1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni, amennyiben sürgős
szükség vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli, illetve arról tudomást szerez.

Az egészségügyi ellátáshoz való jog
Az emberi méltósághoz való jog
A kapcsolattartás joga
A gyógyintézet elhagyásának joga44
megnevezett személyt, ennek hiányában a törvényes képviselőt kell értesíteni. Amennyiben a
betegnek a támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogatója van és annak
feltüntetését az egészségügyi dokumentációban kérte, a gyógyintézet elhagyásának tényéről a
támoga

A tájékoztatáshoz való jog
Az önrendelkezéshez való jog
Az ellátás visszautasításának joga
Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
Az orvosi titoktartáshoz való jog

A beteg kötelezettségei
26. § (1)73 A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az
erre vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét.
,

A beteg jogainak érvényesítése
A beteg panaszainak kivizsgálása
A betegjogi képviselő és a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi
képviselőt foglalkoztató szerv81

A közvetítői tanács

.

III. Fejezet
NÉPEGÉSZSÉGÜGY
Egészségfejlesztés
Család- és nővédelmi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Sportegészségügyi gondozás
Környezet- és település-egészségügy

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy
Sugáregészségügy
Munkaegészségügy
Járványügy

Védőoltások
Járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok
59. § (1) A járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálat célja a fertőző megbetegedések korai
felismerése, azok forrásainak felkutatása, valamint a fertőzés veszélyének elhárítása.
(2) A miniszter rendeletben határozza meg azokat a fertőző betegségeket, amelyek megelőzése
érdekében az egészségügyi államigazgatási szerv154
a) a lakosság egészének,
b) a lakosság egyes csoportjainak,
c) egy meghatározott terület lakosságának,
d) munkahelyi, család vagy más közösség tagjainak,
e) külföldről érkező személyeknek,
f) fertőző beteggel vagy fertőzöttekkel érintkezett személyeknek
kötelező szűrővizsgálatát rendelheti el.

A fertőző betegek bejelentése
Kötelező orvosi vizsgálat
Járványügyi elkülönítés

Járványügyi megfigyelés és járványügyi zárlat
Járványügyi ellenőrzés
Személy felkutatása járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében184
Fertőző betegek szállítása
Fertőtlenítés
Rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtása
Egyéb járványügyi intézkedések
,

IV. Fejezet
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK RENDSZERE
1. Cím
Működési elvek
2. Cím
A megelőző ellátások
A fertőző betegségek megelőzése
A szűrővizsgálatok

Az egyéni kockázati tényezőkön alapuló megelőzés
A magzat egészséges fejlődésének ellenőrzése és a várandós anya
egészségi állapotának védelme
3. Cím
Az egészségügyi ellátórendszer
Az alapellátás
Járóbeteg-szakellátás

Fekvőbeteg-szakellátás
4. Cím
Egyéb egészségügyi ellátások
Ügyeleti ellátás
Mentés
Betegszállítás
Ápolás
Egyes különleges ellátási igényt kielégítő egészségügyi szolgáltatások216
.

A haldokló beteg gondozása
Rehabilitáció
Orvostechnikai eszközellátás
Gyógyszerellátás
Pszichoterápia és klinikai szakpszichológia

VI. Fejezet
AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Az egészségügyi dolgozók ellátási kötelezettsége
125. § Sürgős szükség esetén az egészségügyi dolgozó - időponttól és helytől függetlenül - az
adott körülmények között a tőle elvárható módon és a rendelkezésére álló eszközöktől függően az
arra rászoruló személynek elsősegélyt nyújt, illetőleg a szükséges intézkedést haladéktalanul
megteszi. Kétség esetén a sürgős szükség fennállását vélelmezni kell.

Vizsgálati és terápiás módszerek megválasztása
Az ellátás megtagadásának joga
Tájékoztatási kötelezettség
Dokumentációs kötelezettség

Titoktartási kötelezettség
138. § (1) Az egészségügyi dolgozót, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre
irányuló jogviszonyban álló más személyt minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos,
valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény
vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy
az adatokat közvetlenül a betegtől, vizsgálata vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az
egészségügyi dokumentációból vagy bármely más módon ismerte meg.
(2) A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott
vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő.

VII. Fejezet
AZ ÁLLAM FELELŐSSÉGE A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁÉRT,
AZ EGÉSZSÉGÜGY SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA
1. Cím
Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért
141. § (1)392 Az állam - az e törvényben meghatározott keretek között - felelős a lakosság
egészségi állapotáért, különösen azért, hogy az egészséghez szükséges feltételrendszer
kialakításával lehetővé váljon a közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk védelme és
fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékű helyreállítása.
(2) Az állam felelősségének tartalma:
a) az egyén egészségügyi ellátáshoz való joga gyakorlásához az egészségügyi ellátórendszer
megfelelő mennyiségű, minőségű, eloszlású, összetételű és hatékonyságú működése általános
(szervezési, intézményi, oktatási, kutatási) feltételeinek megteremtése, működtetésének
biztosítása,
b) az egyén egészségügyi ellátáshoz való joga gyakorlásához a kötelező egészségbiztosítási
rendszer működtetésének biztosítása,
c) az emberi méltóság és az önrendelkezési jog teljes körű védelme és biztosítása az
egészségügyi intézményrendszer működése során,
d) az egészségpolitikai cél-, feladat- és eszközrendszer meghatározása és érvényesítése.
(3) Az állam felelőssége körében az állam kötelezettségét képezi különösen
a)393 az egészségfejlesztés alapvető feltételeinek biztosítása,
b) az egészségügyi ellátórendszer, az egészségügyi ellátási kötelezettség és felelősség
meghatározása,
c) az egészségpolitika céljait szolgáló finanszírozási, fejlesztési és információs rendszer
kialakítása és fejlesztése,
d) az egészségügyi szolgáltatások szakmai feltételrendszerének meghatározása, ideértve az
egészségügyi szolgáltatások minőségének biztosítását és ellenőrzését is,
e) az egészségügyi képzés, szakképzés és továbbképzés rendszerének szabályozása,
feltételeinek biztosítása,
f) az egészségügyi kutatási tevékenység támogatása, szervezése és koordinálása,
g) az egészséges életmód választásához szükséges ismereteknek az oktatási rendszerbe történő
integrálása,
h) az e törvényben meghatározott esetekben a közérdek védelme az egyéni érdekekkel
szemben,
i) az egyéni és a társadalmi érdekek összehangolása a ritka, a kiemelkedő költségigényű, illetve
az új módszerek és eljárások alkalmazásánál,
j)394 az egészségügyi válsághelyzeti ellátás, a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás,
k) a népegészségügyi és az egészségügyi igazgatási tevékenység feltételeinek biztosítása,

l)395

(4)396 Az állam felelőssége körében az egészségügyi szakellátások tekintetében az állam
kötelezettségét képezi
a) a fekvőbeteg-szakellátás és a járóbeteg-szakellátás feltételrendszerének meghatározása,
b) az egészségügyi szakellátási felelőssége alapján a fekvőbeteg-szakellátásról és a járóbetegszakellátásról való - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvényben foglaltak
szerinti - gondoskodás,
c) az egészségügyi szakellátási kötelezettsége részeként a 152. § (3) bekezdése szerinti
egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettség alapján és a nem állami, illetve nem
önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről szóló törvényben meghatározott egészségügyi szakellátási feladata alapján el nem
látott fekvőbeteg- és járóbeteg-szakellátási feladatok ellátásának biztosítása.
142. §397 (1) Az állam a (2)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az éves
költségvetési törvényben meghatározott módon - a központi költségvetésben és az
Egészségbiztosítási Alap költségvetésében biztosítja a megfelelő szintű és minőségű egészségügyi
ellátások működésének fedezetét.
(2)398 Az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony előzetes igazolása nélkül, az e törvényben és
a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével - az alapcsomag részeként - kell biztosítani a
Magyarország területén tartózkodó személy részére
a) a járványügyi ellátások közül
aa) a kötelező védőoltást (kivéve a külföldre történő kiutazás miatt szükséges védőoltást),
ab) a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot,
ac) a kötelező orvosi vizsgálatot,
ad) a járványügyi elkülönítést,
ae) a fertőző betegek szállítását,
b) a mentést, amennyiben az adott személy a 94. § (2) bekezdése szerint azonnali ellátásra
szorul,
c) sürgős szükség esetén a külön jogszabályban meghatározott ellátásokat.
(3) Ha törvény kivételt nem tesz, az e törvényben foglalt ellátások és feladatok közül a központi
költségvetésben kell biztosítani
a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátások,
b) a (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ellátások máshonnan meg nem térülő,
c) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező várandós és gyermekágyas anya részére a családés nővédelmi gondozás keretében
ca) az egészségi állapotának védelmét és magzata egészséges fejlődésének ellenőrzését
szolgáló szűrővizsgálatok,
cb) a magzat egészséges fejlődését biztosító életmódról való tájékoztatás,
cc) a szülésre, szoptatásra és csecsemőgondozásra való felkészítés,
d) az (5) bekezdésben meghatározott személy részére az állami érdekből végzett orvosbiológiai
kutatások keretén belüli gyógyító célú eljárások alkalmazásával kapcsolatos ellátások,
e)399 a Magyarország területén tartózkodó személy elhalálozását követően a halottvizsgálat,
illetve a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal összefüggő ellátások,
f) a vérellátás megszervezése, valamint a vér rendelkezésre állása,
g) a 35-36. §-ban foglalt népegészségügyi feladatok,
h) az elsődleges megelőzést szolgáló népegészségügyi feladatok közül a g) pontban foglaltakon
túl az egészség fejlesztése, az egészségnevelés szervezése, a családtervezési tanácsadás,
i)400 az egészségügyi válsághelyzeti ellátás,
j) a Magyarországon lakóhellyel rendelkező személy részére nyújtott, a 196. § b) és c) pontja
szerinti sürgősségi és kötelező gyógykezelés máshonnan meg nem térülő,
k)401 az egészségügyi ágazati szakmai képzések támogatásának,
l) az e törvény alapján az államot terhelő kártalanítási kötelezettségek teljesítése,
m) az e törvény alapján az államot terhelő megtérítési kötelezettségek teljesítése [70. §],
valamint
n) a külön törvényben vagy törvényi felhatalmazás alapján kormányrendeletben meghatározott
feladatok költségének fedezetét.
(3a)402 Az egészségbiztosítási szerv - az E. Alapnak e címen adott költségvetési hozzájárulás
előirányzatának erejéig - finanszírozza az adott egészségügyi szolgáltatásra meghatározott
finanszírozási rendszer szerint

a) a (2) bekezdés a) pontja alapján végzett szolgáltatásokat, amennyiben a kötelezően elrendelt
járványügyi intézkedést az egészségbiztosítási szervvel szerződött egészségügyi szolgáltatónál
foganatosítják,
b) az a) pont szerinti ellátásokkal összefüggő egészségügyi szolgáltatásokat,
c) a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott ellátások máshonnan meg nem térülő költségét,
d) a (3) bekezdés c) pontjában foglalt szolgáltatásokat, és
e) a (3) bekezdés g) pontja alapján végzett egészségügyi szolgáltatásokat.
(4) Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésén keresztül kerül biztosításra a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Ebtv.)
meghatározott egészségbiztosítási ellátások fedezete.
(5) A (3) bekezdés d) pontja szerinti ellátásra - a központi költségvetés terhére - a
Magyarországon lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár és a vele
biztosítási jogviszony tekintetében egy elbírálás alá eső, továbbá nemzetközi szerződés alapján az
ellátásra jogosult nem magyar állampolgár jogosult. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az
egészségügyi ellátás finanszírozása tekintetében e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni magyar
állampolgár külföldön végzett szervtranszplantációjára is.
(6) Az az egészségügyi szolgáltatás, amely költségének fedezete e törvény és az Ebtv. alapján a
központi költségvetésben és az Egészségbiztosítási Alapon keresztül sincs biztosítva, az
egészségügyi szolgáltató által - külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével - meghatározott
térítési díj ellenében vehető igénybe.

2. Cím
Az egészségügy szervezése és irányítása
143. §403 Az egészségügy szervezésével és irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért,
valamint az ezekkel összefüggő jogok gyakorlásáért és kötelezettségek teljesítéséért való
felelősség - az e törvényben foglaltaknak megfelelően - az Országgyűlést, a Kormányt, a
minisztert, az egészségügyi államigazgatási szervet, a helyi önkormányzatokat, az egészségügyi
szolgáltatók további fenntartóit, az egészségbiztosítási szerveket, valamint a térségi
egészségszervezési államigazgatási szervet terheli.

A helyi önkormányzatok feladatai
152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

Egészségügyi intézmények fenntartása

VIII. Fejezet
AZ EMBEREN VÉGZETT ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK
IX. Fejezet
AZ EMBERI REPRODUKCIÓRA IRÁNYULÓ KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK, AZ
EMBRIÓKKAL ÉS IVARSEJTEKKEL VÉGZETT KUTATÁSOK, A MŰVI
MEDDŐVÉ TÉTEL

X. Fejezet
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA
1. Cím
Pszichiátriai betegek jogaira vonatkozó különös szabályok
2. Cím
Pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelése
Az önkéntes gyógykezelés
197. §542 (1) A gyógykezelés akkor tekinthető önkéntesnek, ha abba a cselekvőképes beteg a
15. § (5) bekezdés szerint a pszichiátriai intézetbe történő felvétele előtt beleegyezett.

Sürgősségi gyógykezelés
199. § (1)547 Ha a pszichiátriai beteg közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, és ez csak
azonnali pszichiátriai intézeti gyógykezelésbe vétellel hárítható el, az észlelő orvos közvetlenül
intézkedik a beteg megfelelő pszichiátriai intézetbe szállításáról. A beteg beszállításánál szükség
esetén a rendőrség közreműködik.

Kötelező gyógykezelés
200. § (1)549 A bíróság annak a pszichiátriai betegnek a kötelező intézeti gyógykezelését rendeli
el, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, de sürgősségi gyógykezelése nem indokolt.

XI. Fejezet
SZERV- ÉS SZÖVETÁTÜLTETÉS
XII. Fejezet
A HALOTTAKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
XIII. Fejezet
VÉRELLÁTÁS
XIV. Fejezet603
EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETI ELLÁTÁS604
228. §605 (1)606 Egészségügyi válsághelyzet idején a betegek ellátása az egészségügyi
válsághelyzeti ellátás keretében történik.

XV. Fejezet

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG
233. § (1) E fejezet alkalmazásában egészségügyi szakértői tevékenység - a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel - az egészségügyi szakismeretet igénylő tények vagy egyéb körülmények
megállapítása, megítélése útján szakvélemény adása.

