egymás segítő munkakapcsolat lehetősége.  
Etikai ügyek: Dr. Pataky Ilona beszámol az Etikai Bizottság         
munkájáról. Elmondása szerint jelenleg sikerült minden ügyet lezárni        
és fellebbezés (egy másodfokon jóváhagyott ügyet kivéve), illetve        
megkérdőjelezés nélkül letenni, ami a jelenleg működő etikai bizottság         
fennállása óta nem fordult még elő. 
Bértárgyalások: Az elnökség a megbeszélésen is megvitatta a        
Parlament által elfogadott törvénytervezet szövegezését.     



Megállapítható, amit Kincses Gyula is többszörösen és a MOK DTESZ          
elnöke irányába személyesen is megerősített, hogy minden lehetséges        
felületen és fórumon képviseletre kerültek a MOK tagjai között a MOK           
DTESZ tagjai is. A törvényt a Parlament elfogadta, a törvény szövege           
szerint vonatkozik a MOK DTESZ állami ellátásban foglalkoztatott        
tagjaira. Ahogy a fentiekben már jelzésre került: a Kamara elnökével a           
továbbiakban is közvetlen és folyamatos a kapcsolattartás. 
AEEK nyilvántartás: Dr. Erdélyi Imola, a MOK TT Csoport vezetője,          
tagsági jelzés alapján felhívta az elnökség figyelmét arra, hogy az          
AEEK online nyilvántartásában a Klinikai szakpszichológusok      
megnevezés alatt találhatóak meg a DTESZ többi társszakmái. Erdélyi         
Imola kérte az elnökséget, illetve az elnököt, hogy a külön          
besorolásként szereplés ügyében keresse fel az AEEK-t és jelezze a          
problémát. 
 

5. Következő elnökségi ülés időpontja 
2020.11.11. szerda 12.30, Budapest VI. ker., Szív utca 54., MOK          
DTESZ iroda  
 

2. Egészségügyi szolgálati jogviszony 
2020. október 6-án a parlament elfogadta az egészségügyi szolgálati         

jogviszonnyal kapcsolatosan október 5-én benyújtott törvényjavaslatot. A       
törvényjavaslat többek között foglalkozik bérrendezéssel,     
kirendelhetőséggel/vezényelhetősségel, másodállás vállalás szabályozásával,    
hálapénzzel egyaránt. A módosításokkal elfogadott és 2020. október 14-én         
Áder János által aláírt törvény hatálya kiterjed az alábbi foglalkoztatottakra:  

“Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész,      
szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott      
munkakörben foglalkoztatott, továbbá egyéb, nem egészségügyi      
egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi      
végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel      
rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy” 
 
Magyar Közlöny (pdf letöltés) 

 
Szövege szerint tehát a törvény MOK DTESZ állami egészségügyi         
ellátásban dolgozó tagjait egyértelműen érinti. Fontos, hogy nem csupán         
a bérrendezés örömteli ígérete, hanem minden egyéb rendelkezésében        
egyaránt vonatkozó és alkalmazandó az ellátásban dolgozó kollégákra a         
törvény. A jelenlegi szöveg mellett fontosnak véljük, és a MOK elnöke           
számára is megküldésre került ezen igényjelzésünk, hogy pontosan,        
szakmáink szerint nevesítve legyen minden érintett foglalkozás (klinikai        
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biokémikusok, mikrobiológusok, sugárfizikusok és molekuláris biológusok,      
klinikai szakpszichológusok, neuropszichológusok és alkalmazott     
egészségpszichológusok, a pszichológus szakpszichoterapeuták). Bár a      
törvényben alkalmazott szóhasználat mások számára nem feltétlenül tűnik        
lényeginek, a MOK DTESZ elnökségének a tagság hathatós képviseletének         
érdekében a pontosított terminológia fontos és nem elhanyagolható kérdés. 

 
A törvénnyel és a 2021. január 1-vel életbe lépő változásokkal kapcsolatban           
mind a MOK honlapja, mind a MOK DTESZ honlapja folyamatosan frissülő és            
hasznos információkat közöl. 
 
Két facebook csoportot ajánlunk tagjaink figyelmébe, ahol naprakészen        
lehet olvasni, illetve be lehet csatlakozni a témákkal összefüggésben kialakuló          
beszélgetésekbe, vitákba. 
 

MOK tagsági fórum: https://www.facebook.com/groups/moktagsag 
 

Összefogás az egészségügyi szolgálati jogviszony ellen:      
NYILVÁNOS CSOPORT 

 
Emellett javasoljunk tagjainknak, hogy a hatékonyabb érdekvédelem       
érdekében lépjenek be valamely egészségügyi szakszervezetbe, mely az        
érdekképviselet mellett hatékonyabban képes a szakmával kapcsolatos       
döntéshozatal során is megjeleníteni a tagok érdekeit és igényeit. 
 
Tájékoztatjuk továbbá tagjainkat, hogy folyamatos és kölcsönös az        
együttműködés és kommunikáció a kamara Országos Elnökségével, illetve        
Kincses Gyula elnök úrral is. Ahogy ő korábban a MOK DTESZ elnökségi            
ülésén személyesen is, úgy a mostani bérrendezést célzó tárgyalások         
kapcsán felmerülően is megerősítette tagjaink kamarai érdekképviseletének       
biztosítottságát. 

 
 

3. 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.        
Álmos Péter, a MOK alelnöke megerősítette, hogy nyitottak a klinikai          
szakpszichológusok ezzel kapcsolatos észrevételeinek és véleményének      
figyelembevételére és képviseletére, amihez külön delegált személy       
kijelölését kérte a DTESZ részéről. 
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Továbbra is biztatjuk tagjainkat arra, hogy juttassák el hozzánk         
javaslataikat és meglátásaikat a szakmájukat érintő EESZT kérdések        
vonatkozásában. Emellett 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 

 
4. MOK tagdíj 2020 

A MOK Országos Felügyelő Bizottsága 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 a nyilvántartásból való 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. 

 
 

5. 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. 
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Az Orvosok Lapja várja tehát tagjaink szakmánkat érintő írásait! 
 
A publikáció keretei: 3000 - 15000 karakter (kép, táblázatok nélkül). 
Beküldés: orvosoklapja@mok.hu  

 
 

6. 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. 

 
7. 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 átmenetileg szüneteltetjük.  
Munkatársaink otthoni munkavégzéssel látják el feladataikat, de továbbra is         
mindent megteszünk azért, hogy a megszokott szolgáltatást tudjuk nyújtani.         
Jelenleg teljeskörű honlapfejlesztés zajlik a MOK-hoz tartozó online felületek         
vonatkozásban, melynek eredményeképpen valamennyi területi szervezet      
arca megújul és egységes arculatot kap. E fejlesztés részeként nyílik          
lehetőség az elnökség tagjai részére a MOK-hoz illetve a MOK DTESZ           
tisztségekhez kapcsolódó külön e-mail címek létrehozására. Ez által tagjaink         
kérdéseikkel közvetlenül az őket képviselő elnökségi tagokhoz is fordulhatnak         
majd. 
 
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! 
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Budapest, 2020. október 20. 
 
a MOK DTESZ elnöksége 


