
 

 
 

PSZICHIÁTRIAI BETEGELLÁTÁS – 
JOGRENDSZER – EMBERI JOGOK 

 
A 2019. márciusi forenzikus pszichiátriai tanfolyamunk az általános 
pszichiátriai betegellátás jogszabályoknak megfelelő végzéséhez kíván 
segítséget nyújtani.  
 
Melyek a hétköznapi pszichiátriai gyakorlatunk legalapvetőbb jogi 
szabályai? Mire figyeljünk az esetleges panaszok, műhibaperek 
kivédése érdekében? 
 
Segíthetik-e a jogszabályok a mindennapi pszichiátriai betegellátást?  
A XXI. században Magyarországon hogyan egyeztethető össze a 
pszichiátriai betegellátás a személyiségi jogok és az esélyegyenlőség 
szempontjaival? 
 
Mi az a forenzikus pszichiátria? Mit csinál a forenzikus pszichiáter? 
Milyen elemekből épül fel a forenzikus pszichiátriai ellátórendszer és 
milyen ellátásokat/gyógymódokat biztosít? Melyek működnek ezek 
közül Magyarországon? Melyek a forenzikus pszichiátriai tevékenység 
speciális etikai alapelvei?  
 
Mit vár a bíróság a pszichiátriától? Mik a bűncselekményt elkövető 
pszichiátriai betegek igazságügyi pszichiáter szakértői 
véleményezésének szempontjai (nemzetközi protokollok)? 
 
A fenti és a résztvevők ezekhez kapcsolódó kérdéseire próbálnak a jog 
és/vagy a betegellátás különböző területein nagy tapasztalattal 
rendelkező előadóink válaszolni. 
 
 

Rendező: 
SE Pszichiátriai és 

Pszichoterápiás Klinika  
Forenzikus Pszichiátriai 

Munkacsoportja 

 
Előadóink: 
 
 
Dr. Dósa Ágnes – 
orvosjogász 
Dr. Gazdag Gábor Ph.D, centrumzető 
főorvos, JFDpKh 
Dr. Kovács József – 
SE MTI igazgató, MTA doktora, 
egyetemi tanár 
Dr. Kussinszky Anikó 
AJBH jogi főreferense 
Dr. Pásztor Péter, iü. szakértő, 
pszichiáter 
Dr. Szemán Felicitász –  
Fővárosi Törvényszék tanácselnök 
bírája 
Dr. Vizi János, dr.jur., dr med., jogász, 
pszicháter, iü pszichiáter 
 
Forenzikus Pszichiátriai 
Munkacsoport: 
Dr. Baran Brigitta 
Dr. Szabó – Ferenc Ádám 
Dr. Czenner Zsuzsa 
Prof. Silfen Péter klinikai 
kriminológus 

 

 
CÍM: 

1083 BUDAPEST,  
BALASSA U. 6., I. EM., 

TANÁCSTEREM 
 

2019. március 21. – 22. 
csütörtök, péntek 

 



 
 
 
 
Csütörtök:  
 
A pszichiátriai/igazságügyi pszichiátriai kutatások, a gondnokság alá 
helyezés és a szülői felügyeleti jog iránti perekben felmerülő 
problematikus kérdésekről invitáljuk beszélgetésre a hallgatóságot. 
Aznapi jogász előadónktól a pszichiátriai betegellátás hazai 
szabályozásának ismertetése mellett erre vonatkozó nemzetközi 
kitekintést is kapunk. A nap további részében a pszichiátria forenzikus 
területének alapkérdéseit járjuk részletesen körül (meghatározás, 
ellátórendszer, etika, gyógymódok, szakértői protokollok). 
 
Péntek:  
 
Ezen a napon az általános pszichiátriai ellátást érintő jogi és szakmai 
szempontokat vonultatjuk fel pszichiáter, orvosjogász, jogász és 
pszichológus előadóink segítségével (sürgősségi gyógykezelésbe vétel, 
bírói szemle, kórházból elbocsátás, cselekvőképességet érintő 
gondnokság alá helyezés, betegdokumentáció és pszichiátriai 
műhibaperek tanulságai, családi konfliktusok, gyermekvédelmi 
szempontok stb.). 
 
Részletes programunkat lsd.: OFTEX portál,  
ill. cme.pszichiatria@gmail.com 
 

Dr. Baran Brigitta egyetemi docens 
A Forenzikus Pszichiátriai Munkacsoport vezetője 

 
Előzetes a 2019 második félévi tanfolyamunkról: a családi 
rendszerben megjelenő igazságügyi pszichiátriai/pszichológusi-
gyermekvédelmi kérdéseket járjuk körül az érintett szakemberek 
(gyermekpszichiáter, pszichiáter, pszichológus, gyermekvédelmi 
hatóság, gyámhivatal, Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító 
Intézet, polgári peres bíró). 

 

Kérjük, hogy részvételi 
szándékát  

jelezze  
a tanfolyam 
adatlapján  

2019.  
márc. 14.-ig,  

a 
 www.oftex.hu 

oldalon! 
 
 

A program 
akkreditációs 

kódszáma: 
  

SE-TK 
 /2019.I/ 00203 

 
Pontszáma: 28  

 

 

Díja: 10.000.- Ft. 
 

Lehetőség van 1 napra 
is regisztrálni! 

 
A befizetésről a 

tájékoztatót lsd.: 
OFTEX portál! 

http://www.oftex.hu/

