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Betegjogi fogalmak
• Betegjog: Az ember személyiségi joga - betegjogi normarendszer: 

jogszabályok/erkölcs

• Funkciója: a beteg kiszolgáltatottságának csökkentése, de mivel a 
kötelezettségek rendszere is, összességében az egészségügyben résztvevők 
kiszolgáltatottságát csökkenti

• Fő jogszabályok hazánkban: 

 - Alaptörvény-komoly alkotmányos garanciák   

 - Ptk.  2013. évi V. törvény  2014. március 15-től

 - 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről és végrehajtási rendeletei

• Külföldön: változatos szabályozási környezet

 1973 USA Kórházszövetség „A betegek Jogai”

 Amszterdami Deklaráció-betegjogok általános alapelvei 1994

 Európai Betegjogi Karta 2002



A hagyományos orvosi attitűd 

Egyszerű beleegyezés kora

• A paternalista attitűd a tradicionális orvosi etika legfontosabb elvén, a
hippokratészi esküből levezetett „primum non nocere” elvén alapult

• A parancs szerint az orvos kötelessége ereje és belátása szerint a betegek
hasznára kamatoztatnia tudását, továbbá tilos a pácienseknek kárt okoznia

• A kapcsolatrendszerre az orvos dominanciája jellemző

• A kis közösségekben az orvos –beteg viszony személyesebb, az orvos
ismeri a páciens körülményeit: személyre szabott a kezelés, bizalom



Változásokhoz vezető okok
• A második világháború után „Orvosok pere”  - 1947-ben, a nürnbergi 

perben lett először nyilvánvalóvá az eskü elégtelensége: morális válság

• 1947-ben létrejött az Orvosi Világszövetség - Nürnbergi Kódex: a 

tájékozott beleegyezés doktrínájának első megfogalmazása

• Urbanizálódó világ, kis közösségek felbomlása

• Orvos-beteg kapcsolat elszemélytelenedése: orvostudomány gyors 

fejlődése - nagyüzemi méretű gyógyítás - paternalista modell 

működésképtelen

• USA: orvoslás piaci alapú szolgáltatás-beteg az orvossal szerződést köt

• Beteg autonómiáján, deklarált jogain és tájékozottságán alapuló modell 

kialakulása



A betegjogok-emberi jogok

• A 20. század második felében indult el  az emberi jogok nemzetközi 

szintű deklarálása

• 1948-tól folyamatosan kerültek elfogadásra születtek az emberi jogi 

szerződések: az emberi jogok a nemzetközi jog elismert és védett területe 

lett

• Az egyén önrendelkezési joga: „Minden emberi lény szabadnak, egyenlő 

méltósággal és jogokkal születik”

• Medicinális etika kidolgozása - bioetika (hozzájárult a tájékozott 

beleegyezés elvének elterjedéséhez)



A tájékozott beleegyezés kora
• 1957 a tájékozott beleegyezés doktrínája születési éve - ekkor tárgyalta 

egy amerikai bíróság a Salgo esetet:

A bíróság kimondta, hogy az orvos elmulasztotta tájékoztatni betegét a

beavatkozás veszélyeiről, előnyeiről és lehetséges szövődményeiről, ezért a

beteg nem rendelkezett a megalapozott döntéshez szükséges kellő

információval.

• A tájékozott beleegyezés a beteg által adott önkéntes, szabad és informált

felhatalmazás az orvos által tervezett beavatkozás elvégzésére, tehát az

orvos bevonja a beteget a döntéshozatali folyamatba, végső soron pedig

a beteg maga dönt



A betegjogok az Eütv.-ben
1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog

2. Az emberi méltósághoz való jog

3. A kapcsolattartás joga

4. Az intézmény elhagyásának joga

5. A tájékoztatáshoz való jog

6. Az önrendelkezéshez való jog

7. Az ellátás visszautasításának joga

8. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

9. Az orvosi titoktartáshoz való jog

Speciális jogok: az általános jogokhoz kapcsolódnak pl. pszichiátriai beteg jogai, 

fogyatékkal élők jogai, beteg gyermek jogai



Az egészségügyi ellátáshoz való jog
Elemei:

• Életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás 
megelőzését biztosítsa az ellátás, fájdalom csillapítása, szenvedés 
csökkentése-emberi méltóságból levezethető

• Megfelelő: szakmai, etikai szabályok betartása 
• Folyamatosan hozzáférhető: ügyelet, mentés (24 óra)
• Egyenlő bánásmód követelményének megfelelő 
• Progresszivitás! ez nem korlátlan jog, mert a beteg egészségi állapota 

határozza meg, hogy milyen ellátási szinten, mit kell biztosítani
• Orvos megválasztása: korlátozza  a sürgősség, intézmény működési rendje, 

illetve a progresszivitás 
• Tájékoztatás: hol biztosítható a beteg számára a megfelelő egészségügyi 

szolgáltatás



Az emberi méltósághoz való jog
• Sok panasz: összes 16%-a
• Csak a szükséges beavatkozásokat lehet elvégezni
• Szeméremérzet tiszteletben tartása-ruházat eltávolítása szakmailag indokolt mérték 

és mód
• Várakoztatás csak méltányolható okból és indokkal, megfelelő hangnem
• Joggyakorlás korlátozása: pl. pszichiátria, járványügyi zárlat

– Kizárólag indokoltan a törvény szerinti feltételek fennállása esetén:
• sürgős szükség
• mások és saját testi épsége, egészsége, élete megóvása érdekében
• tilos kínzó, kegyetlen, megalázó, embertelen , büntető jelleg (MOK: kirívóan súlyos etikai 

vétség)

– Joggyakorlás korlátozásának elrendelője:
• kezelőorvos- írásban,  megjelölve az indokot és a korlátozás időtartamát
• nincs állandó orvosi felügyelet: szakápoló

– Értesítési kötelezettség
• területileg illetékes szakterületnek megfelelő jogvédelmi képviselő

– Időközönként felülvizsgálandó



A kapcsolattartás joga
• Magánélet sérthetetlensége-konkrét kereteit az intézmény házirendje 

határozza meg

• Kapcsolat tartás személyekkel: betegtársak jogainak tiszteletben tartása, 
betegellátás zavartalansága!

• Személyek látogatásból kizárása

• Súlyos állapot esetén megjelölt személynek a beteg mellett tartózkodása

• Kiskorú mellett a szülő, (törvényes képviselő, vagy az általuk megjelölt 
személy) tartózkodása

• Szülő nő mellett:

– vajúdás és szülés alatt megjelölt személy folyamatos ottléte 

– szülést követően gyermeke vele lehet, ha ennek orvos-szakmai 
akadálya nincs

• Egyházi személyekkel való kapcsolattartás - szabad vallásgyakorlás



Az intézmény elhagyásának joga

• Amennyiben az intézmény elhagyásával mások egészségét, testi épségét
nem veszélyezteti (pszichiátriai beteg pl.)

• Ha a beteg az intézményt bejelentés nélkül hagyja el és állapota úgy
indokolja, az orvos értesíti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóságokat az intézmény elhagyásának tényéről

• Értesítési kötelezettség elbocsátásról - legalább 24 órával előbb
(hozzátartozó, gondnok, gyám)



A tájékoztatáshoz való jog
• Története

• Érthető módon és nyelven teljes körű tájékoztatás és a felmerült kérdésekre
válasz adása, egyéniesített forma: életkor, végzettség, lelki állapot

Orvos által ismert tényeken kell alapulnia!

 Önrendelkezési: megfelelő információk birtokában egyezzen bele a
kezelésbe - információs aszimmetria korrigálása

 Terápiás: beleegyezés után, a terápiához kapcsolódóan

• Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes beteget is kell
tájékoztatni

• A tájékoztatás hiánya, nem teljes körű volta, elmulasztása számos pert
indikál: nem helyettesíthető sablon ismeretterjesztő anyag átadásával

• Joglemondás – ha ezzel más személy egészségét nem veszélyezteti

• Kockázatok gyakoriságáról történő tájékoztatás-dokumentálás fontos



Az önrendelkezéshez való jog

• Alkotmányos alapokon nyugszik - lényeges tartalma nem,  illetve törvényben 
meghatározott estekben korlátozható

• Összetevői: a beteg mely ellátásokat kíván igénybe venni, mely beavatkozásokhoz 
járul hozzá, melyeket utasítja vissza

• E jog érvényesülésének biztosítéka: az egészségügyi ellátás elvégzésének a feltétele 
a beteg kényszertől, fenyegetéstől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló 
belegyezése 

• Garanciális szabály: a beavatkozás elvégzéséhez való hozzájárulás visszavonása

• Nem kell beleegyezés: mások életét /testi épségét súlyosan veszélyezteti vagy 
önmaga közvetlen életveszélyben van

• Helyettes joggyakorló : cselekvőképes személy cselekvőképtelensége esetére 
nevezheti meg azt, aki jogosult helyette beelegyezni/visszautasítani

• Mód: szóban, írásban ráutaló magatartással - írásban: invazív beavatkozások esetén



Az ellátás visszautasításának joga
• Minden cselekvőképes beteget megillet az ellátás visszautasításának joga, kivéve, 

ha ezzel mások életét, vagy testi épségét veszélyezteti

• Olyan ellátás visszautasítása, amelynek elmaradása esetén az egészségi állapotban 
várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következik be

– Kizárólag közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban

– Írásképtelenség esetén két tanú együttes jelenlétében, szóban

• Életmentő vagy életfenntartó ellátás visszautasítására csak a szigorú formai 
követelményeket betartva történhet - csak az úgynevezett gyógyíthatatlan 
betegségek esetén - 3 tagú orvosi bizottság, egybehangzó, írásos nyilatkozat, 

• A beteg a beavatkozáshoz adott beleegyezését bármikor alaki kötöttség nélkül 
visszavonhatja, azonban ha azt alapos ok nélkül teszi, akkor a gyógyintézet 
átháríthatja rá a felmerült költségek megtérítését

• Cselekvőképtelenné válás esetére előre rendelkezhet az ellátás visszautasításáról, 
illetve megnevezhető az a személy, aki helyette ezt a jogot gyakorolja-living will



Az egészségügyi dokumentáció 
megismerésének joga

A beteg jogosult:

• A gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni 

• A rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, 

• Az egészségügyi dokumentációba betekinteni, azokról kivonatot, másolatot készíteni 
valamint saját költségére másolatot kapni

• Zárójelentést kapni, ha távozik a fekvőbeteg-ellátó intézményből

• A beteg jogosult az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt egészségügyi 
dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni (hibás egészségügyi adat sem 
törölhető) 

• Új szabály: kivonat/másolat készítés lehetősége pl. mobiltelefonnal, táblagéppel 
(költségkímélő)



Az orvosi titoktartáshoz való jog

• A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az
ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra
jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék

• Olyan körülmények biztosításához, amikor gyógykezelése során csak az ellátásában
részt vevő személyek vannak jelen

• Eldönteni, hogy állapotáról kinek adható felvilágosítás, illetve ki is zárhat
személyeket a tájékoztatásból

• Mentesülés a titoktartási kötelezettség alól: beteg hozzájárult/jogszabály így
rendelkezik pl. sürgős szükség, fertőző betegség, bűnüldözési érdek, heveny
mérgezés, foglalkozási eredetű a megbetegedés

• Legfrissebb szabály: kezelőorvos jogosultsága az eü. adathoz történő
hozzáférés vonatkozásában











A beteg kötelezettségei
• Tájékoztatási és együttműködési kötelezettségek - képességei és 

ismeretei szerint

• Ptk: együttműködés, tájékoztatási kötelezettség-kármegelőzés, kárenyhítés alapelv

• Jogszabályok, egészségügyi szolgáltató működési rendjének tiszteletben 
tartása: (házirend, térítési díj fizetés, személyes adatok igazolása)

• Tájékoztatást kell adnia: 
– A kórisme megállapításához szükséges, különösen minden korábbi betegségéről,

gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító
kockázati tényezőiről,

– Mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a
fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és
állapotokról,

– Az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról



A betegjogok korlátozása

Járványügy

Indoka: közérdek az aktív, illetve passzív védettség kialakítása-hatósági határozat

Az intézkedések elsősorban a személyes szabadság korlátozását jelentik.

Szűrővizsgálatok, Fertőzőbetegek nyilvántartása, Kötelező orvosi vizsgálat, Elkülönítés

Zárlat, Ellenőrzés, Betegek és környezetük fertőtlenítése

Pszichiátriai beteg

Gyógykezelésre beleegyezés hiányában orvos intézkedése alapján (közvetlen

veszélyeztető magatartás) vagy bíróság határozata alapján kerülhet sor



A betegjogok korlátozása
HIV fertőzött /AIDS beteg

Orvosi bejelenteni köteles, kötelező gondozásba vétel

Nincs elkülönítés!

Nem lehet: vért adni, anyatejet, sejtet, szervet, szövetet, stb.

Kötelező szűrés bizonyos állampolgári csoportoknál: véradó, donor, nemi erkölcs elleni 

bűncselekmény gyanúsítottja, minden személy aki a vírust átadhatta vagy 

fertőződhetett

Védőoltások: életkorhoz kötött, megbetegedési veszély esetén, külföldre utazás 

esetén, illetve egyes munkakörökben

• Halasztható

• Mentesítés kérhető

• Állami kártalanítás kötelezettsége



A betegjogok érvényesítése 
A betegjogi képviselő fő feladatai (Eütv.)

• Segít a betegnek panasza megfogalmazásában

• Kezdeményezheti a panasz kivizsgálását

• A beteg/hozzátartozó/ írásbeli meghatalmazása alapján a betegjogi képviselő

panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, továbbá a

beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és

illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget

• Segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, az azzal

kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében.

• Jogosult az ellátás zavartalanságának veszélyeztetése nélkül: az egészségügyi

szolgáltató működési területére belépni, ügyre vonatkozó iratokba betekinteni,

egészségügyben dolgozókhoz kérdést intézni



A betegjogi panaszkezelés az OBDK 

keretében
• A betegjogi képviselő egyedi ügyekben kizárólag a betegtől kapott meghatalmazás, keretei 

között járhat el

• Két friss szabály: eljárhat a beteg tartós, a képviselő eljárásának megindítását is 

korlátozó egészségügyi okból történő akadályoztatás esetén- a beteg 

hozzátartozójának meghatalmazása, kegyeleti jog  érvényesítése

• Harminc munkanap vizsgálat, állásfoglalás, a betegjogi képviselő útján tájékoztatja az 

OBDK-t

• A betegjogi képviselő a panasz megalapozottsága esetén az érintett és a szolgáltató közötti 

megegyezés létrehozására törekszik

• A betegjogi képviselőnek lehetősége van további eljárások kezdeményezésére: a 

meghatalmazás keretei között az illetékes hatóságok megkeresésére

• A betegjogi képviselő/OBDK eljárásáról, eredményéről írásban tájékoztatja a jogosultat



A betegjogi képviselő kötelezettségei
• Fogadóórát tartani , intézménylátogatást végezni

• Orvosi titkot megtartani  és a beteg személyes adatait a vonatkozó 

jogszabályok szerint kezelni

• Jogsértő gyakorlatra történő figyelemfelhívás és javaslat

• Folyamatos tájékoztatást adni a panaszosnak az ügyről

• Különös figyelmet fordítani a kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi 

védelmére

• Az egyezségkötés lehetőségének ismertetése

• Az egészségügyi dolgozók tájékoztatása a betegjogokra vonatkozó 

jogszabályokról 



Az OBDK hivatalból történő 

eljárása
Az OBDK 2014. január 1-től hivatalból is eljárhat, ha tudomására jut olyan 

tény, vagy olyan intézkedés, illetve mulasztás, továbbá irányító szerve 

felkérésére

• amely súlyos vagy az ellátottak nagyobb csoportját érintő betegjogi 

jogsérelmet okozhat, 

• illetve az egészségügyi szolgáltatások hozzáférésével, az 

ellátásszervezéssel, a beutalási renddel vagy a betegtájékoztatással 

kapcsolatos



Betegpanaszok rendszerszintű 
kezelése

Az OBDK hivatalbóli eljárása keretében: 

• tájékoztatást kérhet az egészségügyi szolgáltató vezetőjétől, a fenntartótól, illetve 
az egészségügyi államigazgatási szervtől

• javaslatot tehet az egészségügyi szolgáltató, a fenntartó, illetve az egészségügyi 
államigazgatási szerv részére intézkedés megtételére

• javaslatot tehet az adott üggyel kapcsolatos jogszabály tartalmára vonatkozóan

• az egészségügyi szolgáltató vezetője, a fenntartó, valamint az eljárásban részt vevő
más szerv részére ajánlást fogalmazhat meg, melyre az érintett szerv 60 napon
belül köteles tájékoztatni az OBDK-t az ajánlással kapcsolatos észrevételeiről

• Hatékonyabb jogérvényesítés, rendszerszintű javaslatok, ellátórendszer
koherenciája



Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

• Betegjogi panasz az egészségügyi szolgáltatónál/fenntartónál

• Panaszkezelési szabályzat szükséges

• A betegjogokról és érvényesítésükről történő tájékoztatást ír elő az Eütv.

• A panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek azon jogát, hogy a külön
jogszabályokban meghatározottak szerint – a panasz kivizsgálása
érdekében – a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt
foglalkoztató szervhez és más szervekhez forduljon. Erre a körülményre a
szolgáltató köteles a beteg figyelmét felhívni

• A fenntartó-elsősorban rendszerszinten vizsgál, minőségbiztosítási
szempontokat



Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Egészségügyi államigazgatási szerv:

• A   közérdekű bejelentésekkel kapcsolatban a működési engedély kiadására jogosult 

egészségügyi államigazgatási szerv, mint hatóság rendelkezik illetékességgel

• Egyedi panaszok kivizsgálásával kapcsolatban a jogszabályok, szakmai előírások, 

protokollok érvényesülésének hatósági ellenőrzését látja el

• Az ÁNTSZ OTH szakfelügyelő főorvosa vizsgálja – minőségügyi szakfőorvosok (OBDK)

 a jogszabályok végrehajtását, illetve a személyi tárgyi feltételek meglétét

 a megelőzés, a kórismézés, a gyógyítás, az ápolás, a gondozás, a rehabilitáció és az orvosi 

szakvéleményezés szakszerűségét, eredményességét;

 a szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek előírásainak végrehajtását, 

teljesülését

• Eredmény - hatósági szankciók: tevékenység felfüggesztése,működési engedély módosítás, 

visszavonás stb.



Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
• Kórházi Etikai Bizottságok: a betegjogok érvényesítésében való közreműködés is

feladatuk, tagjait az egészségügyi intézmény vezetése kéri fel azzal, hogy a

bizottság összetétele biztosítsa a bizottság elé kerülő ügyek sokoldalú (orvosi,

pszichológiai, jogi, vallási ) megítélését.

• Ombudsman

• MOK: etikai és fegyelmi ügyekben

• Közvetítői tanács: az egészségügyi szolgáltató és a beteg közötti jogvita peren
kívüli egyezséggel történő elősegítésére - területi igazságügyi szakértői kamara
keretein belül - maximum 4 hónapig tarthat (költségek előlegezése a szolgáltatóé)

Hatékonysága jelenleg csekély!

• Polgári, illetve büntetőper



Nincs sikeres egészségügyi ellátás a betegek 
jogainak biztosítása nélkül



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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