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Büntetőjog
- Nullum crimen sine lege

- Nulla poena sine lege

 A bűncselekmény
Bűncselekmény az a szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a

társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.

Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely Magyarország állami,

társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti vagy veszélyezteti.

 Bűntett és vétség

A bűncselekmény bűntett vagy vétség. Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a

törvény két évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli el. Minden más

bűncselekmény vétség.
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Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki magatartásának következményeit kívánja, vagy e

következményekbe belenyugszik.

Gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja magatartásának lehetséges következményeit, de

könnyelműen bízik azok elmaradásában; úgyszintén az is, aki e következmények lehetőségét azért nem látja

előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.

Elkövetők a tettes, a közvetett tettes és a társtettes (tettesek), valamint a felbujtó és a bűnsegéd (részesek).

Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja.

Közvetett tettes az, aki a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását e cselekményért gyermekkor, kóros

elmeállapot, kényszer, fenyegetés miatt nem büntethető vagy tévedésben levő személy felhasználásával valósítja

meg.

Társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását, egymás tevékenységéről tudva,

közösen valósítják meg.

Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír.

Bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt.

A részesekre is a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni.
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Büntetések

 a) a szabadságvesztés,

 b) az elzárás,

 c) a közérdekű munka,

 d) a pénzbüntetés,

 e) a foglalkozástól eltiltás,

 f) a járművezetéstől eltiltás,

 g) a kitiltás,

 h) a sportrendezvények látogatásától való eltiltás,

 i) a kiutasítás.

Mellékbüntetés a közügyektől eltiltás.

Ha a bűncselekmény büntetési tételének felső határa három évi szabadságvesztésnél nem

súlyosabb, akkor szabadságvesztés helyett közérdekű munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás,

járművezetéstől eltiltás vagy kiutasítás, illetőleg e büntetések közül több is kiszabható.
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Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés

Orvosi műhiba

Aki foglalkozása szabályainak megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy

egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétséget követ

el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A büntetés

 a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot,

súlyos egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget,

 b)egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,

 c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember

halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.



A fogászati rendelő speciális jogrendszere 

Egészségügyi jellegű bűncselekmények

 Beavatkozás az emberi génállományba

Aki az emberi génállományon, magzati génállományon, illetőleg emberi embrió

génállományán a génállomány megváltoztatására irányuló beavatkozást végez, bűntettet

követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 Emberi ivarsejt tiltott felhasználása

Aki halottból vagy halott magzatból származó ivarsejtet az egészségügyről szóló törvényben

meghatározott emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásra használ fel, bűntettet

követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 Születendő gyermek nemének megválasztása

Aki a születendő gyermek nemének megválasztására irányuló beavatkozást végez, bűntettet

követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése

Aki emberen orvostudományi kutatást engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően végez,

bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
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 Embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése

Aki emberi embrión vagy ivarsejten az egészségügyről szóló törvényben meghatározott

engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően orvostudományi kutatást végez, vagy emberi

embriót kutatási célból hoz létre, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel

büntetendő.

 Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése

Aki beleegyezéshez, hozzájáruláshoz, illetőleg tájékoztatáshoz kötött a jogosult

beleegyezése, illetőleg hozzájárulása nélkül végez, vagy a jogszabályban előírt tájékoztatást

elmulasztja, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 Emberi test tiltott felhasználása

Aki emberi gént, sejtet, ivarsejtet, embriót, szervet, szövetet, halott testét vagy annak részét

jogellenesen megszerez, vagyoni haszonszerzés végett forgalomba hoz, vagy azzal

kereskedik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
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 Zaklatás

Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg
mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást
háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján
vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb
bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.

 Zsarolás

Aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy
valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön és ezzel kárt okoz, bűntettet követ el, és egy évtől öt
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 Rágalmazás

Aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy
ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ el, és egy évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.

 Becsületsértés

Aki mással szemben a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével
vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben, nagy nyilvánosság előtt a becsület
csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség
miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
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Kuruzslás

Aki jogosulatlanul, ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen az orvosi

gyakorlat körébe tartozó tevékenységet fejt ki, vétséget követ el és egy

évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés bűntett miatt

három évig terjedő szabadságvesztés, ha a kuruzslást az orvosi gyakorlatra

jogosultság színlelésével követik el.

Orvosi gyakorlatra jogosult az, akinek hazai egyetemen szerzett vagy külföldi egyetemen

szerzett és honosított (egyenértékűségi záradékkal ellátott) orvosi oklevele van, illetőleg az a

külföldi állampolgár, aki az egészségügyért felelős miniszter engedélye alapján oklevelének

honosítása nélkül fejthet ki orvosi tevékenységet, feltéve mindegyik esetben, hogy nem áll

az orvosi tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.



Polgári jog
Szerződések világa

Egészségügyi jogviszony

 Viszony- jogviszony

 Létrejötte: 

szóban – írásban – ráutaló magatartással

 Elnevezése: megbízási szerződés

 Felek: megbízó-megbízott 

 Tartalma: gondossági kötelem

 Hierarchia: nincs

 Mentesülés:  ha bizonyítja, hogy úgy

járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 
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Praxisjog
 Önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyről szóló

a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által

nyújtott egészségügyi ellátás;

 Praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az orvos részére adott önálló orvosi

tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi

tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.

 A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott

eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi

körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.

 A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység - törvényben meghatározott

kivétellel - csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben

folytatható.

 A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban

meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.
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Praxisjog-szerzés lehetséges módjai:

- eredeti 

- származékos

Eredeti szerzés: 

- A 2000. évi II. törvény erejénél fogva

- Betöltés útján

Származékos szerzés: 

- Adásvétel

- Csere

- Ajándékozás

- Öröklés
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Betegjogok

 Orvos-beteg viszony egyensúlya

Polgári jogi jogviszony = felek egyenrangúsága

Ha felborul, a jogalkotó beavatkozik. Miért és mikor borult fel az orvos-beteg                                 

viszony egyensúlya?
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A betegjogok minden embert megilletnek.

Minden betegcsoportra egyaránt 

vonatkoznak. Speciális szabályozást

csupán a pszichés működés zavarában és 

a fertőző betegségben szenvedőkre 

dolgoztak ki. 

Hogyan határozhat meg egy-egy

betegjogok terjedelme ? 

Korlátozhatók-e a betegjogok ?

Az Eü. tv-be foglalva 9 darab betegjog

jelenik meg 1998-tól. 

A betegjogok deklarálása mellett megjelenik

az orvos joga és kötelezettsége.
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 A megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog

 Az emberi méltóság tiszteletben tartásához való jog

 A kapcsolattartás joga

 Az intézmény elhagyásának joga

 A tájékoztatáshoz való jog

 Az önrendelkezéshez való jog

 Az ellátás visszautasításának joga

 Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

 Az orvosi titoktartáshoz való jog
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Az orvos jogai:

 A kezelőorvos joga, hogy a tudományosan elfogadott vizsgálati és
terápiás módszerek közül a hatályos jogszabályok keretei között szabadon
válassza meg az adott esetben alkalmazandó, általa, illetve az ellátásban
közreműködő személyek által ismert és gyakorolt, a rendelkezésre álló
tárgyi és személyi feltételek mellett végezhető eljárást.

 A választott vizsgálati és terápiás módszer alkalmazhatóságának feltétele,
hogy

a) ahhoz a beteg e törvény szabályai szerint beleegyezését adja, valamint

b) a beavatkozás kockázata kisebb legyen az alkalmazás elmaradásával
járó kockázatnál, illetőleg a kockázat vállalására alapos ok legyen.
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 A hozzá forduló beteg vizsgálatát a betegellátásban közvetlenül közreműködő orvos
megtagadhatja,

a) ha ebben más beteg ellátásának azonnali szükségessége miatt akadályoztatva van, vagy

b) a beteghez fűződő személyes kapcsolata miatt feltéve, hogy a beteget más orvoshoz
irányítja.

 Az orvos a beteg vizsgálatát és további ellátását megtagadja, ha erre saját egészségi állapota
vagy egyéb gátló körülmény következtében fizikailag alkalmatlan.

 Az orvos a beteg ellátását csak a vizsgálatát követően tagadhatja meg, amennyiben a
vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy

a) a beteg egészségi állapota orvosi ellátást nem igényel,

b) a beutaló orvos által javasolt vagy a beteg által kért kezelés szakmailag nem indokolt,

c) a szükséges ellátás nyújtásához az egészségügyi szolgáltatónál nincsenek meg a személyi,
illetve tárgyi feltételek és a beteget beutalja az ellátásra szakmailag illetékes egészségügyi
szolgáltatóhoz, vagy

d) a beteg állapota nem igényel azonnali beavatkozást és a vizsgálatot végző orvos a beteget
későbbi időpontra visszarendeli, illetőleg a b) pontban foglaltak szerint jár el.
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 Amennyiben a beteg vizsgálata alapján megállapítást nyer,
hogy a beutaló orvos által javasolt vagy a beteg által kért
ellátás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, az
orvos az ellátást megtagadja.

 Az orvos a beteg ellátását akkor is megtagadhatja, ha

 a) az adott ellátás erkölcsi felfogásával, lelkiismereti vagy
vallási meggyőződésével ellenkezik,

 b) a beteg együttműködési kötelezettségét súlyosan megsérti,

 c) vele szemben a beteg sértő vagy fenyegető magatartást
tanúsít, kivéve, ha e magatartását betegsége okozza,

 d) saját életét vagy testi épségét a beteg magatartása
veszélyezteti.



A fogászati rendelő speciális jogrendszere

A beteg kötelezettségei

A beteg köteles az ellátásában közreműködő

egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei

szerint együttműködni:

- tájékoztatás,

- rendelkezések betartása,

- a térítési díjat megfizetni,

- személyes adatait hitelt érdemlően igazolni,

- tiszteletben tartani más betegek jogait.



Kártérítő felelősség:

- Jogsértés (szakmai szabály megszegése)

- Felróhatóság (hibáztathatóság)

- Kár összege (vagyonban beállt 

értékcsökkenés, sérelemdíj)

- Okozati összefüggés
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Gazdasági jog
Egyéni vállalkozások:

- Egyéni vállalkozó

- Szabadfoglalkozású egyéni vállalkozó

Társas vállalkozások:

 Jogi személyiség: közkereseti társaság (kkt.), a betéti társaság (bt.), a

korlátolt felelősségű társaság (kft.) és a részvénytársaság (nyrt., vagy zrt.).

 Valamennyi gazdasági társaság cégnévvel rendelkezik. A gazdasági

társaság is jogképes cégneve alatt, jogokat szerezhet és kötelezettségeket

vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert

indíthat és perelhető.
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 Betéti Társaság alapítása

Legkevesebb két ember szükséges. Nincs kötelező alapítói vagyon. A beltag korlátlanul,

magánvagyonával is felel az esetleges tartozásokért. A bejegyzés költségei: cégbírósági

illeték 0 Ft, közzétételi díj 0 Ft, valamint az ügyvédi munkadíj.

 Korlátolt felelősségű társaság alapítása

Egy személy is megalapíthatja. A Kft. előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló

törzstőkével (jegyzett tőkével) jön létre, aminek jelenlegi minimuma: 3 MFt. A bejegyzés

költségei: cégbírósági illeték 0 Ft, közzétételi díj 0 Ft, valamint az ügyvédi munkadíj. A

társaság tagjai csak a társasági szerződésben megfogalmazott törzsbetéteik szolgáltatására és

az esetleg megállapított egyéb mellékszolgáltatás teljesítésére kötelesek. A társaság vagyona

által nem fedezett esetlegesen fellépő tartozásokért a tagok felelősséggel nem tartoznak. A

tagok törzsbetétei eltérő nagyságúak lehetnek, az egyes törzsbetétek nagysága viszont nem

lehet kisebb százezer forintnál. A nem pénzbeli hozzájárulást (apport) a társasági

szerződésben meghatározott időben és módon szükséges a társaság rendelkezésére

bocsátani.
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Egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban kerülhet sor:

1. Közfinanszírozott ellátás keretében

- Szolgálati munkaszerződés

- Közreműködő

- Önkéntes segítő

2. Magánfinanszírozott ellátás keretében

- 10 féle jogviszony



Szolgálati munkaszerződés

 A törvény hatálya az állami és az

önkormányzati fenntartású egészségügyi

szolgáltatóra, annak fenntartójára, valamint az

állami vagy önkormányzati fenntartású

egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi

szolgálati jogviszonyban álló személy (a

továbbiakban: egészségügyi szolgálati

jogviszonyban álló személy) jogállására terjed

ki.



2. A magánellátás keretében

 a) szabadfoglalkozás,

 b) egyéni egészségügyi vállalkozóként,

 c) társas vállalkozás tagjaként,

 d) közalkalmazotti jogviszonyban,

 e) munkaviszonyban,

 f) közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati 

jogviszonyban,

 g) szolgálati jogviszonyban,

 h) egyházi személyként,

 i) önkéntes segítőként,

 j) egyéni cég tagjaként.



162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési

rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal

szakorvosok támogatásáról

5. § (1) A szakképzés teljesítése érdekében

a) a támogatott szakképzés keretében a rezidens a szakképzésre akkreditált egészségügyi

szolgáltatóval egészségügyi szolgálati jogviszonyt,

b) a költségtérítéses szakképzés keretében a jelölt a munkáltatóval - az egészségügyi

tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a

továbbiakban: Eütev.) 17. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - az Eütev. 7. § (2)

bekezdés d), f), g) és k) pontja szerinti foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít.

2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes

kérdéseiről

7. § (2) Egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban kerülhet sor:

d) közalkalmazotti jogviszonyban,

f) közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati

jogviszonyban,

g) szolgálati jogviszonyban,
AZ ELSŐ SZAKKÉPZÉSHEZ AZ ÖNKÉNTES SZERZŐDÉS NEM ELISMERHETŐ !!



ENGEDÉLYEZÉS
A működés hatósági engedélyeztetése

Egészségügyi szolgáltatás: aki saját nevében, saját felelősségére szeretne 
rendelni, azt az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési 
engedély birtokában végezheti. 

 közreműködő: a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti 

egységének tevékenységéhez kapcsolódó, az egészségügyi szolgáltatás 

nyújtásában részt vevő személy vagy szervezet, amely közreműködői 

szerződés alapján, közvetlenül, működési engedély és felelősségbiztosítási 

szerződés birtokában, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató 

szervezeti egysége által nyújtott szakmában és a saját tulajdonában vagy 

használatában levő tárgyi eszközökkel, személyesen, vagy az általa 

foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő 

szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére a 

közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében nyújt egészségügyi 

szolgáltatást, azaz a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi és személyi 

feltételeket egyaránt biztosítja;



 személyes közreműködő: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy 

vagy szervezet, aki vagy amely a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a 

közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére 

személyesen nyújt egészségügyi szolgáltatást a közreműködést igénybe vevő szolgáltató 

szervezeti egysége által nyújtott szakmában, akként, hogy a felek között létrejött 

közreműködői szerződés alapján a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket kizárólag 

a a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató biztosítja, a személyes közreműködő pedig 

kizárólag személyi feltételeket biztosít;



A kibocsátott számlákra rá kell írni, hogy: „Kisadózó”. 

 

A KATA választásának feltétele , hogy az alábbi körülmények közül egynél több 

megvalósuljon: 

 

a) a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette, 

b) a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem olyan kifizetőtől 

szerezte, aki a kisadózónak a naptári évben 1 millió forintnál többet fizetett ki, 

c) a naptári évben 1 millió forintnál többet kifizető személy nem adhatott utasítást a 

tevékenység végzésének módjára vonatkozóan, 

d) a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll, 

e) a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az olyan kifizető 

bocsátotta a kisadózó rendelkezésére, aki a kisadózónak a naptári évben 1 millió forintnál 

többet fizetett ki, 

f) a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg. 

g) a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni 

vállalkozó a naptári év egészében a 2. § 8. pont a) vagy g) alpont szerint nem minősül főállású 

kisadózónak feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50 

százalékát olyan személytől szerezte, akivel/amellyel a kisadózó a naptári évben nem állt a 2. 

§ 8. pont a) vagy g) alpontban említett jogviszonyok egyikében sem.  



A KATA ADÓZÁS NEHÉZSÉGEI

Egy belföldi-külföldi kifizetőtől kapott bevétel 

évi 3 milliót meghaladó részére 40 % 

büntetőkata fizetendő,

Családi cég (kapcsolt vállalkozás) részére 

kiállított számla első forintja után 40 % 

büntetőkata fizetendő.



A fogászati rendelő speciális jogrendszere

Munkajog

 Tilos a rendeltetésellenes joggyakorlás, ami mások jogos érdekeinek csorbítására, 

érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, 

véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy ehhez vezet.

 A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály 

feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos 

gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

 A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely -

különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében 

elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó 

hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának 

veszélyeztetésére. 

 A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, 

jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon 

nem gyakorolhatja.



A fogászati rendelő speciális jogrendszere

 A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre.

A munkaszerződés alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása 

szerint munkát végezni, a munkáltató köteles a munkavállalót 
foglalkoztatni és munkabért fizetni.

A munkaszerződés a munkaviszonyra vonatkozó szabálytól a munkavállaló 

javára eltérhet.

A munkaszerződést írásba kell foglalni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a 

munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába 
lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat.

A munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló 

alapbérében és munkakörében. A munkaviszony tartamát a 

munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a munkaviszony 

határozatlan időre jön létre. 



A fogászati rendelő speciális jogrendszere

A munkavállaló munkahelyét a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek 

hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol munkáját szokás 

szerint végzi.

A munkaviszony - eltérő megállapodás hiányában - általános teljes napi 

munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. A felek a 

munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb 

három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő 

kikötése esetén a felek a próbaidőt - legfeljebb egy alkalommal -

meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem 

haladhatja meg a három hónapot.



A fogászati rendelő speciális jogrendszere

Az alapszabadság mértéke húsz munkanap.

 A munkavállalónak

 a) huszonötödik életévétől egy,

 b) huszonnyolcadik életévétől kettő,

 c) harmincegyedik életévétől három,

 d) harmincharmadik életévétől négy,

 e) harmincötödik életévétől öt,

 f) harminchetedik életévétől hat,

 g) harminckilencedik életévétől hét,

 h) negyvenegyedik életévétől nyolc,

 i) negyvenharmadik életévétől kilenc,

 j) negyvenötödik életévétől tíz munkanap pótszabadság jár.



A fogászati rendelő speciális jogrendszere

A közalkalmazotti jogviszony alanyai a munkáltató és a közalkalmazott.

Közalkalmazotti jogviszony

 a) büntetlen előéletű,

 b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá

 c) magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személlyel létesíthető.

A közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, 

illetve állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, 

valamint akadémiai tagság alapján fizetési osztályokba tagozódnak.  A fizetési osztályok 14 

fizetési fokozatot tartalmaznak.

Ha a munkáltató személye azért változik meg, mert a munkáltató egésze vagy egy része a 

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató 

átadásra kerülő szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott

közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik.



A fogászati rendelő speciális jogrendszere

 Az egészségügyi dolgozó által egy naptári héten valamennyi 
jogviszonya alapján végezhető egészségügyi tevékenység 
együttes időtartama 6 havi átlagban nem haladhatja meg a 
heti 60 órát, továbbá az egészségügyi tevékenység együttes 
időtartama egy naptári napon a 12 órát akkor sem 
haladhatja meg, ha az egészségügyi tevékenység végzésére 
párhuzamosan több vagy több fajta jogviszony keretében 
kerül sor. 

 Az egészségügyi tevékenység különböző jogviszonyokban 
eltöltött együttes időtartamának meghatározása során az 
ügyeleti feladatellátás tekintetében csak az azon belüli 
tényleges egészségügyi tevékenységvégzés időtartamát kell 
figyelembe venni.



 Az egészségügyi dolgozó jogosult bármely egészségügyi szolgáltatónál megbízási szerződés alapján a

szakmai kompetenciájába tartozó egészségügyi tevékenység ellátására.

 A szabadfoglalkozású jogviszony keretében működő egészségügyi dolgozó e tevékenységét az

egészségügyi hatóság egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélye és -

amennyiben az őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató nem követeli meg - a tevékenységével

esetlegesen okozott károk megtérítését biztosító kötelező felelősségbiztosítási szerződés megkötése

nélkül végezheti.

 A szabadfoglalkozású jogviszony keretében működő egészségügyi dolgozó az egészségügyi

tevékenységet az őt megbízó egészségügyi szolgáltató nevében végzi.

 A szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység egyéni vállalkozóként is folytatható. A

szabadfoglalkozásra jogosult egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói nyilvántartásban - bárki

számára ingyenesen és elektronikusan is elérhetően - fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó által folytatható

egészségügyi tevékenységet, és azt, hogy kizárólag szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységre

jogosult.

 A szabadfoglalkozásra jogosult egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatóként nem működhet, és

kizárólag személyesen, csak az egyéni vállalkozói tevékenységeként bejelentett egészségügyi

tevékenységet végezheti, alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot, tanulót nem foglalkoztathat,

közreműködőt nem vehet igénybe, nem tarthat fenn telephelyet, fióktelephelyet. Székhelyét azonban nem

köteles cégtáblával megjelölni.



A fogászati rendelő speciális jogrendszere

Minőségbiztosítás

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 121.§-a és az egészségügyi

szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.

ESzCsM rendelet 2012. július 1-től hatályos módosítása is megerősít, előírja, hogy

minden egészségügyi szolgáltatónak belső minőségügyi rendszert kell működtetnie.

A munka költségeit a MOK Fogorvosok Területi Szervezete magára vállalta, s az

elkészült, ISO alapokon nyugvó, a belső minőségügyi rendszernek megfelelő működési

rend-javaslatot - tagi szolgáltatásként - minden tagja számára térítésmentesen biztosítja.



www.kamara.fogorvos.hu/belsominosegugyirendszer

Felhasználó = Az Ön orvosi pecsétszáma 

Jelszó = Az Ön teljes születési ideje (év,hó,nap) arab számokkal, pontok nélkül 

egybe írva /pl.:19920918/

A honlapra feltett anyag természetesen ajánlásnak tekintendő, a belső minőségügyi

rendszer kialakítására vonatkozó egyfajta javaslat. Amennyiben az egészségügyi

szolgáltató úgy dönt, hogy minőségügyi rendszere kidolgozásához ezt használja fel, ki

kell egészíteni a szolgáltató egyéni specifikumaival, és elengedhetetlen a szükséges

dokumentáció vezetése, valamint a rendszer folyamatos gyakorlati alkalmazása.

http://www.kamara.fogorvos.hu/belsominosegugyirendszer








Hálapénz elleni küzdelem

KÖZSZFÉRÁBAN:

Integritás vizsgálat

50 kiképzett ügynök bedrótozva-bekamerázva
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