
  
Tisztelt MOK DTESZ tag, kedves Kolléga! 
 
A 2020-as év sok tapasztalatot hozott önmagunkkal, de szakmai szerepeinkkel          
kapcsolatosan is. Próbára tett bennünket jócskán az elmúlt időszak minden hulláma:           
fokozott alkalmazkodási képességünket kellett bizonyítanunk személyes és szakmai        
életünkben egyaránt. 
 
Engedjék meg, hogy az Elnökség Tagjai nevében is megköszönjem az egész           
évben nyújtott helytállásukat, kitartásukat és a pácienseinkért, betegeinkért, és         
nem utolsó sorban a szakmáért tett erőfeszítéseiket. Külön köszönet illeti          
azokat, akik önkéntesen az összefogás jegyében az aggódás közössé váló          
őszinteségében segítséget tudtak nyújtani az egészségügyben helytállók, vagy        
a bajba jutottak számára. 
 
A MOK DTESZ elnöksége lehetőségei mentén igyekszik segíteni tagjainak szakmai          
munkáját. 2020-ban az adatvédelmi szabályok megismerésére és a speciális         
adatkezelés kidolgozására fókuszáltunk. A 2020. februárjában tartott GDPR szakmai         
nap konklúziójából a szakpszichológusi és pszichoterápiás praxisban, illetve        
egészségügyi ellátásban egyaránt használható adatvédelmi anyag dr. Baranyi        
Bertold és dr. Németh Éva ügyvédek munkája nyomán összeállt. A MOK DTESZ            
tagoknak célzottan elkészített szakanyag nagyon sok, hasznosítható és nagyon         
praktikus szöveget, leírást, instrukciót és tanácsot, illetve konkrét mintairatot is          
tartalmaz, amelyet minden tagunk szabadon felhasználhat munkája során. Az         
anyagokhoz kapcsolódó instrukciókat és letöltési linkeket az alábbi hírlevél 3.          
pontjában találják. A szakmai anyagok a honlapon nem elérhetőek, azokat          
csak és kizárólag tagjaink számára kívánjuk elküldeni. Amennyiben bárkinek         
további kérdése volna adatvédelmi szabályozás kidolgozásának ügyében, úgy        
keressék irodánkat bizalommal. 
 
Minden kedves kamarai tagnak és családjaiknak, szeretteiknek meghitt és         
boldog ünnepeket és sikeres, illetve vírusmentes és egészséges új évet          
kívánok szeretettel a magam, valamint a MOK DTESZ elnöksége és a működést            
segítő munkatársaink nevében egyaránt! 
 

Szélesné Dr. Ferencz Edit 
MOK DTESZ elnök 

 



 
Pexels fotója a Pixabay -en. 

 
 
A Magyar Orvosi Kamara Diplomások Területi Szervezetének (MOK DTESZ)         
hírlevelét olvashatja az alábbiakban. 
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9. Elérhetőségek 
 

1. Beszámoló a MOK DTESZ 2020. december 9-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                  
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 fentiek alapján jogszabályi felhatalmazás hiányában 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. december 9-i ülésen, mely a mostani elnökség - küldöttgyűléssel           
együttesen számítva - 13. megbeszélése, az ügyviteli vezetőn és         
irodavezetőn, illetve 5 elnökségi tagon kívül részt vett a felügyelőbizottság,          
valamint az etikai bizottság elnöke, illetve a MOK Természettudós Csoport          
vezetője, valamint egy MOK DTESZ tag is. Az elnökségi ülés 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. 
 
Kamarai hatósági ügyek  

Új tagok: Egy új tag belépéséről és tagsági viszony megszüntetésekről          
szóló határozatok visszavonásáról döntött az elnökség. 
Kérjük tagjainkat, hogy ne felejtsék el adataikat frissíteni, és a          
2020. évi tagdíjakat mihamarabb rendezni. 

Elnöki beszámoló  
Új MOK DTESZ iroda - folyamatban lévő ügyek 
A novemberi elnökségi ülés után az új iroda felújítása rendben          
megkezdődött. December 2-án kezdték el az elektromos hálózat        
cseréjét. Ezután következik majd a festés, bejárati ajtó csere, parketta          
lakkozás. Várhatóan 2021. január második felében fejezik be a         
munkát. 

 



TESZT ülés 
A legutóbbi TESZT ülésen Ozvald Gabriella alelnök képviselte a MOK          
DTESZ-t. 
Ozvald Gabriella beszámol az elnökségnek a TESZT ülésről, melyen         
Kincses Gyula tájékoztatta a résztvevőket a egészségügyi szolgálati        
jogviszonnyal kapcsolatos új információkról - említette a kirendelés,        
áthelyezés és a másodállás problémáját. A TESZT ülés támogatja         
Kincses elnök urat az Alkotmánybírósághoz való fordulás ügyében. A         
MOK alapszabály módosítása az online ülésezés lehetőségét is        
tartalmazni kívánja. Ismertetésre került továbbá az Etikai Kódex        
változása, mely kritériumok a MOK elnökségének fontos célkitűzései,        
illetve az etikus működés garanciái, kiemelt figyelmet kapott a         
hálapénzzel kapcsolatos változtatás. Január 1-től súlyos etikai       
vétségnek, azaz vesztegetésnek minősül a hálapénz elfogadása,       
ehhez igazodik a módosított Etikai Kódex is. Változik a tagi          
szolgáltatások szabályozása is, mely a MOK DTESZ tagjait is érinti. Az           
új szabályozás kidolgozás alatt áll. 
 
EESZT 
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 mellékletei határozzák meg. 
 
A 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 2020.10.31-i hatályba lépésével az          
eProfil kivételével módosította az adatszolgáltatási kötelezettség alá       
eső adatok körét, így már a pszichoterápia és a klinikai          
szakpszichológiai ellátási eseményeket és dokumentumokat is      
rögzíteni kell az EESZT-ben. 
 
A 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 2020.10.31-i hatályba lépéssel         
módosította az eKAT és EHR adatszolgáltatási kötelezettség alá eső         
adatok körét, amely bővített listát ismerteti az AEEK honlapján         
található táblázat (19. oldal). A táblázatban szereplő adatszolgáltatási        
kötelezettség mind közfinanszírozott, mind magánfinanszírozott     
egészségügyi szolgáltatókra egyaránt irányadó, a szabályozás      
egységes. Minden EESZT-hez csatlakozott, adatszolgáltatásra     
kötelezett egészségügyi szolgáltató a nála keletkezett és a        
jogszabályban meghatározott adatokat és dokumentumokat köteles      
szolgáltatni. A türelmi idő 2021. január 31-ig tart. 
 

https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/871833/EESZT_adatszolgaltatas_tabla_OUT_201113.pdf/06bb13ff-dbc2-031c-4f92-a857df7db4b6
https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/871833/EESZT_adatszolgaltatas_tabla_OUT_201113.pdf/06bb13ff-dbc2-031c-4f92-a857df7db4b6


Az adatszolgáltatás megkezdéséhez EESZT akkreditált informatikai      
rendszer szükséges. Az adatszolgáltatás az informatikai rendszer útján        
automatikusan történik. Így a csatlakozó egészségügyi szolgáltató az        
adatszolgáltatásra felkészülés körében elsődlegesen EESZT     
akkreditált informatikai rendszer biztosítására és használatára köteles. 
 
Az EESZT Helpdesk telefonon adott tájékoztatása szerint jelenleg        
nincs szakmaspecifikusan használandó elektronikus szoftver, ez      
ügyben a kollégák türelmét kérték. Szükséges azonban az e-személyi         
elkészítése és az EESZT-re történő regisztráció. 
E-személyi kliens letöltése: https://eszemelyi.hu/letoltesek 
Kártyaolvasók: https://www.kartyaolvaso.hu/termekek 

 
További tájékoztatás érdekében a MOK DTESZ online workshop        
szervezését tervezi az EESZT kodifikációjában résztvevő      
szakemberek bevonásával, melyről külön értesítést fog küldeni a        
Tagság részére. 
 
Tájékozódni egyebekben az EESZT helpdesk felületein lehetséges:       
+36-1/920-1050 és helpdesk.eeszt@aeek.hu 
 

Tagi szolgáltatások 
Az elnökség megállapodik abban, hogy szükséges egy egységes tagi         
szolgáltatásokat lehetővé tevő belső szabályozás kidolgozása, amely       
alapján kezelhetővé válhatnának mind egyéni, mind közösségi,       
szakmaközösségi célkitűzések egyaránt. A megbeszélés során      
felmerült egy MOK DTESZ által adható önálló díj alapításának         
lehetősége is. A belső szabályozás kidolgozására az elnökség január         
végi határidővel megbízta a saját tagjaiból szerveződött       
munkacsoportot. 

 
 
MOK Fejér Megyei TESZ videó sorozat 

A MOK Fejér Megyei TESZ a DTESZ elnökéhez fordult kérdésekkel a           
2020 őszén általuk megjelentetett videósorozattal kapcsolatos reakciók       
okán. 
2020. őszén a Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete         
megbízást adott egy videó sorozat felvételére, melyben a mentális         
egészség megőrzéséhez kapcsolódóan különböző szempontokat     
mutatnának be. Azóta azonban - a Fejér Megyei TESZ elnök          
beszámolója szerint - egy hírportálon megjelent, egy pszichológus        
facebook reakciójára íródott cikk alapján, néhol az emberi méltóságot         

https://portal.eeszt.gov.hu/hu/belepes-az-eeszt-be
https://eszemelyi.hu/letoltesek
https://www.kartyaolvaso.hu/termekek


is nélkülöző komment áradat alakult ki a videósorozat körül nyitott és           
zárt csoportokban egyaránt. 
Felajánlotta a Fejér Megyei TESZ elnök a videó-sorozat folytatásában         
való részvételt is a MOK DTESZ tagjai számára. 
Az elnökség úgy döntött, hogy el kíván határolódni a hangulatkeltő,          
informális és tagjaink érdekeihez szorosan nem kapcsolódó       
folyamatokban való részvételtől, ezért nem kíván élni a MOK Fejér          
Megyei TESZ által felajánlott lehetőséggel. 
 

 
 

2. Információ az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló      
törvényről és végrehajtási utasításairól... 
Mind a MOK honlapján, mind pedig a MOK DTESZ oldalán összefoglalásra           
került az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény és a         
végrehajtási rendeletek főbb pontjai. 
 
A MOK DTESZ honlapjáról pdf-ben is letölthető a MOK jogviszonnyal          
kapcsolatos összefoglalója. 
 
Ajánljuk továbbá tagjaink figyelmébe dr. Latorcai Csaba közigazgatási        
államtitkár úr által a MOK kérdéseire 2020. december 16-án adott          
részletező válaszait. A kérdések-válaszok érintik a pszichológusok és        
szakpszichológusok jogállását is (különösképpen a 2. dokumentum 12. és 13.          
kérdései). A két dokumentum a MOK DTESZ honlapján (nyitólap) elérhető,          
illetve az alábbi linkeken letölthető: 1. dokumentum, 2. dokumentum. 

 
 

3. GDPR szakmai anyagok 
A klinikai szakpszichológia és pszichoterápia magánpraxisok speciális       
adatkezeléséhez az I. ütemben elkészített dokumentumok a tevékenység        
folytatásához alapvetően szükséges mintairatokat tartalmazzák, egyes      
további adatkezelések (pl. igazságügyi szakértői minőségben folytatott       
adatkezelés, hírlevélküldés, stb.) tekintetében külön adatvédelmi      
dokumentáció, illetve a meglévő dokumentáció megfelelő kiegészítése       
szükséges, ezek közül a legtipikusabbakhoz a projekt II. ütemében, 2021-ben          
kapnak további mintákat. 

!!! A kattintással elindul a letöltés: 
INSTRUKCIÓ és HASZNÁLATI UTASÍTÁS (.doc) 
LETÖLTHETŐ MINTAIRATOK (tömörített fájl) 

  

https://mok.hu/hirek/mokhirek/az-egeszsegugyi-szolgalati-jogviszonyrol-szolo-torvenyrol-es-vegrehajtasi-utasitasairol
http://www.mokdtesz.hu/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/2ca6035e88a9bfc072ca2ee0dceb6d5b5f22794c/letoltes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/1c0d3017293abd89b1a5dade407fffc02996c407/megtekintes
http://www.mokdtesz.hu/upload/file/A%20jogviszony%20to%CC%88rve%CC%81nyro%CC%8Bl.pdf
http://www.mokdtesz.hu/
http://www.mokdtesz.hu/upload/file/Latorcai_Csaba_eu%CC%88_szolga%CC%81lati_jogviszony_tv_va%CC%81lasz_20201216.pdf
http://www.mokdtesz.hu/upload/file/Latorcai_Csaba_eu%CC%88_joga%CC%81lla%CC%81si_tv_ke%CC%81rde%CC%81sek_va%CC%81lasz_20201216.pdf
https://drive.google.com/uc?export=download&id=157PPI6OkH8fEashhElDzvuCuIjDMhjrD
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1rzNAk4KAA-Jl7-GApfMdtinLzyzJB3Ob


Az adatkezelési tájékoztatók és mintairatok megfelelő kitöltése és használata         
az adatvédelemnek csak az egyik (alapvetően jogi szempontú) aspektusa,         
önmagában nem elegendő a GDPR-nak való megfeleléshez, ahhoz ugyanis         
szükséges még: 

● egyfelől az adatvédelmi előírások és elvek betartása és folyamatos         
gyakorlati alkalmazása, az érintetti megkeresések megfelelő      
teljesítése, valamint a hatékony incidenskezelés (l. a 2020. februári         
előadás diasorában), 

● másfelől az adatbiztonság megvalósítása, az adatok jogosulatlan vagy        
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével     
vagy károsodásával szembeni tényleges védelem, vagyis a –        
tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá         
az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a         
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó       
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével –      
megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása, ideértve       
közelebbről az adatok és adatbázisok fizikai és informatikai védelmét,         
valamint az emberi tényezővel szembeni védelmet, és a végrehajtás         
rendszeres ellenőrzése, felülvizsgálata. 

 
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 tagsági viszony megszüntetését vonja 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          

https://mok.hu/tagsagi-informacio/tagdij
https://mok.hu/hirek/mokhirek/valtozas-a-mok-tagdij-ceges-szamlazasaval-kapcsolatban


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  

 
 

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. MTA Hírlevél 
Tisztelt Kollégák! Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az alábbiakat. A          
Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya kiemelt       
feladatának tekinti, hogy az orvostudomány legújabb felismeréseire felhívja        
az orvosi szakma művelőinek és a szakmán kívüli érdeklődőknek a figyelmét.           
Ennek érdekében havi rendszerességgel hírlevelet kíván megjelentetni, s az         
MTA honlapja, a média és a szakmai társaságok közvetítésével az          
érdeklődőkhöz eljuttatni.  
Első hírlevelük erre a linkre kattintva érhető el. 
 

8. Elnökségi ülés  
Következő elnökségi ülés várható időpontja: 2021.01.13. szerda 12.30 
A rendkívüli jogrendre való tekintettel az elnökségi ülés továbbra is online           
lesz. 
 

9. A MOK DTESZ elérhetőségei - Tájékoztató a személyes        
ügyfélszolgálat szüneteltetéséről 

mailto:orvosoklapja@mok.hu
https://mok.hu/hirek/jogorvoslas
https://mta.hu/data/dokumentumok/hirlevelek/2020/covid-hirlevel-01.pdf


Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy a rendkívüli jogrend bevezetésére 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      
honlapja 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! 

 
 

Budapest, 2020. december 22. 
 
a MOK DTESZ elnöksége 

http://www.mokdtesz.hu/

