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1. Betegjogok a jogvédelmi 
rendszerben 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   



Alaptörvényben deklarált,  

egészségügyi területet érintő alapjogok 
 

 az élethez való jog 

 az emberi méltósághoz való jog 

 a szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jog 

 a személyes adatok védelméhez való jog 

 a családi kapcsolattartáshoz való jog 

 a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog 

 az egészséges munkafeltételekhez, munkánk szabad megválasztásához való jog 

 a tulajdonjog 

 a gyermeket, nőket, időseket, fogyatékkal élőket megillető kiemelt védelem 

 az esélyegyenlőség 

 a szociális biztonsághoz való jog 

 az egészséges környezethez, lakhatáshoz való jog 

 a testi-lelki épséghez való jog 

 az egészségügyi ellátáshoz való jog 

 



Mit takar a betegjog fogalma? 

 

Beteg: az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy 

 

Betegjog mindazon jogosultságok összessége, melyek az egészségügyi 

ellátás során az azt igénybe vevő személyt megilletik, függetlenül attól, 

hogy az ellátást igénybevevő személy betegsége miatt vagy más okból 

kerül kapcsolatba az egészségügyi ellátással  

 pl.: szűrővizsgálatok, sportorvosi szakvizsgálat 

 

A betegek és a hozzátartozók jogainak garanciális védelmét az egészségügyi 

törvény biztosítja. 



 

A betegjogok rendeltetése:  
 az alapvető emberi jogoknak 

  az egészségügyi ellátás során való tiszteletben tartása,  

  érvényesülése,  

  garanciális szabályainak megfogalmazása 

 

A betegjogi rendelkezések célja:  
 egyensúlyt teremtsenek a beteg – eü. ellátást nyújtó, illetve  

 a beteg – egészségügyi szolgáltató viszonyában  

 kialakuljon egy partneri viszony,  

 a betegek aktív, tudatos részvétele mellett zajló gyógykezelés 



Az 1997. évi CLIV. törvény  

az egészségügyről 

 

II. fejezet: A betegek jogai és kötelezettségei 

 

 1. cím: Az egyén szerepe 

 2. cím: A betegek jogai és kötelezettségei 

 3. cím: A beteg jogainak érvényesítése: 

           - a beteg panaszának kivizsgálása 

           - a betegjogi képviselő 

           - a közvetítői tanács 

  



    

A betegek jogai 

 

1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog. 

2. Az emberi méltósághoz való jog. 

3. A kapcsolattartás joga. 

4. A gyógyintézet elhagyásának joga.  

5. A tájékoztatáshoz való jog. 

6. Az önrendelkezéshez és ellátás visszautasításához való jog. 

7. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga. 

8. Az orvosi titoktartáshoz való jog. 



    



    



 

 

 

 BETEGEK JOGAI 

 EGÉSZSÉGÜGYI 

DOLGOZÓK 

KÖTELEZETTSÉGEI 

 
 az egészségügyi dolgozók  
     ellátási kötelezettsége 
 
  
 tájékoztatási kötelezettség 
 
 
dokumentációs kötelezettség 
 
 
 
titoktartási kötelezettség 

az egészségügyi ellátáshoz  

  való jog 

 

tájékoztatáshoz való jog 
 

  

egészségügyi dokumentáció 

megismerésének joga 

 

orvosi titoktartáshoz való jog 

 

 

az emberi méltósághoz való jog 

„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük” (Mt.7:12) 



Az egészségügyi dolgozók jogai  

és kötelezettségei 

 

 

Az egészségügyi dolgozók ellátási kötelezettsége 

Vizsgálati és terápiás módszerek megválasztása 

Az ellátás megtagadásának joga 

Tájékoztatási kötelezettség 

Dokumentációs kötelezettség 

Titoktartási kötelezettség 

Az egészségügyi dolgozók védelme 

A szakmai fejlődéshez való jog és kötelezettség 

Egyes egészségügyi dolgozók szervezett 

érdekvédelme 



Megfelelő egészségügyi ellátáshoz való jog I. 

A betegnek joga van: 

• az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az 

egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz 

     

 

 

Az ellátás: 

• megfelelő, ha: az adott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai 

szabályok, illetve irányelvek megtartásával történik; 

• folyamatosan hozzáférhető, ha: az egészségügyi ellátórendszer működése napi 

24 órán keresztül biztosítja annak igénybevehetőségét; 

• megfelel az egyenlő bánásmód követelményének, ha: nem különböztet meg 

társadalmi helyzet, politikai nézet, származás, nemzetiség, vallás, nem, szexuális 

irányultság, kor, családi állapot, testi v. értelmi fogyatékosság, képzettség, vagy 

bármely más, nem az egészségügyi állapottal összefüggő ok alapján; 

 



Megfelelő egészségügyi ellátáshoz való jog II. 

 

A betegnek joga van: 

• az állapota által szakmailag indokolt szintű egészségügyi szolgáltató és - ha 

jogszabály kivételt nem tesz - a választott orvos egyetértésével az ellátását végző 

orvos megválasztásához  

 

     

A szabad orvosválasztásnak meg kell felelnie: 

• a beteg egészségi állapota által indokolt szakmai ellátás tartalmának; 

• az ellátás sürgősségének; 

• az eü. szolgáltató működési rendjének 



   Az emberi méltósághoz való jog 

Az egészségügyi ellátás során: 

• a betegen kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el; 

• a beteg jogainak gyakorlásában csak az eü. állapota által indokolt ideig, 

 mértékben és módon korlátozható; 

• a beteg személyes szabadsága kizárólag sürgős szükség esetén, illetőleg a beteg 

vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében korlátozható; 

• a beteget csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni; 

• a beteg ellátása során szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges 

időre és a szakmailag indokolt mértékben távolítható el; 

 

 



A kapcsolattartás joga I. 

A betegnek joga van: 

• fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezése során más személyekkel írásban, vagy 

szóban kapcsolatot tartani, látogatókat fogadni, általa meghatározott személyeket 

a látogatásból kizárni; 

• súlyos állapot esetén arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon; 

• kiskorú esetében arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy 

törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon; 

 



A kapcsolattartás joga II. 

A betegnek joga van: 

• szülő nő esetében arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a 

szülés alatt folyamatosan vele lehessen, a szülést követően pedig arra, hogy 

újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el; 

 

• a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel vagy vallási 

tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával 

való kapcsolattartásra és vallásának szabad gyakorlására; 

 



A gyógyintézet elhagyásának joga 

A betegnek joga van: 

• a gyógyintézetet elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem 

veszélyezteti, a jog csak törvényben meghatározott esetekben korlátozható; 

 

 

 

 

A gyógyintézet elhagyása során: 

• a beteg távozási szándékát a kezelőorvosnak be kell jelentenie; 

• bejelentés nélküli távozást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell; 

• az elbocsátásról a beteget, illetőleg hozzátartozóját előzetesen tájékoztatni kell 

 



A tájékoztatáshoz való jog 
• A betegnek joga van arra, hogy teljes körű, részletes, számára egyéniesített 

tájékoztatást kapjon egészségi állapotáról, a javasolt vizsgálatokról, 

beavatkozásokról, ezek elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és 

kockázatairól, tervezett időpontjairól,a lehetséges alternatív eljárásokról, az ellátás 

folyamatáról, várható kimeneteléről, valamint a javasolt életmódról. 

 

• A betegnek joga van megismerni a vizsgálatok és beavatkozások eredményét, 

esetleges sikertelenségét vagy a várttól eltérő eredményt és annak okait.  

• A betegnek joga van megismerni az ellátásban közvetlenül közreműködő 

személyek nevét, szakképesítését és beosztását. 

 

• Tájékozódási jogáról a beteg lemondhat, illetve arra más személyt, hozzátartozót 

írásban kijelölhet.  

 



Az önrendelkezéshez való jog 

A betegnek joga van: 

• szabadon dönteni, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak 

során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza; 

• részt venni a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben. Bármely egészségügyi 

beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg megtévesztéstől,  

fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló 

beleegyezését adja (a beleegyezés bármikor visszavonható); 

• dönteni életében eltávolított sejtjének, sejtalkotórészének, szövetének, 

szervének, testrészének - egészségügyi ellátásával össze nem függő - bármilyen 

célú felhasználásához; 

• halála esetére rendelkezni a holttestét érintő beavatkozásokról: megtilthatja, hogy 

holttestéből szervet és szövetet átültetés, egyéb gyógyító célú felhasználás, kutatás 

vagy oktatás céljából eltávolítsanak; 



Az ellátás visszautasításának joga 

A betegnek joga van: 

• visszautasítani az ellátást, kivéve, ha annak elmaradása  

      mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné; 

 

• olyan ellátás, amelynek elmaradása esetén az egészségi állapotban várhatóan 

súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy 

teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú 

együttes jelenlétében utasítható vissza; 

• az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás csak olyan súlyos betegség esetén 

utasítható vissza, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn 

belül - megfelelő egészségügyi ellátás mellett is - halálhoz vezet és 

gyógyíthatatlan; 

• az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás nem utasítható vissza, ha a beteg 

várandós és előre láthatóan képes a gyermek kihordására; 

 

 

 



Az eü. dokumentáció megismerésének joga 

A betegnek joga van: 

• a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről 

tájékoztatást kapni; 

•  a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni; 

• az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint 

azokról kivonatot vagy másolatot készíteni vagy saját 

költségére másolatot kapni; 

• fekvőbeteg-gyógyintézetből történő elbocsátásakor zárójelentést kapni; 

• egészségügyi adatairól indokolt célra (saját költségére) összefoglaló vagy kivonatos 

írásos véleményt kapni; 

• az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt, rá vonatkozó egészségügyi 

dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni; 

 



Az orvosi titoktartáshoz való jog  

A betegnek joga van arra, hogy 

• az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra 

jutott egészségügyi és személyes adatait (a továbbiakban: orvosi titok) csak az arra 

jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék; 

• nyilatkozzon: betegségéről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki eü. 

adatainak részleges vagy teljes megismeréséből; 

• vizsgálata és gyógykezelése során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek 

részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez a beteg 

hozzájárult; 

• vizsgálatára és kezelésére olyan körülmények között kerüljön sor, hogy azt 

beleegyezése nélkül mások ne láthassák, illetve ne hallhassák; 

• megnevezze azt a személyt, akit fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő elhelyezéséről, 

egészségi állapotának alakulásáról értesíthetnek, illetve joga van bár-mely személyt 

ebből kizárni; 

 



Beteg kötelezettségei 

 
Eredményes gyógyító tevékenység csak a beteg és az ellátók kölcsönös 

együttműködése révén lehetséges, ezért a betegnek nem csak jogai, de 

kötelezettségei is vannak.  

 

E kötelezettségeknek elsősorban a saját és mások gyógyulása érdekében kell 

eleget tennie. 

 



Beteg kötelezettségei 

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során köteles: 

• tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató 

működési rendjét; 

• együttműködni az ellátásában közreműködő eü. dolgozókkal (képességei és 

ismeretei szerint); 

•  tiszteletben tartani más betegek jogait; 

•  tiszteletben tartani az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait; 

A betegnek tájékoztatást kell adnia mindarról, amely: 

• szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez 

és a beavatkozások elvégzéséhez; 

•  mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti (pld. fertőző betegségek); 

• az egészségügyi ellátást érinti (pld. korábban tett jognyilatkozatok = helyettes 

döntéshozó, élő végakarat); 

 

 



 

 

2. Betegjogok a gyógyszerészi 

gyakorlatban 



Gyógyszerellátás során érvényesülő betegjogok 

 

 Egészségügyi ellátáshoz való jog (pl.: ügyeleti-készenléti 

szolgálat megszervezése, szabad gyógyszertár választás). 

 Emberi méltóság védelme (pl.: megfelelő hangnem, betegjogi 

képviselő kilétéről, elérhetőségről tájékoztatás). 

 Tájékoztatáshoz való jog (pl.: mellékhatás, gyógyszer 

kölcsönhatása, expediálás előtt beteg kikérdezése 

egészségügyi állapotáról, gyógyszer támogatással csökkentett 

áráról, névkitűzők használata). 

 Önrendelkezéshez való jog (pl.: egészségügyi ellátás 

igénybevétele – melyik gyógyszert váltja ki). 

 Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga (pl.: 

betegségre, életmódra, gyógyszerfogyasztásra következtetés, 

adatkezelés, adattovábbítás a NEAK-nak).  

 



 

A beteg kötelezettségei a gyógyszerellátás során 

 

 Tájékoztatás adása a betegségéről, gyógykezeléséről, 

gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, 

egészségkárosító kockázati tényezőiről. 

 

 Gyógykezelésével kapcsolatos rendelkezések betartása.  

 

 Jogszabály által előírt térítési díj kifizetése. 

 

 A jogszabály által előírt adatok hitelt érdemlő igazolása.  

 



A gyógyszerész betegellátásának megtagadási lehetőségei  
(Eütv. és Etikai Kódex) 

 

 A javasolt vagy a beteg által kért egészségügyi ellátás jogszabályba 

vagy szakmai szabályba ütközik. 

 

 Erkölcsi felfogásával, lelkiismereti, vallási meggyőződésével 

ellenkezik. 

 

 A beteg az együttműködési kötelezettségét súlyosan megsérti.  

 

 A beteg sértő, fenyegető magatartást tanúsít, az egészségügyi 

dolgozó életét, testi épségét veszélyezteti.    



Adatvédelmi rendelkezések a gyógyszerellátás során I. 
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről  

1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) alapján 

 

 A gyógyszerész az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és 

biztonságos gyógyszerelés elősegítése, valamint a költséghatékony 

gyógyszeres terápia kialakítása érdekében (amennyiben az érintett ezt 

írásban vagy elektronikus kapcsolattartás keretében nem tiltotta meg) 

megismerheti a gyógyszerellátásban részesülő biztosított által, a kötelező 

egészségbiztosítás terhére igénybevett, gyógyszereléssel kapcsolatos egy 

éven belüli adatokat (kivéve a mentális és viselkedészavarok kezelésére, 

valamint a szexuális úton terjedő betegségek kezelésére szolgáló 

gyógyszerekre vonatkozó adatokat).  

 

 Az adatokat az egészségbiztosítási szerv elektronikus formában biztosítja. 

 

 A gyógyszerész (az adatok rögzítése nélkül) a gyógyszer nevét, mennyiségét 

és a kiváltás idejét ismerheti meg. 



Adatvédelmi rendelkezések a gyógyszerellátás során II. 
 Az érintettet az adatlekérdezéssel szembeni tiltakozás lehetőségéről tájékoztatni 

kell. 

 Az érintett tiltakozását megteheti az egészségbiztosítási szervnél vagy a 

gyógyszerésznél. Ha az érintett tiltakozását a gyógyszerésznél tette, azt a 

gyógyszerész haladéktalanul köteles továbbítani az egészségbiztosítási szerv 

részére.  

 A gyógyszerkiváltás során a gyógyszerész akkor ismerheti meg a 

gyógyszerellátásban részesülő biztosított adatait, ha a gyógyszerellátásban 

részesülő biztosított személyesen jár el. 

 A gyógyszerész a biztosított kérésére a biztosított részére tájékoztatást ad a 

gyógyszerellátásban részesülő biztosított adatairól. 

 Az érintett aláírásával igazolja a betekintés megtörténtét. 

 A gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás kiszolgáltatója, 

illetve nyújtója a vényeket 5 évig őrzi meg. Gyógyászati segédeszköz 

szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati segédeszköz esetén, amelynek 

kihordási ideje 5 évnél hosszabb, a vény megőrzési ideje a kihordási idővel 

azonos. 

 A kötelező őrzési időt követően a vényeket meg kell semmisíteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A betegjogi panaszkezelés gyakorlati lehetőségei 
 

 

 Tájékoztatás. 

 

 Az intézményen belüli problémamegoldás, konfliktusfeloldó 

technikák. 

 

 Betegjogi képviselő megkeresése  
 

           személyesen: a jogvédő fogadóóráján (intézményi, reg. irodai)  
           telefonon: munkaidőben,  
           írásban: postai úton vagy elektronikus levélben vagy FAX-on. 

 

 



 

 

 Jól meghatározható kérdések – felelős döntés. 

 Beteg személyének tisztázása (kisgyermek, idős beteg) 

 Ismeri-e a beteg a gyógyszert? (kölcsönhatás, kontraindikáció, 

krónikus betegség) 

 

 Rendszeresen szedett gyógyszerek tisztázása. 

 Tünetek tisztázása – orvoshoz irányítás. 

 Nem megijeszteni a beteget, de egyértelművé tenni, ha célszerű 

felkeresnie az orvost. 

 Gyógyszerhasználattal kapcsolatos tudnivalók tisztázása. 

 

 

 

Expediáláshoz kapcsolódó betegjogi esetek 



 
 

 Metakommunikáció. 

 

 Kommunikációs hibák - rossz kérdésre rossz válasz („Mindenképp ragaszkodik 

ehhez a gyógyszerhez?”). 

 

 Higgadt, empatikus expediálás (provokatív kérdések kerülése, túlzott 

kikérdezés kerülése, bizonytalankodás kerülése, kidolgozott panelek – „Az Ön 

érdekében…”).  

 

 Agresszív fellépésű betegek gyógyszerellátása  (pl. pszichiátriai betegek). 

 Beteg – beteg közötti konfliktus. 

 

 Környezeti tényezők (zsúfolt előtér, levegőtlenség, hosszú sor). 

Helyzetgyakorlati esetek a tára mögül 



 

 

 

3. Betegjogi jogvédelmi rendszer 



A betegjogok érvényesülésének lehetőségei 
Intézményen belül:  
 Betegek tájékoztatása saját jogaikról, azok érvényesítési lehetőségeiről, és az intézményi házirendről 
 Intézményen belüli panaszkivizsgálás ( szabályzat alapján ) 
 Felelősségbiztosítási egyeztetés: peren kívüli egyeztetési lehetőség a beteg, a biztosító, és az eü. 

szolgáltató között 
 
Intézményen kívül: 
 Fenntartóhoz fordulás: Önkormányzatok, Egyházak, Alapítványok, EMMI 
 Kormányhivatalok Népegészségügyi osztályai, főosztályai  / Országos Tisztifőorvosi 

Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Egészségügyi Igazgatási Főosztálya; 
OGYEI Tisztifőgyógyszerészeti Főosztály Tiszti főgyógyszerész  

 NEAK, EMMI: finanszírozási kérdések és jogszabály módosítási javaslat / kérelem esetén 
 MOK, GYOK, MESZK EB: etikai ügyekben 
 Alapjogok Biztosához fordulás (AJBH): alapjogok sérülése esetén ( orvos-szakmai kérdéseket nem 

ítélheti meg ) 
 Nemzeti Adatvédelmi  Hatósághoz fordulás (NAIH) 
 Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH): negatív diszkrimináció esetén 
 Fogyasztóvédelem (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) – Járási, Kerületi Hivatalok: Gyógyászati 

segédeszközök, orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban 
 Közvetítői Tanács (választott bíróságok 2000. évi CXVI. tv.) : peren kívüli egyeztetési lehetőség a 

beteg és az egészségügyi szolgáltató között 
 Békéltető testületek: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján jöttek létre 
 Kormányhivatal gyámügyi és igazságügyi főosztályok (nép ügyvédje): jogi segítségnyújtás 

(szakszerű jogi tanácsadás és képviselet)  
 Büntető feljelentés: amennyiben kötelességszegés alapos gyanúja merül fel 
 Bírósági eljárás: általános személyiségi jogsértés miatti jogvita; vagyoni, nem vagyoni kártérítés 

iránti polgári per illetve a felelősség megállapításához büntető per 
 Civil szervezetek: betegjogokkal foglalkozó szervezetek és egyfajta betegségcsoportra 

specializálódott szervezetek 
 Betegjogi képviselet jogintézménye (IJSZ) 

. 

   



 
 
 
   

 

 

10. A panaszeljáráshoz való jog 
 

A beteg panaszainak kivizsgálása 1997. évi CLIV tv. 29. §  

 

(1) A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi 
szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni. 

(2)  Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a panaszt kivizsgálni, és 
ennek eredményéről a beteget a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 
harminc munkanapon belül írásban tájékoztatni.  

 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. 

 (3) A panasz kivizsgálásának részletes szabályait az egészségügyi szolgáltató belső 
szabályzatban rögzíti. 

(4)  A panaszokat nyilván kell tartani és a panasszal, illetve annak kivizsgálásával 
összefüggő iratokat 5 évig meg kell őrizni. 

. 

   



                                 

A betegjogi jogvédelmi terület  
 

 A betegjogi képviselő ellátja a betegeknek az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvényben meghatározott jogainak védelmét és 
segíti őket a jogaik megismerésében és érvényesítésében. Az 
intézménytől független személy. 

 
 Jelenleg 22 betegjogi képviselő látja el a betegjogvédelmi 

feladatokat, melyből 8 fő Budapest és Pest megye területén dolgozik, a 
további 18 megye területén 14 jogvédő tevékenykedik.  



A betegjogi képviselő tevékenysége/ feladata  
1997. évi CLIV törvény 30-33.§ 

 

 Segíti a betegeket jogaik megismerésében és érvényesítésében. 

 Segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, 

azzal kapcsolatos kérdések, megjegyzések feltevésében. 

 Segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak 

kivizsgálását. 

 A beteg (adott esetben hozzátartozó) írásbeli meghatalmazása alapján 

képviselheti a beteget az intézmény, vagy az illetékes hatóság előtt. 

 Az intézményen belül észrevételezi, hogy az intézmény szervezése, 

működése lehetővé teszi-e a betegjogok érvényesülését. 

 Tájékoztat az intézmény konkrét betegjogi helyzetéről, egyes betegjogi 

szabályok változásairól. 



 

A betegjogi képviselő - az ellátás zavartalanságát 

nem veszélyeztetve - illetékességi körében jogosult 

 

  az egészségügyi szolgáltató működési területére belépni 

   a vonatkozó iratokba betekinteni 

   az egészségügyben dolgozókhoz kérdést intézni 

   a betegjogi képviselő köteles a betegre vonatkozó orvosi titkot   

 megtartani, és a beteg személyes adatait a vonatkozó 

 jogszabályok szerint kezelni. 



A betegjogi képviselő tevékenységének céljai 
 

 Az egészségügyi szolgáltatók fogyasztói kontrollja, megelőzés 

 Panaszok előszűrőjeként, megfelelő jogorvoslati utakra javaslat 

 A jogtudatosság fejlesztése, fokozása (lakosság, szolgáltatók, 

betegcsoportok, civil szervezetek, média) 

 Ismeretszerzés az egészségügyi szolgáltatók / szolgáltatás minőségéről 

 Tájékoztatás 

 A betegjogok tiszteletben tartatása 

 Az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása 

 Idő, befektetett energia, költségek, eredmény, nyereség optimalizálása, 

hatékonyság fokozása 

 Folyamatos, hatékony kapcsolattartás szakmai és civil szervezetekkel 
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BETEGJO GI  JO GVÉDELMI   KÉPVISELŐ K   ÁLTAL  MEGTETT  INTÉZKEDÉSEK
BETEGJOG - 2016.

Információ-adás betegeknek (70%)

Segítségnyújtás: bejelentés, panasz megfogalmazásában (9%)

Észrevételezés (7%)

Panasz jogvédő által történt benyújtása-meghatalmazás alapján (6%)

Információ-adás egészségügyi dolgozóknak (4%)

Segítségnyújtás: dokumentáció megszerzésében (3%)

Panaszra érkezett válasz alapján további megkeresés indítása (0,7%)

Dokumentáció kikérése a jogvédő által (0,3%)

forrás: IJSZ

(%)



Az IJSZ I. 
 EMMI Főosztálya (miniszteri kabinet része)  (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. 

II. em.), Központi Panaszkezelő Iroda (zöld szám), vakbarát honlap. 

 Jogvédelmi feladatok (betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi területen), jogvédelmi 

képviselők hatósági nyilvántartásának vezetése. Semmelweis Garancia Védjegy 

odaítélésében való közreműködés. 

  Stabil, országos lefedettségű, egységes elvek alapján működő jogvédelmi hálózat.  

 Módszertani feladatok, továbbképzés, oktatás. 

 Nemzeti kapcsolattartó pont működtetése (egészségügyi ellátások határon 

átnyúló igénybevétele kapcsán). 

 2014. január 1-től hivatalbóli eljárás ellátottak nagyobb csoportját érintő 

betegjogi jogsérelem esetén,  az egészségügyi szolgáltatások hozzáférésével, az 

ellátásszervezéssel, a beutalási renddel vagy a betegtájékoztatással kapcsolatos 

esetekben.  



Gyógyszertárak szerepe a betegjogok védelmében 
 

 Közforgalmú gyógyszertár, mint egészségügyi szolgáltatást 

végző intézmény. 

 Betegjogok képviseletét ellátó személy(ek) kiléte és elérésük 

módja megismerhetőségének biztosítása – hirdetmény. 

 Titoktartási kötelezettség. 

 Adatvédelem biztosítása. 

 Eütv-ben meghatározott betegjogok érvényesítése. 

 Beteg panasztételhez való joga. 

 Panasz esetén a beteg fordulhat: a gyógyszertárhoz, az IJSZ-

hez, az OGYEI Tiszti Főgyógyszerészeti Főosztály tiszti 

főgyógyszerészeihez, az MGYK Etikai Bizottságához. 

 



 

A gyógyszertárak betegjogi szerepének növelése 

 

 Magyar Gyógyszerészi Kamara és az OBDK között 

együttműködési megállapodás jött létre 2014-ben 

 

 IJSZ (korábban OBDK) és a területileg illetékes betegjogi 

képviselő elérhetőségeit tartalmazó hirdetmény kifüggesztése a 

gyógyszertárakban, 

 

 szakmai továbbképzések, 

 

 szakmai konzultációk, konferenciák, rendezvények megszervezése, 

kerekasztal-beszélgetések.  

 



 

 



 

 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
 

dr. Szedresi Alexandra 

 

E-mail: alexandra.szedresi@ijb.emmi.gov.hu 

Tel.: +36 20 489 9504 

 

 
A diákon szerepelő képek Dr. Munk Julianna előadásanyagából kerültek 

átvételre 

 

            


