
 

„Jog- és kommunikáció” 

Adatvédelmi, betegjogi képzés   

 

 

„ Jog és kommunikáció - a hatályos egészségügyi és adatvédelmi törvény alkalmazása ”  

 

A Magyar Pszichológiai Társaság, 

és a PszichoTrend Klinikai Pszichológiai és Pszichoterápiás Magánrendelő 

együttműködésében 

25 órás továbbképzést indít  

 

 Budapesten: 2011.11.25-26,2011.12.10-n 

 

A képzés gyakorlatorientált, egyszerre kíván reflektív teret, módszertani útmutatót nyújtani a 

mindennapok problémás helyzeteinek megoldására, hogy a szakszerű egyben jogszerű legyen. 
 

Dr.Grád András                  dr.Kelényi Zoltán ,                         Urbán Éva                                                                         

 ügyvéd                                         ügyvéd                       klinikai szakpszichológus                                                                                                                     

                                                                                                       pszichoterapeuta 

egyetemi tanár             titok- és adatvédelmi szakértő              

 

 

Akkreditáció: 45 pont 

2011.II.félévére, PTE ÁOK/2011.II/00279 kódszámon, 

 kötelezően választható szintű: addiktológiai, gyermek- és ifjúságpszichiátria, 

gyermekpszichiátria, igazságügyi elmeorvostan,igazságügyi pszichiátria, pszichiátria ,pszichiátriai 

orvosi rehabilitáció, pszichoterápia szakorvosa számára  

szabadon választható: klinikai szakpszichológusok a többi orvos szakma számára. Vizsgaköteles. 

Képzési órák száma: 25 óra 

  

Részvételi díj: 

  2011.10.25-ig befizetve: 35.000 Ft, 

               klinikai pszichológiai szakképzésben levőknek: 28.000 Ft 

            MPT- tag klinikai pszichológiai szakképzésben lévőknek (rendezett tagdíj esetén):20.000 Ft 

                              2011.11.20-ig befizetve: 40.000 Ft egységesen 
Ár visszatérítési garancia: amennyiben képzésünket befizette s nem tud jelen lenni, a jelentkezési 

lapban részletezetteknek megfelelően részvételi díját visszatérítjük, vagy delegálhat valakit önmaga helyett, 

esetleg egy későbbi képzésünkön részt vehet. 

                                                                          

Résztvevők száma: max15 fő  

Érdeklődés : http://www.jog-orvoslat.hu/kepzesinaptar.php, info@jog-orvoslat.hu, tel: 30/9759-

345 

 

 

 

 

 

Órarend: 

1. 
 

2011.25.péntek 
13:00 90 

Emberi Jogok Európai Egyezménye, 
különös tekintettel az Egyezmény 8. 
és10. cikkére. 

dr.Grád 

András 

Phd, egyetemi 

tanár,ügyvéd 

2. 
 

14:30 90 Az egészségügyi törvény szabályozási dr.Kelényi ügyvéd,szakpszichológus, 

http://www.jog-orvoslat.hu/kepzesinaptar.php
mailto:info@jog-orvoslat.hu,%20tel


rendszere . A betegek 

kötelezettségei. Az orvosok és 
betegellátók jogai és kötelezettségei. 
Műhiba és felelősség. Felelősségi 
szintek magán és állami ellátásban. A 
klinikai pszichológia és 
pszichoterápia, mint egészségügyi 
tevékenység általános törvényi 
meghatározottsága. 

Zoltán, Urbán 

Éva 

pszichoterapeuta 

3. 
 

16:30 90 

Betegjogok ismertetése, 
érvényesítésének szakmai-kérdései a 
a pszichiátriai,klinikai pszichológiai 
és pszichoterápiás ellátásban. Az 
egészségügyi ellátáshoz való jog, a 
méltósághoz való jog. 

dr.Kelényi 
Zoltán 

ügyvéd, titok-és 
adatvédelmi szakértő 

4. 
 
2011.11.26. 
szombat 

09:00 180 

Betegjogok ismertetése, s 
érvényesítésének szakmai-gyakorlati 
kérdései a a pszichiátriai,klinikai 
pszichológiai és pszichoterápiás 
ellátásban. Az önrendelkezéshez való 
jog,az ellátás visszautasításának 
joga, tájékoztatáshoz való jog 
részletes elemzése. 
A tájékozott beleegyezés fogalma. 
A pszichiátriai betegek jogai. 
A korlátozás kérdésköre. 

dr.Kelényi 
Zoltán, Urbán 
Éva 

  

5. 
 

12:45 90 

Adat- és titokvédelem az 
egészségügyben . A személyes adatok 
védelmének általános kérdései .A 
személyes és a különleges adat 
fogalma. Az egészségügyi 
adatvédelmi törvény. Az 
egészségügyi személyes adat 
fogalma. Az orvosi titoktartáshoz való 
jog. Az egészségügyi dokumentáció 
megismeréséhez való jog. Az 
egészségügyi személyes adat 
megismerésére jogosultak köre.. 

dr.Kelényi 
Zoltán 

  

6. 
 

14:30 90 

Adatvédelmi problémák a 
pszichiátriai ellátás során. 
Az egészségügyi adatok 
megőrzésének, továbbításának 
kérdései az egészségügyi ellátó 
változása, megszűnése, a terapeuta 
halálának esetén. A kliens halálával 
összefüggő adattovábbítások. 

dr.Kelényi 
Zoltán 

  

7.   16:30 90 

A dokumentációs kötelezettség, a 
tájékoztatási kötelezettség, a beteg 
dokumentációba való betekintési 
joga, tájékoztatáshoz való joga 
érvényesítésének kérdései a 
pszichodiagnosztikai, pszichiáteri, 
pszichoterápiás munka során. A 
jogkövetés kapcsolati 
következményei a terápiás munkában 

Urbán Éva   

8. 
2011.12.10. 
szombat 

09:00 90 

Egészségügyi személyes adatok 
kezelésének, továbbításának a 
kérdései az egészségügyi 
ellátórendszeren kívül: adatvédelmi, 
egészségügyi adatvédelmi kérdések a 
nevelési tanácsadói, gyámügyi, 
munkaügyi területen . 
Adattovábbítások a hatósági 
eljárások során. 

dr.Kelényi 
Zoltán, Urbán 
Éva 

ügyvéd, szakpszichológus 

9. 
 

10:30 90 

A pszichodiagnosztikai, klinikai 
pszichológiai és pszichoterápiás 
dokumentáció,mint egészségügyi 
dokumentáció formai és tartalmi 

követelményei törvényi szempontból 

Urbán Éva   

10. 
 

12:45 90 Szupervízió és betegjogok. Urbán Éva   



Szupervízió és adatvédelem. 

Adatvédelmi problémák a 
pszichológiai szakértői munka során. 
Szakmai etikai kódexek elemzése 
törvényi szempontból. 

11. 
 

14:30 135 

Válogatás az Adatvédelmi Biztos 
pszichológiai és pszichiátriai 
ellátással kapcsolatos 
állásfoglalásaiból. Válogatás az 
Egészségbiztosítási Felügyelet 
határozataiból, kiemelten a 
betegjogok megsértése, valamint a 
dokumentációs kötelezettség 
elmulasztása tárgykörben. 
A strasbourgi bíróság vonatkozó 
jogesetei. 

dr.Kelényi 
Zoltán,  
dr. Grád 
András,Urbán 
Éva 

  

12. 
 

16:45 30 Vizsga-írásban 

dr.Grád 
András-
dr.Kelényi 
Zoltán 

Phd, egyetemi 
tanár,ügyvéd-ügyvéd 
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