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Tisztelt Érdeklődők! Kedves Munkatársak! 
 
 
 
Sajátos műfajú dokumentumot olvashatnak, tanulmányozhatnak mindazok, akik ezt a kötetet 
kézbe veszik. 
 
Szabályokká nemesedett tapasztalatot, külföldi szakértőkkel is megkonzultált módszertani 
útmutatót, de még a Közalapítvány Kuratóriuma által minden tekintetben jóváhagyott 
esetmegoldási példákat tartalmazó kézikönyvet sem voltunk képesek fél-egy éves 
működésünk bázisán létrehozni, bár jól tudjuk, hogy mind a jogvédőknek, mind pedig a 
szolgáltatóknak milyen nagy szüksége lenne erre. 
 
De velük, valamint a páciensekkel és a kliensekkel együtt erősen reméljük, ez sem késik 
majd! 
 
Most, az indulás első lépéseit megtéve csupán arra vállalkozhattunk, hogy az év végi 
továbbképzésen résztvevő munkatársaink elmondják, megvitatják, leírják és közreadják 
azokat a tipikusnak, vagy problémásnak tekinthető eseteket, amelyekkel eddig találkoztak. 
 
Teszik ezt azért, hogy újra megbeszélhessük, azért, hogy vitákat, eszmecseréket generáljunk, 
azért, hogy a helyes gyakorlatot kiérlelhessük, és a hibáinkat kijavíthassuk. 
 
Kérem, ebben a mérlegelő, vitatkozó szellemben olvassák, tanulmányozzák és vitassák meg a 
következő oldalakat.  
 
Szívesen vesszük, ha észrevételeiket, javaslataikat eljuttatják hozzánk, vagy a jogvédelem 
területén dolgozó képviselőinkhez. 
 
 
 
                                                                                        Dr. Csehák Judit 

                                                            a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi 
                                                                                         Közalapítvány elnöke 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esetfeldolgozás 
 
 
Könyvünk valamennyi fejezetében, minden eset feldolgozásánál hasonló módszert követtünk. 
Ezzel egyrészt az a célunk, hogy áttekinthető szerkezetet kölcsönözzük az írásműnek, 
másrészt, hogy elősegítsük egy rutinszerű gyakorlat kialakulását a jogvédelmi képviselők 
munkájában, a jogalkalmazásban, illetve a szolgáltatók gyakorlatában. 
 
Eszerint a jogvédő feladata, a konkrét eset megismerését követően: 

1. az esetleírás;  
2. a probléma definiálása; majd ezt követően annak megállapítása, hogy 
3. milyen alkotmányos jogokat érint az ügy; 
4. milyen –általános vagy speciális - alanyi jogok szenvedtek sérelmet az eset kapcsán; 
5. milyen intézkedéseket tehet, illetve mulasztott el a szolgáltató; 
6. milyen intézkedéseket tehet a jogvédő; 
7. milyen eljárási lépéseket tesz a jogvédelmi képviselő és 

milyen tanulsággal járt az eset, milyen megállapításokat vonhatunk le belőle. 
 
A könyvben szereplő minden eset azonban egyedi, általános érvényű következtetéseket 
levonni belőlük nem célszerű. A jogvédő munkája során akkor jár el helyesen, ha minden 
problémát egyedileg kezel, törekszik az eset körülményeinek alapos feltárására, és eljárása 
során mindenkor az érintettek érdekeit tartja szem előtt. 
  
 
A könyvben megjelentetett esetek a Pfitzer Gyógyszergyár támogatásával szervezett 
betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők továbbképzésének anyagát adták, amelyek 
feldolgozására kiscsoportokban került sor, a 2004. október 2. és december 10. között 
szervezett tanfolyamokon. 
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I. fejezet 
Az egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek jogai és jogsérelmei 

 
 
 
I. Eset: Szakrendelőben 
 
Esetismertetés: 
Középkorú hölgy a kórház nőgyógyászati ambulanciáját 10:45 –kor, a számára előjegyzett 
időpontban kereste fel. Egy órányi türelmes várakozás után sem szólították vizsgálatra. 
Időnként ugyan a rendelőből fehérköpenyesek jöttek–mentek, de csak a várakozó betegek 
száma nőtt. Délben a szakrendelő személyzete ebédelni ment, majd fél óra elteltével 
visszatértek, és az aznapi ebéd ehetetlenségét taglalták. 12:45 -kor kinyílt a rendelő ajtaja, és 
az asszisztens hangosan kiáltotta a páciens nevét a folyosón.  
A rendelőben a vizsgálószék úgy volt elhelyezve, hogy azt a helyiség többi részétől nem 
választották le, így a vizsgált személyt bárki ide belépő láthatta. A nőgyógyászati vizsgálat 
elkezdődött, és ekkor megjelent a szomszéd szakrendelő két dolgozója, és hangosan 
beszélgetni kezdtek. A beszélgetésükbe a vizsgálatot végző orvos is bekapcsolódott. A 
vizsgálatot követően a páciens felöltözött, és helyet foglalt, hogy az orvosával 
megbeszélhesse a további teendőit. A megbeszélés során az orvos mobiltelefonja két ízben 
csörgött, és az orvos azonmód le is tárgyalta az éppen folyamatban lévő lakásfelújításából 
adódó problémákat. E közben felírta a szükséges gyógyszert, majd az asszisztens átadta az 
ellátásról szóló dokumentumot, és nyomatékosan közölte, hogy a vizsgálat befejeződött. A 
középkorú hölgynél két hét elteltével éjjel 23 óra körül vérzés jelentkezett, ijedtségében 
azonnal felkereste a kórház sürgősségi ambulanciáját, ahol fogadták, de a vizsgálat után nyers 
hangnemben kioktatták, hogy máskor ilyen problémával éjjel ne zaklassa az orvosokat, hisz 
annál, aki hormongyógyszert szed, a kezdeti időszakban jelentkezhet ilyen jellegű vérzés.  
A panaszos a betegjogi képviselőhöz fordult, és írásbeli megbízást adott, hogy az ügyében 
eljárjon. 
 
A probléma definiálása: 

• A beteg indokolatlan várakoztatása az előjegyzett időponthoz képest. 
• A beteg behívását az asszisztens nem körültekintően végezte. 
• A nőgyógyászati rendelő kialakítása nem megfelelő, nincs tekintettel a beteg 

szeméremérzetére. 
• Illetéktelen személyek jelenléte a vizsgálat alatt. 
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• A vizsgálat során elvárható bizalmas légkör megzavarása mobiltelefon magán célú 
használatával. 

• Az orvos tájékoztatásának hiánya a felírt gyógyszer várható mellékhatásairól. 
• Egészségügyi dolgozók nem megfelelő hangneme, stílusa. 

 
A jogsérelem kivizsgálása során alkalmazott jogszabályok:  
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. törvény, (a továbbiakban: 
Alkotmány). 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, (a továbbiakban: Eütv.) 
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. Törvény, (a továbbiakban: Eü.adv.tv.) 
 
Milyen alkotmányos jogok sérültek? 
Az Alkotmány: 

• 8. §-ának (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen 
és elidegeníthetetlen alapvető jogait. Ezek tiszteletben tartása és védelme az állam 
elsőrendű kötelessége. 

• 54. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett 
joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet 
önkényesen megfosztani. 

• 70/D. § (1) bekezdése értelmében a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a 
lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.  

• 70.§ (2) bekezdése szerint ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az 
egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres 
testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével 
valósítja meg. 

 
Mely betegjogok sérültek? 
Az Eütv. az un. betegjog deklarálásával biztosítja a személyhez fűződő jogok érvényesülését 
az egészségügyi ellátás területén. A betegjog mindazon jogosultságok összessége, amelyek az 
egészségügyi ellátás során az azt igénybe vevő személyt megilletik, függetlenül attól, hogy az 
ellátást igénybe vevő személy betegsége miatt, vagy más okból kerül kapcsolatba az 
egészségügyi ellátással. Jogszabályok biztosítják a betegek Alkotmányban is rögzített 
alapvető emberi és állampolgári jogait, valamint ezeknek a jogoknak érvényesülését és 
érvényesítését az egészségügyi ellátás során. 
 
A fent ismertetett esetben a beteg alábbi jogai sérültek:  

• Az emberi méltósághoz való jog: 
Az Eütv. 10. §-ának (1) bekezdése szerint az egészségügyi ellátás során a beteg emberi 
méltóságát tiszteletben kell tartani. A 10.§ (7) bekezdése alapján a beteg ellátása során 
szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre és a szakmailag indokolt 
mértékben távolítható el. 
A betegnek joga van ahhoz, hogy az egészségügyi ellátás során, vele tisztelettel, 
megbecsüléssel bánjanak, ne használjanak nyers, durván kioktató hangnemet. Biztosítani kell 
a négyszemközti vizsgálatot, azt, hogy a vizsgáló helyiség feltételei is erősítsék az orvos – 
beteg kapcsolat bizalmas jellegét, tekintettel kell lenni az emberi szeméremérzetre.  
Az Eü tv. 10.§-ának (6) bekezdése alapján a beteget csak méltányolható okból és ideig szabad 
várakoztatni. Az időpontra történő előzetes bejelentkezés célja a várakozási idő csökkentése 
lenne, ennek ellenére a napi gyakorlat felülírhatja a szabályozás érvényességét, de akkor ezt a 
várakozók számára indokolni kell. 
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• Az orvosi titoktartáshoz való jog: 

Az Eütv. 25. §-ának (1) bekezdése alapján a beteg jogosult 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. A 25.§ (2) bekezdése szerint a betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy 
betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki 
egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. A 25.§ (5) bekezdése 
értelmében a betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak azok a 
személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek 
jelenlétéhez a beteg hozzájárult, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik. A 25.§ (6) 
bekezdése szerint a betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálatára és kezelésére olyan 
körülmények között kerüljön sor, hogy azt beleegyezése nélkül mások ne láthassák, illetve ne 
hallhassák, kivéve, ha a sürgős szükség és a veszélyeztető állapot esetén ez elkerülhetetlen. 
 
Az Eü. adv. tv. 17. §-ának  (1) bekezdése szerint az egészségügyi szakemberképzés céljából 
[4. § (2) bekezdés a) pont] - a betegellátó és a (2) bekezdés kivételével - az érintett (törvényes 
képviselője) hozzájárulásával lehet jelen a gyógykezelés során orvos, orvostanhallgató, 
egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi főiskola, egészségügyi szakiskola vagy 
egészségügyi szakközépiskola hallgatója, valamint tanulója. A 17.§ (2) bekezdése szerint az 
egészségügyi ellátó hálózat egészségügyi szakemberképzésre kijelölt intézményeiben az 
érintett (törvényes képviselője) (1) bekezdés szerinti hozzájárulására nincs szükség. Erről az 
érintettet (törvényes képviselőjét) fekvőbeteg-intézmény esetén legkésőbb az intézménybe 
történő beutaláskor, beutaló hiányában a felvételt közvetlenül megelőzően, az egészségügyi 
ellátó hálózat egyéb intézményei esetén legkésőbb a gyógykezelés megkezdése előtt 
tájékoztatni kell. 
A panaszolt esetben az asszisztens, a várakozók közé kiáltotta a beteg nevét, és a vizsgálóban 
arra illetéktelen személyek tartózkodtak a beteg vizsgálata idején. Az egészségügyi ellátás 
során az egészségügyi-, illetve személyes adatokat bizalmasan kell kezelni, úgy, hogy 
illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Jelen esetben a vizsgálat során a beteg nem járult 
hozzá ahhoz, hogy vizsgálatánál kezelő orvosán kívül, mások is jelen lehessenek, és esetében 
erre az Eü.adv.tv. sem biztosított lehetőséget.  A vizsgálatra nem olyan körülmények között 
került sor, hogy azt mások ne lássák, illetve az ott elhangzottakat ne hallhassák.  
 

• A tájékoztatáshoz való jog: 
Az Eütv. 13. §-ának (1) bekezdése szerint a beteg jogosult a számára egyéniesített formában 
megadott teljes körű tájékoztatásra. A 13.§ (2) bekezdés alapján a betegnek joga van arra, 
hogy részletes tájékoztatást kapjon:  

a) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is,  
b) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,  
c) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges 

előnyeiről és kockázatairól,  
d) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,  
e) döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében,  
f) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,  
g) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,  
h) a további ellátásokról, valamint  
i) a javasolt életmódról.  

A 13.§ (3) bekezdése értelmében a betegnek joga van a tájékoztatás során és azt követően 
további kérdezésre. 
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Az Eütv. 14.§-ának (3) bekezdése alapján a tájékoztatás joga a beteget akkor is megilleti, ha 
beleegyezése egyébként nem feltétele a gyógykezelés megkezdésének. 
 
A fent ismertetett esetben a beteg nem kapott részletes tájékoztatást az egészségi állapotáról, 
beleértve annak orvosi megítélését is. Úgyszintén elmaradt az alkalmazott gyógyszer hatására, 
mellékhatására, alkalmazási módjára és idejére vonatkozó felvilágosítás, miközben az 
alkalmazott terápia vonatkozásában a kezelőorvosnak utasítást kellett volna adnia betegének.  
A kérdezés jogával sem élhetett a beteg, mert az asszisztens határozottan befejezettnek 
nyilvánította a vizsgálatot. 
A tájékoztatáshoz való jog a beteg részére jogosultság, az orvos számára kötelezettség. A 
szóbeli tájékoztatás az írásos formában előre elkészített segédanyagok átadásával sem lett 
volna helyettesíthető.  
 
Milyen intézkedést mulasztott el a szolgáltató? 
A betegek előjegyzett időpontra történő behívásának rendszere nem volt megfelelő. 
A rendelő és vizsgáló műszaki kialakítása nem tette lehetővé a jogszabályban megfogalmazott 
emberi méltósághoz való jog megvalósítását. 
Munkafegyelem betartatása nem megoldott, így az egészségügyi dolgozók munkaidőben 
elhagyták beosztási helyüket, más rendelésen illetéktelenül tartózkodtak. 
Mobiltelefon munkahelyen történő használatát helyi előírás nem szabályozta. 
A szakmai protokollban is előírt tájékoztatási kötelezettség betartásának belső ellenőrzése 
hiányzott. 
 
Milyen intézkedést tehet a betegjogi képviselő? 
Az Eütv. 30. §-ának (1) bekezdése alapján a betegjogi képviselő a (2)-(5) bekezdésekben 
foglaltaknak megfelelően ellátja a betegek e törvényben meghatározott jogainak védelmét, és 
segíti őket jogaik megismerésében és érvényesítésében.  
A 30.§ (2) bekezdése értelmében a betegjogi képviselő tevékenysége különösen az alábbiakat 
foglalja magában:  

a.) segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását,  
b.) a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató 

vezetőjénél, fenntartójánál, illetve - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - 
eljár az arra illetékes hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget az egészségügyi 
szolgáltatónál.   

A 30.§ (3) bekezdése szerint a betegjogi képviselő egyedi ügyekben kizárólag a betegtől 
kapott meghatalmazás keretei között járhat el. 
Az Eütv. 31. §-ának (1) bekezdése alapján a betegjogi képviselő - az ellátás zavartalanságát 
nem veszélyeztetve - illetékességi körében jogosult:  

a) az egészségügyi szolgáltató működési területére belépni,  
b) a vonatkozó iratokba betekinteni, 
c) az egészségügyben dolgozókhoz kérdést intézni. 

Az Eütv.  a betegjogi képviselő jogvédő (betegek törvényben biztosított jogainak védelmét 
látja el) és segítő (betegek megismerjék jogaikat és azokat gyakorolni is tudják) feladatait 
határozza meg. Jelen esetben a beteg konkrét ügyben való segítségnyújtást kért, és írásbeli 
meghatalmazást adott a betegjogi képviselőnek az eljárásra. 
 
Alapvető jogosultsága a betegjogi képviselőnek, hogy kérdéseket tehet fel az egészségügyi 
dolgozóknak, és aktívan részt vesz a panasz kivizsgálási eljárásban. 
 
Milyen eljárási lépések alkalmazhatók? 
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A betegjogi képviselő eljárásának kezdetekor általános érvénnyel javasolható a panasz 
alapjául szolgáló események valószínűsítése a panaszos által bemutatott, vagy a szolgáltató 
intézményben rendelkezésre álló dokumentáció alapján. A valószínűsített események 
határozzák meg a továbbiakban alkalmazandó konkrét lépéseket. 
Szükséges a jogszabályok vonatkozó részeinek kigyűjtése és elengedhetetlen a helyi 
szabályzatok vonatkozó rendelkezéseinek megismerése. A panasz kivizsgálását követő 
javaslatok megtételekor a jogszabályi követelményeket az egészségügyi szolgáltató objektív 
körülményeihez, lehetőségeihez, adottságaihoz kell igazítani. 

 
A meghatalmazás birtokában és annak keretei között, a betegjogi képviselő panaszt tehet az 
érintett szakrendelés vezetőjénél. A nőgyógyászati szakrendelő érintettjeinek bevonásával, 
párbeszédre törekedve, javaslataival rendezheti a felmerült jogsérelmeket. Amennyiben az 
egészségügyi szolgáltató nem partner a jelzett probléma gyors, helyben történő 
megoldásában, a betegjogi képviselő fordulhat az egészségügyi szolgáltató fenntartójához, 
illetve az illetékes szakhatóságokhoz. 

 
A jelen panaszos ügy esetében – a kivizsgálást követően – a betegjogok érvényesíthetősége 
érdekében a betegjogi képviselő az alábbi azonnali intézkedések megtételét javasolja: 

• A nőgyógyászat asszisztens szóbeli figyelmeztetése, hogy a szakrendelőben a 
betegek névszerinti behívását végezze körültekintőbben. 

• A vizsgálat körülményeit meg kell változtatni: vizsgálószék paravánnal vagy 
minimum függönnyel történő leválasztása. 

• A beteg vizsgálatakor illetéktelen személy a helyiségben nem tartózkodhat. 
• A két vizsgáló közötti ajtó, ha a vizsgálók bármelyikében beteg tartózkodik, zárva 

tartandó. 
• A rendelési idő, illetve az előjegyzési időpontok jobb munkaszervezéssel 

pontosabban tartandók. 
• A betegtájékoztatás tartalmi és alaki követelményeire fokozottan oda kell figyelnie 

a kezelő orvosnak. 
• A sürgősségi ambulancián az érintett dolgozót figyelmeztetni kell, az udvariatlanul 

sértő hangnem használatáért. 
• A kezelő orvost figyelmeztetni kell a mobiltelefon helyes használatára. Az 

asszisztens és az orvos figyelmeztetésére, mint konkrét intézkedésre azért kerülhet 
sor, mert a betegjogi képviselő eljárása a személyes adatait közlő beteg 
meghatalmazásán alapul. 

 
Javaslatok a későbbi intézkedésekre: 

• Az egészségügyi dolgozók betegjogokra vonatkozó jogszabályi ismereteinek 
rendszerezése, továbbképzések szervezése, a betegjogi képviselő aktív 
részvételével. 

• Szakrendelő Működési Szabályzatának korrigálása betegjogi szempontból, 
különös tekintettel a betegelőjegyzés rendjére. 

• A belső minőségbiztosítással megbízott személyekkel a továbbiakban 
ellenőriztetni kell a törvényben előírt betegtájékoztatási kötelezettség 
megvalósulását a szakrendelésen. 

• A Szakrendelőnek panaszkivizsgálási szabályzatot kell készítenie az Eü tv. 29.§-a 
(3) bekezdésének értelmében. 

• El kell érni az egészségügyi személyzet empátiás hozzáállását, hogy az eset többé 
ne fordulhasson elő, és ezáltal a panaszos bizalma is visszanyerhető. 
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Visszajelzés a panaszos számára a betegjogi képviselőtől: 

• Tájékoztatni az érintett szakrendelés vezetőjével történő megbeszélés eredményéről 
és a változások ténylegességéről. 

• Felhívni a figyelmét, hogy ha a szóbeli tájékoztatás számára nem kielégítő, akkor 
meghatalmazása birtokában a betegjogi képviselő írásban is panaszt tehet a 
Szakrendelő vezetőjénél.  

• Felhívni a figyelmét, hogy módjában áll más fórumokhoz fordulni, más 
jogintézményeket igénybe venni, ha a kapott válasz számára nem kielégítő.  

 
--------------------------------------- 

 
II. Eset: Kórházban 
 
Esetismertetés: 
Az idős asszony háziorvosi beutalóval, saját lábán érkezett kivizsgálásra a kórház II. 
Belgyógyászati osztályára. A beteg a kötelezettségeinek eleget téve a zárójelentések alapján 
tájékoztatta kezelőorvosát eddigi betegségeiről, így a korábban kezelt agyi keringési zavaráról 
is. A személyes- és egészségügyi adatfelvételt abban a hatágyas kórteremben végezték, ahol a 
beteg elhelyezésre is került. Lázlapját az ágya végére akasztották. Másnap, a látogatásakor a 
beteg még sétálva várta hozzátartozóját. A következő napon a beteget már pelenkában találta 
a lánya. A nővér rövid válasza: azért, mert bepisilt. Nem kérdezték meg a betegtől, hogy 
előfordult-e hasonló eset odahaza is, pedig a beteg nekik is elmondta volna, hogy azért nem 
tudott idejében eljutni a WC-ig, mert a kórházi ágy túlságosan magas volt, és a nővér-hívó 
sem működött. A beteg nem tudott a pelenkázásba belenyugodni, ezért később is megpróbált a 
mellékhelyiségbe kimenni. Másnap a WC-ről visszajövet megbotlott a küszöbben, elesett, 
megütötte a fejét és testének jobboldalát. Röntgen és CT felvételt készítettek. A leleteket nem 
adták át, de a nővérek elmondása szerint minden lelet negatív volt. A következő napon az 
eredetileg kivizsgálásra érkezett betegnek katétert helyeztek fel és bedeszkázták az ágyát. A 
hozzátartozó kérdésére a kezelőorvos azt felelte, hogy a vizelet mennyiségét figyelik meg a 
betegnél. Az idős asszony két hétig berácsozva, pelenkázva, katéterrel ágyhoz kötötten élte 
napjait. A rendszeresen látogató hozzátartozó elmondása szerint a mozgásában korlátozott 
édesanyja szemmel láthatóan kezdett testileg leépülni, lelkiállapota is erősen leromlott. A 
kezelőorvosa tanácsára, a belgyógyászati kivizsgálás lefolytatása nélkül, a beteget áthelyezték 
a geriátriai osztályra, ahol külön nővért, gyógytornászt és az életkorának, illetve egészségi 
állapotának megfelelő étkezést ígértek, megfelelő térítés ellenében. A beteg a lányának 
panaszkodott, hogy lassan már harmadik hete ágyban fekszik, és az ígért gyógytornász sem 
jött. A hozzátartozó kérdésére a nővér azt felelte, hogy „az ő állapotában, amikor már a 
gyógyszert is kiköpi?”. Számára ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy akikre a jobbulás 
reményében rábízta édesanyját, valójában már lemondtak róla. A 22 nappal korábban 
kivizsgálásra befektetett beteg másnap reggelre elhunyt. A beteg lánya, mint közvetlen 
hozzátartozó kereste fel a betegjogi képviselőt, azért, hogy mással ne történhessen meg 
hasonló eset, de az eljárás során a panaszos anonimitást kért.  
 
A probléma definiálása: 

• A beteg egészségügyi és személyes adatait a kórteremben a többi beteg előtt vették 
fel és a lázlapot az ágya végére, nyilvánosan kihelyezték. 

• Megsértették emberi méltóságát, amikor a kiváltó okok feltárása nélkül alkalmazták 
a pelenkát.  

• Kifogásolhatók az egészségügyi dolgozók megnyilvánulásai. 
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• Mozgásszabadságát az ágy bedeszkázásával úgy korlátozták, hogy azt egészségi 
állapota nem tette indokolttá. 

• Sem a beteg, sem közeli hozzátartozója nem kapott teljes körű –de még megfelelő – 
tájékoztatatást sem, a beteg egészségi állapotáról (elkészült leleteiről, a tervezett 
vizsgálatokról, stb.).  

• A tájékoztatás hiánya miatt alapvetően sérült a beteg önrendelkezési joga.  
• A beteg nem részesült megfelelő egészségügyi ellátásban, ezen belül az ápolás, azaz 

az ápolási és gondozási eljárások összessége sem volt megfelelő. 
 
A beteget ért sérelem kivizsgálása során alkalmazott jogszabályok:  
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. törvény, (a továbbiakban: 
Alkotmány). 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, (a továbbiakban:  Eütv.). 
 
Milyen alkotmányos jogok sérültek: 
Az Alkotmány: 

• 8. §-ának  (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen 
és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam 
elsőrendű kötelessége. 

• 54. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett 
joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet 
önkényesen megfosztani. 

• 59. § (1) bekezdéséből következően a Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó 
hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes 
adatok védelméhez való jog. 

• 70/D. § (1) bekezdése értelmében a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a 
lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. 

• 70.§ (2) bekezdése szerint ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az 
egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres 
testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével 
valósítja meg. 

 
Mely betegjogok sérültek? 
Az Eütv. az un. betegjog deklarálásával biztosítja a személyhez fűződő jogok érvényesülését 
az egészségügyi ellátás területén. A betegjog mindazon jogosultságok összessége, melyek az 
egészségügyi ellátás során az azt igénybe vevő személyt megilletik, függetlenül attól, hogy az 
ellátást igénybe vevő személy betegsége miatt, vagy más okból kerül kapcsolatba az 
egészségügyi ellátással. Jogszabály biztosítja a betegek Alkotmányban is rögzített alapvető 
emberi és állampolgári jogait, valamint ezeknek a jogoknak érvényesülését, és érvényesítését 
az egészségügyi ellátás érvényesítése során. 
 
A konkrét esetben a beteg alábbi jogai sérültek:  

• Az orvosi titoktartáshoz való jog:  
Az Eütv. 25. §-ának (1) bekezdése alapján a beteg jogosult 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. A 25.§ (6) bekezdése szerint a betegnek joga van ahhoz, hogy 
vizsgálatára és kezelésére olyan körülmények között kerüljön sor, hogy azt beleegyezése 
nélkül mások ne láthassák, illetve ne hallhassák, kivéve, ha a sürgős szükség és a 
veszélyeztető állapot esetén ez elkerülhetetlen. 
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A beteg osztályos felvétele – adategyeztetés és vizsgálat – a kórteremben, a betegtársak előtt 
történt. Lázlapját, mely egészségügyi és személyazonosító adatokat is tartalmaz, a beteg 
ágyának végére akasztották.  
 

• Az emberi méltósághoz való jog: 
Az Eütv. 10. §-ának (1) bekezdése szerint az egészségügyi ellátás során a beteg emberi 
méltóságát tiszteletben kell tartani, a (2) bekezdés alapján pedig a betegen - e törvény eltérő 
rendelkezésének hiányában - kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el. 
 
A kiváltó okok feltárása nélküli, azonnali pelenkázás hatására elkezdődött a beteg lelki 
hanyatlása, elvesztette emberi tartását. Az egészségügy területén az ember méltóságának 
fokozott védelmére van szükség, mert a beteg – és különösen az idős ember – állapotánál 
fogva kiszolgáltatott és ezért érzékeny. A konkrét esetben az egészségügy dolgozóinak 
hangneme, megnyilvánulásai súlyosbították a beteg kiszolgáltatottságának érzését.    

 
Az Eütv. 10.§-ának (4) bekezdése értelmében a beteg személyes szabadsága - ellátása során - 
fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai módszerekkel vagy eljárásokkal kizárólag sürgős 
szükség esetén, illetőleg a beteg vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében 
korlátozható. Kínzó, kegyetlen, embertelen, megalázó vagy büntető jellegű korlátozó 
intézkedést tilos alkalmazni. A korlátozó intézkedés csak addig tarthat, ameddig az elrendelés 
oka fennáll. 
A beteg személyes szabadsághoz való joga a betegellátás során a szükséges mértékben és a 
feltétlenül szükséges ideig korlátozható, de akkor is csak akként, hogy a korlátozás módja és 
időtartama ne sértse az emberi méltóságot, és legyen összhangban a megfelelő egészségügyi 
ellátáshoz való joggal.  
A konkrét esetben az orvos-szakmai indokok feltárása nélkül alkalmazott ágybedeszkázás a 
beteg emberi méltósághoz való jogának sérelméhez vezetett.  
 

• A tájékoztatáshoz való jog:  
Az Eütv. 13. §-ának (1) bekezdése szerint a beteg jogosult a számára egyéniesített formában 
megadott teljes körű tájékoztatásra. A 13.§ (2) bekezdése alapján a betegnek joga van arra, 
hogy részletes tájékoztatást kapjon  

a) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is,  
b) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,  
c) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges 

előnyeiről és kockázatairól,  
d) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,  
e) döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében,  
f) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,  
g) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,  
h) a további ellátásokról, valamint  
i) a javasolt életmódról.  
j) A 13.§ (3) bekezdése értelmében, a betegnek joga van a tájékoztatás során és azt 

követően további kérdezésre. 
Az Eütv. 14.§-ának (3) bekezdése szerint a tájékoztatás joga a beteget akkor is megilleti, ha 
beleegyezése egyébként nem feltétele a gyógykezelés megkezdésének. 
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A konkrét esetben sem a beteg, sem az általa megjelölt közeli hozzátartozója nem kapott 
részletes, egyénre szóló formában tájékoztatást a beteg egészségi állapotáról, beleértve ennek 
orvosi megítélését is, az ellátás folyamatáról és annak várható kimeneteléről. 
 

• Az önrendelkezési jog:  
Az Eütv. 15. §-ának  (1) bekezdése alapján a beteget megilleti az önrendelkezéshez való jog, 
amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható. A 15.§ (2) 
bekezdése szerint az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, 
hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások 
elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, figyelembe véve a 20. §-ban előírt 
korlátozásokat. A 15.§ (3) bekezdése alapján a betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és 
kezelését érintő döntésekben részt vegyen. Az e törvényben foglalt kivételektől eltekintve, 
bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg 
megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló 
beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja. 

 
A fent ismertetett esetben a beteg, tájékoztatás hiánya miatt nem dönthette el szabadon, hogy 
kívánja-e az egészségügyi ellátást igénybe venni, és hogy az ellátás során mely beavatkozások 
elvégzéséhez járul hozzá, illetve melyeket utasít vissza, hiszen a beutaláskor közvetlen 
életveszélyes állapot nem állt fenn.  
 

• Az ellátás visszautasításának joga: 
Az Eütv. 20. §-ának  (1) bekezdése alapján a cselekvőképes beteget - a (2)-(3) bekezdésekben 
foglaltakra tekintettel, illetőleg a (6) bekezdésben foglalt eset kivételével - megilleti az ellátás 
visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét 
veszélyeztetné. A 20.§ (2) bekezdése szerint a beteg minden olyan ellátást, amelynek 
elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás 
következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve 
írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a 
visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal 
hitelesítenek. A 20.§ (3) bekezdése értelmében a betegség természetes lefolyását lehetővé téve 
az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására csak abban az esetben van 
lehetőség, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori 
állása szerint rövid időn belül - megfelelő egészségügyi ellátás mellett is - halálhoz vezet és 
gyógyíthatatlan. Az életfenntartó, illetve életmentő beavatkozás visszautasítása a (2) bekezdés 
szerinti alaki előírások betartásával történhet. 
A teljes körű tájékoztatás hiányában a beteg az egészségügyi ellátást – szabad akaratából, 
kényszertől mentesen – nem utasíthatta vissza.  
 

• A megfelelő egészségügyi ellátáshoz való jog:  
Az Eütv. 6. §-a szerint minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve 
a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint 
fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez. A 7. § (1) bekezdése alapján 
minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi 
állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód 
követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. 
 
Az Eütv. ezen rendelkezéséből következően a kivizsgálásra érkező betegnek joga lett volna az 
egészségügyi állapota által szakmailag indokolt megfelelő ellátásra. A szakmai indokoltság az 
orvos kompetenciájába tartozik. A megfelelő egészségügyi ellátáshoz való jog vélhetően 
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sérült, a szakkérdésre tekintettel azonban ebben a kérdésben csak a szakmai-etikai vizsgálat 
lefolytatását követően alakítható ki érdemi álláspont. Az azonban már a közeli hozzátartozó 
panasztételekor is érzékelhető, hogy a tájékoztatáshoz való jog többszörösen sérült, így az 
által is, hogy a beteg semmiféle tájékoztatást nem kapott arról, hogy állapotához képest 
milyen ellátása indokolt. 
 
Az Eütv. 8.§-ának (3) bekezdése alapján a beteg bármely, a kezelőorvos által megállapított 
diagnózissal, illetőleg javasolt terápiával, valamint fekvőbeteg-gyógyintézetből történő 
tervezett elbocsátásával vagy más egészségügyi szolgáltatóhoz történő beutalásával 
kapcsolatban kezdeményezheti más orvos által történő vizsgálatát. 
 
A beteg, megfelelő információ hiányában, az orvosi konzílium beteg általi 
kezdeményezésének jogával sem élhetett. 
 
Milyen intézkedést mulasztott el a szolgáltató? 
Az egészségügyi szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatában nem tért ki a kórlapok 
jogszabályoknak megfelelő elhelyezésére. A Belgyógyászati Osztály működési rendjében 
leírtaktól eltértek a beteg felvételekor. A beteg az Eütv. által biztosított jogairól sem kapott 
tájékoztatását. Az osztály szakmai irányítása és ellenőrzése felületesnek bizonyult, ami maga 
után vonta az osztály etikai színvonalának romlását is. A szakmai-tárgyi feltételek biztosítása 
nem volt megfelelő (nővérhívó készülékek karbantartásának elmulasztása, a kórházi ágyak 
beteghez történő igazítása).  
A szolgáltató nem rendelkezett Panaszkivizsgálási Szabályzattal. 
 
Milyen intézkedést tehet a betegjogi képviselő? 
Az Eütv. 30.§ (3) bekezdése szerint a betegjogi képviselő egyedi ügyekben kizárólag a 
betegtől kapott meghatalmazás keretei között járhat el. A 30.§ (4) bekezdése alapján a 
betegjogi képviselő a tevékenysége során az egészségügyi szolgáltató működésével 
kapcsolatban észlelt jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságokra köteles felhívni a 
szolgáltató vezetőjének, illetve fenntartójának a figyelmét, és azok megszüntetésére javaslatot 
tesz. A felhívás eredménytelensége esetén a betegjogi képviselő jogosult az illetékes szervhez, 
illetve személyhez fordulni. 
 
Az Eütv. a  betegjogi képviselő jogvédő (betegek törvényben biztosított jogainak védelmét 
látja el) és segítő (betegek megismerjék jogaikat és azokat gyakorolni is tudják) feladatait 
határozza meg. A betegjogi képviselő fő feladata a betegjogi problémák helyben történő 
megoldása.  
A konkrét esetben, a panaszos nevének megjelölése nélkül tett észrevételt a betegjogok 
sérelmével kapcsolatban. A panaszos anonimitást kért, ami azt eredményezte, hogy a 
betegjogi képviselő eljárásában érdemi ügyintézés nem történhetett. A panasz azonban 
ezekben az esetekben sem marad elintézetlenül, mert a bejelentés alapján a betegjogi 
képviselő általános jelzést küld az egészségügyi szolgáltatóhoz. Az észrevételezi jog még 
konkrét panasz hiányában is fontos jogosítványa a betegjogi képviselőnek, a panaszosok 
anonimitása esetén pedig ez az észrevételezési jog biztosítja a betegjogok érvényesíthetőségét.  
 
Milyen eljárási lépések alkalmazhatók? 
A betegjogi képviselő eljárásának kezdetekor általános érvénnyel javasolható a panasz 
alapjául szolgáló események valószínűsítése a panaszos által bemutatott, vagy a szolgáltató 
intézményben rendelkezésre álló dokumentáció alapján. A valószínűsített események 
határozzák meg a továbbiakban alkalmazandó konkrét lépéseket. 
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Szükséges a jogszabályok vonatkozó részeinek kigyűjtése és elengedhetetlen a helyi 
szabályzatok vonatkozó rendelkezéseinek megismerése. A panasz kivizsgálását követő 
javaslatok megtételekor a jogszabályi követelményeket az egészségügyi szolgáltató objektív 
körülményeihez, lehetőségeihez, adottságaihoz kell igazítani. 
A betegjogi képviselő a hozzá intézett anonim panaszban jelzett, és észlelt jogsértő gyakorlat, 
egyéb hiányosságok alapján azonnali és későbbi intézkedések megtételére tehet javaslatot. 
 
A konkrét esetben azonnali intézkedésként javasolt: 

• Ellenőrizni, hogy a betegfelvétel rendje a Belgyógyászati Osztály Működési 
Rendjében leírtaknak megfelelően valósuljon meg. 

• Az Adatvédelmi Szabályzatba belefoglalni a kórlapok jogszabályoknak megfelelő 
kezelését, elhelyezését. 

• Nővérhívó készülékek javítása, illetve a hiányzók pótlása. 
• A kórházi ágyak betegekhez történő igazítása, szükség esetén segédeszköz – fellépő – 

biztosítása. 
• A betegtájékoztatás szakszerűségére, tartalmi és alaki követelményeire való fokozott 

odafigyelés az egészségügyi dolgozók részéről, a vezetők általi ellenőrzés 
megkövetelése. 

• Ápolási, gondozási tevékenység összehangolása, hogy az a kezelőorvos által elrendelt 
terápiás tervben előírt beavatkozások végrehajtását szolgálja.  

• Ápolási, gondozási dokumentációt kell vezetni az ápolási, gondozási tevékenységről 
és ez szerves része kell, hogy legyen az egészségügyi dokumentációnak.  

• Ápolási vizit bevezetése. 
 
Későbbi intézkedésként javasolt:  

• Az egészségügyi dolgozók ismereteinek rendszerezése a betegjogokra vonatkozóan, 
továbbképzések szervezése, a betegjogi képviselő aktív részvételével. 

• Munkaköri leírások, kompetencia körök szükség szerinti módosítása. 
• Az osztályos működési rendek áttekintése intézményi szinten.  
• Egységes ápolás-szakmai protokollok bevezetése. 
• Egységes ápolási dokumentáció bevezetése, pld. ápolási zárójelentés. 
• Betegtájékoztató füzetek elkészítése. 

 
Visszajelzés a panaszos számára a betegjogi képviselőtől: 
Anonim esetekben is a betegjogi képviselő az ügyből általánosítható intézkedések 
megvalósulásáról ad visszajelzés a panaszos számára. 

------------------------------------------ 
 
 
III. Eset: 
 
Esetismertetés: Kórházi gyermekosztályon 
A 15 hónapos beteg és szülei pénteken 11 órakor háziorvosi beutalóval érkeztek a kórház 
járó-beteg bőrgyógyászati szakrendelésére. A háziorvosuk előzetesen telefonon egyeztetett a 
szakrendelő orvosával. A levegőtlen, szűk, zsúfolt váróteremben három órát várakoztak, és 
csak 14 órakor került sor a vizsgálatra. 
A szakorvos a vizsgálatot követően a beteg gyermek, kórházi felvételét javasolta, és infúzió 
szükségességét is valószínűsítette. A központi betegfelvételnél kitöltötték a szükséges 
adatlapokat. A beteg és szülei 15 órára kerültek a bőrgyógyászati osztályra, ahol az osztályos 
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felvételes orvos közölte a szülőkkel, hogy most ebédelni megy, és csak ezt követően fogja 
intézni a betegfelvételt. Az osztályon sem az orvosok, sem az ápolók nem viseltek beosztás- 
és névazonosítót. A betegfelvétel első lépése egy kérdőív kitöltése volt, mely inkább a beteg 
életkörülményeire vonatkozott, pl. van-e fürdőszobájuk stb.. A beteg általános állapotára 
látszólag figyelmet sem fordítva, az orvos kizárólag a beteg testrészt, azaz a sebesen kiütéses 
popsit vizsgálta meg, és fényképeztette le. A szakrendelő orvosa által korábban említett 
infúzió szóba sem került, helyette a beteggel cukros teát itattak a folyadék pótlására. Később 
a kórtetemben az ápolónő popsi kenőcsöt hozott, és vérvételt is említett. Az este folyamán az 
édesanya jelezte az ápolónőnek, hogy a gyermeke egyre rosszabbul van. Az ápolónő arról 
tájékoztatta, hogy majd lesz orvos - aki egyébként négy osztályon ügyeletes egyszerre-, addig 
az előírt kezelést folytassa az anyuka, azaz az  itatást és a kenőcs használatát. Éjszakára az 
anyuka csak külön kérésre maradhatott a beteg gyermek mellett. Az ápolónő több 
alkalommal is visszajött a betegéhez, de ügyeletes orvos csak másnap, szombaton reggel 
nézte meg. 
Az ügyeletes orvos a gyermeket megvizsgálva vérvételt rendelt el. A vérvételről a gyermek 
édesanyját indoklás nélkül kiküldték. A mért laboreredmények ismeretében nagyfokú 
cukorbetegséget diagnosztizáltak és a beteget áthelyezték a kórház belgyógyászati intenzív-
őrzőjébe. A bőrgyógyászati osztály zárójelentésén „jó ált. állapotú beteget áthelyezzük a 
belgy. oszt-ra.”  olvasható.  
A betegjogi képviselőt fogadóóráján a 15 hónapos beteg szülője által meghatalmazott 
nagynénje kereste fel.  Azért kérték a betegjogi képviselő közbenjárását, mert szeretnék a 
hozzátartozók, ha mással hasonló eset nem fordulhatna elő. 
 
A probléma definiálása: 

• A beteg nem részesült megfelelő egészségügyi ellátásban 
• A beteg indokolatlan várakoztatása. 
• Az ellátásban közreműködők nem viseltek a névazonosítót . 
• A vérvétel helyszínéről az édesanyát indokolás nélkül küldték ki. 

• Éjszakára az édesanya csak külön kérésre maradhatott gyermekével.  
• A zárójelentésen a jelzett hibát: „beteg jó ált. állapotú”, a kezelőorvos kérésre sem 

javította ki. 
 
A beteget ért sérelem kivizsgálása során alkalmazott jogszabályok:  
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény, (a továbbiakban: 
Alkotmány). 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, (a továbbiakban: Eütv). 
 
Milyen alkotmányos jogok sérültek? 
Az Alkotmány:  

• 8. §-ának (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen 
és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam 
elsőrendű kötelessége. 

• 54. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett 
joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet 
önkényesen megfosztani. 

• 70/D. § (1) bekezdése értelmében a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a 
lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. A 70.§ (2) bekezdése szerint ezt a 
jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az 
orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az 
épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg. 
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Mely betegjogok sérültek? 
Az Eütv. biztosítja a betegek alkotmányban is rögzített alapvető emberi és állampolgári jogait, 
valamint ezeknek a jogoknak az érvényesülését az egészségügyi ellátás igénybevétele során.  
 
A konkrét esetben a beteg alábbi jogai sérültek:  

• A megfelelő egészségügyi ellátáshoz való jog:  
Az Eütv. 6. §-a szerint minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve 
a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint 
fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez. A 7. § (1) bekezdése alapján 
minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi 
állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód 
követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. 
 
Az Eütv. vonatkozó rendelkezéséből következően a kivizsgálásra érkező betegnek joga lett 
volna az egészségi állapota által szakmailag indokolt megfelelő ellátásra. A szakmai 
indokoltság az orvos kompetenciájába tartozik.  A beteg bőrgyógyászati osztályra történő 
felvétele pénteken 15 órakor történt, amikor a labor munkarendje szerint az érintett osztályról 
már nem fogadta volna a vérmintát. 
 

• Az emberi méltósághoz való jog: 
Az Eütv. 10.§-ának (6) bekezdése alapján a beteget csak méltányolható okból és ideig szabad 
várakoztatni. 
Az időpontra történő előzetes bejelentkezés célja a várakozási idő csökkentése, ennek ellenére 
a napi gyakorlat felülírhatja a vonatkozó szabályozás érvényességét, de akkor ezt a várakozók 
számára indokolni kell. 
 

• A tájékoztatáshoz való jog:  
Az Eütv. 13. §-ának (6) bekezdése szerint a betegnek joga van megismerni az ellátásában 
közvetlenül közreműködő személyek nevét, szakképesítését és beosztását. 
A beteg gyermek ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozók nem viseltek név, 
szakképesítés és beosztás azonosítót. 
 

• Kapcsolattartáshoz való jog: 
Az Eütv. 11. §-ának (4) bekezdése szerint a kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, 
törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy 
mellette tartózkodjon. 
 
A beteg gyermek vérvételéről az édesanyát indoklás nélkül kiküldték. Az éjszaka folyamán az 
édesanya - a házirend szerint- nem maradhatott gyermekével. 
 

• Az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való jog: 
Az Eütv. 24. §-ának (4) bekezdése szerint a beteg jogosult az általa pontatlannak vagy 
hiányosnak vélt - rá vonatkozó - egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítását 
kezdeményezni, amelyet a kezelőorvos, illetve más adatkezelő a dokumentációra saját 
szakmai véleményének feltüntetésével jegyez rá. A hibás egészségügyi adatot, az adatfelvételt 
követően törölni nem lehet, azt úgy kell kijavítani, hogy az eredetileg felvett adat 
megállapítható legyen. 
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A bőrgyógyászati osztály orvosa a zárójelentésben a beteget jó általános állapotúnak írta le, 
jóllehet a beteget közvetlenül a belgyógyászati intenzív-őrzőbe vitették. A zárójelentés 
kijavítását a szülő kérése ellenére a kezelő orvos megtagadta. 
 
Milyen intézkedést mulasztott el a szolgáltató? 
A bőrgyógyászati osztály betegfelvételi protokollja nem különül el specifikusan az intézmény 
általános előírásaitól. Az előjegyzési rendszer nincs megfelelően szabályozva. A személyi 
azonosító kitűzőt nem megfelelő kivitelben készíttették, ezért mellőzték a dolgozók azok 
használatát. A házirend nem biztosította a kapcsolattartás jogának (kiskorú gyermek mellett 
tartózkodás) törvényben előírt gyakorlását. 
 
Milyen intézkedést tehet a betegjogi képviselő? 
A betegjogi képviselő a panaszok hatékony és minden fél számára „fájdalommentes” 
elintézését tudja biztosítani a probléma helyben történő megoldásával. Jelen esetben azért a 
beteg nagynénje kereste fel a betegjogi képviselőt, mert az édesanya a beteg gyermek mellett 
kívánt maradni. A nagynéni magával hozta az édesanya meghatalmazását, melyben ő, mint 
meghatalmazott kérhet segítséget, a beteget/ szülőt ért betegjogi sérelmek miatt.  
Az Eütv.  30.§-ának (3) bekezdése szerint a betegjogi képviselő egyedi ügyekben kizárólag a 
betegtől kapott meghatalmazás keretei között járhat el. A konkrét esetben a beteg kiskorú, 
ezért járhat el helyette törvényes képviselőjének meghatalmazottja.  
 
A betegjogi képviselő intézkedési lehetőségeit az Eü tv. 30-31.§-ai a következők szerint 
szabályozzák: 
Az Eütv. 30. §-ának (1) bekezdése alapján a betegjogi képviselő a (2)-(5) bekezdésekben 
foglaltaknak megfelelően ellátja a betegek e törvényben meghatározott jogainak védelmét, és 
segíti őket e jogaik megismerésében és érvényesítésében. A 30.§ (2)bekezdése értelmében a 
betegjogi képviselő tevékenysége különösen az alábbiakat foglalja magában: 
b) segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását,  
c) a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató 
vezetőjénél, fenntartójánál, illetve - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - eljár az 
arra illetékes hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget az egészségügyi szolgáltatónál.  
Az Eütv. 31. §-ának  (1) bekezdése alapján a betegjogi képviselő - az ellátás zavartalanságát 
nem veszélyeztetve - illetékességi körében jogosult:  

a) az egészségügyi szolgáltató működési területére belépni,  
b) a vonatkozó iratokba betekinteni,  
c) az egészségügyben dolgozókhoz kérdést intézni. 

 
Milyen eljárási lépések alkalmazhatók? 
A betegjogi képviselő eljárásának kezdetekor általános érvénnyel javasolható a panasz 
alapjául szolgáló események valószínűsítése a panaszos által bemutatott, vagy a szolgáltató 
intézményben rendelkezésre álló dokumentáció alapján. A valószínűsített események 
határozzák meg a továbbiakban alkalmazandó konkrét lépéseket. 
Szükséges a jogszabályok vonatkozó részeinek kigyűjtése és elengedhetetlen a helyi 
szabályzatok vonatkozó rendelkezéseinek megismerése. A panasz kivizsgálását követő 
javaslatok megtételekor a jogszabályi követelményeket az egészségügyi szolgáltató objektív 
körülményeihez, lehetőségeihez, adottságaihoz kell igazítani. 
 
A meghatalmazás kereti között a betegjogi képviselő panaszt tehet az érintett bőrgyógyászati 
osztály vezetőjénél, a vonatkozó egészségügyi iratokba betekinthet és kezdeményezheti a 
pontatlannak vélt egészségügyi dokumentáció kijavítását. A betegjogi képviselő kérdést 
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intézhet az egészségügyi dolgozókhoz, ami jelen esetben előre egyeztetett időpontban 
megtartott „kerek-asztal” megbeszélést jelent, az érintettek bevonásával. Az egyeztető 
megbeszélésen mód és lehetőség adódik tartalmas, teljes körű, nyugodt hangvételű probléma 
feltárására és megoldáskeresésre (mediáció). Ha a mediáció nem vezetne eredményre, nem 
segítené elő a felek megegyezését, illetve nem állítaná vissza a beteg és az intézmény között 
megromlott bizalmi viszonyt, akkor írásban is továbbítható a panasz az orvos-igazgató felé.  
A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 
29.) ESzCsM rendelet 10.§-ának (2) és (3) bekezdése alapján az orvos-igazgató, illetve az 
ápolási igazgató feladatkörébe tartozik a betegjogok érvényesülésének folyamatos 
figyelemmel kísérése, a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való 
közreműködés, és a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás is. 
 
A fent leírt panaszos ügy esetében – a kivizsgálást követően – a betegjogok érvényesítése 
érdekében a betegjogi képviselő az alábbi azonnali intézkedések megtételét javasolja: 
 

• A helyi kivizsgálást követően a szakmai vezetők részéről az egészségügyi dolgozó(k) 
személyes felelősségre vonását. 

• Új munkautasításban elrendelni a bőrgyógyászati osztály betegfelvételi szakmai 
protokolljának módosítását, amely az új felvételes gyerek kötelező vérvételi rendjét 
tartalmazza. A vérvétel teljes vérképet, illetve vércukorszint mérést jelent időkorlátok 
nélkül, tehát az eddigi csak 8-14 óra közötti mintaleadást töröljék a betegfelvételi 
eljárásból. 

• Az ápolói munkaköri leírásban is meg kell erősíteni, hogy mindenkori nővéri feladat a 
beteg gyermek állapot-rosszabbodását azonnal jelezni a kezelő, vagy ügyeletes orvos 
felé. 

• A zárójelentésben a hibás adatot javítani kell, és oly módon, hogy az eredetileg felvett 
adat megállapítható maradjon. 

 
A betegjogi képviselő későbbi intézkedésként javasolja:  

• Az egészségügyi dolgozók kapjanak rendszeres tájékoztatását a betegjogokról, és a 
betegjogokra vonatkozó jogszabályok módosításáról, illetve a betegjogok adott 
intézményben való érvényesülésének tapasztalatairól. 

• A szakrendelések várakozási idejének csökkentésére javaslatokat kell tenni. 
• A név-, szakképesítés- és beosztás azonosító kitűzőket cseréljék le kényelmes, 

higiénikus és könnyen alkalmazhatóra. 
• Fenntartó felé jelezni kell az igényt baba-mama szobák kialakítására, hogy a szülő 24 

órán keresztül a kiskorú beteg mellet tartózkodhasson. 
 
Visszajelzés a panaszos számára a betegjogi képviselőtől: 
Írásban tájékoztatni kell a panaszost a javasolt változtatásokról, és arról, hogy a változások 
megvalósulását folyamatosan nyomon követi a betegjogi képviselő. 

------------------------- 
 
IV. Eset: Várólista 
 
Esetismertetés: 
Protézis beültetésére két hónapot kell várni, és ezért a beteget az egészségügyi intézmény 
várólistára vette. A beteg szerette volna megismerni, hogy milyen szakmai indokok alapján 
történik a várólistáról való kiválasztás, de erre nem kapott választ. A beteg hiába adott 
meghatalmazást a betegjogi képviselőnek a várólista kialakításának ellenőrzésére, az 
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egészségügyi intézmény elzárkózott attól, hogy a várólistán a kiválasztás szakmai okairól 
tájékoztatást adjon.  
 
Az egészségügyi ellátáshoz való jog részjogosítványa a várólistára helyezéshez való jog. 
Amennyiben a kezelő intézmény nem tudja a betegét annak egészségi állapota által indokolt 
szakmai ellátásban részesíteni, be kell utalnia egy olyan egészségügyi intézménybe, ahol az 
ellátása biztosított, vagy várólistára kell helyeznie. A várólista lehet transzplantációs várólista, 
vagy intézményi várólista. A transzplantációs várólista szerinti egészségügyi ellátások (szerv, 
illetve vérsejtképző őssejt átültetés) kizárólag transzplantációs várólista alapján nyújthatók, 
míg az intézményi várólistát az adott ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál működő 
Várólista Bizottság vezeti. A bizottság feladata a Regionális Szakmaközi Bizottságok döntései 
alapján a várólistára felkerült esetek indokoltságának és a várólista alapján végrehajtott 
vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése. 
 
Az adott egészségügyi intézmény a kizárólag előzetes betegbesorolás (várólista) alapján 
nyújtható egészségügyi ellátásokról szóló 61/2003.(X. 27.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: 
R.) értelmében alakítja ki az intézményi várólisták vezetésének szabályait. Az R. 16. §-ának 
(1) bekezdése szerint az intézményi várólistát az adott ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatónál működő Várólista Bizottság vezeti. A 17. § (1) bekezdése szerint az intézményi 
várólistára való felkerülést - a beteg megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezése után - a 
beteg kezelőorvosa kezdeményezi. A 17.§ (2) bekezdése alapján az intézményi várólisták 
vezetésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére a szakfelügyeletet - külön 
jogszabály alapján - ellátó egészségügyi hatóság jogosult. 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)  9.§-ának (4) 
bekezdése alapján, a várólistán a sorrend kialakítása, valamint a beteg kiválasztása egységes, 
ellenőrizhető, nyilvánosságra hozott szakmai szempontok szerint, a várólistán szereplő 
betegek egészségi állapota által indokoltan és az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése nélkül történik. Ennek ellenőrzésére a beteg írásbeli meghatalmazása alapján a 
betegjogi képviselő is jogosult. 
 
A várólistára való kiválasztás, a várólistán a sorrend kialakítása egységes elvek alapján, 
ellenőrizhető módon, nyilvános szempontok szerint és hátrányos megkülönböztetés nélkül 
történhet. Az R. szerinti várólista jogszabályi megfelelőségét a beteg saját maga és a betegjogi 
képviselő (írásbeli meghatalmazás alapján) is ellenőrizheti. Az intézményi várólista az 
egészségügyi dokumentáció részét képezi, a beteg azonban csak saját adatainak 
vonatkozásában gyakorolhatja az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez fűződő jogát.  
 
Milyen intézkedést tehet a betegjogi képviselő? 
A betegjogi képviselő ellenőrizheti, hogy a bizottság a várólista vezetésére vonatkozó 
jogszabályi előírásokat betartja-e az adott beteg esetében. Az ellenőrzés visszautasítása, vagy 
a várólisták vezetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén az R.17.§-ának (2) 
bekezdésében biztosítottakra figyelemmel, panaszbeadvánnyal fordulhat a fővárosi, megyei 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálathoz (ÁNTSZ), azaz az ellenőrzéssel 
megbízott egészségügyi hatósághoz. 
 
 
 
 



 22 

Az esethez kapcsolódó beadvány minta: 
 
ÁNTSZ ……… Intézete 
Dr. X. Y. ……..Tisztifőorvos részére 
 
……………………. 
 
 
Tisztelt Tisztifőorvos Úr/ Asszony! 
 
Fogadóórámon felkeresett K.J. 67. éves beteg. 
A panaszos protézis műtét előtt áll, de várólistára helyezték, mert két hónapot várnia kell. 
Panaszolta, hogy a várólistával kapcsolatban nem kapott tájékoztatást. Meghatalmazása 
alapján az intézmény vezetőjéhez fordultam, de a Főigazgató Úr még attól is elzárkózott, 
hogy kérésemre tájékoztatást adjon. 
 
 
 
 
Tisztelt Főorvos Úr/ Asszony! 
 
A betegjogi képviselő feladata ellenőrizni, hogy a bizottság a várólista vezetésére vonatkozó 
jogszabályi előírásokat betartja-e az adott beteg esetében. Ennek a feladatnak eleget tenni csak 
úgy tud, ha a kórházi gyakorlat megfelel a törvényben foglaltaknak. Ezért a 61/2003.(X. 27.) 
ESzCsM rendelet 17.§-ának (2) bekezdésére való hivatkozással kérem, hogy a várólista 
kialakításának módját, annak tartalmát szíveskedjék megvizsgálni, annak érdekében, hogy 
ezzel is elősegítse a várólista kórházi rendszerének törvényes működtetését. 
 
Segítségét köszönöm! 
 
 
Dátum, aláírás 
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V. Eset: Önrendelkezési jog, képviselet 

 
Esetismertetés 
Orvos végzettséggel rendelkező édesapa panasszal fordul a betegjogi képviselőhöz. 17 éves 
lánya kórházban fekszik, mindkét karját eltörte. Bírósági döntés alapján a szülői felügyeletet 
kizárólag gyakorló volt felesége (a gyermek édesanyja) úgy rendelkezett, hogy az édesapa 
csak napi két órás időtartamban látogathatja gyermekét és részére semmiféle tájékoztatás nem 
adható, az egészségügyi dokumentációba sem tekinthet be. Az apa lányától csak annyit tud, 
hogy a kezelőorvos fontolgatja a műtéti beavatkozást, amit az édesanya is szorgalmaz. A 
lánya fél, bizonytalan. Az édesapa jelenlétében a kezelőorvos és egy ott tartózkodó nővér előtt 
úgy nyilatkozott, hogy csak abban az esetben vállalja a műtétet, ha édesapja azt jónak látja, 
szeretné, ha ő döntene ebben a kérdésben. Az apa – volt felesége rendelkezésének ellenére – 
kérte a kezelőorvost, hogy hadd tekintse át gyermeke egészségügyi dokumentációját. A kérést 
a kezelőorvos – a kórházi jogtanácsossal való egyeztetést követően – megtagadta, arra való 
hivatkozással, hogy ezzel a volt felesége nem ért egyet és mivel ő a törvényes képviselő, nem 
tehet semmit, igazán sajnálja. Az apa a betegjogi képviselő segítségét kérte a dokumentáció 
megismeréséhez és a látogatási korlátozás feloldásához.  
 
A probléma definiálása 

• A szülői felügyeleti jog tartalma, terjedelme, a kapcsolattartási jog korlátozhatósága a 
kizárólagos szülői felügyeleti jogot gyakorló személy (szülő) által. 

• Korlátozottan cselekvőképes személy egészségügyi dokumentációjába való betekintési 
jog korlátozhatósága. 

• A korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozatai, a 16. életévét betöltött 
korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozatainak speciális érvényessége a 
Polgári Törvénykönyvben foglalt szabályokhoz képest. 

• A 16. életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes személy önrendelkezési jogának 
érvényesülése, viszonya a kizárólagos felügyeleti jogot gyakorló szülő 
jognyilatkozatához, a helyettes jelölés szabályai. 

 
A beteget ért sérelem kivizsgálása során a következő jogszabályokat kell alkalmazni:  

• A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény; 
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.); 
• Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.); 
• A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 

 
A polgári jogi cselekvőképesség és az egészségügyi ellátással kapcsolatos önrendelkezési 
képesség elválása az Alkotmánybíróság döntése nyomán: 
 
A fenti esetben szereplő kiskorú, korlátozottan cselekvőképes személy, aki 16. életévét 
betöltötte. A szülői felügyelet alatt álló kiskorú személy egészségügyi ellátásával kapcsolatos 
jognyilatkozatait az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, (továbbiakban: Eütv.) és a 
Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint kell értékelni.  
Az Eü tv a korlátozottan cselekvőképes beteg fogalmát az alábbiak szerint határozza meg:  
 
„korlátozottan cselekvőképes beteg: akit a bíróság a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően 
általános jelleggel vagy az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében 
cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezett, valamint az a kiskorú személy, aki a 
tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. Az ilyen személy 
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egészségügyi ellátással kapcsolatos jognyilatkozataira - ha törvény kivételt nem tesz - a Ptk.-
ban foglalt szabályok irányadóak;” 
 
Az Eütv. a korlátozottan cselekvőképes beteg egészségügyi ellátásával kapcsolatos 
jognyilatkozataira a Ptk. szabályait rendeli alkalmazni. A Ptk. úgy rendelkezik, hogy a 
korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényessége a törvényes képviselő 
beleegyezéséhez, vagy utólagos jóváhagyásához kötött, ugyanakkor fenntartja az ettől való 
eltérés lehetőségét. Ennek formája, hogy a hivatkozott általános szabály alóli kivételek más 
jogszabályokban megfogalmazásra kerülnek, így akár az Eütv-ben. Az Eütv-ben azonban 
ilyen kivétel (kitétel) sokáig nem szerepelt, egészen 2001. június 12. napjáig. Ekkor hirdették 
ki az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá az egyes egészségügyet érintő 
törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvényt, amely lényeges változást hozott, 
megváltoztatva az Eütv. önrendelkezési jogra vonatkozó szabályait.  
Ennek előzménye volt az Alkotmánybíróság 36/2000. (X. 27.) számú határozata, amely 
alkotmányellenesnek minősítette, hogy az Eütv. azonos módon szabályozza a 
cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személyek önrendelkezési jogát. Az 
Alkotmánybíróság döntése értelmében a cselekvőképtelen kiskorúakhoz képest a 
korlátozottan cselekvőképes személyeknek többletjogosítványokat kellett kapniuk az 
ellátáshoz való hozzájárulás és annak visszautasításával kapcsolatban, azaz nem lehet azonos 
egy bölcsődés és egy nagykorúság küszöbén álló személy jognyilatkozatának érvényessége.  
 
Esetünkben a törvényhozónak tehát arra a kérdésre kellett választ találnia, hogy a fentiekben 
ismertetett eset szereplőjének, a 16. életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes személynek 
milyen mértékben lehet beleszólása egészségügyi ellátásába, amely akár a szülő (a szülői 
felügyeletet gyakorló személy) beleegyezésétől és jóváhagyásától függetlenül is érvényesül. 
A hivatkozott döntés nyomán a polgári jogi cselekvőképesség, mint kategória nem volt 
sémaszerűen alkalmazható tovább a beteg önrendelkezési jogának gyakorlása során. Amint 
számos más országban, így Magyarországon is elvált a polgári jogi cselekvőképesség 
kategóriája és az egészségügyi ellátással kapcsolatos önrendelkezési képesség. Az 
Alkotmánybíróság döntése nyomán ennek lehetősége nyílt meg az esetben említett 
korlátozottan cselekvőképes kiskorú előtt. 
 
A szülői (szülői felügyeleti jogot gyakorló személy) helyettes döntéshozatali joga és 
terjedelme, valamint a korlátozottan cselekvőképes személy önrendelkezési jogához 
kapcsolódó, nem az Eütv-ben szereplő szabályok (Csjt.) ismertetése. 
 
A 16. életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes személy önrendelkezési jogának jobb 
megismeréséhez a házasságról, családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 
(továbbiakban: Csjt.) több rendelkezését is figyelembe kell venni. 
 
A Csjt. szerint a kiskorú gyermek szülői felügyelet, vagy gyámság alatt áll. Esetünkben szülői 
felügyeletről beszélhetünk, amely a kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona 
kezelésének, valamint törvényes képviseletének jogát és kötelességét, továbbá a 
gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát foglalja magában [70. § (2) bek.]. A 
kiskorú egészségügyi ellátásával kapcsolatos jogosítványok a szülői felügyelet gondozási 
jogából származtathatók. A Csjt. meghatározza a szülői felügyelet gyakorlásának módját is, 
amely a kiskorú érdekeinek való megfelelőséget állítja középpontba. Ez természetesen nem 
egy jól körülhatárolható kategória, de arra alkalmas, hogy még az Eütv. szabályait sem kell 
segítségül hívni egy olyan szülői döntés negligálásához, amely a kiskorú egészségét, testi 
épségét, vagy életét veszélyeztetné. A kiskorú érdeke a kiskorú véleményétől független 
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kategória, véleményének megismerése mégis elengedhetetlen, sőt ez a szülői oldalon 
kötelezettségként jelenik meg. A Csjt. szerint a szülőknek biztosítaniuk kell, hogy az 
ítélőképessége birtokában lévő gyermekük az őt érintő döntések előkészítése során véleményt 
nyilváníthasson. A gyermek véleményét – korára, érettségére figyelemmel – tekintetbe kell 
venni [71. § (1) bek.]. Itt fogalmazódik meg a kiskorú személyek eltérő önrendelkezési 
képessége és a személyüket érintő döntésekben való részvétel lehetősége. 
 
Az esetben szereplő kiskorú személy szülei elváltak. A Csjt. szerint a szülői felügyeletet a 
szülők együttesen gyakorolják – ellentétes megállapodás hiányában – akkor is, ha már nem 
élnek együtt. A szülői felügyeletről elsősorban a szülők döntenek, az ő megállapodásuk az 
irányadó. A gyermek elhelyezése iránti perben a bíróság döntése alapján a gyermeket az 
édesanyánál helyezték el. A szülői felügyeleti jog gyakorlása kizárólag őt illeti meg. Erről a 
betegjogi képviselőt az őt megkereső édesapa tájékoztatta. 
 
A Csjt. szerint a kiskorú gyermek személyi és vagyoni ügyeinek képviselete a szülői 
felügyeletet gyakorló szülő joga és kötelessége (törvényes képviselet). Megjegyezzük, hogy 
amennyiben a szülői felügyeletet a szülők együttesen gyakorolnák, nem egyértelműen 
megválaszolható kérdésként merülne fel, hogy az egészségügyi ellátásokhoz szükséges szülői 
beleegyező nyilatkozatot mindkét szülőtől kell-e kérni, vagy elegendő az egyik szülő 
nyilatkozata. A Csjt. önmagában ugyanis nem ad kellő eligazítást ehhez (sőt az Eütv. sem). A 
Csjt 86. § (4) bek. értelmében: 
 
„A gyermek nevében fellépő szülőt a mindennapi életben előforduló kisebb jelentőségű 
vagyonjogi ügyleteknél jóhiszemű harmadik személyek olyannak tekinthetik, mint aki a 
másik szülő meghatalmazottjaként is eljár.” 
 
Amint látjuk ez a rendelkezés nem alkalmazható a kiskorú gyermek egészségét érintő 
kérdéseknél, hiszen kifejezetten vagyonjogi ügyleteket említ a törvény, pedig kisebb súlyú 
egészségügyi beavatkozásoknál egy ilyen rendelkezés hasznos lehetne. 
 
Kifejezetten érdekes a Csjt. azon rendelkezése, hogy: 
„A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését 
követően - közös szülői felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha 
a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette [72/B. 
§ (1) bek.].” 
 
A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben tehát közös szülői felügyelet hiányában is, 
mindkét szülő közösen, együttesen gyakorolja a szülői felügyeletből adódó jogokat. A 
gyermek elhelyezése iránti perben hozott bírói döntés nem azonos a felügyeleti jog bíróság 
általi korlátozásával, szüneteltetésével, vagy megszüntetésével. Ezek a Csjt-ben 
megfogalmazott külön esetkörök.  
 
Első olvasatra úgy tűnhet, hogy az orvos édesapa is jogosult gyakorolni, az egyébként őt meg 
nem illető szülői felügyeleti jogát kiskorú gyermekének egészségét érintő kérdésben. Első 
olvasatra abban sem kételkednénk, hogy a kiskorú egészsége az a Csjt. által is a kiskorú sorsát 
érintő lényegesnek ítélt kérdés. A Csjt. azonban így rendelkezik:  
 
„A gyermek sorsát érintő lényeges kérdés: a kiskorú gyermek nevének meghatározása, illetve 
nevének megváltoztatása, tartózkodási helyének kijelölése, továbbá iskolájának, valamint 
életpályájának megválasztása. [72/B. § (1) bek.].” 
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A kiskorú egészségügyi ellátásával kapcsolatos döntés lehetősége még érintőlegesen sem 
szerepel a felsorolásban. Ez azt jelenti, hogy míg az édesapa a kizárólagos felügyeleti jogot 
gyakorló édesanyával szemben azonos jogokat élvez lánya továbbtanulási orientációja 
tekintetében (egy esetleges felsőoktatási intézmény megválasztásában), addig a lánya 
egészségügyi ellátásával kapcsolatos döntések (beleegyező nyilatkozat) tekintetében erre 
nincs lehetősége. Az életpályát megválaszthatja, de az ahhoz szükséges életet nem 
védelmezheti. 
 
A 16. életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes személy önrendelkezési joga. 
Az Alkotmánybíróság döntésének köszönhetően a korlátozottan cselekvőképes személyeknek 
nincs szükségük a törvényes képviselő helyettes jognyilatkozatára. Ez azt jelenti, hogy maguk 
gyakorolják önrendelkezési jogukat, ugyanakkor a Ptk-ban foglalt vonatkozó szabályok élnek, 
vagyis a törvényes képviselő beleegyezése, illetve utólagos jóváhagyása az érvényesség 
feltétele. Az önrendelkezési jog gyakorlása feltételezi a tájékoztatáshoz való jog 
érvényesülését, vagyis mind a korlátozottan cselekvőképes kiskorút, mind a törvényes 
képviselőt teljes körűen tájékoztatni kell. 
 
A korlátozottan cselekvőképes személy önrendelkezési jogának érvényesülési korlátját jelenti, 
az említett törvényes képviselői beleegyezésen (jóváhagyáson) túl, hogy a beteg az adott 
egészségügyi kérdéssel kapcsolatban milyen véleményt alkot, mennyiben van összhangban a 
szakmai követelményekkel.  
Az Eütv. ezt a következőképpen fogalmazza meg: 
„Az egészségügyi ellátással kapcsolatos döntésekben a cselekvőképtelen, illetve korlátozottan 
cselekvőképes beteg véleményét a szakmailag lehetséges mértékig figyelembe kell venni 
abban az esetben is, ha a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát a (2) bekezdés szerinti 
személy gyakorolja.” 
 
A korlátozottan cselekvőképes személy önrendelkezési jogának korlátja tehát az ellátás 
visszautasításának törvényi szabályozása. Az ellátás visszautasításának joga csak a 
cselekvőképes beteget illeti meg, vagyis korlátozottan cselekvőképes személy nem utasíthat 
vissza ellátást. Az Eütv. külön is részletezi, hogy a korlátozottan cselekvőképes személy nem 
utasíthat vissza olyan ellátást, amelynek elmaradása súlyos vagy maradandó 
egészségkárosodással járna. A cselekvőképes betegek jogosultak az életfenntartó és életmentő 
beavatkozást is visszautasítani, amennyiben gyógyíthatatlan betegségük rövid időn belül 
halálhoz vezet. A korlátozottan cselekvőképes beteget nem illeti meg ez a jog. Ha mégis 
visszautasítaná az életfenntartó, életmentő beavatkozás elvégzését, az egészségügyi 
szolgáltató köteles keresetet indítani a beleegyező nyilatkozat bíróság általi pótlása iránt és 
addig is – végső fokon akár a rendőrség közreműködésével – a kezelőorvosnak az élet 
védelme érdekében kell eljárnia. A példánkban szereplő kiskorú azonban karját törte, így 
ezeket a szabályokat csak a teljesség kedvéért említettük. 
 
A 16. életévét betöltött, korlátozottan cselekvőképes személy önrendelkezési joga a 
helyettes döntéshozó kijelölésével kapcsolatban. 
Az önrendelkezési joghoz tartozik, hogy a 16. életévét betöltött kiskorú megnevezheti azt a 
cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés és a visszautasítás jogát 
gyakorolni, illetve akit teljes körűen tájékoztatni kell ellátásával kapcsolatban.  
Az Alkotmánybíróság döntése nyomán a jogalkotó tehát a korlátozottan cselekvőképes 
kiskorúaknál a 16. életévet szabta alsó határként, amelynek betöltését követően a kiskorú 
élhet a cselekvőképes személyeket megillető helyettes döntéshozó kijelölésének jogával. Ez a 
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személy bárki lehet, egyetlen feltétele a cselekvőképesség, tehát a 16. életévét betöltött 
kiskorú a törvényes képviselő helyett bárkire szabadon átruházhatja önrendelkezési jogát, aki 
a szükséges jognyilatkozatokat megteszi. Itt tehát nincs szükség a szülői beleegyezésre, vagy 
az utólagos jóváhagyásra, a helyettes döntéshozó kijelölésének kérdésében, a 16. életévét 
betöltött, korlátozottan cselekvőképes beteg önállóan dönt, amely jognyilatkozat érvényessége 
nem függ más (törvényes képviselői) jognyilatkozattól. 
 
Az egészségügyi ellátásba való beleegyezés és annak visszautasítása az önrendelkezési jog 
tartalma. Amennyiben nincs helyettes döntéshozó kijelölve, ennek helyettes gyakorlása az 
Eütv-ben meghatározott személyek által, az ott meghatározott sorrendben gyakorolható. Ezek 
a személyek: 

• a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában 
• beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes 

- házastársa vagy élettársa, ennek hiányában 
- gyermeke, ennek hiányában 
- szülője, ennek hiányában 
- testvére, ennek hiányában 
- nagyszülője, ennek hiányában 
- unokája; 

• a beteggel közös háztartásban élő hozzátartozó hiányában a beteggel közös 
háztartásban nem élő, cselekvőképes 
- gyermeke, ennek hiányában 
- szülője, ennek hiányában 
- testvére, ennek hiányában 
- nagyszülője, ennek hiányában 
- unokája. 

 
Az említett korlátozottan cselekvőképes beteg önrendelkezési jogával kapcsolatos másik 
fontos jogosítvány, hogy a felsorolt személyek közül bárkit kizárhat a beleegyezés és a 
visszautasítás jogának helyettes gyakorlásából, sőt részben vagy egészben megtilthatja az 
említett személyek tájékoztatását egészségügyi ellátásával kapcsolatban.   
 
Megállapítható tehát, hogy az Alkotmánybíróság döntése nyomán a törvényhozó, a 
korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét betöltött kiskorú beteg esetében két kérdésben tette 
lehetővé, az önrendelkezési jog szülőtől (törvényes képviselőtől) független gyakorlását: 

1.) helyettes döntéshozó kijelölése, 
2.) az önrendelkezési jog gyakorlására jogosult (bármely) személy kizárása az 

önrendelkezési jog helyette történő gyakorlásából. 
 
A fenti esetben szereplő kiskorú – édesapja jelenlétében – a kezelőorvosa és egy ott 
tartózkodó nővér előtt úgy nyilatkozott, hogy csak abban az esetben vállalja a műtétet, ha 
édesapja azzal egyetért. Mint fogalmazott: „szeretném, ha édesapám döntene ebben a 
kérdésben”. A kiskorú nyilatkozata úgy értékelendő, hogy édesapját jelölte ki az ellátással 
kapcsolatos beleegyezés és visszautasítás jogának helyettes gyakorlására. Ez a személy 
lehetett volna egyébként a kiskorú 19 éves barátja is, vagy nagykorú barátnője. A kiskorú a 
kijelölési jogával úgy élt, hogy sem édesanyját (törvényes képviselőjét), sem más személyt 
nem zárt ki az önrendelkezési jog helyettes gyakorlásából, illetve a tájékoztatásból. Mégis 
azáltal, hogy édesapját nevezte meg helyettes joggyakorlónak, senki más nem jogosult az 
esetleges műtéttel kapcsolatos jognyilatkozat megtételére, még az édesanya sem. Amint 
látjuk, megfordult a helyzet. Nem arról van szó, hogy a szülői felügyeletet (és így a törvényes 
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képviseletet) gyakorló édesanya képviselheti gyermekét, hanem pont ellenkezőleg, csak az 
édesapa műtéttel kapcsolatos jognyilatkozatát lehet figyelembe venni. A törvényes képviselő 
jognyilatkozata érvénytelen. 
 
Amennyiben a példában szereplő beteg nem élt volna a helyettes jelöléssel, ebben az esetben 
a törvényes képviselő édesanya jognyilatkozatát kellett volna beszerezni. A beleegyező 
nyilatkozatot azonban csak az invazív beavatkozásokkal kapcsolatban kellett volna kikérni. 
Invazív beavatkozásnak minősül a beteg testébe bőrön, nyálkahártyán vagy testnyíláson 
keresztül behatoló fizikai beavatkozás, ide nem értve a beteg számára szakmai szempontból 
elhanyagolható kockázatot jelentő beavatkozásokat. A helyettes joggyakorló édesapa esetében 
azonban minden az önrendelkezési jogba tartozó kérdésben döntését, jognyilatkozatát kell 
kérni. Ennek oka, hogy attól függetlenül, hogy lánya nyilatkozata alapján apjától csak a 
műtéthez kérte helyettes jognyilatkozatát, az ellátás visszautasításának és ahhoz történő 
hozzájárulásának helyettes joggyakorlása nem terjedhet ki „résztevékenységekre”, ezt a 
törvény nem ismeri. Az apa minden az ellátással kapcsolatos döntésben részt kell, hogy 
vegyen. Egyetlen korlát, hogy a nyilatkozat nem érintheti hátrányosan a beteg egészségi 
állapotát. Az Eütv. külön is megfogalmazza, hogy nem vezethet súlyos vagy maradandó 
egészségkárosodáshoz. 

 
A helyettes jelölés nyilatkozati formája (alakiság) 
A kérdés már csak az, hogy a helyettes kijelöléshez elegendő-e a kiskorú szóban megtett 
jognyilatkozata, vagy sem. Az Eütv. szerint a nyilatkozat érvényességéhez a beteg 
közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy írásképtelensége esetén két tanú 
együttes jelenlétében megtett nyilatkozata szükséges. Az esetek döntő többségében a 
kijelölésre a teljes bizonyító erejű magánokiratban kerülhet sor, amelynek legegyszerűbb 
formája, ha az okiratot a beteg maga írja és aláírja. Amennyiben állapota következtében ez 
nehezére esik, megírathatja mással, majd azt aláírja és két tanú aláírásával (és minimálisan 
lakcímének feltüntetésével) igazolja a beteg aláírásának hitelességét.  
 
Esetünkben azonban a kiskorú mindkét karja eltörött, így írásképtelen. Erre az esetre a 
jogszabály érvényesnek tekinti a két tanú együttes jelenlétében megtett szóbeli nyilatkozatot. 
Az persze kérdés, hogy a gyakorlatban amennyiben a kiskorú személy nem tud kijelölési 
jogáról (mert adott esetben erről nem tájékoztatták), egy ilyen kijelentés (nyilatkozat) 
érvényesülhet-e, vagy pl. a kezelőorvos felhívja-e a kiskorú figyelmét, hogy kijelentése a 
műtétbe való beleegyezés jogának átruházásaként értékelhető, ezért amennyiben 
önrendelkezési jogával ekként kíván élni, azt az egészségügyi dokumentációban rögzíti. Ez 
utóbbi (tehát annak írásos rögzítése) a nyilatkozat érvényességéhez egyébként nem szükséges, 
álláspontunk szerint mégis elvárható, hiszen a feleknek ez az érdeke. Az ellátás 
visszautasításának jogánál, amikor a cselekvőképes, de írásképtelen beteg olyan ellátást utasít 
vissza, amelynek következménye súlyos vagy maradandó egészségkárosodás, az érvényesség 
feltétele annak dokumentációba történő rögzítése és a tanúk aláírása.  
 
A korlátozottan cselekvőképes személy egészségügyi dokumentációjába való betekintési 
jog, annak korlátozhatósága; 
A korlátozottan cselekvőképes személy dokumentációjába elsősorban maga a beteg, illetve 
amennyiben önrendelkezési jogának gyakorlását más személyre átruházta, ez a cselekvőképes 
személy tekinthet be. Jelen esetben tehát a 17 éves kiskorú és az édesapa. Amennyiben 
kijelölési jogával a kiskorú nem élt volna, úgy a törvényes képviselőt, tehát az édesanyát 
illette volna meg a betekintési jog. Az Eütv. úgy rendelkezik tehát, hogy a törvényes 
képviselő édesanya külön felhatalmazás nélkül nem tekinthet bele a dokumentációba. Az 
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egészségügyi ellátással kapcsolatos beleegyezés és visszautasítás jogánál azt láttuk, hogy az 
édesanya nem jogosult dönteni lánya műtétjével kapcsolatban, ugyanakkor az egészségügyi 
dokumentációba való betekintési jog részeként a korlátozottan cselekvőképes beteg 
felruházhat bárkit a betekintési jog gyakorlására (így az édesanyát is).  
Az Eütv. így fogalmaz: 
„A beteg jogosult az adott betegségével kapcsolatos egészségügyi ellátásának ideje alatt az 
általa meghatározott személyt írásban felhatalmazni a rá vonatkozó egészségügyi 
dokumentációba való betekintésre, illetve arra, hogy azokról másolatot készíttessen. 
 
Ahhoz, hogy az édesanya betekinthessen lánya dokumentációjába, a jogszabály szerint a 
kiskorú írásbeli felhatalmazására van szükség (bár teljes bizonyító erejű magánokirati formát 
nem követel meg, nem úgy, mint az ellátást követően). Kérdés, hogy egy mindkét karját eltört 
beteg, ezt hogyan teheti meg. Az ellátás ideje alatt (tehát amikor a beteg a kórházban fekszik) 
a beteg írásképtelensége esetén a jogalkotónak lehetővé kellett volna tennie a szóbeli 
nyilatkozatot, úgy, ahogy azt az előzőekben már kifejtettük. 
 
A kizárólagos szülői felügyeletet gyakorló szülő joga a másik szülő kapcsolattartási 
jogának korlátozására. 
A kapcsolattartási jog korlátozására a bíróság (illetve a gyámhivatal) jogosult. A már 
hivatkozott gyermek elhelyezési perben a bíróság nem korlátozta az apa kapcsolattartási jogát. 
Az Eütv. szerint: 
„A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa 
vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon. [11.§ (4) bek.]” 
 
A Csjt. hasonló módon rendelkezik: 
„A gyermeknek joga, hogy különélő szülőjével személyes és közvetlen kapcsolatot tartson 
fenn. A gyermekétől különélő szülő joga és kötelessége, hogy gyermekével kapcsolatot 
tartson fenn, vele rendszeresen érintkezzen (a kapcsolattartás joga). A gyermeket nevelő szülő 
vagy más személy köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani. [92. § (1) bek.]” 
 
A zavartalan kapcsolattartás joga, mint láthatjuk az édesapát a mindennapokban megillető 
jogosultság (sőt kötelezettség). A gyermekkel kapcsolatos rendkívüli esemény (egy esetleges 
műtét feltétlenül ennek minősül) esetén ez a jogosultság fokozottabban kell, hogy 
érvényesüljön, így az édesanyának a kapcsolattartás korlátozására tett jognyilatkozatához nem 
fűződhetnek joghatások. A kapcsolattartás jogának részletes szabályait az egészségügyi 
szolgáltató házirendje határozza meg. Egyedül az ebben foglalt korlátozások 
érvényesülhetnek, amelynek szabályozása a kórházi feltételeket tükrözi. További korlátot 
jelent, hogy a kiskorú betegtársainak jogait a joggyakorlás során tiszteletben kell tartani és a 
betegellátás zavartalanságát biztosítani kell. 
 
Milyen alkotmányos jogok sérültek? 
Az Alkotmány 8. §-ának (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság elismeri az ember 
sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam 
elsőrendű kötelessége. 
 
A korlátozottan kiskorú személy alkotmányos jogainak sérelme az alábbi két 
jogszabályhellyel hozható összefüggésbe: 
A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom 
részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 
fejlődéséhez szükséges [Alk. 67. § (1) bek.]. 
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A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez. A 70.§ (2) bekezdése szerint ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, 
az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés 
biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg [70/D. 
§ (1) bek.]. 
 
Mely betegjogok sérültek? 
A fenti esetben szereplő 17 éves korlátozottan cselekvőképes kiskorú személynek 
egészségügyi ellátásával kapcsolatban több személyhez fűződő joga (betegjoga) is sérült: 
 

• A kapcsolattartás joga 
Az egészségügyi szolgáltató az édesanya nyilatkozata szerint járt el, amely jogellenesen 
korlátozta az édesapa kapcsolattartási jogát. Ahhoz, hogy az édesapa a házirendben 
meghatározott keretek között látogassa gyermekét, mind a gyermeknek, mind az édesapának 
joga van. Bár az apa nem törvényes képviselő (szülői felügyeleti jogot nem gyakorol), a 
kapcsolattartás jogát bíróság nem korlátozta, a kórház megsértette mind a gyermek, mind az 
édesapa kapcsolattartási jogát. 
 

• A tájékoztatáshoz való jog 
Az esetből nem derül ki, hogy megtörtént-e a teljes körű tájékoztatása a betegnek, amely az 
önrendelkezési jog gyakorlásának előfeltétele. Az esetleírás szerint az apa lányától csak 
annyit tud, hogy a kezelőorvos fontolgatja a műtéti beavatkozást. A teljes körű, egyéniesített 
formában a beteg számára megadott tájékoztatás önmagában még nem elegendő, a megfelelő 
tájékoztatáshoz az is szükséges, hogy annak a beteg részéről történő megértéséről a 
tájékoztatást adó egészségügyi dolgozó (kezelőorvos) meggyőződjön. Az édesapának átadott 
minimális információ alapján valószínűsíthető, hogy ez megfelelően nem történt meg, annak 
ellenére, hogy a 16. életévét betöltött beteg teljes körű tájékoztatásra jogosult, csak úgy, mint 
a cselekvőképes beteg. 
A kiskorú a műtéti beleegyezésre az édesapát jelölte meg. Kijelölése alapján az édesapa 
önrendelkezési jogát azonban csak abban az esetben gyakorolhatja, ha előzetesen teljes 
körűen megismerte azokat az egészségügyi adatokat, szempontokat (dokumentációt), 
amelynek birtokában jognyilatkozatát megteheti. Azzal, hogy a kórház a törvényes 
képviselőnek, az apa tájékoztatásból való kizárására tett nyilatkozata szerint járt el, 
megsértették az édesapa tájékoztatáshoz való jogát. 
 

• Az önrendelkezéshez való jog 
A 17 éves korlátozottan cselekvőképes kiskorú a műtéti beleegyezés helyettes 
joggyakorlására édesapját jelölte ki, amelyet a kórház nem vett figyelembe, megsértve ezzel a 
beteg önrendelkezési jogát. Hiába nem az apa gyakorolja a szülői felügyeletet (nem ő a 
törvényes képviselő), a probléma definiálása részben említettek értelmében ő dönt az 
önrendelkezési jog körébe tartozó kérdésekben. 
 

• Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga 
A kórház ebben az esetben is a törvényes képviselő (édesanya) nyilatkozatának megfelelően 
járt el akkor, amikor megtiltotta, hogy az édesapa betekintsen gyermeke egészségügyi 
dokumentációjába. Ez a korlátozottan cselekvőképes 17 éves kiskorú önrendelkezési jogának 
megsértéséből fakadt, hiszen helyettes joggyakorlói minőségében a törvény egyértelműen 
fogalmaz: a törvényes képviselő betekintési joga csak abban az esetben van, ha nincs az 
önrendelkezési jog helyettes gyakorlására kijelölt személy. Ezzel megsértették az édesapa 
betekintési jogát, az édesanya pedig jogellenesen gyakorolhatta azt. 
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Milyen intézkedést mulasztott el a szolgáltató? 
Nem gondoskodott arról, hogy az egészségügyi dolgozók megfelelően elsajátítsák a beteg 
önrendelkezési jogával kapcsolatos ismereteket. Az eset jól példázza, hogy a betegjogok 
egymással összefüggnek, az egyik jogsérelemből adódik számos más, személyhez fűződő jog 
sérelme. A kezelőorvosnak (vagy az ott tartózkodó nővérnek) tudnia kellett volna, hogy a 
műtéti beleegyezés jogának jogszerű átruházása történt meg és ennek megfelelően kellett 
volna eljárnia. A szolgáltató nem tájékoztatta teljes körűen a helyettes joggyakorló személyt 
gyermeke egészségügyi ellátásáról, amely nem tette lehetővé az önrendelkezési joggyakorlást 
sem. 
A szolgáltató elmulasztotta az egészségügyi dokumentációba való betekintést biztosítani az 
édesapa számára, elmulasztotta a képviseleti jogosultság ellenőrzését, amely kizárhatta volna 
a betekintési jog jogellenes gyakorlását. 
Az egészségügyi szolgáltató végül elmulasztotta a betegtájékoztatóban a 16. életévét betöltött 
korlátozottan cselekvőképes személyek önrendelkezési jogával kapcsolatos tudnivalók, 
információk (és annak érvényességi feltételeinek) rögzítését. 
 
Milyen intézkedést tehet a betegjogi képviselő? 
A betegjogi képviselőnek hármas feladatkört kell ellátnia: 

• az egészségügyről szóló törvényben meghatározott betegjogok védelmét, 
• segítséget kell nyújtania a betegnek jogai megismerésében, 
• segítséget kell adnia a betegnek jogai érvényesítéséhez. 

 
A jogeset szempontjából elsődleges a jogvédelem. A betegjogi képviselőnek az Eütv-ben 
meghatározott betegjogok védelmét kell ellátnia, de ez azt is jelenti, hogy e jogok védelme 
érdekében különböző jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A betegjogi képviselő 
akkor jár el helyesen, ha már a megkeresés kezdetén elhatárolja a beteg (ill. hozzátartozója) 
által megfogalmazott igényeket, kéréseket aszerint, hogy az a jogvédelem, vagy az 
érdekvédelem körébe vonható. Amikor jogvédelemről beszélünk, akkor a jogszabályban 
foglalt betegjogokról van szó, tehát a jogérvényesítéshez rendelkezésünkre áll egy 
jogszabállyal alátámasztható, végső esetben kikényszeríthető norma. A betegjogi képviselet 
szempontjából minden más az érdek, az érdekvédelem területe, amely nem lehet a jogvédő 
feladata (édesanya érdekét nem, az apa és lánya jogát viszont védheti és érvényesítheti a 
betegjogi képviselő). 
 
A jogérvényesítő feladat részeként (amely lehet akár önálló tevékenység is) segítséget kell 
adni a betegnek (illetve hozzátartozójának) jogai megismerésében. Ez alapvető fontosságú. 
A jogait ismerő beteg később akár maga is érvényesítheti jogát. Az esetben kirajzolódik, hogy 
sem a beteg, sem hozzátartozói, sem a kezelőorvos, sőt még a kórházi jogtanácsos sem 
ismerte megfelelően a vonatkozó jogokat. Ennek megismertetése a jogvédő feladata, 
amelynek megfelelősége estén a jogérvényesítés már nem lehet probléma.  
 
Az, hogy mit tehet a betegjogi képviselő, a jogvédő hatásköréből vezethető le. Az ismertetett 
feladatkörhöz képest a betegjogi képviselő hatásköre azon jogosítványok körét öleli fel, 
amelyeket jogszabály a képviseleti feladatok, tevékenységek megvalósításához rendel. A 
hatáskör tehát a betegjogi képviselet ellátásához biztosított jogosítványokat, eszközöket 
jelentik, vagyis a hatáskör a feladatkörhöz viszonyítva eszközjellegű. A feladatkör és hatáskör 
viszonyában hangsúlyozni szeretnénk, hogy a feladatkör szerepe meghatározó, hiszen a célok 
és feladatok meghatározása időben meg kell előzze a hatáskör megállapítását, azaz a hatáskör 
feltételezi a jól meghatározott feladatkört. A betegjogi képviselő jogosítványai: 
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a) a szolgáltató működési területére beléphet.  
b) a vonatkozó egészségügyi dokumentációba betekinthet. 
c) a kezelőorvoshoz, más egészségügyi dolgozóhoz kérdést intézhet. 
d) javaslattételi joga van az egészségügyi szolgáltató működésével kapcsolatban észlelt 

jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságok megszüntetésére, amelyet a szolgáltató 
vezetőjének, illetve fenntartójának tehet meg.  

 
Milyen eljárási lépések alkalmazhatók? 
A betegjogi képviseleti eljárás nem egy szigorúan formalizált eljárás. Egy igen fiatal 
jogintézményről van szó, kötelezően alkalmazandó eljárási szabályokat, csak elvétve 
találhatunk, az egységes joggyakorlat kialakulása folyamatban van. 
 
A konkrét esetben a betegjogi képviselőt először a 17 éves kiskorú beteg édesapja kereste fel. 
A jogvédő a következő eljárási lépéseket tette: 
1. A beteg hozzátartozójának (továbbiakban: panaszos) fogadása. 
2. A panaszos meghallgatása: a beteg panaszának végére érve a jogvédőben le kell tisztulnia, 

hogy az eset feladatkörébe tartozik-e, van-e a kérésnek, megkeresésnek megfelelő 
hatásköre és illetékes-e annak intézésére. 

3. A hozzátartozó tájékoztatása a betegjogi képviseletről. 
4. A képviseleti jogosultság felmérése. 

A panasz mind a kiskorú beteg, mind édesapja betegjogainak sérelmét érintette. A 
betegjogi képviselő előtti képviseleti jogosultságot minden olyan esetben vizsgálni 
szükséges, ha a beteg nem személyesen jelenik meg. Az édesapát ért jogsérelmek 
tekintetében éppen ezért erre nem volt szükség, ugyanakkor annak kiderítése, hogy a 
gyermeket képviselheti-e édesapja az adott ügyben, elengedhetetlen volt. Sok esetben 
nagyon lelkesek a hozzátartozók, csak éppen maga a beteg nem tud arról, hogy ügyében 
eljárnak (ennek ugyanis egy korlátozottan cselekvőképes beteg esetében már komoly 
jelentősége van). A képviseleti jogosultság tisztázására a helyszínen nem volt lehetőség. 
Erről a jogvédő később, a beteg személyes megkeresésekor győződött meg. 

5. A tényállás tisztázása. 
Célirányos kérdésekkel a jogvédő megkísérelte tisztázni a tényállást a lehető legnagyobb 
pontossággal, amely alapján egy cselekvési tervet határozott meg. Ez a helyszínen nem 
volt lehetséges, de sok olyan elméleti kérdés fogalmazódott meg, amelyhez önmagában 
elegendő volt a betegjogi szabályok ismerete.  

6. A tényállás értékelése. 
A jogvédő a tényállás tisztázása után értékelte az elmondottakat, amelyből a beteg 
leszűrhette, hogy történt-e jogsértés és ha igen, az mennyire volt súlyos. Ezt követően 
jogérvényesítési lehetőségekről szóló tájékoztatás következett, majd a panaszos 
megkérdezése, hogy mit szeretne tenni. Ez azért fontos, mert a jogvédő csak a panaszos 
által meghatározott keretek között járhat el. Az édesapa panasszal kívánt élni és ehhez 
betegjogi képviseleti megbízást, képviseleti meghatalmazást kívánt adni. 

7. A megkeresés dokumentálása. 
A jogvédő eljárásához szükséges, hogy a panaszos írásbeli megbízást adjon panaszának 
intézésére, ezt egy külön erre a célra rendszeresített nyomtatványon tette meg. Az 
eljárásával kapcsolatos korlátozásokat és felhatalmazásokat pedig a képviseleti 
meghatalmazásban rögzítette. 

8. A szolgáltató betegjogi tájékoztatójának esettel kapcsolatos tanulmányozása. 
9. A 17 éves korlátozottan cselekvőképes kiskorú személyes megkeresése. 

A betegjogi képviselő személyesen megkereste a beteget, aki szintén elmondta a 
történteket. Az elmondottak egybevágtak édesapja által előadottakkal, ezért a tényállást 
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nem kellett módosítani. A kiskorú részéről külön megbízásra nem volt szükség, hiszen az 
őt ért jogsérelmek orvosolhatók voltak az édesapa panaszának megfelelő ügyintézésével. 

10. A dokumentációba való betekintési jog gyakorlása. 
A kezelőorvos megkeresése előtt a jogvédő tanulmányozta a beteg egészségügyi 
dokumentációját, amelyből két lényeges dolgot állapított meg. Egyrészt, hogy nincs 
bevezetve az édesapának a kiskorú által tett, a műtéti beleegyezés jogának helyettes 
gyakorlására tett nyilatkozata, másrészt a dokumentációban szerepelt az édesanya által tett 
korlátozó nyilatkozat. 

11. A panaszolt személy megkeresése, a kérdésfeltevési jog gyakorlása. 
Ezt követően a jogvédő megkereste a kezelőorvost, aki lényegében megerősítette az 
édesapa által előadottakat. A jogvédő felvilágosította az esetet érintő hatályos jogi 
szabályozásról, amelynek orvoslására a kezelőorvos a helyszínen ígéretet tett abban az 
esetben, ha azzal a kórházi jogtanácsos is egyetért. 

12. A panasztételi jog gyakorlása. 
Tekintettel arra, hogy a kezelőorvos csak a jogtanácsos véleménye után volt hajlandó a 
jogsérelmek orvoslására, a panasztétel elkerülhetetlen volt. Az eset által felvetett kérdések 
elsősorban olyan jogi kérdések, amelyekkel kapcsolatban még részletes, megfelelő 
tájékoztatás után sem volt elvárható a panaszostól, hogy maga írja meg panaszát és ezzel a 
képviseleti eljárás kimerüljön, a panasz megfogalmazásának segítésében és a panasz 
kezdeményezésében. A jogvédő maga készítette el panaszbeadványát, vagyis élt 
panasztételi jogával. 

13. Határidők figyelése, panaszos értesítése, a válaszlevél átadása. 
Az egészségügyi szolgáltató vezetője a panasz kézhezvételétől számított 8 napon belül 
válaszolt és tájékoztatta a betegjogi képviselőt a panasszal érintett betegjogok 
orvoslásáról. A jogvédő értesítette a panaszost, aki még aznap gyakorolhatta betekintési 
jogát, látogatását nem korlátozták, és megtette hozzájárulását a műtéti beavatkozáshoz. A 
betegjogi képviselő kérdésére, hogy az elkövetett jogsértéssel kapcsolatban kíván-e 
további eljárási lépéseket, a panaszos nemleges választ adott. 

14. A betegjogi képviselő javaslata a szolgáltató felé. 
A jogvédő az eset lezárásaként írásban tájékoztatta a szolgáltatót, hogy a 
betegtájékoztatóban nem szerepel a 16. életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes 
személyek önrendelkezési jogával kapcsolatos szabály. Javaslattételi joga alapján a 
szükségesnek vélt kiegészítést megfogalmazva kérte ennek beemelését a 
betegtájékoztatóba. 

15. Az eset dokumentumainak archiválása. 
 
 

Az I. fejezet végén található egy teszt (és a kérdések megoldási kulcsai) az önrendelkezési jog 
gyakorlására, amelynek kitöltése segítséget ad, a fentiekben leírtak alkalmazásának mérésére. 

--------------------------- 
 
 
VI. Eset: Adatkezelés 

 
Esetismertetés 
Ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás, rablás bűntettében. 
Tettes feltételezhetően egészségügyi ellátást vett igénybe, mert sérülés érte annak elkövetése 
során (menekülése közben elütötte egy autó, de sérülése nem akadályozta meg abban, hogy 
elfusson). 
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A rendőrség megkereséssel fordult az elkövetés helye közelében található egészségügyi 
szolgáltatóhoz. Adatokat kért arra vonatkozóan, hogy a megjelölt időintervallumban az 
egészségügyi szolgáltató traumatológiai osztályát ki kereste fel olyan sérüléssel, amely 
feltehetően autóbalesettel összefüggésben érhette. 
Megtörténik az adatkiadás. Egy beteg sérelmezi, hogy a rendőrség megjelent nála, 
kihallgatták. Megállapították ártatlanságát, mégis fel van háborodva, mert az egészségügyi 
szolgáltató véleménye szerint jogosulatlanul adta ki egészségügyi és személyes adatait, 
amellyel kapcsolatban jogszerűtlen eljárás érte. Az esettel kapcsolatban panaszt kíván tenni az 
egészségügyi szolgáltatónál. 
 
A probléma definiálása 

• az egészségügyi szolgáltató intézményen kívüli adattovábbításának jogszerűsége, 
• az egészségügyi szolgáltató eljárása során sérült-e a személyes adatok védelméhez 

való jog, illetve az orvosi titoktartáshoz való jog. 
 

A beteget ért sérelem kivizsgálása során a következő jogszabályokat kell alkalmazni:  
• a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény; 
• a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényt; 
• az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.); 
• a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény; 
• az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló 1997. 

évi XLVII. törvény; 
• a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény. 

 
A vizsgálandó kérdések bemutatása a rendőrség, a beteg, illetve az egészségügyi 
szolgáltató oldaláról: 
Rendőrség: 

• milyen adat kérhető meg, 
• milyen jogszabályi felhatalmazás alapján szerezhető be adat, 
• szükséges-e ügyészi jóváhagyás a rendőrségi megkeresés esetén. 

 
Beteg: 

• milyen jogsérelem érte az adattovábbítás során, 
• betegjogi képviselőtől milyen segítséget kérhet. 

 
Egészségügyi szolgáltató: 

• mit kell vizsgálni a rendőrségi megkeresésnél az adatkiadás esetén, ismeretlen (illetve 
ismert) tettes esetén, 

• kötve van-e alaki formához az adatkérés, 
• adatvédelmi szabályokban kell-e az adattovábbítást szabályozni. 

 
Az intézményen kívüli adattovábbítás jogszerűsége 
Alapvető fontosságú annak behatárolása, hogy a rendőrség milyen adatokat kérhet jogszerűen 
az egészségügyi szolgáltatótól. Ebben a kérdésben a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény igazít el (Rtv.): 
„A Rendőrség titkos információgyűjtésre felhatalmazott nyomozó szervének vezetője az 
ügyész jóváhagyásával a kétévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő, 
szándékos bűncselekmény felderítése érdekében az üggyel összefüggő adatok szolgáltatását 
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igényelheti az adóhatóságtól, a szolgáltatást nyújtó távközlési szervezettől, az egészségügyi és 
a hozzá kapcsolódó adatot kezelő szervtől, továbbá a banktitoknak, értékpapírtitoknak, 
pénztártitoknak és egyéb üzleti titoknak minősülő adatot kezelő szervtől. [68. § (1)]” 
 
A rendőrség tehát a kétévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő, szándékos 
bűncselekmény felderítéséhez kérhet adatszolgáltatást az egészségügyi szolgáltatótól. Az 
adatkérés jogszabályi feltételei a következők: 
1. ügyészi jóváhagyáshoz kötött; 
2. a megkeresésben fel kell tüntetni az adatkérés célját; 
3. az adatszolgáltatás teljesítésére határidőt jelölhet meg; 
4. az adatszolgáltatás ingyenes; 
5. az egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg az adatszolgáltatást; 
6. a kapott adatokat csak a megjelölt célra használhatja fel a rendőrség. 
 
A rendőrség adatkérési megkeresésének minden esetben feltétele tehát az ügyészi jóváhagyás. 
Bizonyos ügycsoportokban azonban arra is van lehetőség, hogy a megkeresést előzetes 
ügyészi jóváhagyás nélkül tegye meg a rendőrség, amelyet a megkeresettnek haladéktalanul 
kell teljesítenie. Erre az un. halaszthatatlan intézkedésre, akkor van lehetőség, ha az ügyészi 
jóváhagyás beszerzésének ideje veszélyeztetné a nyomozást. A rendőrség ebben az esetben 
„halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel látja el a megkeresést. A megkereséssel egyidejűleg 
ugyanakkor intézkedni kell az ügyészi jóváhagyás beszerzése iránt. Amennyiben az ügyész a 
jóváhagyást megtagadja, az időközben beszerzett adatokat a rendőrség megsemmisíti. Az Rtv. 
által meghatározott ügycsoportok közül az egészségügyi szolgáltatótól halaszthatatlan 
intézkedésként kért adatok, vagy a kábítószerrel kapcsolatos visszaélésekkel, vagy a 
szervezett bűnözéssel lehetnek összefüggésben. Esetünkben rablás bűntettében folyik a 
nyomozás, amelyben a rendőrség nem talált a szervezett bűnözéssel összefüggést, 
halaszthatatlan intézkedésre nem látott okot.  
 
Annak eldöntéséhez, hogy a rendőrségi megkeresés jogszerűen történt-e, meg kell nézni a 
rablás törvényi tényállását, hiszen erre csak a kétévi vagy ennél súlyosabb szándékos 
bűncselekmény esetében kerülhet sor. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény (Btk.) a vagyon elleni  bűncselekmények között a következőképpen fogalmaz: 
„Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki 
ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg 
valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, bűntettet követ el, és két évtől 
nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. [321. § (1) bek.] 
 
A rablás alapesetének büntetési tétele két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, vagyis ha 
rablás bűncselekménye miatt indul nyomozás (és minden jogszabályi feltétel érvényesül), az 
adatkérést teljesíteni kell. A rablás csak szándékosan követhető el, így ez a feltétel is teljesül. 
 
A rendőrség azonban csak olyan személy adatát kezelheti (amelybe beletartozik az adatkérés 
is), akit a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak vagy a rendőrség adatkezelésének 
általános szabályai szerinti, más személyekre irányulnak, de ismeretlen tettes vonatkozásában 
a jogszabály erre nem hatalmazza fel a rendőrséget. Az említett általános szabály szerint: 
 
„A Rendőrség a törvényben szabályozott bűnmegelőzési, bűnüldözési (a továbbiakban együtt: 
bűnüldözési), valamint államigazgatási és rendészeti feladatainak ellátásához - központi, 
területi és helyi szinten - a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítottak, a büntetőeljárás alá 
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vontak, a sértettek és egyéb közreműködők, az államigazgatási eljárásban ügyfelek, valamint 
egyéb érintettek személyes adatait, illetőleg más adatokat kezeli.” [Rtv. 76. § (1) bek.] 
 
valamint: 
„A rendőrségi adatot kezelő szerv … különleges adatot kizárólag a 84. § i)-n) pontjában 
felsorolt bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személy esetében kezelhet.” [Rtv. 80. § 
(1) bek.] 
 
Az Rtv. nem határozza meg közelebbről, hogy mi minősül különleges adatnak, ezért a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
törvény  által meghatározott definíciót kell alkalmaznunk, amely szerint az egészségi állapotra 
vonatkozó adat is (sok más adattal egyetemben) különleges adatnak minősül. Amint látjuk a 
jogszabály ebben az esetben is, csak a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személyre 
vonatkozóan teszi lehetővé az adatkezelést.  
 
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény megalkotásával a jogalkotónak az volt a célja, hogy az egészségügyi adatokat 
fokozott oltalomban részesítse bizalmi jellegüknél fogva. A törvény egészségi állapotra 
vonatkozó különleges adatok és az azokhoz kapcsolódó személyes adatok kezelésének 
feltételeit meghatározva, az adatkezeléssel kapcsolatban két lényeges követelményt 
támasztott: 
1. az adatkezelés célhoz kötöttsége (csak törvényes cél eléréséhez); 
2. az adatkezelés csak a cél eléréséhez szükséges mértékben kezelhető adat. 
 
A törvény az adatkezelés egyik törvényes céljaként rögzíti a bűnüldözést, továbbá az Rtv-ben 
meghatározott feladatok ellátására kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés céljából 
történő adatkezelést [4. § (2) bek. g) pont]. A rendőrségi megkereséssel kapcsolatban 
(egészségügyi ellátáson kívüli szerv megkeresése) a törvény a következőképpen rendelkezik: 
„A következő szervek írásbeli megkeresésére a kezelést végző orvos az érintett egészségügyi 
és személyazonosító adatait átadja a megkereső szervnek. A megkeresésben a 4. § (4) 
bekezdésének megfelelően, fel kell tüntetni a megismerni kívánt egészségügyi és 
személyazonosító adatokat: 
a) büntetőügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi orvos-szakértő, 
polgári és közigazgatási ügyben az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi orvos-szakértő,.. [23. 
§ (1) bek.]” 
 
A rendőrség megkeresése tehát alaki formához, írásbeliséghez kötött, amelyben fel kell 
tüntetni, a megismerni kívánt egészségügyi és a személyazonosító adatokat. A megkeresésben 
meg kell jelölni, hogy az adatrögzítésnek mi a pontos célja, valamint a kért adatok körét. Az 
Rtv. rendelkezéseit erősíti, hogy a jogszabály „érintett” személyt említ, amely nem lehet 
azonos kategória az ismeretlen tettes személyével. Az adatok átadására a kezelést végző orvos 
kötelezett, aki az érintett (beteg) gyógykezelését végző orvos mellett a kezelésben 
közreműködő orvos is lehet. 
 
Az egészségügyi szolgáltatónak a megkeresést vissza kellett volna utasítania arra való 
hivatkozással, hogy különleges adat csak konkrét személy esetében adható ki, amennyiben az 
alaposan gyanúsítható bűncselekmény elkövetésével. Arra tehát nincs lehetőség, hogy 
ismeretlen tettes ellen rablás bűntettének alapos gyanúja miatt indult büntetőeljárás során 
kiadásra kerüljön minden olyan személynek a különleges adata (és személyes adata), akik 
meghatározott időszakban az egészségügyi szolgáltató ellátásában részesültek. Az eset így azt 
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is példázza, hogy bűnüldözési érdekkel szemben a személyes adatok és a különleges adatok 
védelméhez való jog, az információs önrendelkezési jog elsőbbséget élvezhet. 
 
A teljesség kedvéért még két dolgot szükséges megemlíteni: 
Az Rtv. szerint a rendőrség csak az üggyel összefüggő adatok szolgáltatását igényelheti az 
egészségügyi szolgáltatótól. Annak meghatározása, hogy mi függ össze a bűnüldözés alapjául 
szolgáló üggyel, nem a rendőrség, hanem az egészségügyi szolgáltató joga.  
Abban az esetben, ha a jogszabályi feltételeknek a megkeresés eleget tesz, az 
adattovábbításról nyilvántartást kell vezetni, amelynek részét képezi a kezelést végző orvos 
feljegyzése az általa vagy az egyéb betegellátó által felvett, a gyógykezelés szempontjából 
jelentős egészségügyi adatról, valamint a saját tevékenységéről és intézkedéseiről szóló 
feljegyzés. 
 
 Az orvosi titoktartáshoz való jog sérelme 
Mindazon személyek orvosi titoktartáshoz való joga sérült, akiknek különleges és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatát az egészségügyi szolgáltató a rendőrségi megkeresésre kiadta. 
Az orvosi titoktartáshoz való jog megjelenik egyszer, mint a beteg személyhez fűződő joga, 
másrészt az Eütv-ben megjelenik, mint az egészségügyi dolgozó titoktartási kötelezettsége: 
 
„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. [138. § 
(1) bek.] 
 
„A beteg jogosult 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.” [25. § (1) bek.] 
 
A beteg – meghatározott kivételektől eltekintve – jogosult egészségügyi ellátását érintő 
adatokkal rendelkeznie. Az őt megillető orvosi titoktartáshoz való joga alapján nyilatkozhat, 
hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár 
ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből [Eütv. 25. § (2) bek.]. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy amennyiben a beteg nem tesz ilyen nyilatkozatot, akkor adatai 
a törvényi felhatalmazottakon túl megismerhetővé, hozzáférhetővé válhatnának.  
 
Az orvosi titoktartáshoz való jog korlátja, hogy az egészségügyi szolgáltatónak a beteg adatait 
annak hozzájárulása hiányában is közölnie kell, ha arra a szolgáltatót törvény kötelezi. A 
szolgáltató kötelessége azonban az adatközlés jogszerűségének vizsgálata és adott esetben 
annak megtagadása. Az eset jól példázza, hogy még ügyészi jóváhagyással megküldött 
rendőrségi megkeresés is irányulhat jogellenes adatszerzésre, amelyben a szolgáltató 
vezetőjének van felelőssége (illetve a küldésben résztvevő adatközlő személyeknek is, ha más 
nem, munkajogi felelőssége). Az orvosi titoktartási kötelezettség alól a beteg is felmentést 
adhat, esetünkben erre nem került sor és nem is életszerű. 
 
Minden egészségügyi szolgáltató köteles adatvédelmi, adatkezelési szabályzatot készíteni, 
ahol a szolgáltatón belüli adatkezelésről, illetve a szolgáltatón kívüli adatkezelésről 
részletesen rendelkezni kell. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
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védelméről szóló törvény szerint az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és 
feldolgozása során biztosítani kell az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos 
nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen 
hozzá. Ennek érdekében a jogszabály adatvédelmi felelős kijelölését rendeli el. A 20 főnél 
több adatkezelőt (betegellátó, intézményvezető) foglalkoztató egészségügyi szolgáltató esetén 
az intézményvezető (szervezeti egységenként!) adatvédelmi felelőst köteles kijelölni. Az 
egészségügyi és személyes adatok védelméért a szolgáltató vezetője felelős, akinek számos 
ellenőrzési és egyéb feladata van az adatvédelmi szabályok szolgáltatón belüli és kívüli 
betartásával kapcsolatban.  
Jogszabály megteremti annak lehetőségét, hogy ezeket adatvédelemmel kapcsolatos feladatait 
átruházza az adatvédelmi felelősre, kivéve: 

• az adatvédelmi felelős(ök) kijelölését és tevékenységük ellenőrzését, 
• az adatvédelmi szabályzat elkészítését, 
• döntését azoknak az adatoknak a további tárolásáról vagy megsemmisítéséről, 

amelyek tekintetében lejárt a kötelező nyilvántartási idő. 
 
A rendőrség, mint egészségügyi ellátórendszeren kívüli megkereső szerv adatszolgáltatási 
megkeresése esetén a kezelést végző orvos feladata a kért adatok átadása. Az átadás 
jogszerűségének és az üggyel összefüggő adatok terjedelmének megítélése számos jogi és 
orvosi szakkérdést vet fel, ezért indokolt, hogy annak továbbítása előtt az adatvédelmi 
felelőssel (vagy akár az intézményvezetővel) egyeztetés történjen, hogy hasonló esetek ne 
fordulhassanak elő. 
 
 
Milyen alkotmányos jogok sérültek? 
A magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog egy alkotmányos alapjog, amelynek 
érvényesülését az Alkotmány 59. § (1) bekezdése garantálja: 
„A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás 
sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.” 
 
Az alkotmányos alapjog korlátozhatóságára az Alkotmány 8. § (2) bekezdése irányadó, amely 
szerint az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, 
alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja. 
 
Az információs önrendelkezési jog lényeges tartalmát nem érintő korlátozás 
alkotmányosságának megítéléséhez az alapjogi (az úgynevezett szükségesség-arányosság) 
teszt szolgál, vagyis, hogy az elérni kívánt cél fontosságát összemérjük az ennek érdekében 
okozott alapjog-sérelem súlyával. Az Alkotmánybíróság az információs önrendelkezési jog 
vizsgálatával kapcsolatban állapította meg a következőket: „ha az alkalmazott korlátozás a cél 
elérésére alkalmatlan, az alapjog sérelme megállapítható." [20/1990. (X. 4.) AB határozat, 
ABH 1990. 69, 71.] 
 
Az Alkotmánybíróság egy másik határozatában kifejtette, hogy "az információs 
önrendelkezési jogot, az Alkotmány 59. § (1) bekezdésében biztosított szabadságjogot, mint 
alapjogot csak elkerülhetetlen esetben lehet alkotmányosan korlátozni, akkor, ha a korlátozás 
elkerülhetetlenül szükséges és az a korlátozással elérni kívánt célhoz képest arányos." 
[46/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995. 219, 222-223.] 
 
Ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatótól 
kért különleges és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok esetében az alkotmányossági mérce 
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az, hogy az alkotmányos korlátozás a bűnüldözési érdekkel mennyiben van összhangban, az 
adatkéréstől megalapozottan elvárható-e a tettes azonosítása, felkutatása. A hatályos jogi 
szabályozás válasza: nem. Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy egyes személyes adatoknak 
különleges adattá való minősítéséből az következik, hogy az adatkezelés céljának nagyon 
pontosan körülhatároltnak és meghatározottnak, s az adatkezelésnek kényszerítő módon, 
elkerülhetetlenül szükségesnek kell lennie. A különleges adatok kezelésére vonatkozó 
szigorúbb követelmények azt eredményezik, hogy amennyiben az adatkezelés célja pontosan 
meg nem határozott vagy az arra vonatkozó törvényi felhatalmazás nem egyértelmű, akkor a 
különleges adatok kezelése alkotmányellenes alapjogi korlátozást valósít meg. 
 
 
Mely betegjogok sérültek? 

• Az orvosi titoktartáshoz való jog 
Az egészségügyi szolgáltató a rendőrségi megkeresésre kiadta mindazon betegek különleges 
és ahhoz kapcsolódó személyes adatát, akik a meghatározott időintervallumban a 
traumatológiai osztályon jelentkeztek, és ellátásban részesültek. A jogosulatlan 
adatszolgáltatással az adatközlésben szereplő valamennyi beteg orvosi titoktartáshoz való joga 
sérült, a probléma definiálása részben kifejtettek szerint. 
 
Külön nem nevesítetten, mégis az orvosi titoktartáshoz való jog megsértésével 
összefüggésben (annak szinonimájaként) sérült a beteg egészségügyi dokumentáció 
megismerésének joga és az azzal kapcsolatos önrendelkezési joga is. Az Eütv. kimondja, hogy 
az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban foglalt adatokkal a 
beteg rendelkezik. Az egészségügyi szolgáltató csak a betegek hozzájárulása (önrendelkezése) 
alapján teljesíthette volna az adatszolgáltatást. Az egészségügyi dokumentáció 
megismerésének joga magában foglalja, hogy az abban szereplő adatokat csak az arra jogosult 
személyek ismerhetik meg. A jogsértés megvalósul nemcsak a dokumentációról részben, vagy 
egészben történő másolati példány megküldésével, hanem a dokumentáció alapján elkészített, 
a kért adatszolgáltatással összefüggő adatok kivonatolásával, összeállításával és 
megküldésével is. 
  
Milyen intézkedést mulasztott el a szolgáltató? 
A konkrét esetben ügyészi jóváhagyással érkezett rendőrségi megkeresés esetében is meg 
kellett volna tagadni az adatszolgáltatást. A szolgáltatónak a jogszerűség tisztázásához az 
adatvédelmi biztos állásfoglalását célszerű lett volna beszereznie. 
 
Az egészségügyi szolgáltató nem szabályozta körültekintően az adatvédelmi szabályzatát. Az 
adatvédelmi szabályzatnak rendelkeznie kell, hogy az egészségügyi ellátórendszeren kívüli 
megkeresések esetén milyen konkrét feltételeknek kell teljesülniük. A szabályzat 
tanulmányozása során azt lehetett megállapítani, hogy az, a törvényi szöveg átvétele. Az 
intézményi feltételekhez történő igazítása nem történt meg. A részletes szabályozást az 
adatvédelmi felelős kijelölésével kívánták szabályozni azzal, hogy minden adatkezelési, 
adatszolgáltatási megkeresés esetén az ő feladata a jogszabályi feltételeknek való 
megfelelőség megítélése.  
 
A betegnek joga van tudni arról, hogy személyes és különleges adatait, kik, milyen célból 
kezelik. Véleményünk szerint a szolgáltatónak értesítenie kellett volna az érintetteket az 
adatszolgáltatás megtörténtéről, amelyet elmulasztottak. 
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Milyen intézkedést tehet a betegjogi képviselő? 
A betegjogi képviselőnek hármas feladatkört kell ellátnia: 

• az egészségügyről szóló törvényben meghatározott betegjogok védelmét, 
• segítséget kell nyújtania a betegnek jogai megismerésében, 
• segítséget kell adnia a betegnek jogai érvényesítéséhez. 

 
A jogeset szempontjából elsődleges a jogvédelem. A betegjogi képviselőnek az Eütv-ben 
meghatározott betegjogok védelmét kell ellátnia, ez azt jelenti, hogy e jogok védelme 
érdekében különböző jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 Az Eütv. külön hangsúlyt helyez arra, hogy az egészségügyi dolgozók rendszeres 
tájékoztatást kapjanak a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról, illetve a 
betegjogok érvényesüléséről az illetékességi területéhez tartozó egészségügyi szolgáltatók 
tekintetében. A hivatkozott tájékoztatási kötelezettség a betegjogi képviselő feladataként (is) 
jelentkezik. A jogvédőnek egyeztetni szükséges az adatvédelmi felelőssel, az 
intézményvezetővel, a hasonló esetek elkerülése végett.  
 
A betegjogi képviselő jogosítványai: 
a) a szolgáltató működési területére beléphet.  
b) a vonatkozó egészségügyi dokumentációba betekinthet. 
c) a kezelőorvoshoz, más egészségügyi dolgozóhoz kérdést intézhet. 
d) javaslattételi joga van az egészségügyi szolgáltató működésével kapcsolatban észlelt 

jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságok megszüntetésére, amelyet a szolgáltató 
vezetőjének, illetve fenntartójának tehet meg.  

 
Milyen eljárási lépések alkalmazhatók? 
A betegjogi képviselőt a rendőrségi kihallgatást követően kereste fel a panaszos. A jogvédő a 
következő eljárási lépéseket tette: 
1. A beteg (továbbiakban: panaszos) fogadása. 
2. A panaszos meghallgatása. 

A beteg panaszának végére érve a jogvédőben le kell tisztulnia, hogy az eset feladatkörébe 
tartozik-e, van-e a kérésnek, megkeresésnek megfelelő hatásköre és illetékes-e annak 
intézésére. 

3. A panaszos tájékoztatása a betegjogi képviseletről. 
4. A tényállás tisztázása. 

Célirányos kérdésekkel a jogvédő tisztázta a tényállást.  
5. A tényállás értékelése. 

A jogvédő a tényállás tisztázása után nem tudott egyértelműen állást foglalni, ezért kérte, 
hogy a panaszos keresse fel egy hét múlva a fogadóhelyiségében, és addig a lehető 
legnagyobb részletességgel foglalja írásba az előadottakat, amely egy esetleges későbbi 
panaszkezdeményezés alapja is egyben. 

6. A jogvédő közbenső eljárási lépései a jogsértés megállapításához. 
A betegjogi képviselő tanulmányozta az egészségügyi szolgáltató adatvédelmi 
szabályzatát, illetve a jogszabályok tanulmányozása során kialakította álláspontját. A 
beteg írásos megbízása, képviseleti meghatalmazása hiányában további lépéseket nem 
tehetett. 

7. A panaszos ismételt fogadása. 
A panaszos időben megjelent a jogvédő fogadóhelyiségében. A jogvédő értékelte a 
tényállást, amelyből a beteg leszűrhette, hogy történt-e jogsértés és ha igen, az mennyire 
volt súlyos. A jogvédő jelezte, hogy az eset pontos tisztázásához közvetlen 
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megkereséseket is kell tennie, és csak ezt követően nyilatkozik a jogérvényesítési 
lehetőségekről. 

8. A megkeresés dokumentálása. 
A panaszos a jogvédő eljárásához szükséges írásbeli megbízást adott panaszának 
intézésére (az erre rendszeresített nyomtatványon). Az eljárásával kapcsolatos 
korlátozásokat és felhatalmazásokat pedig a képviseleti meghatalmazásban tette meg. 
Korlátozással nem kívánt élni, a jogvédő belátására bízta a megkeresések intézését. 

9. Az adatvédelmi felelős, valamint a kezelést végző orvos megkeresése, a kérdésfeltevési 
jog gyakorlása. 
A jogvédő megkereste a kezelést végző orvost (adatközlőt), aki arra hivatkozott, hogy ő az 
adatvédelmi felelős javaslata alapján járt el. Az adatvédelmi felelős készséges volt, 
bemutatta a rendőrségi megkeresést, az ügyészi jóváhagyást, valamint a panaszosra 
vonatkozó, a rendőrségnek megküldött adat összeállítást. A jogszabályok együttes 
tanulmányozását követően az adatvédelmi felelős elismerte tévedését. 

10. Egyeztetés a panaszossal. 
A panaszost telefonon megkereste a jogvédő. Kérdésére, hogy az eljárás eredményéről 
telefonon vagy személyesen egyeztessenek, panaszos a személyes megjelenés mellett 
döntött. A panaszos megjelenése után a jogvédő részletesen beszámolt eljárásáról. 
Kérdésére, hogy megértette-e a tájékoztatást, igenleges választ kapott. Jogvédő a 
panaszost megkérdezte, hogy mit szeretne tenni? Ez a kérdés a további eljárási keret 
meghatározását célozta. Panaszos elmondása alapján, őt az egészségügyi szolgáltató 
hibájából meghurcolták, ezért panaszt kíván tenni. Írásbeli bocsánatkérésre tart számot a 
szolgáltató vezetőjétől, de egyéb jogorvoslattal (pl. kártérítéssel) nem kíván élni. 

11. Panaszkezdeményezési jog gyakorlása. 
A jogvédő panaszkezdeményezési jogát gyakorolva a panaszos panaszbeadványa mellé 
(amely elsősorban esetleírásnak volt tekinthető) egy kísérőlevelet írt, amelyben 
összefoglalta az eljárása során tudomására jutott tényeket. 

12. Határidők figyelése, panaszos értesítése, a válaszlevél átadása. 
Az egészségügyi szolgáltató vezetője a panasz kézhezvételétől számított 8 napon belül 
válaszolt és tájékoztatta a betegjogi képviselőt. Egy külön, a panaszosnak címzett levélben 
sajnálatát fejezte ki a történtekkel kapcsolatban, elnézést kért a kórház nevében. A 
jogvédő átadta a levelet a panaszosnak. 

13. A betegjogi képviselő javaslata a szolgáltató felé. 
A jogvédő az eset lezárásaként írásban tájékoztatta a szolgáltatót az adatvédelmi 
szabályzat szükséges módosításáról. Javaslattételi joga alapján a szükségesnek vélt 
kiegészítést megfogalmazva kérte annak beemelését. 

14.  A rendőrség megkeresése. 
A jogvédő a panaszos felhatalmazása alapján levelet írt a megkereső rendőrségnek, 
amelyben kérte a jogosulatlan adatszerzéstől való tartózkodást. 

15. A dokumentumok archiválása. 
 

----------------------------------- 
 

VII. Eset: Sürgősségi ellátás hiánya 

Esetismertetés 
Budapest egyik meghatározott foglalkozási körben alkalmazottak ellátását végző kórházban 
történt meg az alábbi eset, mellyel az érintett betegnek a lánya (továbbiakban panaszos) 
kereste fel a betegjogi képviselőt. Elmondása szerint, az édesapja rosszul lett a gépkocsijában, 
a segélykiáltásaira a járókelők lettek figyelmesek. Átvitték a főútvonal túloldalán lévő 
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kórházba, majd őt is értesítették. A panaszos átment a kórházba és legnagyobb 
megdöbbenésére édesapját a sötét, hideg portai előtérben félig fekve találta egy padon, 
nagyon rossz állapotban. A portás szerint az ügyeletes orvos ránézett úgy egy órája, azt 
mondta, hogy részeg és visszament a szobájába. A panaszos azonnal megkereste az ügyeletes 
orvost és kérdőre vonta, aki először azzal érvelt, hogy a beteg nem jogosult ebben a 
kórházban ellátásra. A panaszos kérésére az orvos készített egy EKG-t, megmérte a 
vérnyomását, majd közölte, hogy itt nem maradhat a beteg, egy másik kórházban el kell 
helyezni. A „mi a baj” kérdésre nem volt válasz.  
A panaszos elmondta, hogy nem akar pereskedni senkivel, de a betegjogi képviselő segítségét 
kéri abban, hogy ez még egyszer ne történhessen meg mással is. 
A panaszos az eset kivizsgálása érdekében írásbeli meghatalmazást is adott a képviselőnek. 
 
A probléma definiálása 

• A beteg alkotmányos joga sérült, amikor alkoholos befolyásoltságára hivatkozva, az 
orvos érdemi vizsgálat nélkül megtagadta –mint utóbb beigazolódott- a sürgősségi 
ellátást. 

• Ezzel a mulasztással veszélyeztette a beteg életét, testi épségét, valamint negatív 
diszkriminációt alkalmazott a beteggel szemben. 

• A beteg vizsgálata után egy másik orvos nem tett eleget tájékoztatási 
kötelezettségének. 

 
Milyen alkotmányos jogok sérültek? 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény foglalkozik az 
állampolgári jogokkal.  

• 54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az 
élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen 
megfosztani. 

• 70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy 
számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, 
nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy 
társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel 
nélkül. 

• 70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető  legmagasabb 
szintű testi és lelki egészséghez. 

 
Mely betegjogok sérültek?  
Az 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) értelmében sérült a beteg: 

• Az egészségügyi ellátáshoz való joga 
6.§ Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy 
maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának 
csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez 
7.§ (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az 
egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés 
nélküli egészségügyi ellátáshoz. 
(2) Megfelelő az ellátás, ha az, az adott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és 
etikai szabályok, illetve irányelvek megtartásával történik. 

(3) Folyamatosan hozzáférhető az ellátás, amennyiben az egészségügyi ellátórendszer 
működése napi 24 órán keresztül biztosítja annak igénybevehetőségét. 
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(4) Megkülönböztetés nélküli az ellátás, ha az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során nem 
történik hátrányos megkülönböztetés a betegek között társadalmi helyzetük, politikai nézeteik, 
származásuk, nemzetiségük, vallásuk, nemük, szexuális irányultságuk, koruk, családi 
állapotuk, testi vagy értelmi fogyatékosságuk, képzettségük és minden más egyéb, az 
egészségi állapotukkal össze nem függő ok alapján. 

• A tájékoztatáshoz való jog  

13. § (1) A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű 
tájékoztatásra. 

(2) A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon: 

a) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is, 

(4) A betegnek joga van megismerni ellátása során az egyes vizsgálatok, beavatkozások 
elvégzését követően azok eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő 
eredményt és annak okait. 

 

Milyen intézkedéseket mulasztott el a szolgáltató? 

Az intézmény fenntartója meghatározott foglalkozási körben alkalmazottak számára biztosít 
egészségügyi ellátást. Az intézmény dolgozóit – hibásan-, arra utasították, hogy a „területen 
kívüli” betegeket nem láthatnak el. Ugyanakkor nem hívták fel a munkatársak figyelmét arra, 
hogy minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos, vagy 
maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának 
csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez. 

 

Milyen intézkedéseket tehet a betegjogi képviselő? 

30. § (1) A betegjogi képviselő a (2)-(5) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően ellátja a 
betegek e törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti őket e jogaik 
megismerésében és érvényesítésében. 

(2) A betegjogi képviselő tevékenysége különösen az alábbiakat foglalja magában: 
a) segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos 

megjegyzések, kérdések feltételében, 
b) segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, 
c) a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató 

vezetőjénél, fenntartójánál, illetve - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - eljár az 
arra illetékes hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget, 

d) rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó 
szabályokról, azok változásáról, illetve a betegjogok érvényesüléséről az egészségügyi 
szolgáltatónál. 

(3) A betegjogi képviselő egyedi ügyekben kizárólag a betegtől kapott meghatalmazás 
keretei között járhat el. 

(4) A betegjogi képviselő a tevékenysége során az egészségügyi szolgáltató működésével 
kapcsolatban észlelt jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságokra köteles felhívni a 
szolgáltató vezetőjének, illetve fenntartójának a figyelmét, és azok megszüntetésére javaslatot 
tesz. A felhívás eredménytelensége esetén a betegjogi képviselő jogosult az illetékes szervhez, 
illetve személyhez fordulni. 

(5) A betegjogi képviselő kiemelten kezeli az életkoruk, testi vagy szellemi 
fogyatékosságuk, egészségi állapotuk, illetve társadalmi-szociális helyzetük miatt 
kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi védelmét. 
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31. § (1) A betegjogi képviselő - az ellátás zavartalanságát nem veszélyeztetve - 
illetékességi körében jogosult: 

a) az egészségügyi szolgáltató működési területére belépni, 
b) a vonatkozó iratokba betekinteni, 
c) az egészségügyben dolgozókhoz kérdést intézni. 

 

Milyen eljárási lépések alkalmazhatók? 

• Szükséges a betegjogi képviselőnek személyesen is meggyőződni az eset részleteiről 
(a portás megkérdezése a történtekről, az ügyeletes orvos felkeresése, és 
megkérdezése) 

• Az egészségügyi dokumentáció áttekintése, a beteg vizsgálatáról és a tájékoztatásáról 
készült feljegyzések értékelése. 

• Az igazgató főorvos megkeresése, vizsgálat kezdeményezése, az intézkedésről 
visszajelzés kérése. 

• A dolgozók tájékoztatása a betegek jogairól és kötelezettségeiről, valamint a 
szolgáltató feladatairól. 

 

Mit tett a szolgáltató a jogsérelem kivizsgálása ügyében? 

Az igazgató főorvos belső vizsgálatot rendelt el és Etikai Bizottság elé vitte az ügyet. Sajnos 
minden jogsértés beigazolódott, így a kórház vezetése megtette a szükséges intézkedéseket. 
Levélben is elnézést kértek a panaszostól és tájékoztatták a betegjogi képviselőt is a további 
intézkedésekről, és felkérték előadásra a dolgozók részére szervezett továbbképzésen.  

----------------------- 

 

VIII. Eset: A pszichiátriai osztályon  

Esetismertetés: 
A betegjogi képviselőt egy úr kereste meg telefonon, a segítségét kérte felesége érdekében. 
Elmondta, hogy a pszichiátriai osztályon számára „nem ismert kezelési módszert 
alkalmaznak”, és nem biztos abban, hogy ez hozzájárulna felesége gyógyulásához. 
A helyszínen a betegjogi képviselő azt látta, hogy a szoba végén, egy alacsony piros műbőr 
fotelben, egy fiatal nő van kikötözve. A szoros kötözés miatt a beteg végtagjai sötét lilára 
színeződtek.  
A beszélgetés során a beteg elmondta, hogy „M” nővér számára ő nem szimpatikus, melynek 
okát nem tudja, de már az első naptól ellenséges volt vele. Kiabált, szidta, megalázta minden 
nap. Nem tudja, hogy miért helyezték el a zárt részlegre, hiszen önként jött ide.  
 „M” n ővér azzal büntette, hogy kikötötte. Elmondta azt is, hogy a tanuló nővért hogyan 
oktatta ki az ápolónő, hogyan bánjanak „ezekkel”. Akkor is ki volt kötve, amikor az oktatás 
történt. Szólt az ápolónőknek, hogy szomjas és kér inni, ekkor az ápolónő a teát az arcába 
öntötte. Nagyon el volt keseredve, és reménytelennek látta a helyzetét. Hálóingben, 
papucsban, pénz nélkül hazautazott a családjához. Az éjszaka folyamán megjelentek a 
rendőrök, és kényszerrel visszaszállították. 
Ma még reggelit sem kapott, és senki nem nézett felé. Három órája van kikötve. 
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A probléma definiálása: 
„M” n ővér durván megsértette a beteg emberi méltóságához való jogát. Megalázta azzal, hogy 
teával szembeöntötte, hogy jogtalanul, büntetésképpen fizikai korlátozást alkalmazott 
Megfosztotta a beteget személyes szabadságától, szándékosan testi és lelki szenvedést okozott 
neki. Az etikai és a jogi normák, valamint a szakmai szabályok súlyos megsértése 
következtében sérült s beteg megfelelő egészségügyi ellátáshoz való joga. 
 
Milyen alkotmányos jogok sérültek? 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényben foglaltak alapján: 

• 8.§(1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen 
alapvető jogait, ezek tiszteletbe tartása és védelme az állam elsőrendű feladata. 

• 54 § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez 
és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit sem lehet önkényesen megfosztani. 

• (2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy 
büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy 
tudományos kísérletet végezni. 

• 55.§. (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabadságra és a 
személyi biztonságra, senkit sem lehet szabadságától másként, mint a törvényben 
meghatározott okokból és a törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani. 

 
Mely betegjogok sérültek? 
A betegnek sérültek az 1997. évi CLIV. törvényben megfogalmazott jogai:. 

• Egészségügyi ellátáshoz való jog 
7. § (1)  Minden betegnek joga van – jogszabályban meghatározott keretek között  – az 
egészségi  állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés 
nélküli  egészségügyi ellátáshoz. 
(2) Megfelelő az ellátás, ha az adott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai 
szabályok, ill. irányelvek megtartásával történik. 
 

• Emberi méltósághoz való jog 
10. § (1) Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. 

(3) Az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt 
ideig - törvényben meghatározott - mértékben és módon korlátozható. 
(4) A beteg személyes szabadsága - ellátása során - fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai 
módszerekkel vagy eljárásokkal kizárólag sürgős szükség esetén, illetőleg a beteg vagy mások 
élete, testi épsége és egészsége védelmében korlátozható. Kínzó, kegyetlen, embertelen, 
megalázó vagy büntető jellegű korlátozó intézkedést tilos alkalmazni. A korlátozó intézkedés 
csak addig tarthat, ameddig az elrendelés oka fennáll. 
(5) Korlátozó módszerek vagy eljárások alkalmazását - ha e törvény kivételt nem tesz - a 
beteg kezelőorvosa rendeli el. A kezelőorvos az alkalmazást megelőzően, - amennyiben ez 
nem lehetséges az alkalmazás megkezdését követően a lehető legrövidebb időn belül - rögzíti 
az egészségügyi dokumentációban a korlátozó módszereket vagy eljárásokat, megjelölve azok 
indítékát és alkalmazásuk időtartamát. Állandó orvosi felügyelet hiányában - kivételesen 
indokolt esetben - ideiglenesen szakápoló is elrendelheti a korlátozást. A korlátozásról a 
kezelőorvost haladéktalanul értesíteni kell, akinek azt tizenhat órán belül írásban jóvá kell 
hagynia. Ennek hiányában a korlátozást meg kell szüntetni. Korlátozó módszerek és eljárások 
alkalmazása esetén a beteg állapotát és testi szükségleteit rendszeresen - a szakmai 
szabályoknak megfelelően - ellenőrizni kell. A beteg egészségügyi dokumentációjában az 
ellenőrzés tényét és eredményét fel kell tüntetni. 
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Pszichiátriai betegek jogaira vonatkozó különös szabályok: 
 
189. §  (1) A pszichiátriai beteg személyiségi jogait egészségügyi ellátása során helyzetére 
való tekintettel - fokozott védelemben kell részesíteni. 
(2) A pszichiátriai betegnek a 6-25. § szerinti jogai - egészségügyi ellátása során - csak az e 
törvényben foglaltak szerint, a feltétlenül szükséges mértékben és ideig, továbbá - a 193. §-
ban foglalt kivétellel - abban az esetben korlátozhatók, ha a beteg veszélyeztető vagy 
közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít. Az emberi méltósághoz való jog azonban ebben 
az esetben sem korlátozható. 
190.§. Minden pszichiátriai beteg jogosult arra, hogy  
b/ pszichiátriai gyógykezelése az állapotának megfelelő és a többi beteg fizikai biztonságát 
védő, a lehető legkevésbé hátrányos és kellemetlen módszerrel, illetve 
c/ pszichiátriai gyógykezelése során korlátozó vagy kényszerítő intézkedés alkalmazására, 
valamint korlátozó feltételek közötti elhelyezésére csak feltétlenül indokolt esetben, önmaga 
vagy mások veszélyeztetése esetén kerüljön sor. 
192. § (1) Személyes szabadságában bármely módon (fizikai, kémiai, biológiai vagy 
pszichikai módszerrel, illetve eljárással) csak a veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető 
magatartású beteg korlátozható. A korlátozás csak addig tarthat, illetőleg olyan mértékű és 
jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges. 
(2) A korlátozás elrendelésének oka a beteg önmaga, illetve mások életét, testi épségét, 
egészségét különösen veszélyeztető, környezetét súlyosan fenyegető, támadó magatartása 
lehet, továbbá ha a beteg engedély nélküli eltávozása másként nem akadályozható meg, 
valamint ha a beteg a vizsgálattal, gyógykezeléssel szemben aktív ellenállást tanúsít. 
(3) A korlátozás elrendelésére és módjára a 10. § (4)-(5) bekezdései az irányadók. A 
korlátozásról az orvost haladéktalanul értesíteni kell, akinek 2 órán belül azt jóvá kell 
hagynia. Ennek hiányában a korlátozást haladéktalanul meg kell szüntetni. 
(4) A korlátozás ideje alatt a beteg állapotát folyamatosan ellenőrizni kell, amely magában 
foglalja a fizikai, higiénés és egyéb szükségletek felmérését és ezeknek a beteg állapotának 
megfelelő kielégítését. 
(5) A pszichiátriai betegekre vonatkozó korlátozó intézkedések alkalmazására, az időszakos 
ellenőrzésre, a gondoskodásra, ezek dokumentálására, valamint az elrendelés időtartamára 
vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza. 
- 194. § (1) A 192-193. §-ban foglalt korlátozások elrendeléséről a betegjogi képviselőt és a 
beteg törvényes vagy meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul értesíteni kell. 
(2) Az e fejezetben foglalt betegjogi korlátozásokat részletesen dokumentálni és indokolni 
kell. 
 
Milyen intézkedést mulasztott el a szolgáltató? 
A korlátozó intézkedéseknek nem volt belső szabályozása, így a gyakorlatban nem valósult 
meg, az az általános elv, hogy a korlátozást a kezelőorvos rendeli el, kivételesen indokolt 
esetben szakápoló, amit két órán belül az orvosnak jóvá kell hagyni és dokumentálni. Nem 
dokumentálták, valamint nem ellenőrizték a korlátozó intézkedések végrehajtását, a 
korlátozott beteg testi szükségleteit nem elégítették ki. 
 
Milyen intézkedést tehet a betegjogi képviselő? 
Az egészségügyi törvényben foglaltak szerint: 
30. § (1) A betegjogi képviselő a (2)-(5) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően ellátja a 
betegek e törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti őket e jogaik 
megismerésében és érvényesítésében. 
(2) A betegjogi képviselő tevékenysége különösen az alábbiakat foglalja magában: 
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d) segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal 
kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében, 

b) segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, 
e) a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató 

vezetőjénél, fenntartójánál, illetve – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben – 
eljár az arra illetékes hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget, 

f) rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó 
szabályokról, azok változásáról, illetve a betegjogok érvényesüléséről az egészségügyi 
szolgáltatónál. 

(3) A betegjogi képviselő egyedi ügyekben kizárólag a betegtől kapott meghatalmazás 
keretei között járhat el. 

(4) A betegjogi képviselő a tevékenysége során az egészségügyi szolgáltató működésével 
kapcsolatban észlelt jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságokra köteles felhívni a 
szolgáltató vezetőjének, illetve fenntartójának a figyelmét, és azok megszüntetésére javaslatot 
tesz. A felhívás eredménytelensége esetén a betegjogi képviselő jogosult az illetékes szervhez, 
illetve személyhez fordulni. 

(5) A betegjogi képviselő kiemelten kezeli az életkoruk, testi vagy szellemi 
fogyatékosságuk, egészségi állapotuk, illetve társadalmi-szociális helyzetük miatt 
kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi védelmét. 

31. § (1) A betegjogi képviselő – az ellátás zavartalanságát nem veszélyeztetve – 
illetékességi körében jogosult: 

g) az egészségügyi szolgáltató működési területére belépni, 
b) a vonatkozó iratokba betekinteni, 

h) az egészségügyben dolgozókhoz kérdést intézni. 
 
Milyen eljárási lépések alkalmazhatók? 
A kórteremben tett látogatása alapján a betegjogi képviselő úgy ítélte meg, hogy sürgős 
intézkedésre van szükség, a beteg érdeke a probléma azonnali megoldását kívánja. 
Az osztályon megkereste az osztályvezető ápolónőt, és kérte, hogy hívják oda a beteg 
kezelőorvosát, az osztály főorvosát, az ápolási igazgatót, és az osztály zárt részlegén dolgozó 
ápolókat, elsősorban „M” nővért. 
A beteg hozzájárulásával elkérte az egészségügyi dokumentációját, valamint a korlátozó 
intézkedéssel kapcsolatos osztályos eljárási rendet és az ezzel kapcsolatos dokumentációt. 
Az osztályvezető főnővér nem tudott arról, hogy lenne korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos 
szabályozás, hogy a korlátozó intézkedést dokumentálni kell, s arról sem tudott, hogy a 
korlátozó intézkedést orvosnak kell elrendelnie (jóváhagynia).  
A beteg kezelő orvosa nem tudott arról, hogy a betegnél korlátozó intézkedést alkalmaztak, 
sem arról, hogy elsősorban ő rendelhette volna el a beteg korlátozását. A kezelőorvos nem 
ismerte a korlátozó intézkedések dokumentálásának rendjére vonatkozó jogszabályi 
előírásokat. A betegjogi képviselő tájékoztatta a panaszról, illetve az osztályon tapasztaltakról 
a főorvost is, aki javaslatot tett arra, hogy először hallgassák meg a beteget, az ápoló jelenléte 
nélkül, majd az ápolót a beteg jelenléte nélkül, majd mindkettőt közösen. 
 
A beteg nagyon összeszedetten, jól kommunikálva elmondta az osztályon vele történteket. 
Láthatóan mindenki megdöbbent a hallottak alapján. 
Majd „M” nővér következett, aki több mint 20 éve dolgozik pszichiátriai szakápolóként, ezen 
az osztályon csupán néhány hónapja. Láthatóan nem értette, mi kifogás merült fel az eljárással 
kapcsolatban.  Ő „csak dolgozott, ahogyan szokott, az osztályon nem történt semmi említésre 
méltó”. Szerinte a betegnél állandó szökés veszély áll fenn, azért kell kikötözni. 
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A beteg az ápolónővel történt szembesítéskor is elmondja, a bántalmazást. Az ápolónő ezt 
tagadta. Annyit elismert, hogy a beteget azért kellett rögzítenie, mert állandó szökés veszély 
állt fenn.  
Az osztály főnövére elnézést kér a betegtől az őt ért ” kellemetlenségekért”. 
Az ápolási igazgató helyettes indítványozta, hogy fegyelmi eljárást kezdeményez az ápolónő 
ellen.  
A betegjogi képviselő felajánlotta az osztály dolgozóinak, hogy vele közösen beszéljék meg a 
korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos teendőket. 
A betegjogi képviselő a későbbiekben tett látogatása során kedvező fejleményeket tapasztalt: 

• A korlátozó intézkedések részletesen dokumentálásra kerültek, azok elrendelése 
megfelelő indoklással többségében az orvos által ill. jóváhagyásával történt. 

• A betegek ápolói felügyelete szorosabbá vált, a dokumentációból kitűnik, hogy a 
szakmai szabályoknak megfelelnek, alkalmazásuk ellenőrzése rendszeres.  

• a korlátozások elrendeléséről a betegjogi képviselőt és a beteg törvényes képviselőjét 
tájékoztatták 

A betegjogi képviselő tájékoztatást adott a panaszosnak (a beteg férjének) a történtekről, és az 
ügyben tett intézkedésekről. 

-------------------------- 
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TESZT az önrendelkezési jog gyakorlására 
 
1. „Helyettes” személy kijelölhető-e az önrendelkezési jog gyakorlására? 

Igen  Nem  
2. A hozzátartozói körből sorrendiség nélkül lehet-e kiválasztani azt a személyt, aki az 

önrendelkezési jogot gyakorolja a beteg helyett? 
Igen  Nem  

3. Pszichiátriai szakvélemény hiányában közokiratban az ellátás visszautasítható-e? 
Igen  Nem  

4. Gyermek esetén – ha az gyógyíthatatlan beteg – az életmentő, életfenntartó beavatkozás 
visszautasítható-e a törvényes képviselő részéről? 

Igen  Nem  
5. Kell-e alakszerű forma – azaz írásbeliség – az invazív ellátáshoz történő beleegyezés 

során? 
Igen  Nem  

6. Az írásbeli tájékoztató helyettesítheti-e a szóbeli tájékoztatást? 
Igen  Nem  

7. A gyógyíthatatlan betegség esetén az ellátás visszautasításánál az intézmény által kijelölt 
3 tagú bizottságban a kezelőorvos részt vehet-e? 

Igen  Nem  
8. Gyógyíthatatlan betegség esetén a bizottság elutasító határozata ellen lehet-e keresetet 

benyújtani a bíróság elé? 
Igen  Nem  

9. Korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen beteg esetében visszautasítható-e az 
ellátás, ha az maradandó fogyatékosságot eredményezne? 

Igen  Nem  
10. Egészségügyi, nem invazív beavatkozáshoz szükséges-e a beteg írásbeli beleegyezése? 

Igen  Nem  
11. Közvetlen életveszélyes állapot fennállása esetén a beteg beleegyezését meg kell-e kérni a 

beavatkozás elvégzéséhez? 
Igen  Nem  

12. A beteg által adott beleegyezés kiterjeszthető-e, ha közvetlen életveszély nem áll fenn és a 
beavatkozás valamely szerv, vagy testrész elvesztését eredményezné? 

Igen  Nem  
13. Cselekvőképes beteg csak közokiratban utasíthat-e vissza olyan ellátást, amelynek 

elmaradása egészségében súlyos vagy maradandó károsodás bekövetkezését eredményezi? 
Igen  Nem  

14. Az esetleges cselekvőképtelenség esetére közokiratban tett ellátás visszautasítása során 
ezen nyilatkozatot időközönként meg kell újítani? 

Igen  Nem  
15. 16. életévét betöltött, korlátozottan cselekvőképes beteg az önrendelkezési jog 

vonatkozásában a helyettesi jogot gyakorolhatja-e? 
Igen  Nem  

16. A cselekvőképtelen, illetőleg a korlátozottan cselekvőképes személyt – függetlenül attól, 
hogy az önrendelkezési jogot nem gyakorolhatja a beleegyezés mellett – szükséges-e 
állapotának, értelmi szintjének megfelelően tájékoztatni a rá váró beavatkozásról? 

Igen  Nem  
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17. A hozzátartozók általi önrendelkezési jog gyakorlása esetén van-e lehetősége a 
hozzátartozónak, hogy a kezelőorvos által javasolt beavatkozás helyett saját maga által 
javasolt beavatkozáshoz adja a beleegyezési jogát? 

Igen  Nem  
18. Ha több egysorban álló önrendelkezési jogot gyakorló hozzátartozó között nincs 

egyetértés, akkor a kezelőorvos a beteg számára a legkedvezőbb döntést köteles 
figyelembe venni? 

Igen  Nem  
19. Szükséges-e a beteg írásbeli beleegyezése az életében eltávolított sejtjeinek, sejtalkotó 

részeinek, szövetének, szervének, testrészének egészségügyi ellátásával össze nem függő 
bármilyen célú felhasználásához? 

Igen  Nem  
20. Rendelkezhet-e a beteg halála esetére holttestéből szerv – szövet kivétele tekintetében? 

Igen  Nem  
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II. fejezet 
A szociális szolgáltatásokat igénybe vevő ellátottak jogai és jogsérelmei 

 
 
I. Eset: A gondnokoltak speciális jogai  
 
Esetleírás: 

Értelmi fogyatékosokat gondozó otthonban egy fiatalember az ellátottjogi képviselő segítségét 
kérte, mivel őt gondnoka (aki éppen a testvére) nem látogatja. Már lassan egy éve találkoztak 
utoljára, mikor megígérte, hogy karácsonyra hazaviszi, de azóta sem jött. Többször írt már 
neki levelet, hogy szeretné, ha a gondokságát felülvizsgálnák, mivel enyhe fokban értelmi 
fogyatékos, és – a felülvizsgálati bizottság véleménye alapján – szeretne kiköltözni a 
lakóotthonba kedvesével, és szeretne a saját ügyeiben dönteni. Az otthonban rendszeres 
munkát végez a kertészetben és az állatok mellett, ő úgy gondolja, hogy többre képes, nem 
kell neki a gondnok. Már többször szólt a főnővérnek és az igazgatónak is, de azt mondták, ők 
nem kényszeríthetik a testvérét arra, hogy idejöjjön, nem tudnak semmit csinálni. Kéri a 
képviselőt, hogy segítsen neki ebben.  
Az ellátottjogi képviselő intézkedési szándékát az intézmény vezetője aggályosnak tartja, 
mivel véleménye szerint a kizáró gondokság alatt lévő személy nem adhat megbízást az 
ellátottjogi képviselőnek. Vitatja azt is, hogy neki bármi feladata lenne ebben a kérdésben, ő 
nem jogosult megítélni a gondnok tevékenységét. 
 
A probléma definiálása 
A panaszos problémája részben az, hogy jelenlegi gondnoka nem teljesíti azokat a 
feladatokat, amelyeket ő elvár tőle, másrészt pedig az, hogy eleve vitatja a gondnokság 
szükségességét is. Ebből adódóan az ellátottjogi képviselő problémája pedig az lesz: tud- e 
segíteni a hozzá forduló fiatalembernek, és ha igen, milyen módon? 
További problémát jelent a panaszos lakóotthoni elhelyezés iránti igényének 
elintézetlensége.  
 
Milyen alkotmányos jogokat érint a panasz? 
Panaszosunk alkotmányos jogai közül elsősorban kérelmezési és panaszjogának sérelmét 
állapíthatjuk meg. 
Az alkotmány 64. §-a szerint ugyanis: „Mindenkinek joga van arra, hogy egyedül vagy 
másokkal együttesen írásban kérelmet vagy panaszt terjesszen az illetékes állami szerv elé.” 
A petíciós jog azt jelenti, „hogy az állampolgárok, illetve közösségeik olyan ügyekben, 
amelyekben érdekelve vannak vagy közérdekűek, kérelemmel, előterjesztéssel vagy panasszal 
fordulhatnak a hatóságokhoz anélkül, hogy ezért valamiféle megtorlással kellene számolniuk. 
A petíciós jog fogalmának lényeges eleme az is, hogy annak nyomán a címzett hatóságnak az 
üggyel foglalkoznia kell, továbbá köteles válaszolni a petícióra. 

Ez a kötelezettség természetesen nem csak hatóságnak minősülő szervezetre terjed ki, hanem 
minden olyan szolgáltatóra, személyre, intézményre stb., melynek jogszabályi felhatalmazás 
vagy előírás szerint az adott panasszal foglalkoznia kell, lévén az adott ügy feladat- és 
hatáskörébe, valamint illetékességébe tartozik. A szociális intézmény pedig olyan szolgáltató, 
amely, az ellátottak vonatkozásában a petíciós jog címzettjének minősül. 
 
Esetünkben a fiatalember elmondta, hogy a gondnok személyét illető kifogásaival, illetve a 
gondnokság felülvizsgálatára vonatkozó kérelmével már többször megkereste az intézmény 
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vezetőit – az igazgatót, illetve a főnővért – intézkedés azonban nem történt, kérését 
elhárították azzal, hogy ők nem tehetnek semmit. Amint azt később igazoljuk, a panasz 
elintézése az intézmény feladatkörébe tartozik, így ezzel megvalósult a petíciós jog sérelme. 
 
Ezen kívül érinti az eset a panaszos személyes szabadsághoz való jogát és a lehető 
legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogát is, hiszen az általa választandó 
lakóotthoni ellátás igénybe vételében – feltéve, hogy egyéb akadály nincs- a gondnok, illetve 
az intézmény intézkedésének elmaradása gátolja. 
 
Milyen alanyi jogok sérültek? 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 94/E. § szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátottnak joga 
van a szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény 
által biztosított teljes körű ellátásra. 
Ebbe az is beletartozik, hogy az ellátott panaszával foglalkozni kell még akkor is, ha az nem 
kifejezetten az intézmény szolgáltatásaival van összefüggésben. Amennyiben az adott panasz 
ügyében az intézmény hatáskörrel rendelkezik, részt kell vennie annak elintézésében – ezt írja 
elő számára az Szt. 94/E. § (14), a panaszkivizsgálásról szóló bekezdése is.  
Amennyiben pedig az adott problémával kapcsolatosan intézkedési hatásköre nincs (mert a 
panaszban valamely, az intézményi szolgáltatástól független szervezet a felelős), akkor 
segítséget kell nyújtania a lakó számára, annak ügyes-bajos dolgait elintézni.  
A Szt. 94/E. § (13) bekezdése szerint ugyanis „amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi 
állapotánál vagy egyéb körülményénél fogva nem képes az illetékes szervek megkeresésére, 
az intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes képviselőjét, 
vagy az ellátottjogi képviselőt, az egyes ellátottak jogainak gyakorlásához szükséges 
segítségnyújtás céljából”. 
 
Esetünkben azonban ennél többről van szó. Az ellátott gondnokára vonatkozó panasz 
esetén az intézményvezető nem pusztán közvetít a probléma megoldásában, hanem 
közvetlenül intézkedik.  
Mivel az Szt. 94/J. § szerint „a gondnokság alatt álló jogosult érdekeinek védelmében az 
intézményvezető köteles kezdeményezni új gondnok kijelölését, ha a gondnok a gondnoki 
teendőket nem megfelelően látja el, különösen, ha nem a gondnokolt érdekeinek figyelembe 
vételével végzi ezen feladatokat.”  
A panaszos által elmondottakból az is látszik, hogy az intézmény vezetése nem tett eleget a 
fenti szakaszban leírt feladatának. Ily módon egy speciális jog sérelme állapítható meg. 
 
Vélhetően sérült a panaszos teljes körű ellátáshoz való joga és az önrendelkezés elve (Szt. 
94/E.§ (1) bekezdés és 94/F. (2) bekezdés d.) pontja) amiatt is, hogy a gondnoki intézkedés 
elmaradása miatt nem került sor annak kérelmezésére, hogy ő a jelenlegi ellátási forma helyett 
lakóotthoni szolgáltatást vegyen igénybe. A jelek szerint – bár ennek hátterét az ellátottjogi 
képviselőnek még vizsgálnia kell a „ hallgattassék meg a másik fél is” elv jegyében – 
panaszosunk jogot formálhatna a lakóotthoni gondozásra, erre vonatkozó kívánságával 
azonban érdemben nem foglalkozik senki. 
 
 
Milyen intézkedéseket kellett volna megtennie az intézménynek? 
A fent leírtak alapján tehát a szociális szolgáltatónak a hozzá érkezett panasz alapján 
foglalkoznia kellett volna azzal a kérdéssel, hogy a fiatalember gondnoka a rábízott gondnoki 
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teendőket megfelelő gondossággal látja-e el, és amennyiben nem, akkor kezdeményezni 
kellett volna új gondnok kirendelését. 
Ezen kívül – a megfelelőnek ítélt régi, avagy az intézkedés nyomán kijelölt új – gondnokot 
értesíteni kellett volna a gondnokolt lakóotthoni elhelyezés iránti igényéről, illetve – az 
ellátott egészségi, szellemi és mentális állapotának, továbbá azok felülvizsgálatával 
kapcsolatos adatainak ismeretében - annak indokoltságáról, realitásáról. Ennek megfelelően a 
gondnok a lakóotthoni elhelyezés iránti kérelmet benyújthatta volna a szolgáltatóhoz, 
tekintettel arra, hogy „ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, (az ellátás 
igénybevételére vonatkozó) kérelmet (…) - az érintett személy véleményét lehetőleg 
figyelembe véve – törvényes képviselője terjeszti elő” (Szt. 93.§ (2) bekezdés). 
 
Az intézményvezetésnek foglalkoznia kellett volna az ellátott azon igényével is, hogy kéri a 
gondnokság alá helyezés megszüntetését, illetve módosítását. Ennek vonatkozásában kellett 
volna alkalmaznia a Szt. fent hivatkozott 94/E. § (13) bekezdésében foglalt közvetítő szerepét, 
nevezetesen a kérelmezőnek, mint felperesnek a kereseti kérelmét segíthetett volna az 
intézmény megfogalmazni, és az illetékes bírósághoz továbbítani. A perben, a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 305 (1) bekezdése szerint az 
a bíróság az illetékes, amelynek területén a gondnokolt huzamosabb időn át bentlakásos 
szociális intézményben tartózkodik.  
 
Az ellátottjogi képviselő intézkedési lehetőségei 
A 4. pontban leírt jogsérelmek láttán az ellátottjogi képviselő indokoltnak érezheti, hogy a 
panaszosnak segítséget nyújtson – de vajon beavatkozhat-e folyamatokba? Kaphat-e 
felhatalmazást a panaszostól?  
 
Ezzel –oly sok probléma, egyébként nem megkerülhető taglalása után – voltaképpen csak 
most érkeztünk el a lényeghez, ennyi munka után gyakorlatilag a kiindulóponthoz… 
 
Mert mi a helyzet esetünkben? Egy cselekvőképtelen személynek panasza van, melynek 
kapcsán meghatalmazást szeretne adni az ellátottjogi képviselőnek. 
 
Mit is jelent az, hogy valaki cselekvőképtelen? A Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerint cselekvőképtelen 
az a kiskorú, aki 14. életévét nem töltötte be, illetve az a kiskorú vagy nagykorú személy, 
akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - pszichés állapota vagy szellemi 
fogyatkozása miatt – tartósan teljes mértékben hiányzik. 
 
A nagykorú személy cselekvőképtelenségének megállapításáról csakis és kizárólag bíróság 
dönthet. A cselekvőképtelen személy számára ezen bírósági határozat alapján a 
gyámhatóság gondnokot rendel, és azon túl, a gondnokság fennállása alatt a gondnok lesz 
az illető személy törvényes képviselője.  
 
A Ptk. 15/A.§ szerint a cselekvőképtelen személy jognyilatkozata – a mindennapi életben 
tömegesen előforduló csekély jelentőségű szerződések kivételével – semmis; nevében 
gondnoka jár el. 
A meghatalmazás jognyilatkozat, a meghatalmazó egyoldalú akaratának kijelentése. 
 
És ezzel a kör bezárult: cselekvőképtelen személy esetében tehát csak a gondnok adhat 
meghatalmazást, illetve megbízást az ellátottjogi képviselőnek. Ilyen esetekben az az 
általános tennivaló, hogy a panaszos meghallgatása után az ellátottjogi képviselőnek 
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értesítenie kell a megkeresésről a gondnokot, megkérdezve tőle, hogy kívánja-e az ellátottjogi 
képviselő eljárását a gondnokolt ügyében, illetve ad-e erre hivatalos meghatalmazást. 
De a gondnok vélhetően nem fog meghatalmazást adni, ha az intézkedés lényege éppen az ő 
személyével függ össze.  
Ezáltal növekszik meg a jelentősége az ellátást biztosító szociális intézmény vezetője azon 
jogkörének, hogy ő maga, a nem megfelelő gondnok elmozdítása érdekében intézkedést 
kezdeményezhet. Annak ugyanis nincs jogi akadálya, hogy az ellátottjogi képviselő 
tájékoztassa az ellátott panaszáról az intézményvezetőt, felhívva figyelmét a gondnoki 
megbízatás visszavonásának kezdeményezésére vonatkozó jogkörére. Ezt az intézményvezető 
– a saját felelősségéről lévén szó – nyilván csak egyetértése esetén fogja gyakorolni. A 
tájékoztatás által egyébként az ügy további részletei is tisztázhatók, az adatvédelemre 
vonatkozó szabályozás szigorú tiszteletben tartása mellett – hiszen ne feledjük el, az 
ellátottjogi képviselőnek nincs meghatalmazása az ügyben! 
 
Mit kell mérlegelnie az intézményvezetőnek, mielőtt a gondnok személyére vonatkozó 
kifogásokat a gyámhatóság felé megfogalmazza? 
Azt kell megvizsgálnia, hogy a gondnok a feladatait megfelelően látja-e el. Ennek 
elbírálásához ismernie kell a gondnokok jogszabályban rögzített kötelezettségeit. 
 
A Ptk. szerint a gondnok a gondnokság alá helyezett személy vagyonának kezelője és 
törvényes képviselője. 
A gondnok nem általában, inkább kivételes, a jogszabály szóhasználatával élve „indokolt” 
esetben – vállalása esetén – lesz csupán a gondnokolt gondozója is egyben.  
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gondnoknak semmilyen személyes kapcsolatot nem kell 
tartania gondnokoltjával. Kapcsolattartás nélkül ugyanis nem képes képviselni gondnokoltja 
érdekeit sem, nem képes számot adni adott esetben a gyámhatóságnak a gondnokolt 
állapotáról sem, nem képes megismerni és később figyelembe venni a gondnokolt személyes 
kívánságait pl. vagyonának felhasználásáról – ami egyébként törvényi elvárás. A gondnokok 
tevékenységének gyámhatósági ellenőrzését, a Ptk. részletes szabályait a 149/1997. (IX. 10.) 
Kormányrendelet szabályozza. 
 
A gondnok tehát köteles személyes kapcsolatot tartani a gondnokoltjával ahhoz, hogy 
tevékenységét kielégítőnek minősíthessük. Ezen elvárásnak nem felel meg a panaszosunk 
által leírt személy. 
A gondnok személyének kiválasztásánál az is fontos szempont, hogy nem lehet gondnokul 
kijelölni azt, akinek a személye ellen a gondnokság alá helyezett kifejezetten tiltakozik (Ptk. 
19/A. § (4) bekezdés). 
 
Az intézményvezetőnek a gondnok személyének megváltoztatására irányuló indítványát a 
városi gyámhivatalnál kell előterjesztenie, mivel a gondnokrendelés az ő hatáskörébe 
tartozik. Miután a gondnok személye megváltoztatásának indokoltságáról meggyőződött, a 
gyámhatóság a cselekvőképesség hiányáról illetve korlátozottságáról szóló jogerős bírósági 
határozat birtokában, a gondnokság alá helyezéssel érintett személy, valamint a gondnoki 
tisztség ellátását vállaló személy meghallgatását követően, dönt a gondnokrendelés tárgyában. 
 
A fentiek alapján a megfelelő gondnok kiválasztása érdekében az intézményvezető tehet 
sikeres lépéseket, ami az ellátott hasznára lehet a lakóotthoni elhelyezés iránti kérelem 
bonyolításához is.  
Panaszosunk erre vonatkozó igényét ugyanis a gondnoka sem hagyhatja figyelmen kívül. 
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Az ítélőképessége birtokában lévő gondnokolt véleményét ugyanis figyelembe kell vennie a 
gondnoknak – ennek elmulasztása a gondnoki tisztségtől való megfosztáshoz vezethet. 
Tapasztalatból állíthatjuk, hogy számos, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló 
személy rendelkezik azzal a képességgel, hogy megítélhesse, milyen lakókörnyezetben, 
milyen szintű szolgáltatásokkal kíván, illetve képes élni. A Szt. is kihangsúlyozza - az ellátás 
igénybevételének cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személyekre vonatkozó 
szabályozásánál - ennek fontosságát (lásd a hivatkozott 93. § (2) bekezdését). 
Függőben maradt azonban az a kérdés, hogy milyen lépések tehetők a panaszos fiatalember 
gondnokságának megszüntetése tárgyában. 
Vajon kérelmezheti-e gondnokságának megszüntetését, illetve módosítását – hiszen az imént 
vezettük le, hogy a cselekvőképtelen személy jognyilatkozata semmis. 
 
Azt a kérdést, hogy gondnokság alá helyezési, illetve annak megszüntetésére vonatkozó 
perekben ki indíthat keresetet, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
szabályozza.  
E törvény 312. § (3) bekezdése szerint a gondnokság alá helyezett, a gondnokság alá 
helyezés módosítására, illetve megszüntetésére irányuló perben teljes perbeli 
cselekvőképességgel rendelkezik, tehát keresetet nyújthat be, perbeli cselekményeket hajthat 
végre, perbeli jognyilatkozatokat tehet. 
Ezt egy korlátozott cselekvőképességgel élő, vagy cselekvőképtelen személy magától csak 
igen ritka esetben tudja megtenni. Ezért e tekintetben a tájékoztatás és segítségnyújtás 
vonatkozásában igen nagy felelősség nyugszik mind az ellátottjogi képviselők, mind a 
szociális intézmények vezetőinek vállán. Azt megítélni, hogy egy személy cselekvőképessége 
hiányzik vagy korlátozott-e, szakkérdés, bírósági hatáskör. Prejudikálni, vagyis előre 
eldönteni, hogy a kérelmezőnek van-e esélye a gondnokság alá helyezés módosítására, 
felelőtlen és nem tekinthető etikus magatartásnak. 
 
A cselekvőképességet korlátozó gondnokság szabályozása a 2001. évi Ptk. módosítás óta 
cizelláltabb lett. Eszerint a bíróság figyelemmel van arra is, hogy a belátási képesség 
korlátozottsága általános-e, vagy csak részleges. „Ha a belátási képesség korlátozottsága csak 
részleges, a gondnokolt minden olyan ügyben önállóan érvényes jognyilatkozatokat tehet, 
amely ügycsoport tekintetében a bíróság a cselekvőképességet korlátozó ítéletében a 
cselekvőképességet nem korlátozza” (Ptk. 14.§ (5) bekezdés).  
Igen nagy változást eredményezne a panaszos életében, ha a gondnokság alá helyezés 
megszüntetése vagy módosítása iránt indított keresete sikerrel járna, és akár csak korlátozó, 
avagy csupán a fent említett, ügycsoportok szintjén korlátozó gondnokság alá kerülne. 
 
Főszabály szerint a bíróságnak rendelkeznie kell a gondnokság alá helyezett személy 
rendszeres felülvizsgálatáról, melyre legkésőbb ötévente kerül sor – kivéve, ha a 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy belátási képességének hiánya 
véglegesnek tekinthető. 
Esetünkben ez is egy fontos kérdés: mikor esedékes a fiatalember legközelebbi 
felülvizsgálata, érdemes-e már korábban pert indítani. 
 
Eljárási lépések 
Összefoglalva tehát az adott esetben az ellátottjogi képviselő eljárási lépései a következők 
lehetnek: 

• Meghatalmazást az ellátottól nem kaphat, de tájékoztathatja az intézményvezetőt az 
ellátott által elmondott problémákról, illetve az intézményvezető előtt nyitva álló 
jogszabályi lehetőségekről, sőt kötelezettségeiről. 
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• Segítséget nyújthat a kérelmezőnek a bírósági keresetlevél megfogalmazásában. 
• Kérdést intézhet az intézményvezetőhöz abban a tárgyban, hogy milyen az 

intézmény gyakorlata az elmarasztalható gondnoki magatartás esetén – 
kezdeményezték- e már egyéb esetekben új gondnok kijelölését? Amennyiben az 
intézmény ezt a feladatát elhanyagolja, és a panaszos ügyben tapasztalható érdektelen, 
vagy hozzá nem értő hozzáállása általánosnak tekinthető, fel kell hívni őt a 
jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére. Azt el kell ismerni, hogy mulasztásos 
esetekben ez jóval nehezebben bizonyítható, mint a tevőleges jogsértések esetén. 

 
Megállapítások 
Esetünk legfontosabb tanulságai: 

• cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy nem adhat meghatalmazást, 
illetve megbízást a jogvédelmi képviselőnek; 

• viszont önállóan jogosult a gondnokság alá helyezés megszüntetését illetve 
módosítását kérni, felperesként, a bíróságtól; 

• az ellátottjogi képviselőnek meg kell találnia a módját, hogy az adtavédelemre és 
titoktartásra vonatkozó szabályok sérelme nélkül segítséget nyújtson a fokozottan 
kiszolgáltatott helyzetű emberek számára; 

• az intézményvezető köteles jelezni a gyámhatóságnak, ha a gondnok nem megfelelőn 
látja el feladatát. 

------------------------ 
 
 
II. Eset: Fogyatékos személyek speciális jogai 
 
Esetleírás:  
Ildikó 35 éves, fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában él. Születése óta súlyos 
mozgásfogyatékos, csak kerekesszékkel tud közlekedni. Családi háttérrel nem rendelkezik. 
Az intézmény területén az akadály-mentesítést nem oldották meg teljes körűen, mivel a 
fenntartó erre pénzügyi fedezetet nem tudott biztosítani. A foglalkoztató helyiségben és annak 
környezetében, az akadály-mentesítés nem történt meg. Ildikó a rendszeres foglalkoztatásban 
nem tud részt venni. Jelentős jövedelem-kiesése jelentkezik, amit nagyon sérelmez, mivel a 
többi lakónak a foglalkoztatásból jövedelme származik, és ebből vásárolni tud a saját 
szükségleteire. 
 
A probléma definiálása 
Az akadálymentes környezet hiányában az ellátott a foglalkoztatásban nem tud részt venni, és 
ebből több közvetlen, illetve járulékos hátránya származik. 
 
Milyen alkotmányos jogokat érint az ügy? 
Az eset kapcsán több alkotmányos jog sérelmét is megállapíthatjuk: 
 
Az alkotmány 70/D.§ (1) bekezdése szerint „a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk 
van a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez”. 
A panaszosnak ez az alkotmányos joga sérelmet szenvedett, hiszen az intézmény, a 
foglalkoztató helyiség megközelíthetetlensége miatt nem képes biztosítani számára a testi és 
lelki egészség megőrzéséhez egyaránt szükséges foglalkoztatást. 
 
Sérült továbbá az ellátott munkához való joga. Az alkotmány 70/B. §. (1) és (3) bekezdése 
értelmében: „A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a 
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foglalkozás szabad megválasztásához. (…) Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, 
amely megfelel végzett munkája mennyiségének és minőségének.” 
 
Csorbát szenvedett az ellátott emberi méltósághoz való joga is. Az alaptörvény 54. § 
megfogalmazásában: „A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az 
élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani”. A 
vizsgált esetben az ellátott, fogyatékosságánál fogva kirekesztődik, hátrányos helyzetbe kerül 
még fogyatékos társaihoz képest is, és ez őt emberi méltóságában is nyilvánvalóan érinti. 
 
Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint az emberi méltósághoz való jog az egyén 
autonómiájával, önrendelkezéshez való jogával és az egyenlőséghez való jogával is 
összefügg.[l. 64/1991. (XII. 17.) AB határozat]. A fogyatékos emberek esetében azonban nem 
elegendő az egyenlőséghez való jogra hivatkozni, számukra olyan pozitív diszkriminációs 
lehetőségeket szükséges biztosítani, amelyek révén a fogyatékosság által okozott hátrányok 
„ledolgozhatókká” válnak. Ezért, mintegy az egyenjogúság továbbgondolásának 
eredményeként került, a fogyatékos emberek jogvédelme a harmadik generációs alapjogok 
sorába.  
A jogérvényesítés feltételei változnak a személyek (…) objektív adottságai, így a 
fogyatékosság, betegség stb. következtében is. Ha nincsenek meg az érintett társadalmi 
csoportok objektív jogérvényesülési korlátozottságát oldó feltételek, akkor a jogegyenlőség 
elve csak deklaráció marad. 

 

A fogyatékosok jogvédelme az alkotmányban nevesítve egyelőre nem jelenik meg, hanem a 
fogyatékosok jogairól szóló külön törvényben nyert szabályozást. Az alaptörvény hátrányos 
megkülönböztetés tilalmáról szóló 70/A. szakasza ugyanakkor kimondja, hogy az alapjogokat 
mindenfajta - faj, nem, bőrszín vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül kell az 
emberek számára biztosítani. Ez a szabály adja a fogyatékos személyekre vonatkozó jogi 
szabályozások alkotmányjogi hátterét, keretét. 
 
Milyen alapjogokat érint az eset? 
Az esetben szereplő ellátott fogyatékkal élő ember, és éppen ezzel az állapottal 
összefüggésben érte őt jogsérelem.  
A fogyatékos személyek jogairól a fent leírtak szerint külön jogszabály, az 1998. évi XXVI. 
törvény ( a továbbiakban: Ftv.) rendelkezik.  
Eszerint a fogyatékos személynek joga van az akadálymentes, továbbá az érzékelhető és 
biztonságos épített környezethez.  
Az ellátottnak ez a joga sérelmet szenvedett, mert az a szociális intézmény - amely az ő 
lakhelye, és legfőbb élettere is egyben - nem akadálymentesített. Ez a megállapítás a pozitív 
törvényi szabályozás ellenére számos közintézményre igaz, de különös jelentőséggel bír egy 
kifejezetten fogyatékos személyek gondozására szolgáló létesítményben. 
 
Az Ftv. meghatározza a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének célterületeit is. 
Ezek között szerepel a foglalkoztatás, amelynek keretében a fogyatékos személy jogosult 
lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra. Az esetben ez az alanyi 
jog nem realizálódott. 
A szociális törvény is foglalkozik a fogyatékos személyek jogaival, az egyes ellátotti 
csoportok speciális jogainak szabályozása kapcsán.  
Esetünk szempontjából lényeges, hogy az Szt. nevesíti többek közt az ellátottak: 

• akadálymentes környezethez való jogát,  
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• a képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy –javítás 
lehetőségeinek megteremtésére irányuló jogot,  

• az önrendelkezés elvét, és a 
• társadalmi integrációhoz való jogukat [lásd Szt. 94/F. § (2) bekezdés a),c), d) és e) 

pontjai]. 
 
Ezek a speciális alanyi jogok esetünkben mind sérelmet szenvedtek.  
Hiszen az ellátott az akadálymentes környezet hiányában nem részesül a foglalkoztatásban – 
és ezzel a saját képességei fejlesztésének, szinten tartásának lehetőségével-, ezáltal a napi 
elfoglaltságból kirekesztődik az intézményben élő társaihoz képest, munkalehetőségének 
elvesztése pedig társadalmi integrációját tekintve okoz további hátrányokat. Foglalkoztatás 
hiányában nincs lehetősége jövedelemszerzésre, ezáltal szociális helyzete is rosszabbodik.  
Ez a helyzet mentálisan is rendkívüli hátrányokat jelent. A panaszosnak meg kell küzdenie a 
munkanélküliek minden pszichés problémájával, annak tudatában, hogy „karnyújtásnyira” 
vannak tőle a hasznos időtöltés, a képességfejlesztés, a jövedelemszerzés, a közösségben 
eltöltött idő, a foglalkoztatás lehetőségei, amit ő, súlyos mozgásfogyatékossága miatt nem tud 
elérni.  
 
Mit tehet, illetve milyen intézkedést mulasztott el az intézmény? 
A szociális szolgáltatóknak be kell tartaniuk a működésükre vonatkozó jogszabályi 
előírásokat. Ennek megfelelően a fogyatékos személyek otthona vezetőségének és 
fenntartójának is meg kell tennie minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az intézmény 
megfeleljen a rá vonatkozó jogszabályi elvárásoknak. A szolgáltatások hátterét, a tárgyi és 
személyi feltételeket ezen elvárásokhoz szükséges igazítani, adott esetben fejleszteni.  
Ezt mind az ellátottak, mind a szolgáltatást ellenőrző hatóságok számon kérhetik az 
intézménytől.  
 
Esetünkben a szolgáltató, illetve a fenntartó feladata: 

• a működésére vonatkozó jogszabályok figyelemmel kísérése, és a jogkövető 
magatartás, nevezetesen: 

• az akadálymentes környezet kialakítása; 
• az ellátottak képességének, készségének fejlesztéséhez, illetve az állapotuk 

fenntartásához vagy –javításához szükséges lehetőségek megteremtése, ennek pedig 
legfontosabb eszköze  

• az integrált, vagy annak hiányában védett munkahely megteremtésével a 
foglalkoztatás megszervezése. 

Amennyiben az intézményi foglalkoztató helyiség nem közelíthető meg valamely ellátott 
számára, akinek mindeközben megvan a joga a foglalkoztatáshoz, úgy az ő számára a 
foglalkoztatás más alternatíváit kell felkínálni. 
 
Milyen intézkedéseket tehet a jogvédelmi képviselő? 
Amennyiben a panaszos az ellátottjogi képviselőhöz fordul, úgy a jogvédő a rendelkezésére 
álló jogi eszközök közül a konkrét esetben, a célszerűséget követve az alábbiakat teheti: 

• segíthet az ellátottnak panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak 
kivizsgálását, 

• meghatalmazása esetén képviselheti az ellátottat a panaszkivizsgálás során; 
• tájékoztatást adhat az intézményben dolgozók számára az ellátotti jogokról, 

különös tekintettel a fogyatékos személyek speciális jogaira; 
• az akadálymentessé tétel elmaradásának problémáját megbeszélheti az 

intézményvezetővel, sőt, kezdeményezheti azt a fenntartónál is; 
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• a fenntartói intézkedés elmaradása esetén az illetékes hatósághoz, a közigazgatási 
hivatalhoz fordulhat. 

 
Mielőtt a konkrét intézkedéseket taglalnánk, néhány nagyon fontos megállapítást kell 
tennünk. 
A fogyatékos személyek jogairól szóló 1998. évi XXVI. törvény a fenti esettel kapcsolatos 
kérdésekről így rendelkezik [29. § (4)-(6). bekezdés]: 
„(4) A fogyatékos személy speciális munkahelyen történő foglalkoztatásának (…) feltételeit 
fokozatosan, de legkésőbb 2005. január 1-ig kell megteremteni. 
(5) A fogyatékos személyek számára tartós bentlakást nyújtó intézményeket fokozatosan, de 
legkésőbb 2010. január 1-jéig át kell alakítani oly módon, hogy az önálló életvitelre személyi 
segítséggel képes fogyatékos személyek ellátása kisközösségeket befogadó lakóotthonban 
történjen, továbbá az arra rászoruló súlyos fogyatékos személyek számára humanizált, 
modernizált intézményi ellátást kell biztosítani. 
(6) A törvény kihirdetéskor már meglévő középületek akadálymentessé tételét fokozatosan, de 
legkésőbb 2005. január 1-jéig el kell végezni.” 
 
Az idézett jogszabályból látjuk, hogy a középületek akadálymentesé tétele, és a foglalkoztatás 
megszervezésének határideje már lejárt. Ezután felvetődik a kérdés: mi történik azokkal a 
szolgáltatókkal, amelyek nem tettek eleget az akadálymentessé tételi kötelezettségeiknek? 
 
A probléma az Ftv. szabályainak kikényszeríthetőségében rejlik. Az Ftv. megalkotásakor a 
jogalkotó abból az elvi megfontolásból indult ki, hogy „az állam a nemzetgazdaság 
mindenkori lehetőségeivel összhangban köteles gondoskodni, a fogyatékos személyeket 
megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékosok hátrányait kompenzáló intézményrendszer 
működtetéséről. (…) 

 

Mindez azt jelenti, hogy az Ftv. rendelkezéseinek elmulasztása nem szankcionálható, ugyanis 
a törvény nem tartalmazza a mulasztásos jogsértés jogkövetkezményeit. 
Ez behatárolja a jogvédő intézkedési lehetőségét is. 
 
Milyen eljárási lépéseket tesz – a konkrét esetben - az ellátottjogi képviselő? 
A jogvédő azt tapasztalja, hogy az intézményben az akadálymentesítés nem valósult meg 
teljes körűen. 
Amennyiben az ellátott megkeresi őt panaszával, és meghatalmazza az eljárásbeli 
képviseletre, az ellátottjogi képviselő: 

• felkeresi az intézményvezetőt, és elé tárja a panaszt; 
• amennyiben szükséges, tájékoztatja az intézményvezetőt az akadálymentesítésre, és 

a fogyatékos személyek speciális jogaira vonatkozó jogszabályi rendelkezésékről, 
adott esetben az akadálymentesítéssel kapcsolatos pályázati lehetőségekről; 

• kérdést intéz hozzá, hogy az akadálymentesítés megvalósulásáig milyen módon tudja 
megoldani az intézmény a panaszos foglalkoztatását. Milyen alternatívákat tud kínálni 
a szolgáltató a foglalkoztatásra, és az ezzel összefüggő jövedelemszerzésre jogosult 
ellátott számára? 

• Arra is rákérdez, hogy az akadálymentesítés megvalósítása érdekében az 
intézményvezető megtett-e minden tőle telhetőt. 

• Mivel az akadálymentesítés és a foglalkoztatás hiányosságai miatt jogszabálysértő 
helyzet alakult ki, ezt a fenntartó felé jelezheti. 

• Az ügyben megtett intézkedéseiről, a megoldás lehetőségeiről a panaszost 
tájékoztatja. 
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Tapasztalatok, következtetések: 
Esetünkben az ellátottjogi képviselő többféle jogszabály sérelmét tapasztalta.  
Az akadálymentesítés elmaradásával kapcsolatos helyzetet nehéz lesz megoldani, ugyanis az 
többnyire igen jelentős költséget igényel az intézmények fenntartóitól, melyre sok esetben 
nincs meg a fedezet. Erre az eshetőségre a jogalkotó is felkészült, amikor szankció nélkül 
hagyta a középületek akadálymentessé tételére vonatkozó előírásokat.  
 
A jogvédőnek szükséges arra is felhívni az intézményvezető figyelmét, hogy az ellátotti jogok 
sérelmének elhárítása érdekében célszerű többféle foglakoztatási lehetőséget (pl. védett 
munkahely) kínálni az intézményben foglalkoztatott személyek számára annak érdekében, 
hogy a foglalkoztató helyiség akadálymentességének hiányából, megközelíthetetlenségéből 
adódó helyzet ne vonja maga után a mulasztásos jogsértések egész sorát. 

--------------------- 
 
 
III. Eset – Fogyatékos személyek lakóotthonában 
 
 
Esetleírás: 
Fogyatékos személyek otthona mellett, az intézmény területén belül fogyatékos személyek 
ápoló-gondozó célú lakóotthona működik. Az otthon és a lakóotthon nem működtet külön 
érdekképviseleti fórumot. A lakóotthon lakói külön fórum létrehozását kezdeményezték az 
intézmény vezetőjénél, mivel úgy érezték, hogy az érdekképviseleti fórum ülésein hozott 
döntéseknél hátrányos helyzetbe kerültek. Ennek egyik oka az volt, hogy az otthon lakói 
nagyobb számban képviselik önmagukat az ülésen, mint a lakóotthon lakói. 
Az intézmény vezetője azonban nem támogatta a külön érdekképviseleti fórum létrehozását, 
mivel a lakóotthon nem külön telephelyként működik, az intézmény területén található. 
 
A probléma definiálása: 
A lakóotthonban élők érdekképviselete nem biztosított. 
 
Milyen alkotmányos jog szenved sérelmet? 
A fent leírt eset alkotmányjogi megközelítésben a petíciós jog sérelmét jelenti, kétszeresen 
is. Egyrészt azért, mert az ellátottaknak az a konkrét panasza, hogy szeretnének saját 
érdekképviseleti fórummal – tehát egyfajta jogorvoslati szervvel – rendelkezni, nem nyert 
megfelelő módon orvoslást. Másrészt pedig azért, mert a külön lakóotthoni érdekképviseleti 
fórum hiányában sérül az ellátottaknak a szociális intézményi szolgáltatás demokratikus 
kontrollját megvalósító részvételi, jogorvoslati lehetőséghez való joga. 
 
A petíciós jogot az alkotmány 64. §-a szabályozza, s lényege a fentebb is részletezettek 
szerint az, hogy mindenkinek joga van panaszának előterjesztéséhez és ahhoz, hogy azzal a 
megfelelő szerv érdemben foglalkozzék, és jogsérelmét orvosolják. A petíciós jog a 
jogtörténeti értelmezés szerint a jogorvoslathoz való jogot is magában foglalja. 
 
Milyen alanyi jogok sérelme állapítható meg? 
Esetünkben sérelmet szenvedett az ellátottak tájékoztatáshoz való joga.  
A Szt. 96. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az intézményvezetőt tájékoztatási 
kötelezettség terheli az intézményben biztosított ellátás tartalmát és feltételeit illetően. A 
jogosultak érdekvédelme szervesen hozzátartozik az ellátás tartalmához, ezért arról magának 
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az intézményvezetőnek kellett volna tájékoztatást adnia a lakóotthoni ellátottak számára. 
Ehelyett ő, az ellátottak kifejezett kérése ellenére azt állapította meg, hogy a lakóotthoni 
ellátottaknak nincs joga külön érdekképviseleti fórumhoz, mert a lakóotthon nem külön 
telephelyen működik. Megállapítása ellentétes a jogszabályi előírásokkal, ezáltal 
megvalósult az ellátotti jogok sérelme. 
A külön lakóotthoni érdekképviseleti fórum létrehozatalának elmaradása sérti az ellátottaknak 
a Szt. 99. szakaszában leírt, érdekvédelemhez való jogát is – ez itt az elsődleges 
jogsérelem. 
 
Az intézményvezető, az ellátottak panaszát kivizsgálva – feltételezve- az Szt. 99. § (2) 
bekezdésének utolsó mondatára alapozta azt a döntését, hogy külön fórum létrehozatalára 
nincs szükség. Eszerint ugyanis: „Az érdekképviseleti fórum megalakítását a székhelyen, 
illetve telephelyenként kell biztosítani”. A telephely fogalmát a személyes gondoskodást 
nyújtó intézmények működésének engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) 
Kormányrendelet úgy határozza meg, mint a székhelytől vagy egy másik telephelytől 
különböző helyrajzi számon feltüntetett ingatlant. Mivel esetünkben nem erről van szó, az 
intézményvezető úgy vélte, hogy nincs szükség a lakóotthon számára külön érdekképviseleti 
fórumra.  
A hivatkozott jogszabály szerint ugyanakkor „ a különböző típusú és formájú szociális 
szolgáltatásokat integrált formában biztosító szociális intézmény működése esetén a 
jogszabályi feltételek teljesítését az egyes szolgáltatások esetében külön kell vizsgálni.” 
[188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet 2.§ (6) bekezdés] 
 
Az intézményvezető nem vette figyelembe azt, hogy a lakóotthoni szolgáltatást az ápoló-
gondozó otthoni szolgáltatástól el kell különíteni, és mindegyikre vonatkozóan külön-külön 
kell megfelelni a jogszabályi feltételeknek, így a házirend és az érdekképviseleti fórum 
létrehozatalának is. Még a működési engedélyt is külön kell kérni minden szakfeladatra. A 
működési engedély iránti kérelemnek pedig fontos tartalmi eleme az érdekképviseleti fórum 
létrehozatalának és működésének intézményen belüli szabályozása. 
 
A szociális törvény 99. szakaszának (1) bekezdése írja elő, hogy az intézmény fenntartója 
köteles az Érdekképviseleti Fórum megalakításáról gondoskodni, és a működésére 
vonatkozó szabályokat, az eljárási rendet megalkotni. Az érdekképviseleti fórum az ellátottak 
jogbiztonságának fontos garanciája. 
 
Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait a 
házirend tartalmazza.  
A szabályozás tárgykörébe tartoznak az alábbiak: 
Kiket képvisel a fórum? 
Az intézményben az ellátottak érdekvédelmét az érdekképviseleti fórum látja el. 
 
Mire terjednek ki a fórum tagjainak jogosítványai?  

• Megtárgyalja a lakók panaszait (a jogviszony keletkezése, megszűnése, és az 
áthelyezéssel kapcsolatos panaszok kivételével) és intézkedést kezdeményez az 
intézményvezető felé; 

• Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőjétől az ellátottakat érintő kérdésekben, az 
ellátás szervezésével kapcsolatban; 

• Előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, 
valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai 
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programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készített 
tájékoztatókat, 

• Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes 
hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos 
jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. 

 
Kik lehetnek a fórum tagjai? 

• az intézményben élő személyek (számuk meghatározása a törvény alapján, az 
intézmény engedélyezett férőhelyszámától függően történik), 

• hozzátartozók, illetve törvényes képviselők; 
• az intézmény dolgozóinak képviselője; 
• a fenntartó képviselője. 

Az érdekképviseleti fórum tagjai választás vagy kijelölés útján kapják megbízatásukat. 
Választás alapján kerülnek a fórumba: az ellátottak képviselői, a hozzátartozók, illetve 
törvényes képviselők, az intézmény dolgozóinak képviselője. 
Kijelölés alapján válik a fórum tagjává a fenntartó képviselője. 
Az így megalakított fórum tagjainak névsorát és tagjainak elérhetőségét az ellátottak számára 
közzé kell tenni. 
 
A választás szabályai: 

• Az érdekképviseleti fórumban nem kerülhetnek kisebbségbe az intézményi ellátottak 
és hozzátartozóik. 

• Az érdekképviseleti fórum tagjait lakógyűlésen, hozzátartozói, illetve 
munkaértekezleten választják meg, egyszerű szótöbbséggel. 

• A megválasztottak írásban nyilatkoznak a tisztségük elfogadásáról. 
• Az érdekképviseleti fórum tagjai maguk közül az első ülésen választják meg a Fórum 

Elnökét és az elnökhelyettest. 
• Az elnöki tisztet csak ellátott, hozzátartozó érdekvédelmi szervezetének tagja töltheti 

be. 
• Az érdekképviseleti fórum tagjait négy évre választják, ügyrendjét saját maga 

határozza meg. 
• Üléseit negyedévente, illetve szükség szerint tartja. 

 
A fórum működésének részletes szabályairól is a házirendben szükséges rendelkezni. A 
szabályozás körébe tartozhat e téren (a leírtak ajánlás jellegűek):  

• A határozatképesség szabályozása, pl.: A fórum akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-
a jelen van, továbbá biztosított a lakók és a hozzátartozók 50%-os jelenléte. 

• A döntéshozatal módja, pl.: Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Azonos 
szavazat esetében az elnök szavazata dönt. 

� Egyéb formai, eljárási szabályok, pl.: Az érdekképviseleti fórum az üléseiről 
jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

- az eljáró szerv megnevezését, 
- a jegyzőkönyv készítésének helyét, idejét, 
- a meghallgatottak adatait és lakcímét, 
- az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, 
- a jelenlévők és a jegyzőkönyvvezető aláírását, 

A jegyzőkönyv egy-egy példányát át kell adni a jelenlévőknek, és az intézmény 
vezetőjének megküldeni. 

• Az érdekképviseleti fórum elnökének feladatai, pl.: 
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- A napirend összeállítása és a tagok részére történő kiadása; 
- Az érdekvédelmi fórum üléseinek levezetése; 
- Gondoskodni az érdekképviseleti fórum ülésein a jegyzőkönyv készítéséről; 
- Képviselni az Érdekképviseleti Fórumot, előzetesen kapott felhatalmazás 

alapján; 
- A tagok munkáját segíteni. 

• Az érdekképviseleti fórum tagjainak feladatai, pl.: 
- A fórum ülésein való aktív részvétel; 
- A lakók panaszainak összegyűjtése, és szükség szerinti előadása. 

• Az érdekképviseleti tagság megszűnéséről, pl.: a tagság megszűnik 
- Az intézményi jogviszony megszűnésével 
- Lemondással, 
- Visszahívással, 
- Elhalálozással. 

• A lemondásra, visszahívásra, új tag, illetve új elnök választására vonatkozó 
szabályok: 

- A fórum tagjának lemondását írásban kell továbbítania a fórum elnökének. 
- A tag visszahívása a megválasztásra vonatkozó eljárás szabályai szerint, 

indoklással, egyszerű szavazati többséggel történik. 
- A tagság megszűnése esetén a fórum elnöke kezdeményezheti új tag 

megválasztását. 
- Amennyiben az elnöki tisztet betöltő tagság szűnik meg, úgy az intézmény 

vezetője kezdeményezi az eljárás lefolytatását a választás szabályai szerint. 
Az intézménynek tehát szabályoznia szükséges az érdekképviseleti fórum választásával és 
működésével kapcsolatos kérdéseket. 
 
Milyen intézkedéseket mulasztott el az intézmény? 
A szolgáltatónak – egész pontosan a fenntartónak – gondoskodnia kellett volna a lakóotthoni 
ellátottak számára külön érdekképviseleti fórum létrehozataláról, és ennek szabályait, 
illetve működésének rendjét külön, a lakóotthon házirendjében szükséges szabályoznia. 
 
Milyen intézkedéseket tehet az ellátottjogi képviselő? 

• Ebben a helyzetben a jogvédőnek lehetősége van arra, hogy észrevételt tegyen az 
intézményvezetőnél a külön érdekképviseleti fórum hiányát, illetve jogszabályi 
követelményként jelentkező szükségességét illetően.  

• Tekintettel arra, hogy a mulasztást itt voltaképpen a fenntartó követte el, és az 
jogszabálysértő gyakorlat kialakulásához vezetett, további lehetősége az ellátottjogi 
képviselőnek, hogy a fenntartónál kezdeményezze az intézkedés megtételét. 

 
Eljárási lépések: 
Az ellátottjogi képviselő akkor jár el helyesen, ha 

• Az intézményvezetőnél jelzi a problémát, a külön lakóotthoni érdekképviseleti fórum 
választásának szükségességét. 

• A későbbiekben meggyőződik arról, hogy a fórum létrejött-e, és működésének 
szabályozása külön, a lakóotthon házirendjében szerepel. 

• Amennyiben mindez nem történik meg, akkor a fenntartóhoz fordul, jelezve a 
jogszabálysértő helyzetet. 

• Lakógyűlésen tájékoztatja az ellátottakat az őket megillető alapjogokról, az intézmény 
kötelezettségéről, az ellátást igénybe vevők jogairól általában, és a témára külön 
kitérve. 
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• Az intézmény vezetőjével folytatott egyeztetés után tájékoztatja az intézményben 
foglalkoztatottakat is az ellátottak jogairól, az érdekképviseleti fórumról és annak 
fontosságáról. 

 
Következtetések: 
A különböző típusú és formájú szolgáltatásokat nyújtó intézményekben a külön szakfeladatok 
működési feltételeit is külön-külön meg kell teremteni. 

----------------------- 
 
 
IV. Eset: Demens betegek jogai 
 
Az idősek körében az életkor növekedésével jelentősen emelkedik a mentális hanyatlás 
előfordulása. A demencia állapotában tartós, egyre fokozódó mentális leépülés történik, 
amelynek során a zavartság, a döntéshozatal romlása, a feledékenység és a személyiség 
változásai megnehezíthetik az érintettek és a környezetükben élők mindennapjait.  
 
A folyamat során a kezdődő, enyhe tüneteket produkáló lélektani változásoktól, a mentális és 
fizikai leépülés végstádiumáig, a hanyatlás különféle szintjei állapíthatók meg. A demencia 
kórképben szenvedők kiszolgáltatottsága különleges gondoskodást igényel. A demenciában 
szenvedők tünetei: azaz a feledékenység, a szétszórtság, az ingerlékenység, a lehangoltság, a 
motoros nyugtalanság, az éjszakai aktivitás, a tapintatlanság, a tárgyak rakosgatása, a 
téveszmék és a térbeni, időbeni tájékozatlanság,- számos veszélyt hordoznak. 
 
A betegség hosszú lefolyású, így az intézményeknek fel kell készülniük e csoport speciális 
szakmai segítésére, mely a „védelem” kulcsszó köré építhető fel. Az intézmények mindennapi 
életét úgy kell megszervezni, hogy az megfeleljen a mentális hanyatlás különböző fázisaiban 
élők igényeinek. A szolgáltatást nyújtóknak kiemelt célja, hogy az ellátottak emberi és 
állampolgári jogai a lehetőségek szerint, a végsőkig megőrizhetővé váljanak. 
 
Esetismertetés: 
Időskorúak otthonának demens részlegéből kereste meg az ellátottjogi képviselőt 
fogadóóráján Marika néni. Nehezen kommunikált, nagyon lassan beszélt, mondanivalójából a 
következő derült ki.  
Kórházból hozták be sürgősséggel az otthonba, mert férje meghalt és őt ez nagyon megviselte. 
Nem tudta hova jön, nem is mondtak neki semmit, de már fél éve itt van. Amikor bejött 
meglátogatni a szomszédasszonya, megkérte őt, hogy legalább egy kicsit vigye haza, hogy 
lássa mi lett a lakással. A szomszéd azóta már többször elvitte, legutóbb még orvoshoz is 
elmentek vizsgálatra. Úgy ítéli meg, hogy „itt nem kap meg mindent”. Mikor már harmadszor 
volt kint, a nővérek szóltak neki, hogy vigyázzon, mert majd kihasználják, elveszik a lakását. 
Ő szeretne innen elmenni, mert a szomszéd megígérte, hogy gondoskodik róla. Már a 
papírokat is aláíratták vele, hogy a Hivatalhoz forduljanak, mert ő beteg és nem tudja intézni a 
saját ügyeit, ezért majd ők segítenek. Az igazgató viszont le akarja beszélni az egészről. 
Mit tegyen, mi lesz most így vele? 
 
A probléma definiálása: 

• Az ellátott úgy érzi, hogy nem tájékoztatták az intézményi felvételekor megfelelően 
vagy erre állapotából adódóan nem emlékszik.  

• Úgy gondolja, hogy talán nem kap az intézményben megfelelő ellátást. 
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• El szeretne menni az otthonból, de az igazgató ebben nem segíti, „sőt le akarja 
beszélni róla”. 

• „Nem tudja mit tegyen, mi lesz most vele?” 
 
Milyen alkotmányos jogok sérülnek? 
Az emberi méltósághoz való jog sérült, amennyiben az ellátott saját döntéseit és érzéseit 
figyelmen kívül hagyva, nem megfelelő körültekintéssel történt meg az intézményi 
jogviszony megszületése.  
 
A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog sérülhetett azzal, ha nem kapott 
megfelelő ellátást az intézményben, továbbá ha az eltávozások alkalmával olyan orvosi 
ellátást, esetleg gyógyszereket kapott, ami az intézményben történő egészségügyi 
szolgáltatással nem egyeztetett módon valósult meg. 
 
Sérelmet szenvedett a személyes adatok védelméhez való jog, amikor a szomszéd az ellátott 
egészségi állapotára vonatkozó adatokat tudott meg. Az Alkotmányban foglaltak szerint: „a 
Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, 
valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog”. (1949. évi XX. törvény 
59. § (1) bek.). 
  
A szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához fűződő 
alkotmányos joggal összefüggésben okoz visszásságot, amennyiben egy cselekvőképes 
ellátott nem élhet azzal a jogával, hogy a lakóhelyét szabadon megválaszthatja. „Mindenkit, 
aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, megillet a szabad mozgás és a 
tartózkodási hely szabad megválasztásának a joga.” (1949. évi XX. törvény 58. § (1) bek.) Az 
esetben szereplő ellátott az intézmény demens részlegén került elhelyezésre, de ebből a 
tényből egyértelműen nem vonható le az a következtetés, hogy gondnokság alatt is áll.  
„Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá a bíróság azt a nagykorú személyt helyezi, 
akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége a pszichés állapota, szellemi 
fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt – tartósan vagy időszakonként visszatérően 
nagymértékben csökkent.” (Ptk. 14.§ (4) bek.) Önmagában, a pszichés állapot fennállása tehát 
nem eredményezhet gondnokság alá helyezést, ehhez az is kell, hogy a beteg belátási 
képessége a pszichés állapota miatt nagymértékben csökkenjen. 
A bíróság jogerős határozattal helyezi a nagykorú személyt gondnokság alá, ám mindaddig az 
érintett nem tekinthető korlátozottan cselekvőképesnek, akkor sem, ha ezt környezete így 
látja.  

 
A bíróság korlátozhatja a cselekvőképességében mindenre kiterjedően, vagy csak bizonyos 
ügycsoportok vonatkozásában a nagykorút. Ez utóbbi során a bíróság különösen a következő - 
az esetünk elemzése szempontjából fontos - ügycsoportok tekintetében korlátozhatja a 
gondnokság alá helyezett személy teljes cselekvőképességét: ingó és ingatlan vagyonnal 
kapcsolatos rendelkezési jog, örökösödési ügyek, bentlakásos szociális intézetben történő 
elhelyezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok, egészségügyi ellátással összefüggő jogok 
gyakorlása és a tartózkodási hely meghatározása. 

 
Mindaddig, míg a gondnokság alá helyezés bármely formája, s az általa történő korlátozások 
érvénybe nem lépnek az ellátottnak joga van döntéseket hozni, s annak megfelelően 
cselekedni. 
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Milyen alanyi jogok sérülnek? 
Az önrendelkezéshez való jog sérülhetett az intézményi felvételkor, amennyiben az ellátott 
nem akarta igénybe venni ezt az ellátást, vagy nem volt olyan egészségi állapotban, hogy 
felelősen dönthessen. A Szt. 93.§ (1) bekezdés szerint: a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője 
kérelmére, indítványára történik. Szt. 93.§ (2) bekezdés alapján, ha az ellátást igénylő személy 
cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség 
szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes 
személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy – ha e 
tekintetben a bíróság a cselekvőképességet nem korlátozza – önállóan terjesztheti elő.  
 
Esetünkben az ellátott nincs gondnokság alatt, tehát önmaga indítványozhatta az ellátás 
igénybevételét, és az Szt. 101.§ (1) bekezdés alapján önmaga kezdeményezheti annak 
megszüntetését is. A továbbiakban folyamatosan csorbul az önrendelkezéshez való jog, ha 
az ellátott nincsen gondnokság alatt és az intézményvezető érdemben nem intézkedik 
kéréseinek megfelelően. Az ellátottat a vele kapcsolatos döntésekbe - az állapotából adódó 
lehető legnagyobb mértékig - be kell vonni. 
 
A 9/1999.(XI. 24.) SzCsM rendelet 5.§ (1) bekezdése b.) pontja alapján sérül a 
tájékoztatáshoz való jog, ha az ellátott nem kap az előgondozás során, megfelelő 
tájékoztatást az ellátás tartalmáról az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében. 
Továbbá a Szt. 95.§ (1) bekezdés alapján: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás 
feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Vélhetően az ellátott nem 
volt férje halála miatt olyan állapotban, hogy a tájékoztatás során elhangzottakat érdemben 
rögzíteni tudta volna, illetve az intézménybe sürgősséggel került be, ami bár önmagában nem 
lehet kizáró oka a teljes tájékoztatásnak, de ezekben a helyzetekben viszonylag rövid az idő, 
az életformaváltás, az intézménybe kerülés körülményeinek mérlegelésére. 
 
Az ellátott szociális biztonsághoz fűződő alkotmányos jogai sérülhetnek, ha az 
intézményből való eltávozása alkalmával nem megfelelően látják el. 
A teljes körű ellátáshoz való jog sérül, amennyiben az intézményben nem kapja meg a Szt. 
94/E.§ (1) bekezdés alapján biztosítandó ellátásokat. (Ez valószínűleg és remélhetően csak a 
szomszéd meglátása.) 
Sérült, a személyes adatatok védelméhez való jog, amennyiben a szomszéd az ellátott 
egészségi állapotára vonatkozó különleges adatot szerzett meg, azzal, hogy orvoshoz vitte és 
az egészségi állapotáról tudomással bír. Az adatvédelmi törvény alapján különleges adatnak 
minősül az egészségi állapotra vonatkozó adat. Az Szt. 94/E.§ (5) bekezdése szerint: az 
ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 
kapcsolatos titokvédelem. 
 
Milyen intézkedést tehet/ vagy mulasztott el a szolgáltató? 
Az ellátott sérelmezi, hogy „nem tudta hova jön, nem is mondtak neki semmit.” Az 
állapotából adódóan nem biztos, hogy ténylegesen így van, ugyanakkor ő a mindennapok 
során így éli meg.  
Az intézményvezetőnek kötelessége az intézménybe való felvételkor tájékoztatást adni a 
jogosultnak és hozzátartozójának (az Szt. 96.§ (1) bekezdés alapján):  

- az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről,  
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,  
- a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a 

távozás és a visszatérés rendjéről,  
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- a panaszjoguk gyakorlásának módjáról,  
- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről,  
- az intézmény házirendjéről,  
- a fizetendő térítési díjról, és  
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

A felvételkor megtörténő tájékoztatás módja meghatározó az ellátott beilleszkedése, az 
intézményi élet, a megváltozott életforma elfogadása tekintetében. 

 
A képviselői munka során az ellátottak panaszaiból következtethetünk arra, hogy a 
tájékoztatások esetenként nem történnek meg, illetve nem a megfelelő módon valósulnak 
meg. Kiemelten fontos az érintett személy képességeihez igazodó tájékoztatás. Követendő 
az egészségügyi törvényben szereplő, a tájékoztatáshoz való jog megvalósulására vonatkozó 
előírásokat (Eütv. 13. § (8) bekezdése), az ellátottnak joga van arra, hogy számára érthető 
módon kapjon tájékoztatást, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire, 
lelkiállapotára, stb. A demencia kórképpel élő ellátottak esetében különösen fontos a 
tájékoztatás módja, és annak az igény szerint történő megismétlése.  
 
Az esetünkben az ellátottat sürgősséggel hozták be az otthonba, mivel férje meghalt és őt ez 
nagyon megviselte.  
A soron kívüli ellátás biztosítását, a 9/1999.(XI. 24.) SzCsM rendelet 15.§ (1) bekezdése 
alapozza meg: ha az igénybe vevő,  

a.) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki az ellátásáról 
gondoskodna és az ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás 
biztosításával nem oldható meg,  

b.) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt 
c.) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett 

be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé.  
A sürgősségi, soron kívüli elhelyezésnél, többségükben az ellátottaknak nincs „idejük” 
felkészülni az intézményi elhelyezéssel történő változásokra, kiemelt fontossággal bír az 
érthető, megismételt információ átadás, a tájékoztatás. 
 
Az ellátott részéről felmerült vélt, vagy valós panasz kapcsán, hogy szerinte „nem kap meg itt 
mindent”, a szolgáltatónak feladata a gondozási tervet megvizsgálni, és szükséges 
módosításokat megtenni.  
Az esetünkben elemzett probléma megoldásakor a szociális - mentálhigiénés és 
foglalkoztatási csoportnak elsődleges szerepe van az élethelyzetük megváltoztatására 
kényszerülő új lakók beilleszkedésének elősegítésében, a személyre szabott bánásmód 
megvalósításában, a konfliktushelyzetek oldásában, megelőzésében és a szabadidő 
eltöltésének megszervezésében. 
 
Az ellátottat a szomszéd már többször elvitte, legutóbb még orvoshoz is mentek, vizsgálatra.  
A szomszéd nem tekinthető olyan hozzátartozónak, aki eljárhat az ellátott különleges 
adatait is érintő, pl. egészségügyi ellátáshoz való hozzájutása kapcsán. Az 
intézményvezetőnek a leírtakra tekintettel az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5.§ (3) bekezdés 
b.) pontja szerint a házirendben szabályoznia szükséges az intézményből való eltávozás és 
visszatérés rendjét, illetve a c.) pontja szerint a hozzátartozókkal való kapcsolattartás 
szabályait. Ugyanakkor a Szt. 94/E.§ (9) bekezdése szerint az ellátást igénybe vevőnek joga 
van az intézményen belüli és kívüli szabad mozgásra, figyelemmel a biztonságára. Továbbá 
alapvető emberi joga korlátozás és ellenőrzés nélkül ápolni családi, baráti kapcsolatait. 
Kérdésként merülhet fel, hogy az intézményvezetőnek meddig terjedhet a „védelme”, a 
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felelőssége az ellátottakat illetően. Vélelmezheti-e, hogy a szomszéd segítségnyújtási 
szándéka, esetleges célja a gondnokság alá helyezésre vonatkozóan nem önzetlen? 
 
Az adatvédelemre vonatkozó előírások alapján - Szt. 94/E.§ (5) bek.- az 
intézményvezetőnek kötelessége biztosítani, hogy mind az igénybevételi eljárás során, mind 
pedig az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes 
körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe 
vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást. 
 
A panaszjog érvényesülése alapján az intézményvezetőnek kötelessége nem csak „lebeszélni” 
az ellátottat a tervéről, hanem amennyiben úgy érzi, hogy az idős ember érdeke ezt kívánja, 
eljárni is az esetlegesen őt ért eddigi jogsérelmekben, illetve a továbbiak megelőzésében. 
 
Amennyiben az intézményvezető úgy gondolja, hogy az ellátott további biztonságát szolgálná 
a gondnokság alá helyezés, úgy ezt jeleznie szükséges a gyámhivatal felé. A gondnokság alá 
helyezést a nagykorú személy házastársa, egyenes-ágbeli rokona, testvére, a gyámhatóság és 
az ügyész kérheti. Amennyiben a gyámhatóság a gondnokság alá helyezés szükségességéről 
tudomást szerez, tájékoztatja az előbb felsorolt közeli hozzátartozókat a perindítás 
szükségességéről, s amennyiben a perindításra 60 napon belül nem kerül sor, maga indítja 
meg az eljárást (Ptk. 14. § (2)-(3) bek.). A gondnok kirendelése során a gondnokolt érdekeit 
kell szem előtt tartani, így a gondnok és a gondnokolt közötti bizalmi kapcsolat folytán 
elsősorban a gondnokolt által megnevezett személyt kell gondnokul rendelni. 
 
A gondnokság alá helyezésről – mivel az érintett önrendelkezési jogát, döntési autonómiáját 
jelentősen befolyásolja – kizárólag a bíróság dönthet, peres eljárás keretében. Bizonyos 
élethelyzetekben azonban azonnali beavatkozás válhat szükségessé, ezért amennyiben fennáll 
a két előírt törvényes feltétel, az érintett vagyonára a gyámhatóság is zárlatot rendelhet, és 
ezzel egyidejűleg zárgondnokot rendelhet ki (Ptk. 18. §). Ennek feltételei, hogy a 
gondnokság alá helyezés indokolt, illetve, hogy az érintett vagyonának védelme érdekében 
sürgős intézkedést kell tenni. 
 
A panaszos elmondása szerint már a „papírokat is aláíratták, hogy a Hivatalhoz forduljanak, 
mert ő beteg és nem tudja intézni a saját ügyeit, majd ők segítenek”. Abban az esetben, ha az 
ellátott tekintetében az intézményvezető alapos feltételezéssel él, hogy a vagyonát nem tudja 
megfelelően kezelni, elajándékozza, elherdálja, ingatlanát megterheli, stb. a leírtak alapján 
kezdeményeznie szükséges a gyámhatóság felé a gondnokság alá helyezést, valamint 
vagyonának zárlatát. 
 
Jogszabályi rendelkezés nincs arra vonatkozóan, hogy kinek lenne a feladata, az otthonmaradt 
értékek biztonságos őrzésére vonatkozóan bármit is tennie. Az intézmény vezetőjének 
amennyiben tudomása van hozzátartozókról, úgy felveszi velük a kapcsolatot, annak 
érdekében, hogy a számlák rendezése, a lakáshoz kapcsolódó szolgáltatások lemondása 
megtörténjen. Abban az esetben, ha nincs, vagy nem lelhető fel hozzátartozó, úgy ezeket a 
legtöbb esetben az intézmény megteszi, de semmilyen jogköre nincs a továbbiakban az 
ellátott vagyonát érintő kérdésekben intézkedni (pl. őrzés, vagy az eladásban való 
segédkezés).  
 
Milyen intézkedést tehet a jogvédelmi képviselő? 

• Az idős embernek beszélgetésük során tanácsot adhat, tájékoztatást nyújthat, a 
jogérvényesítés ezeken keresztül is megvalósulhat. 
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• A képviselő segítséget nyújthat a felmerülő panasz megfogalmazásában, ill. 
kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézményvezetőnél. 

• Amennyiben szükséges, és erre az intézményvezető kéri az ellátottjogi képviselőt, 
segítséget nyújthat a problémák, konfliktusok megoldásában. 

• Észrevételt tehet az intézményvezető felé az eset kapcsán megjelenő jogsértésekre. 
• Javaslatokat tehet a gyakorlatban megjelenő hiányosságok megszüntetése érdekében, 

a szabályozásokban általa szükségesnek ítélt változtatásokra. 
• Az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatást nyújthat 

az ellátottaknak, foglalkoztatottaknak az ellátottakat érintő jogok tekintetében, különös 
tekintettel, az esetben szereplő panasz jogi vonatkozásaira. 

 
Milyen eljárási lépések, megoldási módok alkalmazhatók? 
 

• Nagyon fontos, hogy az ellátottak és az ellátottjogi képviselő közötti kapcsolatot, a 
mindennapok során a bizalom jellemezze, hogy a segítő tevékenység mindenek felett 
az ellátottak érdekeit szolgálja. Ennek feltétele az empátia, a kapcsolat személyessége, 
és a pozitív kommunikáció. Az idős ember itt, és most tanácsot kér az ellátottjogi 
képviselőtől, amikor megkérdezi, hogy „mit tegyen, mi lesz most így vele?”. Az eset 
kapcsán megjelenik egy fontos kérdés, - ami a gyakorlatban számtalanszor felmerül - 
hogy az ellátott véleményét képviselje-e, vagy az ő feltételezett „legjobb érdekében” 
járjon el? Az ellátottak megkereshetik olyan kérésekkel, kérdésekkel a képviselőt, 
amiben más a panaszos akarata és más a feltételezett érdeke. Ekkor az ellátottjogi 
képviselő elsődleges feladata a korrekt, tisztességes tájékoztatás. 

• Kiemelten fontos az intézményvezető és az ellátottjogi képviselő együttműködése. 
Az ellátottjogi képviselő az elmondottakról tájékoztatja az intézményvezetőt, mivel 
elképzelhető, hogy ilyen mélységben nem ismert előtte az ellátott dilemmája, 
ugyanakkor az intézményvezető további fontos információkkal egészítheti ki az 
elmondottakat. 

• Bár az ellátottjogi képviselő az intézményi jogviszony keletkezése kapcsán nem járhat 
el, felhívhatja az intézményvezető figyelmét az intézkedés során megjelent 
hiányosságokra.  

• Kérdéseket tehet fel arra vonatkozóan, hogy az előgondozás során, a kérelem 
benyújtásakor, és az intézménybe való felvételkor milyen módon valósul meg a 
tájékoztatáshoz való jog. Szükség esetén e tárgykörökben észrevételeket, javaslatokat 
tehet. 

• Észrevételt tehet, a személyes adatatok védelméhez való jog sérüléséről, szükség 
esetén segítséget nyújthat az adatvédelmi szabályozások kidolgozásához. 

• A demencia kórképpel élő ellátottak esetében történő gondozási tevékenység 
elemeivel kapcsolatban kérdéseket tehet fel a szolgáltatást végző dolgozókhoz, és 
észrevételeket tehet az intézményvezetőnél. 

• Az ellátott részéről felmerült vélt, vagy valós panasz kapcsán, hogy szerinte „nem kap 
meg itt mindent” a gondozási dokumentációkba betekinthet. Szükség esetén 
javaslatokat tehet annak kiegészítésére. 

• Megnézheti a házirendben az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét, 
illetve a hozzátartozókkal való kapcsolattartás szabályait. Szükség esetén javaslatokat 
tehet annak módosítására vonatkozóan. A Szt. 4.§. (1) bekezdése szerint közeli 
hozzátartozónak a házastárs, az élettárs, a gyermek, a szülő, ill. a szülő házastársa és 
élettársa minősül. Esetünkben tehát semmiképpen nem nevezhető a szomszéd 
hozzátartozónak, ugyanakkor a kapcsolattartáshoz való jog alapján a baráti viszonyok 
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fenntartására is módot kell adni, az intézményi ellátás során. Mindezt az ellátott 
biztonságára tekintettel kell szabályozni.  

• A panaszjog érvényesülésére felhívhatja a szolgáltató figyelmét. 
• Tájékoztathatja a szolgáltatót a gondnokság alá helyezés szabályozásairól, meglátása 

alapján felhívhatja a figyelmét a gondnokság alá helyezés szükségességére. 
• Kérdéseket tehet fel az otthonmaradt értékek biztonságos őrzésére vonatkozóan, 

javaslatot tehet annak megvalósítására. 
---------------------------- 

 
V. Eset: Idősek otthonában 
 
Esetismertetés: 
73 éves, korának megfelelő fizikai állapotú hölgy keresi meg az ellátottjogi képviselőt.  
Elpanaszolja, hogy szobatársa, akit három hónapja költöztettek az elhunyt szobatársa helyére, 
bosszantóan viselkedik. Állandóan matat mindenki szekrényében és elvisz dolgokat, amiket 
nem mindig találnak meg a nővérek. Neki már veszett el törülközője, újságja a fiókjából. Nem 
nagy értékek ezek, de mégiscsak bosszantó. És ez még csak hagyján, mert egyszer az Ő 
fiókjában négy protézist találtak a nővérek, ugyanis összeszedte a betegszobán fekvők 
fiókjából. Alig tudták kiválogatni a nővérkék. Az ilyen embereket el kellene zárni, hogy ne 
bosszantsanak másokat.  
Kéri, segítsen neki az ellátottjogi képviselő, hogy megszabaduljon ettől a szobatársától. 
 
A probléma definiálása: 
Az ellátott sérelmezi, hogy olyan szobatársa van, aki viselkedésével folyamatosan zavarja őt, 
ezért kéri, hogy kerüljön el mellőle. 
 
Milyen alkotmányos jogok sérülnek? 
Az emberi méltósághoz való jog szenvedhetett sérelmet mindkét ellátott esetében, 
amennyiben az ellátottat a szobatársa rendszeresen nehezen tolerálható helyzetekbe hozza, 
amire vélhetően ingerlékenyen reagál a panaszos. Számos konfliktust élhettek meg az elmúlt 
időszak alatt, mely során folyamatosan csorbulhatott mindkét fél emberi méltósága. 
 
A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog sérülhetett azzal, ha a történtek 
által az ellátottak lelki egyensúlya veszélybe került, továbbá az által, ha a teljes körű, egyéni 
ellátás részeként, az ellátott – vélhetően demens beteg- nem kap megfelelő gondozást, 
foglalkoztatást, nem biztosítják számára a megfelelően biztonságos és fejlesztő környezetet. 
Szt. 68.§ (4) bekezdése alapján, ha az idősek otthona ellátását igénybe vevő személy esetében 
demencia körébe tartozó kórkép került megállapításra, ellátásáról az intézményen belül 
intenzív gondozást biztosító részleg vagy csoport kialakításával, különállóan kell 
gondoskodni. 
 
A tulajdonhoz való alkotmányos joggal összefüggésben okoz visszásságot, amennyiben a 
panaszosnak eltűntek személyes tárgyai. 
 
A jogorvoslathoz való jog sérült, amennyiben az ellátott már jelezte a helyzetet, és kérését az 
intézményvezető felé, de nem kapott megfelelő választ, vagy segítséget a probléma 
megoldásához. 
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Milyen alanyi jogok sérülnek? 
Sérült az érintett ellátottak joga a teljes körű ellátáshoz. Az ellátottaknak joguk van az 
egészségi és mentális állapotukra való tekintettel a teljes körű ellátásra, valamint egyéni 
szükségleteik, speciális helyzetük vagy állapotuk alapján az egyéni ellátáshoz (Szt. 94/E.§ (1) 
bek.). Esetünkben láthatóan lényegesen eltérő a két szobatárs egészségi, mentális állapota, 
illetve egyéni szükségleteik, igényeik is jelentősen különböznek egymástól. Ebből adódóan 
már közös szobában való elhelyezésük sem szerencsés, feltéve, hogy ez nem az együttes 
kívánságuk, mely az ellátottak közötti segítségnyújtáson alapulhatna. Jelen esetben az eltérő 
helyzeteket nem tudják, nem akarják tolerálni, még kevésbé segíteni egymást, így a teljes 
körű, megfelelő ellátás alapja a mindkét fél számára, biztonságot és nyugalmat hozó 
elhelyezésük megoldása. 
 
Sérülhetett az ellátottak joga a személyes tárgyaik biztonságos elhelyezéséhez (Szt. 94/E.§ 
(7) bek.), mivel az „ellátott állandóan matat, mindenki szekrényében, és elvisz dolgokat, 
amiket nem mindig találnak meg a nővérek.”  

 
Milyen intézkedést tehet/ vagy mulasztott el a szolgáltató? 
Az ellátott elmondása alapján, „ szobatársa, akit három hónapja költöztettek az elhunyt 
szobatársa helyére, bosszantóan viselkedik”. Az intézményvezető döntése nyomán tehát 
három hónappal ezelőtt vagy új ellátottként, vagy más szobából áthelyezve, a panaszos 
mellett megürült helyre került az ellátott. A gondozottak elhelyezéséről, a szobatársak közötti 
segítő és támogató kapcsolat kialakulása érdekében, többek között az egészségi állapot 
alapján szükséges dönteni. Tudjuk, hogy ezt a gyakorlatban sokszor nehéz megoldani.  
 
Amennyiben új lakóként került az intézménybe a bepanaszolt lakó, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM 
rendelet alapján előgondozást végeztek elhelyezését megelőzően. Ennek keretében az 
előgondozást végző személy tájékozódott egyebek mellett az egészségi állapotáról is a 
megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá vélhetően 
felkészítette az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. Az eljárás során – a 
kérelemben szereplő módon –az ellátást igénybe vevő egészségi állapotáról orvosi véleményt 
kap a szolgáltató, mely alapján eldöntheti, hogy az intézményi szolgáltatás megfelel-e az 
állapotának és szükségleteinek. 
Ha az előgondozást végző személy az egészségi állapot tekintetében lényeges különbséget 
észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, kezdeményezheti, hogy az intézmény orvosa 
előzetesen vizsgálja meg a kérelmezőt, és/vagy az intézményvezető kezdeményezheti a 
felülvizsgálatot az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes egészségügyi szakrendelés 
szakorvosánál. Az előgondozás során az előgondozást végző személy felveheti a kapcsolatot 
az igénybe vevő háziorvosával, kezelőorvosával az egészségi állapotra, illetve a korábbi 
gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából. 
 
Az intézmények egy részében – figyelemmel a száz százalékos kihasználtságra és a hosszú 
várakozási időre, – többnyire a megüresedett helyek határozzák meg az elhelyezés 
lehetőségét. Ugyanakkor a speciális gondozást, foglalkozást igénylők jelentős része éppen a 
mentális hanyatlás miatt kerül elhelyezésre, tehát az intézményeknek, az ebből adódó 
szükségleteket már az elhelyezésnél is figyelembe kell venniük, különben sérelmet 
szenvedhet számos alkotmányos jog, pl. az élethez és emberi méltósághoz való jog, a testi 
épséghez való jog és a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog. 
 
Az ellátottak másik részénél a hosszú távú gondozás során szembesülnek az intézmények a 
mentális romlásból adódó nehézségekkel. Az esetben tehát, ha az ellátott másik szobából 
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került áthelyezésre az egyéni gondozási tervnek kell tartalmaznia a fizikai, mentális 
állapotának helyzetét, az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges feladatokat és 
az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit Ez alapján az intézményben, az 
ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakemberek véleményét figyelembe 
véve szükséges megvalósítani a szobatársi cseréket, és az ellátott igényének jobban megfelelő 
hely kiválasztására mihamarabb lehetőséget kell találni. 
 
Leírtak szerint tehát az intézményvezetőnek számos lehetősége van arra vonatkozóan, hogy az 
intézményi ellátást igénybe vevő ellátott állapotáról tájékozódjon, és a lehetőségei szerint 
ezek alapján döntsön a szobatársak megválasztásánál.  

 
A demens ellátottakról az intézményen belül intenzív gondozást biztosító részleg vagy 
csoport kialakításával, különállóan kell gondoskodni. Az ideális demens részleg lehetőleg 
kis létszámú, személyi, valamint tárgyi feltételeiben megfelel az ellátotti kör speciális 
igényeinek. Az ellátottak itt biztonságos körülmények között élhetnek, az épület jól átlátható 
terekkel rendelkezik, és funkcionális berendezésű. Megfelelő számú közösségi és a 
foglalkoztatásra, fejlesztésre alkalmas helyiség kapcsolódik hozzá. Ha az intézmény 
rendelkezik ilyen lehetőséggel, és az esetben szereplő ellátott vonatkozásában megállapítást 
nyer a középsúlyos vagy súlyos mértékű mentális hanyatlás ténye - ami miatt az ellátottnak 
biztonságra és intenzív gondozási feltételekre van szüksége, - úgy az intézményvezetőnek 
gondoskodnia kell az áthelyezés minél közelebbi időpontban történő megvalósulásáról. (A 
mentális hanyatlás tényének megállapítása szakorvosi feladat.) Sajnos ma még kevés helyen 
van mód intenzív gondozást biztosító részleg kialakítására, és az ott végzett gondozáshoz 
szakemberek többletlétszámának biztosítására. 
 
Amennyiben az esetben szereplő konfliktust, az intézmény tárgyi feltételeinek hiányában nem 
sikerül az előbb ajánlott módon rendezni, akkor is javasolható a szobatársak külön 
költöztetése. A szobák berendezését, és a közvetlen környezet alkalmasságát vizsgálva 
szükséges mindkét ellátottnak megkeresni a lehető legjobb megoldást a szobatárscsere esetén. 
 
Ismert tény, hogy az intenzív gondozási feltételeket biztosító részlegek hiánya miatt a 
mindennapokban - mint ahogy esetünkből is láthatjuk -, számos konfliktust okoz a demens 
ellátottak jelenléte az intézményekben. Az ellátottak egy része nagyon nehezen tolerálja a 
mentális hanyatlás különböző fázisaiban lévő lakók tüneteiből adódó viselkedést. A 
konfliktusok számát és mélységét a mentálhigiénés csoportok foglalkozásai, – például a 
készségmegőrző foglalkozások, kreatív csoportok, zene, és biblioterápia, stb. – 
nagymértékben csökkenthetik. A közösségi együttlétek alkalmával lehetőség nyílik a 
mindennapi együttélés, s az ennek során elvárható alkalmazkodás, az egymást elfogadó és 
segítő magatartás kialakítására. A már kialakult konfliktusokat a mentálhigiénés szakemberek 
segíthetik feloldani, az egyéneket és az egész lakóközösséget megterhelő feszültségek ez által 
is csökkenthetők. Az intézményvezetőnek javasolható: az esetben szereplő konfliktus 
megjelenése kapcsán, a mentálhigiénés ellátás áttekintése. Ennek keretében 
megvizsgálhatja, hogyan valósul meg a személyre szabott bánásmód, a konfliktushelyzetek 
kialakulásának megelőzése érdekében történő egyéni, csoportos megbeszélések, és 
foglalkozások. 
 
Az intézményvezető további feladata gondoskodni az ellátást igénybe vevők intézménybe 
bevitt vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és – szükség esetén 
– biztonságos elhelyezéséről. Nem elfogadható sem a higiénés előírások – ahogy a 
panaszban elhangzott: „egyszer az Ő fiókjában négy protézist találtak a nővérek, ugyanis 
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összeszedte a betegszobán fekvők fiókjából.”,- sem pedig a tulajdonhoz való jog 
vonatkozásában, hogy az ellátottaknak lehetősége nyílik egymás személyes, esetleg 
értéktárgyainak elpakolására. A lakók számára zárható szekrényt kell biztosítani. 
 
Milyen intézkedést tehet a jogvédelmi képviselő? 

• A képviselő segítséget nyújthat a felmerülő panasz megfogalmazásában, ill. 
kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézményvezetőnél. 

• Írásbeli meghatalmazás alapján képviselheti az ellátást igénybe vevőt, és eljárhat a 
panasza kapcsán az intézményvezetőnél, szükség esetén a fenntartónál. 

• Észrevételt tehet az intézményvezető felé az eset kapcsán megjelenő jogsértésekre, 
intézkedést kezdeményezhet a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére. 

• Észrevételt tehet az intézményben folyó gondozási munkára vonatkozóan az 
intézmény vezetőjénél. 

• A panasz szempontjából fontos dokumentációkba betekinthet. 
• Javaslatokat tehet a gyakorlatban megjelenő hiányosságok megszüntetésére, a 

szabályozásokban az általa szükségesnek ítélt változtatásokra. 
• Az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatást nyújthat 

az ellátottaknak, foglalkoztatottaknak az ellátottakat érintő jogok tekintetében, különös 
tekintettel az esetben szereplő panasz jogi vonatkozásaira. 

 
Milyen eljárási lépések, megoldási módok alkalmazhatók? 

• Első lépésként az ellátottjogi képviselő felhívhatja a panaszos figyelmét, hogy a 
problémáját elsősorban az intézményvezetővel kell megosztania, hiszen amit vár tőle, 
„hogy megszabaduljon ettől a szobatárstól”, a szobákban történő elhelyezés, az 
áthelyezés, intézményvezetői kompetencia.  

• Amennyiben az intézmény vezetője felé a jelzés már megtörtént érdemi 
következmények nélkül, úgy segítséget nyújthat a felmerülő panasz 
megfogalmazásában. Megbeszélhetik a problémát, tanácsot adhat a panaszosnak, vagy 
az ellátott kérésére a képviselő is megírhatja a panaszt. 

• A képviselő kezdeményezheti a panasz kivizsgálását az intézményvezetőnél (szóban, 
vagy írásban). 

• Írásbeli meghatalmazás alapján képviselheti az ellátást igénybe vevőt, és eljárhat a 
panasza kapcsán az intézményvezetőnél, szükség esetén a fenntartónál. 

• Miután az érintettekkel találkozott és az esetről tájékozódott, a dolgozókhoz 
kérdéseket intézett, észrevételt tehet az intézményvezetőnél. 

• Kérdéseket tehet fel az előgondozást végző munkatárshoz és ennek tapasztalatai 
alapján, szükség esetén javaslatokat tehet a gyakorlat módosítására vonatkozóan. 

• Felhívhatja az intézményvezető figyelmét a mentális hanyatlás miatt elhelyezésre 
kerülő ellátottak speciális szükségleteire, melyekre figyelemmel kell lenni az 
elhelyezésnél és a gondozási munkában egyaránt.  

• Az intézményen belül történő szobatársi cserékre irányulóan kérdéseket tehet fel, és 
szükség esetén észrevétellel élhet.  

• Javaslatot tehet a konfliktus rendezésére vonatkozóan, a szobatársak külön 
költöztetésére. 

• Kérdéseket tehet fel a mentálhigiénés ellátásról és észrevételeket, javaslatokat tehet e 
témakörben. 

• Intézkedést kezdeményezhet az ellátást igénybe vevők intézménybe bevitt 
vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és – szükség esetén – 
biztonságos elhelyezésére vonatkozóan. 
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VI. Eset: A hozzátartozók 
 
Esetismertetés: 
 
Idősek Otthonában az egyik gondozónő beszélgetni kezdett az ellátottjogi képviselővel, aki 
éppen ott tartott fogadóórát, de akkor nem volt nála lakó. 
Elmondta, hogy néha bizony a hozzátartozókkal több gond van, mint magukkal az 
ellátottakkal. Van például egy nagyon kedves, 78 éves demens néni a betegszobán, kedvelik 
valamennyien, de a hozzátartozóval nagyon nehéz együttműködni. A néni szeretne naponta 
egy kávét meginni, a hozzátartozó azonban megtiltotta, „mert, káros az egészségre”. 
Sajnáljuk, amikor a többiek kávéznak, Ő pedig kívánja, de nem ihat. Egy másik probléma, 
hogy a néni nehezen emeli fel a karját. Csupa olyan egybeszabott, belebújós ruhája van 
azonban, ami miatt szenvedés számára, amikor öltöztetjük. Kértük a hozzátartozót, hogy 
hozzon számára más fajta öltözéket, de azt mondja, ezek olyan szépek még, ki fogja ezután 
elhasználni.  
A néni nem áll gondnokság alatt. Mit lehet itt tenni? 
 
A probléma definiálása: 
Az ellátottal kapcsolatosan a hozzátartozó olyan „szabályozásokat” hoz, ami negatívan 
befolyásolja az idős ember életminőségét, korlátozza önrendelkezését, mivel helyette dönt és 
intézkedik.  
 
Milyen alkotmányos jogok sérülnek? 
Az emberi méltósághoz fűződő alkotmányos jog, mivel az idős ember nap, mint nap 
megalázó helyzetbe kerül, amikor a többiek kávéznak, Ő pedig nem ihat, illetve amikor 
öltözése feleslegesen okoz szenvedést számára. 
 
A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog szenved sérelmet azzal, ha 
elkerülhető helyzetek miatt fizikai, vagy lelki fájdalom, szenvedés éri az idős embert. 
 
Milyen alanyi jogok sérülnek? 
Az önrendelkezéshez való jog szenved sérelmet, amikor az ellátott életvitelével kapcsolatos 
– milyen ruhát hord, ihat-e kávét, stb. –döntéseit nem tartják tiszteletben. 
 
Sérül a jog a teljes körű ellátáshoz, mivel a ruházat tekintetében a hozzátartozó -ha nincs 
megfelelő öltözéke, az intézmény-, nem az ellátott érdekét tartja szem előtt, s nem a számára 
megfelelő, kényelmes és alkalmas ruházatot biztosítja részére. A teljes körű ellátás részeként, 
ha az ellátást igénybe vevő, megfelelő mennyiségű, és minőségű saját ruházattal nem 
rendelkezik, az intézménynek kötelessége azt az előírt mennyiségben biztosítania. 
 
Milyen intézkedést tehet/ vagy mulasztott el a szolgáltató? 
Az intézmény szolgáltatásainak megszervezésekor, bentlakásos intézményben a teljes körű 
ellátás megvalósításakor az intézményvezetőnek a hatályos jogszabályokra és az ellátottak 
igényeire, szükségleteire kell figyelemmel lennie.  
Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 44.§ (2) bekezdése szerint a bentlakásos intézményben 
folyó gondozási tevékenység alatt, az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére 
nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során az 
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igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való 
részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak 
helyreállítására kerül sor. Leírtak szerint, tehát az egyéni bánásmód megválasztásánál az 
ellátott állapotára kell figyelemmel lenni, s ebben a hozzátartozó véleményét abban az esetben 
lehet méltányolni, amennyiben az egyezik az ellátott érdekeivel.  
Esetünkben a hozzátartozó olyan szabályokat hoz, ami nem vehető figyelembe az ellátás 
során, mivel azok az ellátott érdekeivel ellentétesek. 

• A ruházattal kapcsolatos hozzátartozói elvárás – „ezek olyan szépek még, ki fogja 
ezután használni” – nem elfogadható. 

• A kávéfogyasztásra vonatkozó tiltás is csak abban az esetben követhető, ha ennek 
orvos által alátámasztott, az idős ember egészségi állapotára vonatkozó alapos indoka 
van. 

• Fentiekre tekintettel az intézményvezető részéről szerencsés lenne a hozzátartozót 
meggyőzni arról, hogy szakmai alapelvek szerint történik az intézményben az idősek 
ellátása, melyhez szívesen fogadják együttműködését, amennyiben az, az ellátott 
számára előnyös.  

• Az esetben, ha a hozzátartozói kérések - semmiképpen sem tiltások és utasítások – 
nem az ellátottak érdekei mentén születnek, azokat az intézményvezető nem veheti 
figyelembe. 

• Amennyiben az esetben szereplő hozzátartozót minderről nem sikerül meggyőzni, s 
ennek nyomán nem változik a kérdésekben, - és vélhetően számos más vonatkozásban 
– a véleménye, úgy az intézménynek feladata megoldani a teljes körű ellátás részeként 
a megfelelő ruházattal történő ellátást, költőpénzéből pedig a saját szükségleteinek 
kielégítését.  

 
Milyen intézkedést tehet a jogvédelmi képviselő? 
Az ellátottjogi képviselőt ez esetben nem az ellátott kereste fel panaszával, nincs megbízása, 
meghatalmazása, hogy képviselje őt. Ugyanakkor megtudott egy olyan problémát, ami az idős 
ember életminőségét rontja, hétköznapjait nagymértékben nehezítheti. 
Mit tehet ilyen esetben? 

• Észrevételt tehet az intézményvezető felé az eset kapcsán megjelenő jogsértésekre, 
amennyiben jogszabálysértő gyakorlatot tapasztal, intézkedést kezdeményezhet annak 
megszüntetésére vonatkozóan. 

• A képviselő segítséget nyújthat a felmerülő panasz megfogalmazásában, ill. 
kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézményvezetőnél. 

• Írásbeli meghatalmazás alapján képviselheti az ellátást igénybe vevőt és eljárhat a 
panasz kapcsán az intézményvezetőnél, szükség esetén a fenntartónál. 

• Amennyiben szükséges és erre az intézményvezető kéri az ellátottjogi képviselőt, 
segítséget nyújthat a problémák, konfliktusok megoldásában. 

• Észrevételt tehet az intézményben folyó gondozási munkára vonatkozóan az 
intézmény vezetőjénél. 

• A panasz szempontjából fontos dokumentációkba betekinthet. 
• Az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatást nyújthat 

az ellátottaknak, foglalkoztatottaknak az ellátottakat érintő jogok tekintetében, különös 
tekintettel az esetben szereplő panasz jogi vonatkozásaira. 

 
Milyen eljárási lépések, megoldási módok alkalmazhatók? 

• Az ellátottjogi képviselő megkeresheti a problémával az intézményvezetőt, aki 
vélhetően ismeri azt, ám eddig vagy nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, vagy 
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elfogadja a hozzátartozó akaratát. Az ellátottjogi képviselő felhívhatja az 
intézményvezető figyelmét a probléma során sérülő jogokra, és az esetet érintő 
jogszabályokra. Ennek kapcsán felmerülhet a kérdés a képviselőben, hogy mivel nem 
az ellátott jelzett, nem fogja-e az intézményvezető nehezményezni, hogy az egyik 
munkatárs közvetítette az ellátottjogi képviselő felé a történteket. Reményeink szerint 
nem ez a lényegi kérdés az esetmegoldás során, ám amennyiben a jelzéssel élő 
munkatárs úgy gondolja, hogy nem szeretné, ha tudnák, hogy ő szólt, akkor ezt 
természetesen tiszteletben kell tartani. 

• A képviselő megkeresheti az ellátottat is, akivel beszélgetést folytathat, s ennek során 
is kiderülhet, hogy problémái vannak. 

• Ekkor már kezdeményezheti a panasz kivizsgálását az intézményvezetőnél (szóban 
vagy írásban). 

• Írásbeli meghatalmazás alapján – az ellátott nem áll gondnokság alatt -képviselheti az 
ellátást igénybe vevőt és eljárhat a panasza kapcsán az intézményvezetőnél, szükség 
esetén a fenntartónál. 

• Miután az esetben szereplő idős emberrel találkozott, és a hallottakról tájékozódott a 
foglalkoztatottakhoz kérdéseket intézhet. 

• Ezek után észrevételt tehet az intézményvezetőnél, amennyiben erre felkéri, segítséget 
nyújthat a problémáknak a hozzátartóval történő megoldásában. 

 
Az esetünk kapcsán felmerülhet az olvasóban, hogy az idős ember nincsen gondnokság alatt 
és a képviselő miért nem javasolta a gondnokság alá helyezést, amelynek eredményeképpen 
majd a gondnok megoldja ezeket a konfliktusokat, rendelkezik az ellátott akarata szerint. 
A gondnokság alá helyezés kérdéseivel már részletesen foglalkoztunk korábbi eseteinkben. 
Ezek szerint tehát amennyiben az intézményvezető úgy gondolja, hogy az ellátott további 
biztonságát szolgálná a gondnokság alá helyezés, úgy ezt jeleznie szükséges a gyámhivatal 
felé. A gondnokság alá helyezést a nagykorú személy házastársa, egyeneságbeli rokona, 
testvére, a gyámhatóság és az ügyész kérheti. Amennyiben a gyámhatóság a gondnokság alá 
helyezés szükségességéről tudomást szerez, tájékoztatja az előbb felsorolt közeli 
hozzátartozókat a perindítás szükségességéről, s amennyiben a perindításra 60 napon belül 
nem kerül sor, maga indítja meg az eljárást. (Ptk. 14. § (2)-(3) bek.). Gondnok kirendelése 
során a gondnokolt érdekeit kell szem előtt tartani, így a gondnok és a gondnokolt közötti 
bizalmi kapcsolat folytán elsősorban a gondnokolt által megnevezett személyt kell gondnokul 
rendelni. 
 
Leírtak alapján tehát nagy valószínűséggel az esetben szereplő hozzátartozó lesz a gondnok, 
így ismét az alaphelyzethez jutottunk, de az eljárást nagy eséllyel konfliktusok fogják kísérni, 
mely következtében esetleg még a kapcsolat is megromolhat az idős ember és a hozzátartozó 
között. Ezt semmiképpen nem akarhatjuk, és nem segíthetjük elő. 
Kérdésként merülhet fel az is, hogy bár az ellátott idős,- 78 éves - folyamatos segítséget 
igényel és a gondozónő elmondása szerint demens, ám ebből feltételezhetjük-e, hogy az ügyei 
viteléhez szükséges belátási képessége tartósan, teljes mértékben hiányzik, vagy 
időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, ami oka lehet a gondnokság alá 
helyezésnek (Ptk. 14. § (4)- 15.§ (4) bek.).  
Indokolt és szükséges-e a demens ellátottakat minden esetben gondnokság alá helyezni? A 
válasz természetesen nem. Az adott személy állapotától és mindennapi életvitelének 
önállósági fokától függően szükséges mérlegelni a kérdést. Amennyiben az egyes esetben 
szükséges is a gondnokság alá helyezés, akkor is joga van/lesz az ellátottnak megkötni azokat 
a csekély jelentőségű szerződéseket, amelyek a mindennapi életben tömegesen fordulnak elő, 
és különösebb megfontolást nem igényelnek (Ptk. 15/A.§ (2) bek.). Így pl. napi szükségletei 



 77 

erejéig önállóan vásárolhat, akár kávét is. Leírtak mellett folyamatosan csorbul az 
önrendelkezési jog, amennyiben az idős ember saját életét érintően a legalapvetőbb döntéseit 
sem hozhatja meg. 
 
Összefoglalásként tehát az ellátottjogi képviselő feladata, hogy segítséget nyújtson az 
ellátottak, hozzátartozóik és a szolgáltatást nyújtók közötti harmonikus viszony 
kialakulásához, megtartásához és visszaállításához.  
Ebben a feladatban az adott helyzetnek megfelelően nagy körültekintéssel kell eljárni. 
Elsődleges mindenek felett az ellátott érdeke, s tekintettel erre, a képviselő nem teremthet 
olyan körülményeket, nem mélyíthet konfliktust, ami által az ellátott rosszabb helyzetbe 
kerül, mint amilyenben volt. Ezen elvek alapján, valamint figyelembe véve az ellátott korát, 
és bízva az intézményvezető –amennyiben erre igényt tart az ellátottjogi képviselő 
segítségével történő - problémamegoldó képességében, ebben az esetben nem javasolható egy 
olyan eljárás megindítása, aminek eredményeként az alaphelyzetben feltárt jogsértések nem 
oldódnak meg, sőt veszélybe kerülhet akár a hozzátartozók közötti kapcsolat is. 
 
Amennyiben az intézményvezető azzal a feltételezéssel él, hogy a gondnokság alá helyezést 
az ellátott egyéb érdeke is kívánja, úgy természetesen ezt jeleznie kell a gyámhatóság felé. 

------------------------- 
 
 
VIII. Eset: Haldokló beteg 
 
Esetismertetés: 
Terike néni panasszal fordul az ellátottjogi képviselőhöz. Szobatársa nagyon rossz állapotban 
van, már a „végét járja”. Nagy fájdalmai vannak, és állandóan jajgat éjszaka. A nővérek 
gyakran bejönnek hozzá, de ezzel is csak őt zavarják. Már hetek óta nem tud rendesen 
pihenni. Megérti Ő, hogy ez az utolsó stádium, de mégiscsak szüksége van nyugalomra. 
Nehéz látnia a szobatársa szenvedését.  
 
A probléma definiálása: 
Az ellátottat zavarja szobatársa haldoklása, és az, hogy hetek óta nem tud pihenni. 
 
Milyen alkotmányos jogok sérülnek? 
Az Eütv. 99.§ (1) –(4) bekezdése tartalmazza a haldokló beteg gondozására vonatkozó 
előírásokat: 
A haldokló beteg gondozásának célja a hosszú lefolyású, halálhoz vezető betegségben 
szenvedő személy testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenvedéseinek 
enyhítése és emberi méltóságának haláláig való megőrzése. E cél érdekében a beteg jogosult 
fájdalmának csillapítására, testi tüneteinek és lelki szenvedéseinek enyhítésére, valamint arra, 
hogy hozzátartozói és a vele szoros érzelmi kapcsolatban álló más személyek mellette 
tartózkodjanak. 

 
A haldokló beteg joga az emberi méltósághoz sérelmet szenved, amennyiben nem 
csillapítják fájdalmát, nem enyhítik testi és lelki szenvedéseit, nem lehetnek mellette 
hozzátartozói és a vele szoros érzelmi kapcsolatban állók. 
 
A szobatárs emberi méltósága és a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való joga 
sérül, mivel az intézmény nem teremt lehetőséget arra, hogy amennyiben zavarja őt a 
haldoklás, ne kelljen azt végignéznie. 
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Milyen alanyi jogok sérülnek? 
Az egészségügyi törvény célja, hogy megteremtse annak feltételeit, hogy minden beteg 
megőrizhesse emberi méltóságát és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga 
csorbítatlan maradjon. 
 
Sérül a haldokló joga a teljes körű ellátásra, joga a fájdalomcsillapításhoz és szenvedései 
csökkentéséhez, amennyiben fájdalmai csillapításáért az intézményben nem tesznek meg 
mindent (vagy nem tudnak, mivel a szociális intézményben nincsenek meg a feltételek az 
egészségügyi szakellátásra). A betegnek joga van ahhoz, hogy fájdalmai enyhítése a 
tudomány jelenlegi állásának megfelelő szinten történjen. A betegnek joga van a humánus 
ápoláshoz a betegség végső szakaszában, és joga van ahhoz, hogy halála emberhez méltó 
legyen. Eldöntendő kérdés a beteg végakaratára és állapotára figyelemmel, hogy a saját 
otthonának tekintendő intézményben, vagy a kórházban részesülhet a lehetőségek szerinti 
legjobb ellátásban?  

 
Sérül a haldokló joga a kapcsolattartáshoz, amennyiben az intézmény nem tartja be az Eütv. 
11.§ (3) bekezdésének rendelkezéseit: a súlyos állapotú beteg mellett tartózkodhat az általa 
megjelölt személy. Súlyos állapotú az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni 
képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés krízisben 
van. A betegnek joga van ahhoz, hogy rokonai és barátai segítségével, támogatásával a 
kívánságának megfelelően bármikor lelki támogatást kapjon.  
Ez nehezebben valósulhat meg a lakótársak jelenlétében.  
 
Milyen intézkedést tehet/ vagy mulasztott el a szolgáltató? 
Az ellátott panasza alapján már hetek óta nem tud pihenni, a szobatárs „jajgatása” miatt. A 
végstádiumban lévő beteg nagy fájdalmakat élhet meg, mely kapcsán az intézmény feladata a 
fájdalomcsillapítás egyéni terápiájának az orvos előírása szerinti alkalmazása, ez által a beteg 
életminőségének a lehetőségekhez mérten történő javítása.  
 
A kapcsolattartáshoz való jog érvényesülésére tekintettel a hozzátartozóknak lehetőséget kell 
adni, hogy egyedül maradhassanak a haldoklóval, az elhunyttal. Ennek érdekében nem 
elegendő a halál beálltakor értesíteni őket, az egyéni megállapodásnak megfelelően - 
amennyiben ezt igénylik - a haldoklás stádiumában is lehetőséget kell teremteni, akár a 
folyamatos jelenlétre is. 
 
A haldokló igényét figyelembe kell venni arra vonatkozóan, hogy egyedül akar-e maradni a 
haldoklás időszakában. 
A szobatárs véleményét is figyelembe kell venni, amennyiben nem szeretne jelen lenni ez idő 
alatt. 
Az intézménynek fel kell készülnie arra a helyzetre, ha a haldoklás időszakában a haldokló, 
vagy a szobatárs kéri elhelyezését a szobából. A betegszoba ilyen célú felhasználása 
feltétlenül támogatandó. 
 
Mit kell mérlegelnie az intézményvezetőnek, amikor a haldokló a megszokott szobájában 
szeretne meghalni, ugyanakkor a szobatárs se végignézni, sem pedig kimenni nem szeretne? 
Kinek a joga, akarata az erősebb?  
A halál kapcsán kialakuló „konfliktusokban” javasolható, hogy a haldokló kívánságát tekintse 
elsődlegesnek az intézményvezető. Ilyen esetben a szobatársnak ajánlják fel a betegszobában, 
vagy más szobában történő elhelyezés lehetőségét. 
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Az intézményvezetőnek javasolható, hogy teremtse meg a méltó halál intézményi 
feltételeit, alakítson ki a halállal és a gyásszal kapcsolatban olyan szokásokat, melyek 
megkönnyítik a haldokló, a hozzátartozó, a lakótársak és a munkatársak számára is a halál 
tényének elfogadását, és segítséget nyújthatnak annak feldolgozásához. A halál kapcsán az 
intézményben kialakított humánus, együtt érző szokások megnyugtatóan hatnak az intézmény 
többi lakójára is, hiszen látják, hogy majd a saját, hasonló élethelyzetükben ők is 
számíthatnak a munkatársak részéről a legmagasabb szintű, legemberibb ellátásra és 
bánásmódra.  
Amikor az intézményben haldokló beteg van, haláleset történik, a segítő magatartás 
különösen nagy jelentőséggel bír, így kiemelt figyelmet kell szentelni, a lakók mentálhigiénés 
támogatására. Ennek keretében közös beszélgetésekkel búcsúzhatnak, majd emlékezhetnek az 
elhunytra, és támogatással dolgozhatják fel a veszteséggel kapcsolatos élményeiket.  
 
Milyen intézkedést tehet a jogvédelmi képviselő? 

• Az ellátottjogi képviselő tájékoztatja a panaszról az intézményvezetőt. 
• Az esetünkben javasolható, hogy az ellátottjogi képviselő együttműködve az 

intézményvezetővel nyújtson segítséget az intézményi lehetőségekhez mérten 
megvalósítható legjobb megoldás megtalálásához.  

• Felhívhatja az intézményvezető figyelmét az eset kapcsán megjelenő jogsértésekre. 
• Észrevételt tehet az intézménybe folyó gondozási munkára vonatkozóan az 

intézmény vezetőjénél. 
• Az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatást nyújthat 

az ellátottaknak, foglalkoztatottaknak az ellátottakat érintő jogok tekintetében, különös 
tekintettel az esetben szereplő panasz, jogi vonatkozásaira, gyakorlati megvalósítására 
az adott intézmény feltételei között.  

 
Milyen eljárási lépések, megoldási módok alkalmazhatók? 

• Az ellátottjogi képviselő az idős ember panaszát meghallgatva, annak tartalmáról és a 
megvalósuló jogsértésekről tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 

• Amennyiben az intézményvezető igényli, javaslatot tesz a fennálló helyzet 
megoldására. 

• Észrevételt tehet, és javaslatokat fogalmazhat meg a hasonló esetek megelőzése 
érdekében szükséges intézkedésekre vonatkozóan. 

• Vélhetően az eddigi eljárási lépések eredményeként a probléma megoldódik, 
amennyiben erre mégsem kerül sor, segítheti az ellátottat a panasza 
megfogalmazásában, illetve kezdeményezheti annak kivizsgálását az 
intézményvezetőnél, illetve a fenntartónál. 

• Szükség esetén, a panasz kapcsán történő eljárás során, meghatalmazás alapján 
képviselheti az ellátottat. 

• Javaslatot tehet az intézményben történő, a haldoklás során megvalósuló gondozási 
gyakorlatba a hospice ellátás szellemiségének beépítésére. 

 
A WHO definíciója szerint a hospice, vagy a palliatív ellátás a beteg hatékony, teljes körű 
ellátása akkor, amikor a betegség nem reagál a gyógyító célú kezelésekre, és amikor a 
fájdalom és egyéb tünetek enyhítése, pszichológiai, szociális és spirituális problémák 
megoldása kiemelkedő jelentőségű feladat. A palliatív ellátás átfogó célja a lehető 
legmagasabb életminőség biztosítása a beteg és családja számára. A palliatív ellátás értékeli, 
becsüli az életet, a haldoklást természetes folyamatnak tekinti. A palliatív ellátás 
hangsúlyozza a fájdalomcsillapítás és más kínzó tünetek enyhítésének fontságát, magában 
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foglalja a betegellátás fizikai, pszichológiai és a spirituális oldalát, valamint támogató 
rendszert biztosít, amely segíti a beteget, hogy a halál pillanatáig a lehetőségek szerint aktívan 
élhessen, és segíti a családot, hogy a betegség és a gyász idején megbirkózzanak a 
nehézségekkel.  
 
Leírtak alapján javasolható az intézményekben tevékenykedő szakdolgozók 
továbbképzésének megszervezése, felkészítésük a haldoklás körüli teendők korszerű 
szemléletének elsajátítására.  

--------------------- 
 

 
Pszichiátriai betegek ellátása 
 
A pszichiátriai betegek intézményi ellátása során kiemelt figyelmet kell fordítani az élethez és 
az emberi méltósághoz való jog megvalósulására, valamint az egyenlő bánásmód 
követelményének érvényesítésére. 
 
A Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltak alapján minden embernek veleszületett joga 
van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen 
megfosztani (1949. évi XX. törvény 54.§ (1) bek.). 
 
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti a hátrányos megkülönböztetés, 
amelynek során egy személy, vagy csoport kedvezőtlen bánásmódban részesül, például 
fogyatékossága vagy egészségi állapota miatt.  
 
A pszichiátriai betegeket igen sok előítélet sújtja. A mentális állapot miatt keletkező 
diszkrimináció leginkább a következő formában jelenik meg: agresszió, kirekesztés, 
szegregáció, gúny, a segítségnyújtás hiánya, megbélyegzés és kihasználás. Ezek legfőbb okai 
az előítélet, a kommunikációs zavar és a tájékozatlanság, illetve az információ hiánya a 
betegségről. Következményei pedig a hátrány az oktatásban, és a munka világában, az 
elmagányosodás, a lelki egészség hiánya, esetleg a nevetségessé válás, továbbá a közéleti 
súlytalanság, stb. 
 
Az elmúlt években a krónikus pszichiátriai betegellátás területén érezhető szemléletváltás 
következett be. A legtöbb intézményben az „őrző” funkciót felváltotta az együttműködésre és 
a jogok maradéktalan betartására való törekvés. Ugyanakkor az intézmények egy része még 
nagy létszámú, zsúfolt, régi épületben működik, s még mindig nagy kihívás az előítéletek 
nélküli, az integrációt segítő egyéni gondozás teljes körű megvalósítása.  
Tapasztalataink azt mutatják, hogy az intézményi szakemberekkel közösen eredményesebbek 
tudunk lenni a pszichiátriai betegeket érintő jogsérelmek felszámolásában, a társadalom 
előítéletének csökkentése érdekében. 
 
VIII. Eset: Az egészségügyi és a szociális ellátás között 
 
Esetismertetés: 
Pszichiátriai otthon 30 éves lakóját kórházba kellett szállítani műtét előtti, előzetes 
vizsgálatra, mely betegszállító igénybevételével történt. A beteg járóképes, jól kommunikál, 
jól tájékozódik, de többnyire befelé forduló, hallgatag ember. Mivel a vizsgálat hosszabb időt 
vett igénybe, a kórházban tartózkodás várható ideje két-három nap volt. 
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A harmadik napon érdeklődött a vezető ápoló, hogy szükséges-e még a bent maradás, mikor 
hozzák haza a beteget. Az osztályos orvos tájékoztatása szerint nem is került felvételre a beteg 
a kórházban, bár a betegszállítók átadták a papírokat, de a nővérek akkor már nem találták 
meg a beteget. A vezető ápoló kérdésére, hogy miért nem tájékoztatták az otthont, az orvos 
válasza az volt, hogy nekik ilyenre nincs idejük, egyébként is miért nem adott az otthon a 
beteg mellé kísérőt! A vezető ápoló jelentette az esetet az igazgatónak és elkezdődött az 
intézkedések sorozata. 
 
A probléma definiálása: 
A szociális és az egészségügyi ellátás közötti kapcsolat, kommunikáció nem megfelelő, emiatt 
a beteg több napig ellátatlanul maradt. Ez idő alatt alapvető szükségletei - fizikai, biológiai, 
biztonsági, stb. – kielégítéséről egyik szolgáltató rendszer sem gondoskodott, mely 
következtében kiszolgáltatottsága jelentősen megnőtt, esetlegesen veszélyhelyzetbe is 
kerülhetett.  
 
Milyen alkotmányos jogok sérülnek? 
Az élethez, emberi méltósághoz való jog sérül, amikor több napon keresztül magára marad 
egy folyamatos ellátást igénylő beteg, ami következtében számos megalázó helyzetet élhet 
meg. 
 
Sérülhet a testi épséghez való jog, hiszen intézményi háttér és támogatás hiányában ez idő 
alatt veszélyhelyzetbe kerülhet az ellátott. 
 
A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog is sérelmet szenved, mivel a 
fizikai, mentális állapotából fakadó szükségleteinek megfelelő ellátásokat, - gondozást, 
ápolást, gyógyszereit stb. – nem kapta meg a beteg. „A Magyar Köztársaság területén élőknek 
joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez”. (1949. évi XX. törvény 
70/D. § (1) bek.) 
 
Az ellátott szociális biztonsághoz fűződő alkotmányos jogai is sérültek, amennyiben a 
szociális ellátás során nem valósultak meg teljes körűen a szükségletei szerinti szolgáltatások. 
Az Alkotmány 70/E.§ szerint: a Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális 
biztonsághoz, öregség, betegség, rokkantság… esetén, mely egyrészt a szociális intézmények 
rendszerével valósul meg. 
 
Milyen alanyi jogok sérülnek? 
Sérül, az ellátott joga a teljes körű ellátásra, az egyéni gondozás biztosítására. Az Szt. 94. 
§ alapján a szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van a szociális 
helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított 
teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az 
egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. 
 
Az egészségügyi ellátás keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 
köteles gondoskodni az igénybe vevő szakorvosi ellátáshoz és kórházi kezeléséhez való 
hozzájutásáról. Az ellátottat - speciális helyzetéből adódóan - kísérővel kellett volna a 
vizsgálatra küldeni, aki szükség szerint gondoskodhat a beteg folyamatos tájékoztatásáról, 
mely által megelőzhetővé válhat a beteg kiszolgáltatottsága, ill. támogatást és segítséget 
kaphat az őt érintő döntések meghozatalánál.  
Abban az esetben, ha az intézményvezető véleménye szerint a beteg állapota kísérő segítségét 
teszi szükségessé, úgy ezt az igényt előzetesen kell jeleznie a betegszállítást végző szolgáltató 
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felé, akinek kötelessége e kérést figyelembe venni. Ugyanakkor nem egyértelmű, hogy a 
szociális intézmények feladatai között a „kórházi kezeléshez való hozzájutás” jelenti-e azt is, 
hogy kísérőt kell adni a beteg mellé, különösen akkor, ha az betegszállítással történik. 
Az egészségügyi ellátórendszer elemeként működő betegszállítás célja, hogy az orvos 
rendelése alapján biztosítsa az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést abban az esetben, ha 
az egészségügyi ellátás elérhetősége másként nem biztosítható, így különösen, ha a beteg 
betegsége miatt szállítása közben felügyeletet igényel. Leírtak alapján elvárható, hogy a 
betegszállítás teljes folyamata alatt a betegszállítást végző szolgáltató a felügyeletet teljes 
körűen biztosítsa, annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 
ténylegesen megvalósulhasson. 
 
A tájékoztatáshoz való jog csorbulhatott, amennyiben a beteg nem kapott megfelelő 
tájékoztatást az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítésének körülményeiről. 

 
A szociális intézményekben gyakran előfordul, hogy a problémáknak ellátottjogi és 
betegjogi vonatkozásai is vannak. A szociális törvény az ellátottak jogai között 
egyértelművé teszi azt, hogy: „Amennyiben az intézményben ellátott személy betegsége miatt 
ápolásra, gyógykezelésre szorul, ellátása során figyelemmel kell lenni az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) betegek jogait szabályozó 
rendelkezéseire”. 
Ezen eset elemzése kapcsán is több betegjogot kell figyelembe vennünk. 
Ezek a következők: 

• az egészségügyi ellátáshoz való jog,  
• az emberi méltósághoz való jog, 
• a gyógyintézet elhagyásának joga, 
• önrendelkezés joga. 

Az Eütv. kiemelt célja, hogy megteremtse annak a feltételeit, hogy minden beteg 
megőrizhesse emberi méltóságát és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga 
csorbítatlan maradjon. Alapelvei szerint az egészségügyi szolgáltatások és intézkedések során 
biztosítani kell a betegek jogainak védelmét. A beteg személyes szabadsága és önrendelkezési 
joga kizárólag az egészségi állapota által indokolt, a törvényben meghatározott esetekben és 
módon korlátozható. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során érvényesülnie kell 
az esélyegyenlőségnek. 

 
Az egészségügyi ellátáshoz való jog alapján (Eütv. 7.§), minden betegnek joga van az 
egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő 
bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Az esetünkben ezt az ellátást 
nem kapta meg a beteg. 
 
Az emberi méltósághoz való jog alapján a beteget csak méltányolható okból és ideig szabad 
várakoztatni (Eütv. tv. 10.§ (6) bek.). A várakoztatás mértéke különös mérlegelést igényel 
akkor, ha pszichiátriai betegről van szó. Kérdésként merülhet fel, hogy mennyi ideig 
várakozott a beteg, illetőleg mikor „tűnt fel” bárkinek is az, hogy bár papírok vannak, de a 
hozzájuk tartozó beteg már nincs a kórházban. 
 
A gyógyintézet elhagyásának joga megilleti (az Eütv. 12.§ (1) bek.) a beteget, ha ezzel 
mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. E jog csak törvényben meghatározott 
esetekben korlátozható. A beteg esetünkben az osztályos orvos tájékoztatása szerint nem 
került felvételre, bár elismeri, hogy a „betegszállítók a papírokat már átadták”. 
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A betegnek a távozási szándékát be kell jelentenie a kezelőorvosának, aki ezt a tényt az 
egészségügyi dokumentációban feltünteti. Amennyiben a beteg az egészségügyi intézményt 
bejelentés nélkül hagyja el, a kezelőorvos ezt a beteg egészségügyi dokumentációján köteles 
feltüntetni, továbbá, ha a beteg állapota indokolja, a gyógyintézet elhagyásának tényéről 
értesíti az illetékes hatóságokat, valamint cselekvőképtelen, illetve korlátozottan 
cselekvőképes beteg esetén a törvényes képviselőt. Mindez nem történt meg, annak ellenére 
sem, hogy a dokumentációk már átvételre kerültek, így az orvos tudta, hogy a felvételre váró 
beteg pszichiátriai intézményi ellátott. 
 
Az önrendelkezéshez való jog gyakorlása keretében (Eütv. 15.§.) a beteg szabadon döntheti 
el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni. Az egészségügyi ellátással kapcsolatos 
döntésekben a cselekvőképtelen, illetve a korlátozottan cselekvőképes beteg véleményét is 
figyelembe kell venni a szakmailag lehetséges mértékig (Eütv. 16.§ (5) bek.). 
 
Mindenki felelősséggel tartozik a saját egészségéért, a tőle elvárható módon. 
 
Az eset egészségügyi szolgáltatót érintő vonatkozásai tekintetében szükséges a gyógyintézet 
betegjogi képviselőjével együttműködni.  
 
Milyen intézkedést tehet/ vagy mulasztott el a szolgáltató? 
a.) Intézkedések, melyekkel megelőzhetők a hasonló esetek: 
A szolgáltatónak feladata minden ellátott részére gondozási tervet készíteni, melyben 
egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, 
ápolási, fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit. Az egyéni gondozási 
tervnek tartalmaznia kell az ellátott személy fizikai, mentális állapotát, az állapotjavulás, ill. 
megőrzés érdekében szükséges feladatokat, és az ellátott részére történő segítségnyújtás 
elemeit. Ebben rögzíteni szükséges, ha az ellátott önmagára nézve nem képes önállóan és 
biztonságosan eljárni az egészségi állapotát érintő feladatok megoldásában, ha ehhez kísérőt 
vagy egyéb más segítséget igényel. Azok esetében, akik segítséget igényelnek az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás bármely elemében, ezt az intézmény köteles 
számukra biztosítani. 
 
Az intézmény belső életének rendjét a házirend tartalmazza, melyben az intézményből való 
eltávozás és visszatérés rendjét is szabályozni kell. Ez vonatkozik az egészségügyi ellátás 
biztosításához szükséges eltávozásokra is. A házirendben az intézményvezetőnek 
szabályoznia szükséges a cselekvőképességet korlátozó vagy cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alatt álló ellátottak kisérésére vonatkozó előírásokat (ügyek intézéséhez, 
egészségügyi ellátás igénybe vételéhez, vásárlásokhoz, stb.) 
A kisérés szabályozásairól az ellátottakat, illetve törvényes képviselőjüket is szükséges 
tájékoztatni, mely kapcsán fény derülhet olyan szükségletekre, mint például a kísérővel 
történő betegszállítás igénye. 
 
A betegszállítót tájékoztatni kell arról, hogy az ellátottnak milyen mértékű segítségre van 
szüksége a betegszállítás ideje alatt, valamint milyen információkat kell átadnia a fogadó 
intézménynek. (Mely szükségletei kielégítéséhez igényel segítséget az ellátott, milyen az 
önállósági foka, stb. ) 
 
A kórházi beutalásról haladéktalanul értesíteni kell a hozzátartozót, törvényes képviselőt. 
A gondozott kórházi gyógykezeléséről az intézmény a gondnokot köteles tájékoztatni, a 
gyógykezeléshez szükséges nyilatkozatok megtétele, egyéb segítség biztosítása céljából. 
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Nem elegendő csak a hazaérkezés kapcsán érdeklődni az ellátottról, a kórházi gyógykezelés 
kezdő napjától folyamatosan szükséges a kapcsolatot tartani az egészségügyi intézménnyel, 
a lehetőségekhez képest látogatni a lakót, érdeklődni állapota iránt.  
 
b.) Az eset bekövetkezésekor szükséges intézményvezetői intézkedések: 
Az ellátott eltűnését haladéktalanul jelentenie kell a rendőrség felé. A keresést könnyíti, ha az 
ellátottakról az intézménybe történő felvételükkor, és időközönként fényképet készít az 
intézmény. Gyakran az ellátottakról ilyenkor átadható egyedüli kép a személyi igazolvány 
képe, mely általában évekkel korábbi, így nem ad hatékony segítséget a kereséskor. 
 
A keresés kapcsán az intézménynek személyes adatokat szükséges kiadni, mely kiadására 
vonatkozó szabályozásokat az adatvédelmi szabályzatban javasolható rögzíteni. 
 
Az eltűnésről az intézmény értesíti a hozzátartozót, ill. törvényes képviselőt. (Előfordul, 
hogy az ellátott a hozzátartozókhoz megy, akik nem, vagy csak később értesítik erről az 
intézményt.) 
 
Az intézményvezető az egészségügyi intézmény vezetője, fenntartója, illetve a betegszállítást 
végző szervezet felé eljárhat az ellátott jogainak védelme érdekében. Kérheti az 
egészségügyi szolgáltató vezetőjétől az eset körülményeinek vizsgálatát. Ennek 
következtében az egészségügyi intézmény vezetőjének szükséges kivizsgálnia, hogyan 
történhetett meg, és ki a felelős azért, hogy a beteg felvétele ténylegesen nem történt meg. 
Továbbá tájékoztatást kell adnia az egészségügyi intézmény elhagyásának körülményeiről, 
illetve arról, hogy miért nem értesítették a szociális intézményt. 
 
Az esetre vonatkozó szükséges szabályozások és eljárási lépések kidolgozása, protokollként 
történő beépítése a gondozási munka folyamataiba. 
 
Milyen intézkedést tehet a jogvédelmi képviselő: 
A képviselő intézkedéseit meghatározza, hogy ki és milyen segítségnyújtásra kéri fel. 
 
a.) A beteg hozzátartozója akar panasszal élni az eset kapcsán, mely során sérelmezi, hogy 
nem tudott a kórházi beutalásról és az eltűnésről. A képviselőt meghatalmazza, megbízza, 
hogy képviselje az érdekeit az intézményvezetőnél, fenntartónál, illetve más hatóságnál. A 
képviselő segítséget nyújthat a panasz megfogalmazásában, ill. kezdeményezheti annak 
kivizsgálását az intézményvezetőnél. Az ellátott hozzátartozóját tájékoztathatja az eset 
kapcsán sérülő betegjogokról és kérése alapján az illetékes betegjogi képviselő 
elérhetőségéről. 
 
b.) A hasonló esetek megelőzésére az intézményvezető kéri a képviselő segítségét, az ellátotti 
jogokat maradéktalanul betartó eljárásrend kidolgozásában. 
 
c.) Az intézményvezető megkeresésére, vele egyeztetve tájékoztatást nyújthat az ellátottakat 
érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, és ezen jogok érvényesüléséről a szakmai munka 
során az ellátottak és a foglalkoztatottak részére is, különös tekintettel az eset jogi 
vonatkozásaira. 
 



 85 

Milyen eljárási lépések, megoldási módok alkalmazhatók? 
• Az ellátottjogi képviselő betekinthet az ellátott gondozási tervébe, szükség esetén 

javaslatokat tehet annak kiegészítésére.  
• Házirend, ill. érintett szabályozások megtekintése után észrevételeket tehet az 

esetleges kiegészítésekre vonatkozóan. 
• Segítséget nyújthat a panasz, (ok) kivizsgálásának kezdeményezésében. 
• Segítséget nyújthat különös tekintettel a cselekvőképességet korlátozó vagy 

cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló ellátottak kisérésére vonatkozó 
előírás, ill. eljárásrend kidolgozásában. 

• A betegjogi képviselővel együttműködve segítheti a szociális és az egészségügyi 
szolgáltató közötti - a betegek számára teljes biztonságot nyújtó – együttműködés 
kialakítását. 

--------------------- 
 
 
IX. Eset: Pszichiátriai betegek otthonában 
 
Esetismertetés: 
Egy igen súlyos helyzet kivizsgálásában kéri az ellátottjogi képviselő részvételét a 
közigazgatási hivatal. 
Az egyik pszichiátriai otthonban fiatal pszichopata lány felgyújtotta a figyelő szobát, 
amelynek során nemcsak ő, hanem az oltást azonnal megkezdő nővér is égési sérüléseket 
szenvedett. 
Az ügy előzményéhez tartozik, hogy a pszichiátriai beteg néhány hónapja van az otthonban, 
de kórelőzményéből látható, hogy több intézményben okozott már problémákat (állami 
gondozásban nőtt fel, rendőrségi megfigyelés alatt állt – előzetes letartóztatásban volt,…) a 
bekerülést megelőzően három hónapig kórházban kezelték. 
Már több napja nyugtalan volt, ezért az intézmény orvosa beutalta a kórházba, de onnan két 
nap múlva hazaküldték, azzal, hogy ezalatt az idő alatt, semmilyen probléma nem volt vele, 
„nyugodt, csendes, kezelést nem igényel „. 
Miután a visszaküldést követően az intézményben nem ezt tapasztalták, a figyelőben 
helyezték el, ahol állandó megfigyelés alatt tartják, szakemberek segítik. Ekkor történt a 
baleset. 
Az intézmény az ellátottjogi képviselőnek jelezte az esetet, a korlátozó intézkedésekről a 
dokumentációt elküldték. 
 
A probléma definiálása: 
Az intézményben az ellátott közveszélyt okozott, ami során ő és egy foglalkoztatott is 
megsérült.  
 
Milyen alkotmányos jogok sérülnek? 
Az élethez, emberi méltósághoz való jog sérült, mivel az intézmény nem tudott a 
megfigyelés alatt olyan biztonságos körülményeket teremteni, ami kizárja a baleset 
előfordulását. Az ellátott kórelőzményéből látható, hogy szükséges volt a korlátozás, 
ugyanakkor a baleset bekövetkezésének ténye felveti a kérdést, hogy a korlátozás módját 
megfelelően választotta-e meg, vagy alkalmazta az intézmény. 
 
A testi épséghez való jog és a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog 
szenved sérelmet az ellátott és a foglalkoztatott vonatkozásában is az által, hogy az 
intézményben égési sérüléseket szenvedtek. 
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Milyen alanyi jogok sérülnek? 
Sérül, az ellátott joga a teljes körű ellátásra, az egyéni gondozás biztosítására. A szociális 
törvény 94. § - a alapján: a szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van a 
szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által 
biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota 
alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. 
 
Az egészségügyi ellátás keretében a szociális intézmény köteles gondoskodni az igénybe vevő 
szakorvosi ellátáshoz és kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról. Az intézmény teljesítette ez 
irányú kötelességét, ugyanakkor a kórházban vélhető, – két nap múlva hazaküldték az 
ellátottat - hogy nem történt meg a beteg egészségi állapota által indokolt, megfelelő ellátása. 
 
Sérült az egészségügyi ellátáshoz való jog (Eütv. 7.§.), mivel minden betegnek joga van az 
egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő 
bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Megfelelő az ellátás, ha az 
adott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek 
megtartásával történik.  
 
Sajnos az ellátottjogi képviselők gyakran tapasztalják – az ellátottak panaszai, illetve 
intézményvezetői jelzéseken keresztül, - hogy az egészségügyi szolgáltatás során a szociális 
ellátásban részesülőkkel betegségük során „másként” bánnak. A megkülönböztetés minden 
eddig jelzett esetben negatívan érintette a betegeket.  
Több helyen más beteghez képest hamarabb visszaküldik a szociális ellátást nyújtó 
intézményekbe az ellátottakat, nem kapnak teljes körű ellátást, a betegszállítás és a mentés 
során is hátrányokat szenvednek. Esetenként az otthonukban élő és a szociális alapellátási 
formákat igénybe vevők is hasonló megkülönböztetésekről számolnak be.  
Az egészségügyi szolgáltatók részéről megjelenő bánásmódbeli különbség feltételezett oka 
lehet, hogy nem kellőképpen tájékozottak a szociális szolgáltatások tartalmával kapcsolatban, 
így olyan, teljes körű egészségügyi ellátást várnak el a szociális intézményektől, mely 
biztosítására jogszabály nem kötelezi, még a szakosított ellátást nyújtó intézményeket sem.  
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján – 44.§ (3) bekezdés - a bentlakásos 
intézményekben folyó ápolási tevékenység alatt a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a 
szociális intézmény keretei között biztosítható, az egészségi állapot helyreállítását célzó 
tevékenységet kell érteni. 

 
Milyen intézkedést tehet/ vagy mulasztott el a szolgáltató? 
Az esetben szereplő ellátott néhány hónapja van az intézményben, de „kórelőzményéből 
látható, hogy több intézményben okozott már problémákat. 
A szociális törvény 71. § rendelkezik a pszichiátriai betegek otthonába felvehető személyek 
köréről. E szerint a pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető 
fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut 
gyógyintézeti kezelést nem igényel és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt 
önmaga ellátására segítséggel sem képes. Azon ellátást igénylő, akinek a kezelőorvos által 
meghatározott alapbetegsége súlyos antiszociális, közösségi együttélésre képtelen 
személyiségzavar, csak abban az esetben vehető fel a pszichiátriai betegek otthonába, ha az 
intézmény az alapbetegségével összefüggésben is szolgáltatást képes nyújtani számára. 
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A bekövetkezett esemény miatt feltételezhető, hogy az ellátott önmagára és a többi ellátottra, 
illetve a foglalkoztatottakra nézve sem látható el biztonságosan az intézményben. Az 
elkülönítés és a folyamatos megfigyelés ellenére is talált lehetőséget a veszélyokozásra, ami 
megkérdőjelezheti az ellátott felvételét megelőző pszichiátriai szakvélemény helyességét. A 
megfelelő speciális feltételeket nyújtó intézmények hiánya miatt ismert tény, hogy a 
pszichiátriai intézmények felvállalnak olyan ellátottakat is, akikkel az együttműködés sokszor 
súlyos nehézségeket okoz. 

 
Előgondozást kell végezni a szociális intézményi elhelyezés előtt, melynek során különösen 
hangsúlyos annak eldöntése, hogy az igénybevevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e 
az intézmény szolgáltatása, illetve, hogy az igénylő jogosult-e az ellátásra. Az előgondozást 
végző munkatárs feladata, hogy az intézményt felkészítse az ellátott fogadására, és 
tájékoztatás útján segítséget nyújtson az ellátott részére is az intézményi élethez.  
A bemutatott esemény tükrében is látható, hogy a pszichiátriai intézményekben végzett 
előgondozás különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen az esetlegesen bekövetkező 
veszélyhelyzet következményei súlyosakká válhatnak, ha figyelembe vesszük, hogy ezen 
intézmények nagy létszámmal és a megfelelő tárgyi feltételek hiányában sokszor zsúfoltan 
működnek.  

 
Ha a pszichiátriai betegeket ellátó szociális intézményben a gondozott közvetlen 
veszélyeztető magatartást tanúsít, és ez csak azonnali pszichiátriai intézeti gyógykezelésbe 
vétellel hárítható el, az ellátási kötelezettséggel rendelkező orvosnak kell intézkednie 
pszichiátriai intézetbe szállításáról és annak okait részletesen dokumentálni és indokolni 
szükséges. Mindez az egészségügyi dokumentáció részét képezi. Mivel az ellátott több napja 
nyugtalan volt, az intézmény orvosa beutalta a kórházba, de onnan két nap múlva 
hazaküldték, azzal, hogy ez alatt semmilyen probléma nem volt vele, „nyugodt, csendes, 
kezelést nem igényel”. Amennyiben az intézmény nem ezt tapasztalta lehetősége lett volna 
újabb szakvélemény érdekében pszichiátriai konzíliumot kérni. 
 
Az intézmény a folyamatosan fennálló nyugtalanság miatt az ellátottat a figyelőbe helyezi el, 
ahol állandó megfigyelés alatt tartják, szakemberek segítik. Ez az intézkedés fizikai 
korlátozásnak, elkülönítésnek minősül, melyet az intézmény jogszerűen rendelt el. 
 
Korlátozó intézkedés elrendelésére sor kerülhet a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és 
fogyatékos személyek bentlakásos intézményében, ha az ellátott veszélyeztető, vagy 
közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít. (Az Eütv. vonatkozó rendelkezéseinek 
betartásával.) 

• Veszélyeztető magatartás: ha az ellátott pszichés állapotának zavara következtében 
saját vagy mások életére, egészségére, testi épségére jelentős veszélyt jelenthet, és a 
megbetegedés jellegére tekintettel a sürgős intézeti gyógykezelésbe vétel nem 
indokolt. 

• Közvetlen veszélyeztető magatartás: ha az ellátott pszichés állapotának akut zavara 
következtében saját vagy mások testi épségére, egészségére, életére közvetlen és 
súlyos veszélyt jelent. 

Korlátozó intézkedés alkalmazására csak az ellátott pszichés megnyugtatásának 
megkísérlését követően kerülhet sor. 
A veszélyeztető, illetve közvetlen veszélyeztető magatartás elhárítását célzó pszichés 
megnyugtatás, 
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• felszólítás a veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartástól való 
tartózkodásra, ill. az ilyen magatartások abbahagyására, 

• felszólítás a veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartás elhárítását célzó 
beavatkozásokkal, kezelésekkel történő együttműködésre. 

• A fentiek eredménytelensége esetén figyelmeztetés arra, hogy egyéb korlátozó 
intézkedés alkalmazása következik. 
 

A pszichikai intézkedéseknek az egyéb korlátozó intézkedések alkalmazását meg kell előznie, 
kivéve, ha a körülmények az alkalmazásukat kizárják vagy az egyéb korlátozó intézkedések 
haladéktalan alkalmazása feltétlenül szükséges az eredményesség biztosításához. 
 
A korlátozás módjának megválasztásakor a következő formák közül választhat az 
intézmény: (az Szt. 99/A szakasza módosult 2005. január 1.-től) 

• A szabad mozgásban történő korlátozás, az intézményen belüli elkülönítés: 
Szabad mozgás megtagadása, illetve mozgási szabadságának korlátozása (testi 
kényszerrel, fizikai és mechanikai eszközökkel, berendezésekkel). Így különösen: az 
osztály, a részleg és az intézmény elhagyásának megtagadása és megakadályozása, az 
intézmény területén történő mozgás korlátozása, az elkülönítés, a testi kényszer, a 
rögzítés, a lekötés. A fizikai korlátozásoknál különösen fontos a biztonságos környezet 
megteremtése, ami feltételezi, hogy a helyiségben nincs veszélyt jelentő eszköz, tárgy. 

• Farmakoterápia, kémiai vagy biológiai korlátozás: A veszélyeztető, vagy közvetlen 
veszélyeztető magatartás elhárításához szükséges mennyiségű gyógyszer beleegyezés 
nélkül történő alkalmazása. 

• a fizikai, kémiai vagy biológiai korlátozás komplex alkalmazása. 
A korlátozás nem lehet büntető jellegű, és csak addig tarthat, illetve az adott helyzethez 
igazodóan csak olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül 
szükséges. 

 
A korlátozó intézkedések alkalmazásának ideje alatt a korlátozás alatt álló személy 
állapotának folyamatos és fokozott ellenőrzése szükséges. Ez magába foglalja a fizikai, 
higiénés, pszichikai és egyéb szükségletek felmérését és kielégítését. Az ellenőrzés során 
folyamatosan vizsgálni kell, hogy szükséges-e a korlátozás további fenntartása, ill. esetleg az 
alkalmazott módszer megváltoztatása. Esetünkben, a figyelőben állandó megfigyelés mellett 
szakemberek segítették az ellátottat. 

 
A korlátozó intézkedések kizárólag a veszélyeztető, illetve közvetlenül veszélyeztető 
magatartás elhárításához szükséges legrövidebb ideig alkalmazhatók. Több lehetséges 
korlátozó intézkedés közül azt kell választani, mely az intézkedéssel érintettre a legkisebb 
mértékű korlátozással és hátránnyal jár. A korlátozó intézkedések megválasztásánál, 
időtartamának és mértékének meghatározásánál a vonatkozó jogszabályokra, a szakma 
szabályaira és az ellátott aktuális állapotára tekintettel kell eljárni. 
 
Korlátozó intézkedésre mindig csak szakdolgozói jelenlét mellett kerülhet sor, az ellátott nem 
hagyható folyamatos felügyelet nélkül. 
 
A korlátozó intézkedések elrendelése során és alkalmazásának teljes időtartama alatt az 
emberi méltósághoz való jog nem korlátozható, a testi épséghez és az egészséghez fűződő 
jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. A korlátozó intézkedés hatálya alatt álló 
személy jogai csak annyiban korlátozhatók, amennyiben azok gyakorlása meghiúsítja, vagy 
veszélyezteti a korlátozó intézkedés célját. 
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A korlátozó intézkedés nem alkalmazható büntetésként, nem valósíthat meg kínzást, 
kegyetlenséget, nem lehet embertelen vagy megalázó. Tilos a bántalmazás, a hálós ágy és 
ahhoz hasonló, zárt szerkezetű, ketrecszerű, rácsos eszközök alkalmazása. 

 
Korlátozó intézkedés elrendelésére az intézmény orvosa - elérhetőségének hiányában a 
vezető ápoló - jogosult. Ez utóbbi esetben az intézmény orvosát azonnal értesíteni kell, és 
jóvá kell hagynia azt. 
Az intézmény orvosa a korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásáról tájékoztatja az intézmény 
vezetőjét. Az intézményvezető feladata az intézkedéshez szükséges feltételek, ill. szükség 
esetén a többi ellátott védelmének a biztosítása. 
 
Az intézményvezető 48 órán belül az ellátottjogi képviselőt tájékoztatja az eljárásról. 
Korlátozó intézkedés végrehajtása előtt tájékoztatni kell az elrendeléséről, formájáról, 
valamint feloldásáról az ellátottat szóban, illetve előtte, vagy a korlátozó intézkedést követő 3 
napon belül az ellátott törvényes képviselőjét. 
 
Az ellátott folyamatos tájékoztatása a korlátozás teljes időtartama alatt szükséges. 
A feloldásáról történő tájékoztatással egyidejűleg az adatlap másolatát át kell adni, illetve meg 
kell küldeni az ellátottnak, illetve törvényes képviselőjének. 
 
Korlátozó intézkedés alkalmazása esetén adatlapot kell kitölteni, ill. a korlátozás időtartama 
alatti megfigyeléseket, állapotleírást a betétlapon kell feltüntetni. Mindezt a gondozási tervhez 
kell csatolni. (1/2000. SzCsM rendelet 6. számú melléklete).  
 
A veszélyt okozó helyzetek megelőzése céljából is szükséges a pszichiátriai intézetekben 
nagy hangsúlyt fektetni az egyéni gondozásra. A szolgáltatónak feladata minden ellátottra 
gondozási tervet készíteni, melyben egyénre szabottan szükséges meghatározni az ellátásban 
részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat és azok 
megvalósításának módszereit. Az egyéni gondozási tervnek tartalmaznia kell az ellátott 
személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, az állapotjavulás, ill. megőrzés érdekében 
szükséges feladatokat és az ellátott részére történő segítségnyújtás elemeit. Ebben rögzíteni 
szükséges, ha az ellátott önmagára, vagy másokra nézve veszélyeztető magatartást tanúsított 
vagy tanúsíthat. A kórelőzményben szereplő korábbi veszélyeztető magatartás nem elégséges 
ok arra, hogy valakit aktuálisan veszélyesnek ítéljenek meg, ugyanakkor a dokumentációkban 
szereplő tények fontos szerepet játszhatnak az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetek 
megelőzésében.  

 
A veszélyeztető magatartást tanúsító ellátottak esetében folyamatosan törekedni szükséges a 
biztonságos és nyugtatóan ható környezet kialakítására, illetve a figyelem pozitív irányba ható 
befolyásolására. Ennek eszköze lehet a rendszeres, az egyéni igényeknek megfelelő, terápiás 
jellegű foglalkoztatás, illetve egyéb terápiás eljárások kidolgozása. 
 
A veszélyhelyzetek megelőzésében jelentős szerepe lehet a pszichoedukáció 
alkalmazásának. Ennek során a beteg megtanulhatja felismerni betegségének vezető és a 
korai figyelmeztető tüneteit, tájékoztatást kap az alkalmazható terápiás eszközökről, jogairól 
és kötelezettségeiről. 

 
A fent leírt esetben az ellátott veszélyokozása miatt egy foglalkoztatott is megsérült. A 
szolgáltatónak az ellátottak védelme mellett a foglalkoztatottak védelme érdekében is 
szükséges szabályozásokat és intézkedéseket hozniuk. 
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A bentlakásos intézménynek rendelkeznie kell – a szolgáltatásban foglalkoztatottak védelme 
érdekében – az ellátást igénybe vevők részéről esetlegesen felmerülő veszélyhelyzetek 
kezelésére vonatkozó belső utasítással (Szt. 94/L. § (3) bek.)  
 
A korlátozó intézkedések szabályozásánál törekedni kell arra, hogy az ellátott személy mellett 
a foglalkoztatott jogait is védje.  

 
Elengedhetetlen a munkatársak felkészítése a korlátozó intézkedések szükségességének 
felismerésére, alkalmazására és a megvalósulások rendszeres megbeszélése, értékelése, 
lehetőség szerint szupervíziója.  

 
A történteket – feltételezve, hogy ismerté vált - az intézmény többi ellátottja számára is 
feldolgozhatóvá kell tenni, csoportos, ill. egyéni megbeszéléseken keresztül a feszültségeket 
csökkenteni kell. 
 
Az intézményvezető a házirendben meghatározhatja azon tárgyak körét, melyek veszélyt 
jelenthetnek az intézményben élők testi épségére. A veszélyeztető tárgyak körét, ezen tárgyak 
birtoklásának feltételeit, illetve ellenőrzését a házirend szabályozza. A korlátozás nem 
érintheti a mindennapi használati tárgyak körét, ugyanakkor külön szabályozható a korlátozó 
intézkedések alkalmazásának időtartama alatt birtokolható tárgyak köre, tekintettel arra, hogy 
ilyen helyzetben, a mindennapokban veszélyt nem jelentő tárgyak is lehetnek veszélyforrások.  
 
Amennyiben az ellátott az intézményben közveszélyt okoz az intézményvezetőnek 
kötelessége a rendőrség felé jelezni azt.  
 
 
Milyen intézkedést tehet a jogvédelmi képviselő? 

• Esetünkben az ellátottjogi képviselő részvételét a helyzet kivizsgálásában a 
közigazgatási hivatal kérte. A képviselő a kompetencia határain belül eljárva a 
korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációkat vizsgálhatja meg, 
illetve betekinthet az eset kapcsán keletkezett gondozási dokumentációkba és az 
érintett szabályzatokba. 

• Az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatást nyújthat 
az ellátottaknak, foglalkoztatottaknak az ellátottakat érintő jogok tekintetében, különös 
tekintettel az intézményben, szolgáltatásban részesülő ellátotti csoport speciális 
jogairól, a korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos szabályozásokról. 

• Észrevételt tehet az intézményben folyó gondozási munkára vonatkozóan. 
• Segítséget nyújthat a korlátozó intézkedések szabályozásának kialakításában, 

szükség esetén módosításában. 
• Segítséget nyújthat a veszélyeztető magatartás esetén alkalmazható eljárásrend 

kidolgozásában. 
• A betegjogi képviselő által elősegítheti a szociális szolgáltató és a fekvőbeteg-

gyógyintézet pszichiátriai osztálya közötti hatékonyabb együttműködés kialakítását. 
 
Milyen eljárási lépések, megoldási módok alkalmazhatók? 
A korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációk vizsgálata során, illetve 
lehetőség szerint a korlátozott ellátottal és a korlátozó intézkedés során szolgálatot teljesítő 
foglalkoztatottakkal történő beszélgetés alapján a következő eljárási lépéseket és 
szabályozásokat tekinti át az ellátottjogi képviselő: 
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• A pszichikai megnyugtató intézkedések megelőzték-e, az egyéb korlátozó 
intézkedések alkalmazását. 

• Amennyiben az egyéb korlátozó intézkedés időtartama az elrendeléstől számított 16 
órát meghaladta, annak fenntartását az orvos felülvizsgálta-e, és indoklással együtt 
dokumentálta-e? Ezt követően az egyéb korlátozó intézkedés fenntartásának 
szükségességét az orvosnak ismételten legkésőbb 72 óránként felül kell vizsgálnia, 
indoklással együtt dokumentálnia kell.  

• Elkülönítés, testi kényszer, rögzítés és lekötés esetén a felülvizsgálatot és 
dokumentálását legkésőbb 4 óránként - 18 évet be nem töltött, valamint terhes 
személyek esetén legkésőbb 2 óránként - kell elvégezni. Az ellátottjogi képviselő 
felé a jelentést ez esetben az elrendelést követő 72 óránként, ill. amennyiben a 
korlátozás időtartama nem haladja meg a 72 órát, a megszüntetést követő 4 órán belül 
szükséges megtenni. 

• Az egyéb korlátozó intézkedések alkalmazásának ideje alatt megtörtént-e a korlátozás 
alatt álló személy állapotának folyamatos és fokozott ellenőrzése. Ez magába 
foglalja a fizikai, higiénés, pszichikai és egyéb szükségletek felmérését és 
kielégítését. Az ellenőrzés során folyamatosan vizsgálni kell, hogy szükséges-e a 
korlátozás további fenntartása, ill. esetleg az alkalmazott módszer megváltoztatása. 

• A korlátozó intézkedést kizárólag a veszélyeztető, illetve közvetlenül veszélyeztető 
magatartás elhárításához szükséges legrövidebb ideig alkalmazták-e. Több 
lehetséges korlátozó intézkedés közül azt kell választani, mely az intézkedéssel 
érintettre a legkisebb mértékű korlátozással és hátránnyal jár. 

• A korlátozó intézkedések megválasztásánál, időtartamának és mértékének 
meghatározásánál a vonatkozó jogszabályokra, a szakma szabályaira és az ellátott 
aktuális állapotára tekintettel járt-e el az intézmény? 

• A korlátozó intézkedésre szakdolgozói jelenlét mellett került-e sor, az ellátottat nem 
hagyták-e folyamatos felügyelet nélkül. 

• A korlátozó intézkedések elrendelése során, és alkalmazásának teljes időtartama alatt 
az emberi méltósághoz való jog nem korlátozható, a testi épséghez és az egészséghez 
fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. A korlátozó intézkedés hatálya 
alatt álló személy jogai csak annyiban korlátozhatók, amennyiben azok 
gyakorlása meghiúsítja, vagy veszélyezteti a korlátozó intézkedés célját 

• Amennyiben a gondozott személy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, és ez 
csak azonnali pszichiátriai intézeti gyógykezelésbe vétellel hárítható el, az ellátási 
kötelezettséggel rendelkező orvosnak kell intézkednie pszichiátriai intézetbe 
szállításáról, és annak okait részletesen dokumentálni és indokolni szükséges, mely az 
egészségügyi dokumentáció részét képezi. 

• A korlátozó intézkedés alkalmazásáról a házirendben részletes eljárásrendet kell 
kidolgozni. 

• Az eljárásrendnek tartalmaznia kell: 
o az intézmény munkarendjét figyelembe véve a korlátozó intézkedés 

elrendelésének szabályait, 
o a korlátozó intézkedés egyes formái mellé rendelt maximális időtartamot, 
o az egyes formák mellé rendelt megfigyelés szabályait, 
o a korlátozás feloldásának szabályait, 
o a korlátozó intézkedéssel kapcsolatos értesítési jogokra és kötelezettségekre 

vonatkozó szabályokat, 
o a panaszjog gyakorlásának részletes szabályait. 
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• Az eljárásrend az ellátott, törvényes képviselője, illetve az intézmény dolgozói 
számára jól látható helyen ki van-e függesztve. 

• Az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető írásos formában 
tájékoztatta-e az ellátást igénybe vevőt és törvényes képviselőjét: 

o a korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályokról, 
o az ellátotti jogokról a korlátozó intézkedés alkalmazása esetén, 
o az ellátottjogi képviselő, és az érdekképviseleti fórum elérési lehetőségeiről, 
o a panaszjog lehetőségéről és gyakorlásának szabályairól. 

• A tájékoztatót az ellátott, törvényes képviselője és az intézményvezető aláírták-e. 
• A korlátozó intézkedés elrendelésére az orvoson kívül ki jogosult az intézményben. 

Az intézmény orvosát értesítették-e, és a jóváhagyás megtörtént-e? 
• Az intézmény orvosa a korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásáról tájékoztatta-e az 

intézmény vezetőjét? 
• Az intézményvezető teljesítette-e feladatát, mely az intézkedéshez szükséges 

feltételek, ill. szükség esetén a többi ellátott védelmének a biztosítása. 
• Az intézményvezető 48 órán belül az ellátottjogi képviselőt tájékoztatta-e az 

eljárásról? 
• A korlátozó intézkedés végrehajtása előtti tájékoztatás az elrendeléséről, annak 

formájáról , valamint a feloldásáról: 
o az ellátott felé szóban, 
o előtte, vagy a korlátozó intézkedést követő 3 napon belül az ellátott törvényes 

képviselője felé megtörtént-e. 
• Az ellátott folyamatos tájékoztatása a korlátozás teljes időtartama alatt megvalósult-e. 
• A feloldásáról történő tájékoztatással egyidejűleg az adatlap másolatát át adták-e, 

illetve megküldték-e az ellátottnak, illetve törvényes képviselőjének? 
• A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazása ellen az ellátást igénybe vevő, vagy 

törvényes képviselője fordult-e panasszal az intézmény fenntartójához? Az ellátott, 
vagy törvényes képviselője kéri-e a képviselő közreműködését? 

• Az adatlap, betétlap megfelelően kitöltve a gondozási dokumentáció részét képezi-e? 
----------------- 

 
 
X. Eset: Temetés 
 
Esetismertetés: 
Panasszal fordul egy kistelepülésen működő pszichiátriai otthon lakója az ellátottjogi 
képviselőhöz. Problémájának lényege, hogy az otthon lakóit elhalálozásuk után csak kora 
reggel temetik, külön parcellába és a temető végében. 
Elmondja, hogy nyolc éve él az otthonban, mely egy pár száz lelkes kistelepülésen működik. 
A település új lelki vezetője kijelentette, hogy délután csak a falu lakóit temeti. Az ellátott 
sérelmezi, hogy miért nem jár nekik is rendes temetés, hiszen így alig tudnak az otthon lakói - 
főleg télen, hidegben - részt venni a temetéseken, megalázónak tartja, hogy őket nem tekintik 
„a falu lakóinak”, pedig állandóan itt élnek. Azt is megalázónak tartja, hogy ők csak 
köztemetést kaphatnak, ami nagyon egyszerű, „a pap éppen hogy mond két mondatot”. 
Sérelmezi, hogy hiába van pénzük, a gondnok nem jár el az ügyükben, ha meghalnak. 
Nagyon fél attól, hogy vele is ez történik majd halálakor, pedig ő szeretne „szépen elmenni”. 
 
A probléma definiálása: 

• Az intézmény lakóit hátrányosan megkülönböztetik a településen élőkhöz képest. 
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• A gondnokság alatt állók temettetése további hátrányokat hordoz, mivel a gondnok 
nem képviseli, képviselheti már őket haláluk után. 

 
Milyen alkotmányos jogok sérülnek? 
Az emberi méltósághoz fűződő alkotmányos jog, amennyiben a tisztességes, méltó temetés, 
a tiszteletadás joga az intézményi ellátottak esetében nem érvényesül. Az emberi méltósághoz 
való jog semmilyen formában nem korlátozható. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. törvény szerint: a tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt 
a tiszteletadás joga mindenkit megillet. 
 
Nem valósul meg az egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség elve, mivel 
hátrányosan megkülönböztetik az otthon lakóit az eltemettetés körülményeiben, úgymint: 
időpont, helyszín, a temetés módja. A 2003. évi CXXV. törvény, az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról kimondja, hogy közvetlen hátrányos 
megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy 
vagy csoport valós, vagy vélt tulajdonsága miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben 
levő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban. 
 
Sérül a diszkrimináció tilalmának elve, mikor az intézményi ellátottakat megkülönböztetik 
és megalázzák azzal, hogy a temető végében, külön parcellába, kora reggel temetik.  
 
A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog szenved sérelmet, amennyiben az 
intézményvezető a fennálló méltánytalanság megszüntetése érdekében nem jár el. A jelenlegi 
gyakorlat, - mint ahogy ez az elemzett esetből is kiderül - káros hatással van az ellátottak lelki 
egészségére. Az eset panaszosa „nagyon fél attól, hogy vele is ugyanezt fogják csinálni, - ha ő 
meghal, szeretne szépen elmenni.” A megfogalmazott sérelem ténye megalázó, s ez negatív 
következményekkel bír már az ellátottak életében is, nem csak haláluk után. 
 
Milyen alanyi jogok sérülnek? 
A társadalmi integrációhoz való jog sérül, amennyiben még temetésük során is elkülönítik 
az intézményi ellátottakat. 
Az önrendelkezéshez való jog csorbul, ha az ellátottaknak a temetéssel kapcsolatos 
döntéseiket nem veszi figyelembe a települési önkormányzat. 
 
Milyen intézkedést tehet/ vagy mulasztott el a szolgáltató? 
Az intézményi ellátottakat semmilyen formában nem különböztethetik meg temetésük során. 
Az intézmény vezetőjétől elvárható, hogy amennyiben az ellátottak tekintetében bármilyen 
diszkriminációt tapasztal, eljárjon annak megszüntetése ügyében. Az intézményvezető 
kezdeményezheti a települési képviselőtestületnél a helyi rendelet vonatkozó szabályainak 
módosítását. 
 
Az intézmény vezetője kezdeményezheti továbbá a jogsértés okainak megszüntetését, és az 
ahhoz hozzájáruló körülmények felszámolását a temetkezési vállalatnál. 
A temetések időpontját és a búcsúztatást illetően, a település lelki vezetőjénél eljárhat a 
probléma tisztázása érdekében. Vélhető, hogy sikerül az együttműködését elnyerni. 
Amennyiben a lelki vezető nem hajlandó vállalni az ellátottak esetében is elvárható 
tisztességes és méltó temetést, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadást a településen 
szokásos módon elvégezni, úgy az intézményvezető más pap által is lebonyolíthatja a 
temetéseket. 
 



 94 

Milyen intézkedést tehet a jogvédelmi képviselő? 
• A képviselő segítséget nyújthat a panasz megfogalmazásában, ill. kezdeményezheti 

annak kivizsgálását az intézményvezetőnél. 
• Eljárhat  a panasz kapcsán az intézmény vezetőjénél, esetleg a fenntartónál és ennek 

során – írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybe vevőt, 
törvényes képviselőjét. Az eljárás során az ellátott írásbeli meghatalmazást ad az 
ellátottjogi képviselőnek, ami a jelenlegi szabályozás szerint csak a 
cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló ellátottak esetében valósulhat 
meg. A jogszabály szerint a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló ellátott, a 
gondnoka által adhat meghatalmazást, ami jelentősen korlátozza az egyéni 
jogérvényesítést. 

• Észrevételt tehet az intézményvezető felé a panasz kapcsán megjelenő jogsértésekről. 
• Az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatást nyújthat 

az ellátottaknak, foglalkoztatottaknak az ellátottakat érintő jogok tekintetében, különös 
tekintettel az esetben szereplő panasznak a jogi vonatkozásaira. 

 
Milyen eljárási lépések, megoldási módok alkalmazhatók? 

• Segítségnyújtás a panasz kivizsgálásának kezdeményezésében. Az ellátottjogi 
képviselői munka célja, az ellátottak érdekérvényesítő képességének fejlesztése, ezért 
azokban az esetekben, amikor mód van rá, elsősorban abban kell segítenie az 
ellátottat, hogy merje és tudja önmagát és véleményét képviselni. 

• Amennyiben az ellátott cselekvőképtelen, az ellátottjogi képviselő jelzi a gondnoka 
felé, hogy az ellátott panasszal kíván élni, ezért kívánja-e megbízni, meghatalmazni őt 
az ügyben történő eljárásra. 

• Segítségnyújtás az intézményvezetőnek, különös tekintettel a cselekvőképességet 
korlátozó vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló ellátottak 
temettetésére vonatkozó szabályozások kidolgozásában. 

• Segíteni a szociális intézmény és az egyház helyi képviselője közötti – az ellátottak 
számára teljes biztonságot és megnyugvást nyújtó – együttműködés kialakítását. 

 
Az előzőekben a panasz (a probléma) első elemét vizsgáltuk, azt, hogy az intézményi lakókat 
az eltemetésük során megkülönböztetik a település lakosaitól. A felsorolt intézkedések 
kapcsán az ehhez hasonló, az emberi jogokat alapvetően sértő gyakorlatok az 
intézményvezető, fenntartó és az ellátottjogi képviselő együttműködése eredményeként – 
eddigi tapasztalataink szerint is – eredményesen felszámolhatók. 
 
A probléma másik eleme az a tény, hogy a gondnokság alatt állók temettetése további 
hátrányokat hordoz. A hátrány oka, hogy a gondnok szerepe a gondnokolt halálakor 
megszűnik . A Ptk. 19/C.§ (1) b) bek. a.) pontja alapján „ a gyámhatóság a gondnokot a 
tisztségéből felmenti, ha a gondnokolt meghalt” - a gyakorlatban ez a következő módon 
értelmeződik: a gondnok, halál esetén nem nyilatkozhat, a gondnokolt vagyonával annak 
halála után nem rendelkezhet, a temetésről nem intézkedhet. A gondnoknak a gondnokolt 
halála után az a kötelessége, hogy a vagyont változatlan állagban megőrizze. 
 
Fentiek miatt számos esetben előfordul, hogy a gondnok nem intézkedik a gondnokoltja 
akarata szerinti temetés megvalósulásáról - még akkor sem, ha az elhunyt jelentős 
készpénzzel rendelkezik,- mert nem „mer” a pénzkezelésében a továbbiakban részt venni. 
Ilyen esetben a települési önkormányzat köztemetést biztosít az ellátott számára. Mindezzel 
sérülhet az elhunyt emberi méltósága és az önrendelkezési joga. 
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A probléma megelőzhető, ha az ellátott, illetve hozzátartozója az intézménybe való 
felvételekor rendelkezik a halál esetére (értesítendő személyek, temetés helye, temetés 
módja). Ez esetben nem végrendelkezik, kizárólag a saját temettetéséről nyilatkozik. 
 
A cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló ellátottak jelentős része – 
tapasztalataink szerint a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állók egy része is – 
rendelkezik a mindennapi élet számos területén az ügyei viteléhez szükséges belátási 
képességgel. A törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy az érintett személy 
cselekvőképességét csak bizonyos ügykörökre vonatkozóan korlátozza a bíróság. Így csak 
annyiban szükséges a gondnokság alá helyezett személy önállóságát korlátozni, amennyiben 
ez jogai védelme érdekében elengedhetetlen. A korlátozottan cselekvőképes személy 
(általános és részleges korlátozottság esetén egyaránt) a gondnoka közreműködése nélkül is 
tehet közvégrendeletet. A cselekvőképtelen nagykorú nevében a gondnoka jár el. Bár a 
cselekvőképtelen nagykorú érvényesen nem végrendelkezhet, amennyiben a gondnoka felé 
megfogalmazza a temetésére vonatkozó elképzeléseit a gondnoknak kötelessége a 
véleménynyilvánításra képes gondnokolt kívánságát, kéréseit meghallgatnia és azokat a 
döntésnél lehetőség szerint figyelembe vennie. 
 
A gyakorlatban előforduló, az e témakörben megjelenő panaszok nagy száma miatt szükséges 
kezdeményezni a szabályozás módosítását. Az emberi méltósághoz való jog megilleti az 
elhunytat is. E jog megvalósulásának fontos eleme a tisztességes és méltó temetés, amelynek 
megszervezése a gondnoki feladatok méltó és emberi lezárása lenne. 

--------------- 
 
 
 
Villámkérdések feldolgozása: 
 
Kiadványunk jelen fejezetében az eddigi esetfeldolgozástól eltérő módszert alkalmazunk. 
Olyan, az ellátottjogi képviselők mintegy féléves munkájának tapasztalataiból származó „élő” 
példákat hozunk, melyek a szituációnál, vagy az eset megismerésének körülményeinél fogva, 
gyors helyzetfelismerést és reakciót kívántak/kívánnak a jogvédelmi képviselőtől. Ezért itt 
nem részletezzük az eset megoldását a megszokott nyolc szempont szerint, hanem 
leggyorsabban az eldöntendő kérdésre fókuszálunk: „mit tehet ilyenkor az ellátottjogi 
képviselő?” 
 
 
I. Eset: A házi segítségnyújtást igénybe vevő panasza 
 
Esetleírás: 
Házi segítségnyújtásban részesülő levélben fordul panasszal az ellátottjogi képviselőhöz. A 
fia olvasta a képviselő címét a Gondozási Központban. Az a kérése, hogy a képviselő menjen 
ki hozzá a lakására, mert szerinte a gondozónők kevés időt töltenek nála. Évek óta ágyban 
fekvő beteg, önmagát nem nagyon tudja kiszolgálni, de az egyedül élő és sokat dolgozó fiától 
sem várhatja el, hogy állandóan mellette legyen. Most már segítség kellene a fürdetésben, 
öltözködésben, étkezésben, de nem akarják vállalni. 
 
Mit tehet az ellátottjogi képviselő? 
A probléma lényege itt abban rejlik, hogy milyen módon segítsen ezt a panaszt orvosolni az 
ellátottjogi képviselő? A képviselők illetékességi területe általában meglehetősen nagy, mind 
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a hozzájuk tartozó intézmények, az alapellátásban érintett települések, mind az ellátottak 
számát illetően. Időbeosztásuk pedig előre kialakított, és az ellátottak számára jogbiztonságot 
jelentő rendszerességen alapuló heti (havi) rendhez igazodik. Ezért fontos módszertani 
kérdés, hogy házi gondozottakat fel kell-e keresnie az otthonukban a jogvédőnek?  
 
Az általánosított kérdésre az a válasz, hogy az ellátottjogi képviselő nem zárkózhat el eleve 
attól, hogy házi gondozásban részesülő ellátottakat az otthonukban felkeressen.  
Azt, hogy az adott helyzetben mit kell tennie az ellátottjogi képviselőnek – az adott ügy 
összes körülményeinek gondos mérlegelése után kell eldöntenie. 
 
Esetünkben egy, az ellátásra vonatkozó panaszt juttatott el az ellátott a jogvédőhöz. Az 
ellátottjogi képviselő törvényileg előírt feladata ilyenkor az, hogy a panaszt továbbítsa a 
Gondozási Központ vezetőjéhez (Szt. 94/K. § (2) bekezdés b) pontja). Az intézményvezető 
feladata a panasz kivizsgálása során az lesz, hogy megállapítsa: elegendő-e az a gondozás az 
adott ellátottnak, amit jelenleg kap, illetve amit egyáltalán a házi gondozás keretében az 
intézmény nyújtani tud neki? Ezzel összefüggésben az ellátási szintekről, a szolgáltatási 
alternatívákról is tájékoztatni kell a panaszost.  
A panasz továbbítása mellett az ellátottjogi képviselő helyesen teszi, ha az esetről telefonon 
konzultál az intézményvezetővel. 
 
Tehát a példabeli esetben és hasonló helyzetekben elegendő a levelezés és telefon útján 
történő intézkedés. 

---------------------------- 
 
II. Eset: A házi segítségnyújtásban részesülők jogairól és kötelezettségeiről 
 
Esetleírás 
Házi segítségnyújtásban részesülő idős asszony levélben fordult az ellátottjogi képviselőhöz, 
hogy a napi ebédet nem akarják kiszállítani neki, arra való hivatkozással, hogy: „itt van a 
konyha a szomszéd utcában, és kell annyi mozgás, hogy lemenjen érte”. Ezen kívül nagyon 
nehezen tud alkalmazkodni az ebéd befizetéséhez, mert minden hétfőn csak 10 és 12 óra 
között lehet befizetni az ebédet és csak egy hétre. Olyan nehéz az időt betartani, volt már, 
hogy orvoshoz ment reggel, ott sokat kellett várni, így egy hétig nem volt mit ennie. 
 
Mit tehet az ellátottjogi képviselő? 
A jogvédőnek gyakorlatilag az a teendője, hogy tájékoztatást nyújt az ellátottnak, az őt érintő 
alapjogok tekintetében, és továbbítja a panaszt az intézményvezető felé. 
De miként vélekedjünk magáról az esetről? Milyen intézkedést „várunk el” az intézmény 
vezetőjétől? 
A panaszban két jog,- illetve érdeksérelem fogalmazódik meg: 

• az ellátott számára az intézmény nem tartja megfelelő ellátási formának az étkeztetést; 
• az ellátott sérelmezi a szolgáltatás térítési díjának befizetési időtartamát. 

 
A házi segítségnyújtás igénybevételének feltételeit és módját a Szt. 63.§ és az 1/2000 (I. 7.) 
SZCSM rendelet 25.§, a térítési díj megállapításának módját és befizetésének rendjét a 
29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet, valamint az ellátást biztosító helyi önkormányzat 
rendelete határozza meg. A kormányrendelet a térítési díj beszedésének mikéntjét illetően 
csak keretszabályozást alkalmaz, meglehetősen nagy mozgásteret enged a szolgáltatás 
fenntartójának. 
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A Szt. szerint „házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az időskorú 
személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem 
gondoskodnak (…)”  
A miniszteri rendelet megfogalmazásában pedig „a házi segítségnyújtás, olyan gondozási 
forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően 
– lakásán, lakókörnyezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának 
megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével” hivatott 
biztosítani. 
 
Az eset ismertetéséből kiderül, hogy a szolgáltató biztosította panaszosunk részére, a házi 
segítségnyújtást, de az étkezést illetően olyan elvárást támasztott, mellyel – feltehetőleg - a 
meglévő képességek fenntartását, fejlesztését, felhasználását kívánta elősegíteni.  
Azt a kérdést, hogy ez az elvárás reális-e, és hogy a panaszost érte-e ezzel összefüggésben 
jogsérelem –nevezetesen az állapotának megfelelő ellátáshoz hozzá jutott-e–, azt az eset 
összes körülményeinek mérlegelésével lehet eldönteni.  
 
A térítési díj befizetésének időpontjával és időtartamával kapcsolatos panaszt illetően, az 
alábbiak állapíthatók meg: 

• Jelenleg nincs olyan országos hatályú tételes jogi norma, mely a térítési díjak 
befizetésének módját részletesen szabályozná; 

• Ennél fogva a szabályozás konkrét módját a helyi rendeletből lehet megismerni. 
• Az ellátottaknak, mikor kötelezettségeik teljesítését várjuk tőlük, ugyanolyanok a 

képességeik, mint amikor jogaikkal élnek. Méltánytalan tehát teljesíthetetlen, vagy 
életszerűtlen elvárásokat támasztani velük szemben; 

• Helytelen olyan szabályokat bevezetni, melyek miatt sérül az ellátás igénybe vételének 
lehetősége, kockáztatva ezáltal a szociális biztonsághoz való jog érvényesülését. 

-------------------------- 
 

 
 

III. Eset: Id ősek klubja, mint szolgáltatás 
 
Esetleírás: 
Idősek klubjába bejárók csoportosan keresik fel az ellátottjogi képviselőt, hogy adjon tanácsot 
abban, milyen szolgáltatást vehetnek igénybe. A klubvezető ugyanis azt mondja, hogy csak 
akkor lehetnek a klub tagjai és látogatói, ha rendszeresen igénybe veszik az étkezést (napi 2 
alkalommal). Márpedig, ha a kerti munkák elkezdődnek, nem tudnak bejárni mindig, és 
otthon akarnak ebédelni, de akkor törlik őket a listáról. Ők pedig szeretnek együtt lenni. 
 
Mit tehet az ellátottjogi képviselő? 
A kulcskérdés itt az, hogy kötelező-e az adott ellátási forma minden szolgáltatását igénybe 
venni az ellátottnak? Ezt az idősek klubjára vonatkozó jogi szabályozás ismeretében tudjuk 
megválaszolni.  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 77. § (1) bekezdése sorolja fel a nappali 
ellátást nyújtó intézmények jellemző (tehát a felsorolás nem teljes körű, nem taxatív) 
szolgáltatásait, ezek között szerepel az élelem biztosítása, amit a jogszabály értelmében igény 
szerint kell biztosítani. 
A klubtagok számára tehát nem lehet kötelezően előírni az étkeztetés igénybe vételét, 
mint ahogy nem lehet a szolgáltatás igénylését sem ettől függővé tenni. 
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Az ellátottjogi képviselő tennivalója tehát, hogy: 
• felhívja az intézményvezető figyelmét arra, hogy az étkezés nem kötelezően igénybe 

veendő szolgáltatás az idősek klubjában; 
• tudatosítani kell az intézményvezetőben az ellátottak önállósága megtartásának, mint 

értéknek a fontosságát és azt, hogy 
• a szolgáltatásnak nyitottan kell működnie; 
• ezen kívül praktikus egy klubfoglalkozáson a klubtagokat felkeresni, és a félreértések 

elkerülése végett, a hibás gyakorlat megszüntetését elkerülendő számukra egy 
tájékoztató előadást tartani. 

------------------------------- 
 
IV. Eset – Fogyatékos személyek otthonában 
 
Esetleírás 
Fogyatékos személyeket gondozó otthonban a lakók panaszkodnak az ellátottjogi 
képviselőnek, hogy kevés zsebpénzük marad, mert nekik kell megvenni a tisztálkodó 
szereket. Az intézményvezető úgy nyilatkozik, hogy az intézménynek csak a legolcsóbb 
tisztálkodó szerekre futja a költségvetéséből, az ellátottak pedig annál jobbra tartanak igényt, 
ezért felhagytak a tisztálkodó szerek beszerzésével. Ezek után valóban az ellátottaknak kell 
megvenniük azokat saját pénzükből. 
 
Mit tehet az ellátottjogi képviselő? 
A jogvédőnek jelen esetben azt kell megállapítania, hogy a tisztálkodó szerek beszerzése 
hozzá tartozik-e az Szt. 94/E. §-ban leírt teljes körű ellátáshoz. 
Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a bentlakásos intézmény 
házirendjében kell szabályozni sok egyéb mellett a tisztálkodó szerekkel való ellátás rendjét. 
Ebben implicite benne foglaltatik, hogy tisztálkodó szerekről az intézménynek kell 
gondoskodnia. Az „ellátás”  szó használata a mi értelmezésünkben nem csupán azt jelenti, 
hogy az intézmény gondoskodik a megfelelő tisztálkodási szerek beszerzéséről, hanem azt, 
hogy mindazokat kifejezetten saját költségein teszi. Ezzel együtt a beszerzett anyagok, 
eszközök minőségét ő határozhatja meg, a költségvetés adta lehetőségek határain belül. 
 
Ez azért érdekes, mert a Szt. 67. § felsorolásában, mely a teljes körű ellátást definiálja, a 
tisztálkodó szerek nem szerepelnek. Eszerint „az önmaguk ellátására nem, vagy csak 
folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség 
szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön 
jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról valamint lakhatásáról” kell 
gondoskodni a teljes körű ellátás keretében. 
 
A gondozottak textíliával való ellátásának részletes szabályait is a fent hivatkozott 1/2000. (I. 
7.) SZCSM rendelet szabályozza, a 46-49. szakaszokban. A 49. § szerint „ a bentlakásos 
intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása 
érdekében ellátottanként (…) a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket (…) 
szükség szerint biztosítja.” 
 
Tehát létezik konkrét jogszabályi rendelkezés az intézmény erre vonatkozó kötelezettségéről. 
A hivatkozott szabályban olvasható „szükség szerint” kifejezés értelmezésünkben azonban 
nem a tisztálkodási szerek ellátott által megkívánt minőségére, hanem a személyi higiéné 
biztosításához szükséges mennyiségre vonatkoznak. 
 



 99 

Mindezek tudatában az ellátottjogi képviselő az adott esetben 
• meggyőződhet arról, hogy az intézmény házirendjében a kérdés, a jogszabályi 

előírásnak megfelelően szabályozásra került-e (iratbetekintés); 
• ha igen, annak tartalmával meg kell ismerkednie, és mérlegelnie kell, hogy 

összhangban van-e a fent hivatkozott jogszabállyal; 
• ha a belső szabályozás megfelelő, annak tartalmáról tájékoztatja az ellátottakat; 
• amennyiben pedig kifogásolható, akkor erre felhívhatja az intézményvezető figyelmét 

és javasolhatja a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetését, a fenntartó értesítése 
mellett; 

• amennyiben pedig nem tartalmaz a házirend rendelkezést az ellátottak tisztálkodó 
szerének biztosításáról, akkor ezt kell, az előző pontban leírt eljárásrend szerint 
észrevételeznie az intézményvezetőnél. 

------------------------ 
 
 
 
V. Eset: Az alkotmányos jogok ütközésének problémájáról 
 
Esetleírás 
Egy idősek otthonában az egyik lakó a szobájában elesett és combnyaktöréssel kórházba 
szállították. Amikor hazajött, az intézmény vezetője elvette tőle a szobakulcsát, mondván, 
hogy ezentúl nem zárhatja be a szobáját, állandóan nyitva kell tartania, mert félnek, hogy újra 
megtörténik a baj. Ő pedig szeretné bezárni a szobáját, ha fürdik, vagy ha misére megy. Az 
idős lakó a kulcs elvételét bepanaszolta a jogvédelmi képviselőnél, és kérte, hogy 
kezdeményezze panaszának kivizsgálását az intézményvezetőnél. 
 
Mit tehet az ellátottjogi képviselő? 
A helyzet eljárásjogi, formai szempontból egyértelmű: az ellátottjogi képviselő a panasz 
kivizsgálását kezdeményezi az intézményvezetőnél a Szt. 94/K. § (2) bekezdés c.) pontja 
szerint. 
 
Az eset központi problémája a tartalmi kérdésben rejlik: vajon mi az intézményvezető helyes 
intézkedése ilyen helyzetben? Több alapvető alkotmányos emberi jog összeütközését 
tapasztaljuk itt: az élethez, a testi épséghez, a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez 
való jog kerül ellentmondásba a magánlakás sérthetetlenségéhez való joggal, a tulajdon és 
a magántitok védelméhez való joggal. Ráadásul, ezen jogok érvényesüléséért kompetencia 
határain belül a szolgáltató intézmény felelős. 
 
Ha lehetséges azt mondani, hogy valamely alkotmányos emberi jog felette áll a többinek, 
akkor ez csakis az élethez és az emberi méltósághoz való jog lehet. Ezért el kell fogadnunk 
valamely más jogok esetleges korlátozását, az élethez való jog védelmezése érdekében. Ez 
azonban csak akkor engedhető meg, ha a két, egymással szembeállított (vagy szembe került) 
jogcsoport ugyanolyan mértékű veszélyeztetettségnek van kitéve, vagy ha az élethez való jog 
veszélyeztetettsége a másikénál nagyobb arányú. Erről a kérdésről pedig csak az eset összes 
körülményeinek gondos mérlegelése után dönthet az intézményvezető.  

---------------------- 
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VI. Eset: A szükségleteknek megfelelő ellátásról 
 
Esetleírás 
Gondnoki találkozóra hívják meg az ellátottjogi képviselőt. Az egyik gondnok megkereste a 
jogvédelmi képviselőt azért, hogy nyújtson neki segítséget abban, hogy agyvérzés után a 
gondozók édesapját ösztönözzék a mozgásra, vigyék sétálni, foglalkozzanak vele, mert így 
fél, hogy még a meglévő képességeit is elveszti. Tudja, hogy nincs gyógytornász, de a 
gondozók is taníthatnának néhány apró dolgot az édesapjának. 
 
Mit tehet az ellátottjogi képviselő? 
Meghatalmazása esetén –melynek az arra jogosulttól kell származnia – élve a Szt. 94/K. § (8) 
bekezdés b) pontjában leírt iratbetekintési jogával, megtekintheti az ellátott egyéni 
gondozási-fejlesztési tervét, vezetik-e megfelelően az ellátott állapotváltozásait, elvégzik-e 
félévente az értékelést. 
Kérdést intézhet a szolgáltatást végző dolgozókhoz, hogy az ellátott egyéni fejlesztési 
tervében előírtakat megtartják-e, ezek közt a gyógytorna szerepel-e, s ha nem, annak mi az 
oka – az orvosi szakvéleményen alapuló szükségtelensége vagy szervezési nehézségek, a 
tárgyi, illetve személyi feltételek hiánya. 
 
Előfordul ugyanis, hogy a szolgáltatásnak az elvárt színvonaltól való elmaradását a tárgyi 
illetve személyi feltételek hiánya okozza, ilyen esetekben a problémát az intézményvezetővel 
szükséges megbeszélni, hangsúlyozva az ő, illetve a fenntartó felelősségét a jogszabályban 
előírt feltételek megteremtésének vonatkozásában. 

------------------ 
 
VII. Eset: Hajléktalanok ellátásáról 
 
Esetleírás 
Az ellátottjogi képviselő hajléktalanok éjjeli menedékhelyén szemtanúja volt annak, hogy a 
szállóra történő beengedésnél „válogattak” a hajléktalanok között. Hiába álltak sorba már öt 
órától, a hat órai beengedésnél az ügyeletes többeket elküldött: „kicsit sokat ivott ma, 
papa,…már megint ti álltok sorba, amikor a héten már elküldtünk benneteket a viselkedésetek 
miatt,……mondtam, hogy minek jön ide, ha nincs tüdőszűrős papírja……maga jobb, ha kinn 
marad, mielőtt még a sampon is eltűnik.” 
 
Mit tehet az ellátottjogi képviselő? 
Látva, hogy az ügyeletes a többiek előtt becsmérli, elküldi, ezzel az ellátástól fosztja meg a 
várakozókat, nyilvánvalóan rögtön észleli az érintettek emberi méltóságának és az egyenlő 
bánásmód követelményének sérelmét, ezért azonnali intézkedést tart szükségesnek. 
 
Csakhogy a Szt. ellátottjogi képviselőre vonatkozó rendelkezései szerint a jogvédő a 
szolgáltatást végző dolgozó(k)hoz csak kérdést intézhet, nem mondhatja meg, hogy mit 
tegyen vagy ne tegyen, mit csináljon másképp (Szt. 94/K. § (8) bekezdés c) pontja).  
Az ellátottjogi képviselő tehát jelen esetben nem tehet mást, mint hogy kérdéseket intéz az 
ügyeleteshez – akár olyanokat is, amelyekkel gyakorlatilag rávezeti őt intézkedésének hibáira. 
Akkor cselekszik helyesen, ha ezt nem a hajléktan emberek és az ügyeletes munkatársai előtt 
teszi. Ezek után (amikor az intézményvezető munkaidejében elérhető), észrevételt tehet a 
jogvédő az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan, a Szt. 94/K.§ (2) 
bekezdés g) pontja szerint. 
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Az eset feldolgozása kapcsán felmerült egy olyan javaslat, hogy a jogvédő az általa 
tapasztaltakat feljegyezhetné az intézmény esetnaplójába. 
Megítélésünk szerint, az ellátottjogi képviselő nem eszközölhet bejegyzést az intézményi 
dokumentációhoz tartozó esetnaplóba. 

----------------------- 
 
 
VIII. Eset: A meghatalmazásról és az ombudsman megkereséséről 
 
Esetleírás 
Fogyatékos személyek otthonában szülők egy csoportja meghatalmazást ad az ellátottjogi 
képviselőnek, hogy az otthonban folyó bánásmód ellen kezdeményezzen vizsgálatot. Kérik, 
hogy a képviselő írjon levelet a fenntartónak, és az ombudsmannak is, mert ők hiába szóltak, 
senki nem intézkedett. 
 
Mit tehet az ellátottjogi képviselő? 
Ez azoknak az „információszegény” eseteknek az egyike, amilyennel oly gyakran 
találkozhatnak a jogvédők. Ezért az ellátottjogi képviselő első feladata a tényállás tisztázása. 
A szülők kifogásolják „az otthonban folyó bánásmódot”- de vajon mit értenek ez alatt? – és 
meghatalmazást adnak az ellátottjogi képviselőnek – de vajon milyen intézkedések előzték 
meg ezt a jogvédelmi lépést? 
 
Mi is történik, ha egy jogvédő valamely ellátottól, vagy annak hozzátartozójától 
meghatalmazást kap? Mi is a meghatalmazás? 
A meghatalmazás jogintézményét a képviselethez kapcsolódóan szabályozza a polgári 
törvénykönyv. 
A Ptk. 219. § szerint „Más személy (képviselő) útján is lehet szerződést kötni, vagy más 
jognyilatkozatot tenni (…) A képviselő cselekménye által a képviselt válik jogosulttá, 
illetőleg kötelezetté.” 
A 222. § szerint pedig „Képviseleti jogot (…) a képviselőhöz, a másik félhez vagy az érdekelt 
hatósághoz intézett nyilatkozattal (meghatalmazás) lehet létesíteni.” 
Ezek szerint a meghatalmazás olyan egyoldalú jognyilatkozat, mely a meghatalmazó 
nyilatkozattétele folytán létrejön, nem szükséges hozzá a meghatalmazott fél beleegyezése. 
 
A meghatalmazással a meghatalmazó megteremti a lehetőségét annak, hogy helyette és 
nevében a meghatalmazott eljárjon. De jelent-e ez eljárási kötelezettséget az ellátottjogi 
képviselőre nézve? Ennek eldöntéséhez több kérdésre is választ kell találnunk: 

• Meghatalmazás esetén a meghatalmazottnak, mielőtt az ügyben eljárna, meg kell 
vizsgálnia, hogy az arra jogosult személytől származik-e a meghatalmazás? Jelen 
esetben arról kell meggyőződni, hogy a meghatalmazó szülők gyermekeik törvényes 
képviseletét ellátva (gondnokként) jártak-e el, vagy az egyébként cselekvőképes 
gyermekük adott-e erre nekik maguknak meghatalmazást. 

• Eldöntésre vár, hogy ez a megkeresés valójában meghatalmazásnak, vagy 
megbízásnak számít-e? Ezt a jognyilatkozat tartalma alapján tudjuk eldönteni. A 
szülők az eset leírása szerint nem pusztán felhatalmazzák, hanem konkrét eljárási 
lépések megtételével bízzák meg az ellátottjogi képviselőt. Ilyenkor azonban már 
megbízásról van szó, ami kétoldalú jogügylet, és csak a felek együttes 
akaratnyilvánításával jön létre. 

• További kérdés, hogy mennyire szabadon nyilváníthatja ki akaratát a jogvédő egy 
ilyen és hasonló esetekben? Dönthet-e úgy, hogy nem kívánja ellátni a megbízó által 
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felkínált feladatot, avagy feladat ellátási kötelezettsége van? Ez egy nagyon nehéz 
probléma a jogvédők eljárásrendjének kialakítását illetően. Egy polgári jogi 
szerződésről – a megbízásról – van ugyanis esetünkben szó, és megszokhattuk, hogy a 
polgári jogi szerződések alanyai a törvényesség keretein belül szabadon dönthetnek 
szerződésük létrehozatalát, illetőleg tartalmát illetően. Ez alól kivétel lenne a 
jogvédelmi képviselő? 
Nos, a jogvédelmi képviselő megítélésünk szerint ebben a szerepkörében nem 
tekinthető a polgári jog általában vett alanyának. Ő ugyanis közfeladatot lát el 
jogszabályi felhatalmazás – mi több, jogszabályi előírás szerint. Neki nem csak joga, 
hanem törvényben leírt feladata az, hogy megbízás esetén és alapján közreműködjön 
az ellátotti jogok érvényesülésének elősegítésében. 
 

• Eszerint az ellátottjogi képviselőnek mindent meg kell tennie, amivel megbízói 
megbízzák? Megítélésünk szerint nem. A jogvédőnek a törvényben leírt feladatait kell 
tiszteletben tartania. Ez pedig nem merül ki a megbízó utasításainak „szolgai módon” 
történő követésében. Az ellátottjogi képviselő feladata a tájékoztatás, és ezért a 
példabeli esetben is több tennivalója, egyszersmind több lehetősége van: 

- meg kell hallgatnia a panaszosokat arról, hogy mi kifogásuk van az ellátással 
kapcsolatosan;  

- tájékozódnia szükséges, hogy történt- e, illetőleg vélelmezhető-e jogsértés az 
intézményben; 

- tájékoztatnia kell a panaszosokat az ellátottak jogait, az intézmény 
kötelezettségeit, valamint a szolgáltatást érintő panasz kivizsgálásának módját, 
menetét illetően;  

- vizsgálnia szükséges azt is, hogy alkalmas-e, „megérett-e” az ügy arra, hogy a 
fenntartó és az ombudsman elé kerüljön. 

• Mindezek ismeretében a jogvédő a panaszos megfelelő tájékoztatásán keresztül tudja 
befolyásolni az ügy további menetét, azt is, hogy létrejön-e megbízás vagy sem. Így 
arról is tájékoztatást kell adnia, ha a panaszos olyan tevékenységre ad megbízást, 
amire az ellátottjogi képviselőnek nincs törvényi felhatalmazása. 

 
Az eset kapcsán egy igen nehéz, ugyanakkor igen jellemző jogi problémába botlottunk. Ezért 
célszerű összefoglalni eddigi megállapításainkat: 

• A jogvédő a hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyben megítélésünk szerint 
köteles eljárni. 

• Az eljárás módját és tartalmát illetően több lehetőség közül választhat. 
• A panaszos vagy törvényes képviselője az intézményi ellátással kapcsolatos ügyében, 

egyoldalú jognyilatkozattal meghatalmazást adhat a jogvédőnek, felhatalmazva ezzel 
az ő képviseletében történő eljárásra. 

• Azonban azt, hogy a jogvédő milyen eljárásra fogad el megbízást, azt ő maga is 
befolyásolhatja, sőt, a panaszos megfelelő tájékoztatásával kell is befolyásolnia, 
hiszen ő van a kellő jogismeret birtokában. 

 
Ezzel azonban ezt a nem egyszerű esetet csak részben oldottuk meg. Mi a teendő az 
ombudsmani kérelem tárgyában? 
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának feladata az alkotmány 32/B.§ szerint, „hogy 
az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy 
kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket 
kezdeményezzen. (…) Az országgyűlési biztos eljárását a törvényben meghatározott esetben 
bárki kezdeményezheti.” 
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A fentiek értelmezésében alkotmányos jognak minősül az alkotmányban deklarált 
valamennyi emberi és állampolgári jog, továbbá minden gazdasági, politikai és a társadalmi 
rend alapelveivel kapcsolatos jog – tehát az alkotmány I. és XII. fejezetében leírt jogok 
egyaránt. Alaptörvényünk indokolásából az is kiderül, hogy az alapvető jogokon túl, az 
azokra visszavezethető jogok már nem tartoznak a biztosi eljárás tárgykörébe. 
Visszásságon az alkotmányos jogokkal összefüggésben okozott sérelem vagy annak veszélye 
értendő, a sérelem pedig a legtágabban értelmezett jogsérelem - nemcsak a tételes jog 
megsértését, hanem annak nem kielégítő alkalmazását is jelenti. 
 
Azt, hogy mely szervek által okozott jogsérelmet, visszásságot vizsgálhatja az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosa, az 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) határozza meg. 
Eszerint az ombudsman akkor járhat el, ha valamely hatóság vagy közszolgáltatást végző 
szerv okozza az alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásságot. 
 
Az Obtv. szerint hatóság: a közigazgatási feladatot ellátó szerv, a közigazgatási jogkörben 
eljáró egyéb szerv e jogkörében, a fegyveres erők, a rendvédelmi szerv, a nemzetbiztonsági 
szolgálat, a nyomozó hatóság, a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat, a kötelező 
tagság alapján működő köztestület, a közjegyző, valamint a megyei bírósági végrehajtó és az 
önálló bírósági végrehajtó. 
A közszolgáltatást végző szervek körét a törvény nem határozza meg pontosan, a kialakult 
gyakorlat szerint ez alatt a közhatalmi helyzetben lévő, illetve közfeladatot ellátó szerveket 
kell érteni. Ilyennek minősülnek az egészségügyi és szociális közszolgáltatók is. 
Megállapítható tehát, hogy a fogyatékos szmélyek otthona közszolgáltató, s mint ilyennek a 
tevékenysége és szolgáltatásai az ombudsmani vizsgálat alá vonhatók. Így az esetben leírt 
szülőknek jogában áll, hogy az intézményben az alkotmányos jogokat érintő visszásságokat 
illetően közvetlenül, vagy képviseleti úton meghatalmazottjukon keresztül eljárást 
kezdeményezzenek. 
 
Annak is vannak azonban jogszabályi feltételei, hogy mely ügyekkel kell foglalkoznia az 
ombudsmannak. 
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa minden időben érkezett beadványt köteles 
megvizsgálni. Időmúlás következtében nem tartoznak a hatáskörébe az 1989. évi XXXI. 
törvény hatályba lépését megelőzően indult eljárások, valamint a jogerős határozat közlésétől 
számított egy éven túl benyújtott beadványok. A nyilvánvalóan alaptalan, az ismételten és 
érdemben új tényt, vagy adatot nem tartalmazó beadványt elutasítja, a nem jogosulttól, 
illetőleg a névtelenül érkezett beadványt pedig elutasíthatja. Az elutasítást minden esetben 
indokolni köteles. Az országgyűlési biztos nem köteles vizsgálni azt a beadványt sem, amely 
– megítélése szerint – csekély jelentőségű visszásságot fogalmaz meg. 

 
Az ombudsman olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek tárgyában a rendes jogorvoslati 
lehetőségeket az ügyfél kimerítette, azonban a jogerős határozat hatályba lépése óta egy évnél 
több idő nem telt el. 
Arra nézve, még működésünk rövid ideje alatt nem alakult ki joggyakorlat, hogy az 
országgyűlési biztos foglalkozik-e azokkal az ügyekkel, amelyek az ellátottjogi képviselő 
feladatkörébe tartoznak, ő azonban még nem élt a Szt. 94/K.§-ban leírt intézkedési 
lehetőségeivel. Megítélésünk és az ombudsmani jogalkalmazás tapasztalatai szerint viszont 
azokban az ügyekben, amelyekben megállapítható az ellátottjogi képviselő kompetenciája, 
csak az ő eljárását követően, annak sikertelensége esetén érdemes az országgyűlési biztoshoz 
fordulni. 
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Az ombudsmani vizsgálat kezdeményezésével kapcsolatban az általunk leírt esetben tehát 
elsődleges, hogy az ellátottjogi képviselő tegyen meg minden lépést, amelyre őt a Szt. 
felhatalmazza a szociális intézményi ellátottak jogsérelmének elhárítása érdekében.  
Ennek sikertelensége esetén van érdemi lehetőség az országgyűlési biztos eljárásának 
kezdeményezésére, a következő kérdések megválaszolása után: 

• A szociális szolgáltató okozott-e az alkotmányos jogokat érintő visszásságot az 
ellátottaknak, 

• A jogosultak, a sérelemmel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeket valóban 
kimerítették-e; 

• Az eljárás megindításának határideje nyitva áll-e még; 
• Nem áll-e fenn egyéb kizáró ok (nyilvánvalóan alaptalan, ismételt beadvány stb.) 

---------------------- 
 
 
IX. Eset: Ellátotti önkormányzat és érdekképviseleti fórum 
 
Esetleírás 
Pszichiátriai betegek otthonában az érdekvédelmi fórum mellett lakóönkormányzat is 
működik – a lakók önálló kezdeményezésére, maguk alakították ki működési rendjüket is. 
Több esetben azonban ellentétes a véleményük az érdekképviseleti fórum javaslataival, pl. a 
házirendben a kimenő kérdésében, vagy a tánccsoport próbaidejében, ami este is tart. Azért 
fordultak az ellátottjogi képviselőhöz, hogy mondja meg, kinek van beleszólása az intézményi 
életbe, és hogyan működhet együtt a két érdekképviselet, ha mások a tagjai és más a 
véleményük több kérdésben? 
 
Mit tehet az ellátottjogi képviselő? 
A bentlakásos intézményekben mind az érdekképviseleti fórumnak, mind az ellátotti 
önkormányzatnak van létjogosultsága. 
A személyes gondoskodást nyújtó intézményekben az érdekképviseleti fórum működését a 
jogszabály kötelezővé teszi [lásd Szt. 99. § (2) bekezdés ].  
Ehhez képest az ellátotti önkormányzat létrehozatala csak mint egy lehetőség merül fel, a 
nappali ellátást nyújtó és a bentlakásos intézmények ellátottai számára.  
Az Szt. legutóbbi módosítása, a 2004. évi CXXXVI. törvény 44.§ szerint ugyanis: „A nappali 
ellátást nyújtó, és a bentlakásos intézményekben az ellátottak érdekeik közösségben történő 
képviseletére és közösségi életük megszervezésére – választott képviselőikből – ellátotti 
önkormányzatot hozhatnak létre, amely ellátja az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatában, illetve házirendjében meghatározott feladatokat. Az ellátotti önkormányzat 
megalakítása az érdekképviseleti fórum működését, és a 99. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatait nem érinti.” 

 
A szociális törvény hivatkozott módosításából kiderül, hogy: 

• Amennyiben az intézményben az ellátottak az önkormányzat létrehozatalát 
kezdeményezik, annak akadálya nincs. 

• A létrejött önkormányzat feladatairól az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatában, illetve házirendjében kell rendelkezni. 

• Az ellátotti önkormányzat és az érdekképviseleti fórum közt munkamegosztás 
érvényesül, melynek kialakításakor figyelemmel kell lenni az érdekképviseleti fórum 
törvényben meghatározott feladatkörére. Az ellátotti önkormányzat nem vonhatja el az 
érdekképviseleti fórum hatáskörét. 
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Az érdekképviseleti fórumnak és az ellátotti önkormányzatnak más a funkciója. 
Az előbbi – ahogy neve is mutatja: fórum, ahol az ellátotti jogok jogosultjai találkozhatnak a 
szolgáltatás színvonaláért, az ellátotti jogok teljesüléséért felelős személyekkel. E feladathoz 
igazodik a fórum hatásköre is, így az esetünkben leírt házirend jóváhagyási jogköre kétség 
kívül az érdekképviseleti fórumot illeti meg. 
 
Az ellátotti önkormányzat funkciója az ellátotti érdekek közösségi képviselete és a közösségi 
élet megszervezése, ezért az esetben a táncórák időpontjával kapcsolatban felmerült probléma 
inkább az ellátotti önkormányzat kompetenciájába illeszthető. 
 
A két érdekképviseleti szerv között a jogszabály nem teremt alá-fölérendeltségi viszonyt, 
egyszerűen más a funkciójuk, karakterük. A feladatkörök pontos elhatárolását jól átgondolt 
belső szabályozással lehet megvalósítani. 

------------------------ 
 
 
 
 
Az esetek elemzésekor felhasznált irodalom: 

• A terminális állapotú daganatos betegek palliatív ellátása, Magyar Hospice – Palliatív 
Egyesület, 2002. 

• Az ellátottak emberi jogai a pszichiátriai betegek otthonaiban, PÉF, 2001. 
• Fürész Klára: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, in: Alkotmánytan I., 

szerkesztette: Kukorelli István, Osiris Kiadó, Budapest 2002. 
• Módszertani útmutató az egyes szociális intézményekben végzett ápolási-gondozási 

tevékenységhez, különös tekintettel a veszélyeztető állapotban levő személyek 
ellátására, Szociális és Családügyi Minisztérium – Nemzeti Család és Szociálpolitikai 
Intézet, Periféria Füzetek 2001/1. 

• Sári János: Alapjogok; Alkotmánytan II. Osiris Könyvkiadó, Budapest, 2004. 
• Dr. Szabó Lajos: Útmutató a demens részleg tárgyi – szakmai minimumfeltételeinek 

kialakítására, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Osztály kiadványa, 
2004. 
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III. fejezet 
A gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek jogai és a 

jogsérelmek 
 

 
 
A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes. ”  
Ezen mondat értelmében, melyet - a Magyar Köztársaság Alkotmányának 56.§-a tartalmaz - a 
gyermekeket ugyanúgy megilletik az alkotmányos jogok, mint a felnőtteket. Természetesen 
vannak olyan jogok, amelyek – életkoruk miatt – még nem, és vannak olyan többlet 
jogosultságok, amelyek pontosan életkori sajátosságaikra, a társadalomban betöltött 
helyzetükre való tekintettel illetik meg a gyermekeket. 
 
A gyermekeket megillető jogegyenlőség mellett, az életkori sajátosságukból fakadó másik 
fontos jogi fogalom, a cselekvőképesség kérdése, vagyis az, hogy a gyermekek az őket 
megillető jogok érvényesítése tekintetében nem mindenkor tudnak önállóan eljárni. Ilyen 
esetekben a gyermeki jog biztosítása, felnőtti kötelezettségként fogalmazódik meg. A 
gyermeki jogok érvényesülése szempontjából az állam, a társadalom sokkal több esetben 
válik kötelezetté, mint a felnőttek esetében.  
   
A gyermekeket megillető jogok tekintetében két fontos jogszabályt kell kiemelni, melyek 
meghatározzák a gyermekjogi képviselő munkáját is:  
A Gyermek Jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 21.-én kelt Egyezmény, melyet 
Magyarország az 1991. évi LXIV. törvénnyel rendelt el alkalmazni, és  az 1997. évi XXXI. 
törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban Gyvt.). 
Emellett még természetesen számos törvény, és rendelet tartalmaz a gyermekek jogaira 
vonatkozóan rendelkezéseket. 
 
Az Egyezmény a gyermeki jogokat olyan emberi jogokként szabályozza, amelyek a 
gyermekek életkorából és helyzetéből fakadóan, az általános emberi jogokhoz képest további 
garanciákat, védelmet igényelnek. A gyermek számára biztosítani kell, hogy minden őt 
érintő, vele kapcsolatos döntés aktív szereplője lehessen, amennyiben azt életkora, 
fejlettsége lehetővé teszi.  
 
"Az Egyezményben részes államok az ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára 
biztosítják azt a jogot, hogy minden őt érdeklő kérdésben szabadon kinyilváníthassa 
véleményét, a gyermek véleményét, figyelemmel korára és érettségi fokára, kellően tekintetbe 
kell venni.” 
 
A gyermeki jogok érvényesülése érdekében ezt az elvet minden, a gyermekek ügyeivel 
foglalkozó szakembernek szem előtt kell tartania. 
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Villámkérdések gyermekjogi képviselőknek 

 
1. kérdés: Jogosult-e a családi pótlékból felszabadított zsebpénzre az előzetes 
letartóztatásban lévő átmeneti/tartós nevelt kiskorú? 
 
Igen, a gyermek normatív támogatásra jogosult, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (a továbbiakban: Rendelet) 82.§ 
-a (1) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy ítélet előtt a gyermek a gyermekvédelmi 
szakellátásban nyilvántartottként szerepel. A zsebpénz folyósítható az intézmény 
költségvetésének ill. a gyermek családi pótlékának a terhére. 

  
2. kérdés: Jogosult-e zsebpénzre a szökésben lévő ideiglenes hatállyal beutalt kiskorú? 
 
Nem, a Rendelet 82.§ (3) alapján a gondozási helyéről önkényesen eltávozott (szökött) gondozott 
gyermeket a szökés időtartama alatt zsebpénz nem illeti meg. 

 
3. kérdés: Nevelőszülőnél nevelkedő 12 éves tartós nevelt gyermek zsebpénzének kiadását 
hogyan kell dokumentálni? 
 
A Rendelet 82.§ (4) alapján meghatározott zsebpénz nyilvántartólap vezetésével, melyen a 
gyermek aláírásával igazolja a zsebpénz átvételét. 
(5)  A gondozott gyermek a zsebpénze felhasználásáról maga dönt.  

 
4. kérdés: Kezdeményezheti-e a kapcsolattartást örökbeadott 8 éves kishúgával, a 16 éves 
tartós nevelt fiú? 
 
Kezdeményezheti, de a jogszabályok alapján a kapcsolatfelvételre nincs lehetősége. A Csjt. 51.§ 
(1) pontja alapján az örökbefogadott az örökbefogadó gyermekének jogállásába lép. 
A jogszabályok csak az örökbefogadottak, vér szerinti szülők megismerésére vonatkozó 
jogosultságait szabályozzák. (Csjt. 53/A, Gyvt. 53.§.) 

 
5. kérdés: Kezdeményezheti-e együttes elhelyezését a nevelőszülőnél nevelkedő 11 éves tartós 
nevelt kisöccsével, a speciális gyermekotthoni csoportban elhelyezett átmeneti nevelt 
kamaszlány? 
 
Kezdeményezheti, erre lehetősége van a Gyvt. 9.§ -ának (1) pontja alapján.  
Jelen esetben azonban nem hagyható figyelmen kívül, a két gyermek eltérő nevelési szükséglete. 
Az átmeneti nevelt kamaszlány speciális gyermekotthoni csoportban történő elhelyezésére súlyos 
pszichés, vagy disszociális tünetei alapján, illetve pszichoaktív szerek használata miatt kerülhet 
sor. A speciális gyermekotthoni csoportban részére gondoskodást, szocializációt, reszocializációt, 
valamint habilitációs, rehabilitációs ellátást kell, hogy biztosítsanak. (Gyvt. 58.§ 1.bek. ) 
A speciális ellátást a megyei/fővárosi szakértői bizottság szakvéleménye alapozta meg. 

  
A 11 éves testvérnek a Gyvt. 9.§ (1) alapján joga van az életkorához, egészségi állapotához, 
fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan állandóságot, érzelmi biztonságot 
nyújtó, teljes körű ellátásban, gondozásban részesülni. Nővérével való együttes elhelyezése nem 
a szükségleteihez igazodó ellátást biztosítaná, sőt feltételezhető, hogy személyiségfejlődésére 
kifejezetten káros lenne. Együttes elhelyezésükre, tekintettel a különböző szükségletekre, - nincs 
lehetőség.  
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Gyvt. 9.§ (1) Az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy életkorához, 
egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan 
b) gondozási helyének megváltoztatását, gyermekével, testvéreivel való együttes elhelyezését 
kezdeményezze 
 
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 105/A.§/a (2) alapján: a 
gondozási hely megváltoztatását kérheti a gyermek, a szülő , a gyermek gyámja, gondozója, a 
nevelőszülői hálózat  működtetője, valamint kezdeményezheti  a gyermekjogi képviselő, és a 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat. 
(3) A gyámhivatal a gondozási hely megváltoztatásához javaslatot kér a gyermekvédelmi 
szakszolgálattól azzal, hogy véleményezze a Gyvt. 83. §-ának (3)-(4) bekezdésének 
figyelembevételével, a gyermek gondozási helyét is. 

 
Gyvt. 83.§ (3) alapján: A gyámhivatal, a gyermek gondozási helyét hivatalból, vagy kérelemre 
megváltoztatja, ha  

a) azok a körülmények , amelyekre döntését alapozta, később lényegesen megváltoztak, 
         b) a kijelölt gondozási hely a gyermek érdekével ellentétes, 

   d) a gyermekotthon telephelye vagy a nevelőszülő lakóhelye megváltozik,  
(4) A gyámhivatal a gyermek gondozási helyét azonnali hatállyal  megváltoztatja, ha a gyermek 
érdekét korábbi gondozási helye súlyosan veszélyezteti. 
 
6. kérdés: Kezdeményezhet-e kapcsolattartást szüleivel a 12 éves tartós nevelt kiskorú? 
 
Igen, fontos azonban mérlegelni, hogy a kapcsolattartás a gyermek érdekeivel nem ellentétes-e? 
Gyvt. 7.§ (4). Ha törvény másként nem rendelkezik, a gyermeknek a szülő felügyeleti joga 
megszűnése esetén is joga van származása, vér szerinti családja megismeréséhez és - a vér 
szerinti család beleegyezése mellett – a kapcsolattartáshoz. 
A Kormányrendelet 28.§. (2) alapján: A szülővel való kapcsolattartásra irányuló kérelmet a 14. 
életévét betöltött gyermek önállóan is előterjesztheti. 

 
7. kérdés: Ki engedélyezheti a nevelőszülőtől elhelyezett kiskorú kapcsolattartását, volt 
nevelőszülője elvált házastársával? 

 
A gyámja, vita esetén a gyámhivatal.  
A Gyvt. 9. § (1) alapján: Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga különösen, 
hogy életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez 
igazodóan 
i) személyes kapcsolatait ápolhassa. 
A Kormányrendelet 140.§ (1) szerint: A gyámhivatal a gyámot a gyermek, a gondnokot a 
gondnokolt érdekében megfelelő intézkedés megtételére utasíthatja. 

 
8. kérdés: Ki dönt a fegyház büntetését töltő szülő kérelméről, melyben 6 éves kislányát hívja 
beszélőre kapcsolattartás címén? 
 
A gyámhivatal jogköre mérlegelni, hogy a találkozás a gyermek érdekében áll-e. A Gyvt. 9. § 
(1) alapján: Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy 
életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan 
i) személyes kapcsolatait ápolhassa. 
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(2) Ha az (1) bekezdés i) pontja szerinti jog gyakorlása a gyermek személyiségfejlődését 
hátrányosan befolyásolja, a szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó 
kapcsolattartási joga az e törvényben foglaltak szerint korlátozható, megvonható vagy 
szüneteltethető. 
 
A Kormányrendelet szerint: A kapcsolattartás célja, hogy 
27.§ (1) a) gyermek és a szülő, valamint más kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó 
közötti családi kapcsolatot fenntartsa, továbbá 

b) az arra jogosult szülő gyermeke nevelését, fejlődését figyelemmel kísérje, tőle telhetően 
elősegítse. 

28.§ (5). A gyámhivatal indokolt esetben előmozdítja a szabadságvesztésben, vagy előzetes 
letartóztatásban lévő szülő gyermekével való kapcsolattartását, ha ez a gyermeket nem 
veszélyezteti. Ennek érdekében a gyámhivatal a szülő kérelmére, illetve a büntetés-végrehajtási 
intézet megkeresésére – a jegyző véleményének figyelembevételével- a gyermekkel 
kapcsolatosan információkat adhat. 
 
A Rendelet előírja, hogy: 
87.§ (1) A kapcsolattartásra jogosult (továbbiakban hozzátartozó) és a gondozott gyermek 
kapcsolattartását a gyámhivatal határozata alapozza meg. Az ellátást nyújtó elősegíti a gondozott 
gyermek hozzátartozójával való folyamatos kapcsolattartást. 
(2 )A gyermekotthon, más bentlakásos intézmény  valamint a nevelőszülői hálózat működtetője a 
gondozott gyermek , illetve a hozzátartozó kérésére indokolt esetben gondoskodik  a gyermeknek 
a hozzátartozóhoz történő el- és visszakíséréséről. A szüleivel való kapcsolattartást elő kell 
segíteni abban az esetben is, ha a szülő előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés 
büntetését tölti, feltéve, hogy ez megfelel a gyámhivatal döntésének. 
(8) Ha a kapcsolattartás kérdésében vita merül fel, a hozzátartozó és a gyám között, a gyám 
köteles a gyámhivataltól döntést kérni. 

 
9. kérdés: A bíróság mindkét szülőt megfosztotta a szülői felügyeleti jogától, az anyát azonban a 
kiskorú érdekében feljogosította a kapcsolattartásra. Örökbe adható-e, az ily módon tartós 
nevelésbe vett 6 éves kiskorú? 
 
Nem adható örökbe, a bírósági határozat ugyanis jogot biztosít az anyának a kapcsolattartásra, 
ezzel ellentétes döntés lenne az örökbefogadás engedélyezése. 

 
Csjt. 92.§  (3) alapján:  Kivételesen indokolt esetben, a gyermek érdekében  azt a szülőt is fel 
lehet jogosítani  a gyermekkel való kapcsolattartásra, akinek a szülői felügyeleti jogát a bíróság  
megszüntette, vagy akinek szülői felügyeleti joga  a 48.§ (3) bek. alapján szűnt meg 
(hozzájárulás örökbefogadáshoz), és a gyermek örökbefogadására nem került sor.  Erről a szülői 
felügyeletet megszüntető bíróság, vagy – ha a gyermeket tartós nevelésbe vették, a gyámhivatal 
dönt. 

 
10. kérdés: Szabályozható-e a gyermek telefonon történő kapcsolattartása a házirendben oly 
módon, hogy az csak a nap bizonyos óráiban (pl. délután 16-18 óra között, maximum 5 percben) 
lehetséges? 

 
Igen, az életszerűség szabályainak figyelembevétele mellett. (Minden gyermeknek biztosított 
legyen megfelelő időtartam, és olyan napszakban, amikor a gyermekek vélhetően otthon 
tartózkodnak.)  
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A telefonon való kapcsolattartást a házirendben szükséges szabályozni, az érintettek tájékoztatása 
mellett. 
A Rendelet előírja: 
87. § (1) A kapcsolattartásra jogosult (továbbiakban hozzátartozó), és a gondozott gyermek 
kapcsolattartását a gyámhivatal határozata alapozza meg. Az ellátást nyújtó elősegíti a gondozott 
gyermeknek a hozzátartozójával való folyamatos kapcsolattartását. 
(2) A kapcsolattartás formái különösen 
d) telefonkapcsolat. 
(6) A levelezés  és a telefonkapcsolat lehetőségeinek biztosítása során az ellátást nyújtó a 
levéltitokhoz, illetve a magántitokhoz  való jog biztosításával jár el. 
(7) A hozzátartozó a kapcsolattartás során köteles  az ellátást nyújtó személlyel, illetve az ellátást 
nyújtó intézmény munkatársaival a gondozott gyermek érdekét szolgáló módon együttműködni, 
és az intézmény házirendjét betartani. 

 
11. kérdés: Korlátozható-e a nevelőszülő (gyám) kérésére a szülő kapcsolattartási joga arra 
hivatkozással, hogy ő 50 km-rel távolabb költözött, és számára megterhelő a hetenkénti 
utaztatása a gyermeknek, a kapcsolattartás korábbi helyszínére? 

 
Nem korlátozható. A kapcsolattartást a gyámhivatal határozata alapozza meg, mely rendelkezik a 
kapcsolattartás gyakoriságáról, helyszínéről. A határozatban foglaltakat, a gyám egyéni érdekeire 
hivatkozva önkényesen nem módosíthatja. Joga van kérni a kapcsolattartás újraszabályozását a 
kapcsolattartás helyszínére vonatkozóan, de semmiképpen sem a gyakoriság tekintetében. 
 
Gyvt. 53.§ (1) Otthont nyújtó ellátás keretében biztosítani kell az ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek számára 
b) a családi környezetébe történő visszahelyezését előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását 
segítő családgondozást, vagy ha ez nem lehetséges, örökbefogadásának elősegítését 

 
A Rendelet szerint: 
87.§ (1) A kapcsolattartásra jogosult (továbbiakban hozzátartozó), és a gondozott gyermek 
kapcsolattartását a gyámhivatal határozata alapozza meg. Az ellátást nyújtó elősegíti a gondozott 
gyermek hozzátartozójával való folyamatos kapcsolattartást. 
(4) a gyermekotthon, más bentlakásos intézmény, valamint a nevelőszülői hálózat működtetője,  
a gondozott gyermek , illetve hozzátartozó kérésére indokolt estben  gondoskodik a gyermeknek 
a hozzátartozóhoz  történő  el és visszakíséréséről. 
(8) Ha a kapcsolattartás kérdésében vita merül fel a hozzátartozó és a gyám között, a gyám 
köteles a gyámhivataltól döntést kérni. 

 
 

12. kérdés: Szüneteltethető-e a szülő kapcsolattartási joga a helyettes szülőnél élő 9 éves 
gyermek kérelmére, miszerint a szülő rendszeresen részegen érkezik és mindig akkor, amikor 
neki éppen jó programja lenne a patronálójával? 

 
Kapcsolattartási joga nem szüneteltethető az átmeneti gondozás időtartama alatt, de korlátozás 
kérhető. 
A helyettes szülőnél való elhelyezés átmeneti gondozási forma, elrendelésére a szülő egészségi, 
életvezetési problémái, illetve indokolt távolléte, akadályoztatása miatt kerülhet sor, amikor a 
gyermek nevelése saját családjában nem megoldott. Az átmeneti gondozás, az alapul szolgáló ok 
fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tarthat. (Gyvt. 45.§)  
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A kapcsolattartási jogosultsága azonban a szülőnek az átmeneti gondozás időtartama alatt sem 
korlátlan, jelen esetben a helyettes szülővel történt megállapodása alapozza meg, melyet köteles 
betartani (megbeszélt időpontban, megfelelő állapotban megjelenni). 
Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza, 
értesíteni kell a gyámhivatalt a szükséges intézkedések megtétele céljából, az átmeneti gondozás 
időtartamának letelte előtt is. (Gyvt. 47.§ (4) a) pontja) 
 
A Gyvt. 49.§ (1) szerint: A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását – a 
működtető által készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján – saját háztartásában biztosítja. 
Gyvt.33.§.  Személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra 
jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet tájékoztatni kell  
c) 50. és 57.§ -ok szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásnál a (továbbiakban: bentlakásos 
gyermekintézmény), valamint a 49. és 54.§ -ok szerinti személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásnál, az ellátásra jogosult gyermek, fiatal felnőtt és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, 
különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről, 
34.§ (2) és a 33.§ (2) bek. c) pontjában meghatározott ellátások során elő kell segíteni, hogy a 
kapcsolattartásra jogosult a gyermekkel kapcsolatot tartson fenn. A kapcsolattartásra jogosult a 
gyermeket a bentlakásos gyermekintézmény házirendje, illetve a nevelőszülői hálózatot 
működtetővel történt előzetes egyeztetés szerint látogathatja. 
 
A Rendelet szerint: 
56.§ (1) Az átmeneti gondozást nyújtó személy, vagy intézmény elősegíti a gyermeknek a 
szülővel való kapcsolattartását. 
(2) A szülő  az átmeneti otthon házirendje, illetve  a helyettes szülővel  történt megállapodás 
szerint látogathatja meg, illetve viheti el  a gyermeket, és élhet a kapcsolattartás egyéb formáival  
(levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás, csomagküldés) 

 
13. kérdés: Sérti-e a szülői kapcsolatok nélküli átmeneti nevelt kiskorú bármilyen jogát is az 
időszakonkénti (húsvét, karácsony) patronáltatása? 

  
Az első kérdés, ami felmerül a probléma kapcsán, hogy miért van átmeneti nevelt státuszban egy 
szülői kapcsolatokkal nem rendelkező kiskorú, miért nem került sor tartós nevelésbe vételére? 
Második kérdés: mit is takar a patronálás fogalma? 
A patronálás a köztudatban mai napig létező fogalom, annak ellenére, hogy egyetlen 
gyermekvédelmi jogszabály sem rendelkezik róla. A hatályos jogi szabályozás oldaláról tehát 
nem lehet megközelíteni a kérdést. 
A gyermek érdekét szolgálja-e ez a típusú kapcsolat? 
A válasz előtt az alábbiakat érdemes fontolóra venni: 

• A patronálás során nem a gyermek választ patronálót magának, hanem többnyire kész 
helyzet elé van állítva. 

• Milyen felelősség terheli a patronálót a patronálás során?  
• Mi a patronáló motivációja?  Ha tartós és komoly elhatározás áll szándéka mögött, 

akkor miért nem nevelőszülőként kapcsolódik be?          
• A patronálás hagyományos formájában a patronáló szabja a kereteket, nem a gyermek 

érdeke áll a középpontban (a patronáló akkor jelenik meg, amikor ideje, lehetősége, 
kedve van). 

A nézetek megoszlanak a tekintetben, hogy azoknak a gyermekeknek az esetében, akiknek 
semmiféle kapcsolata nincs hozzátartozóikkal, a patronálás jó-e, vagy sok esetben többet árt, 
mint használ. A patronálás esetében nem a segítő szándékú tartalommal, hanem a formával van 
probléma. Célszerűbbnek tűnik intézményvezetői szinten megállapodást kötni civil 
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szervezetekkel, amelyeknek tagjai hasonló jellegű támogatás, és segítés mellett kötelezték el 
magukat. Ebben az esetben a gyermekek oldaláról, az intézményvezető személyében biztosított 
az a kontroll funkció, ami garancia lehet arra, hogy valóban a gyermekek egyéni igényét, 
szükségleteit figyelembevevő kapcsolatok alakuljanak ki. Ezek a kapcsolatok nem egy-egy  
gyermek és egy-egy felnőtt kizárólagos viszonylatában, hanem sokkal inkább a két közösség  
tagjai között jönnek létre, semmiféle többlet illúziót nem keltve a gyermekben. 
 
13+1. kérdés: Jelenti-e a gyermekjogi képviselő irat betekintési joga a teljes iratanyag 
elvitelének, esetleges másolatban való kikérésének lehetőségét? 
 
A gyermekjogi képviselőt megilleti az irat betekintési jog, az iratok elvitele azonban nem! 
Másolatot készíthet az üggyel kapcsolatos dokumentumokról, de nem a szolgáltató költségére. 

 
Gyvt.11/A§ (3) A gyermekjogi képviselő jogosult a gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenységet végző működési területén tájékoztatást, iratokat, információkat kérni, 
és a helyszínen tájékozódni. A gyermekjogi képviselő köteles a gyermek személyes adatait az 
adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni. 

 
Az 1/2004. (I.5.) EszCsM rendelet 5.§ alapján: A szolgáltató gondoskodik arról , hogy a 
képviselő 

d) a vonatkozó iratokba, dokumentációkba betekinthessen. 
 
 

Mit tenne a gyermekjogi képviselő? 
 
1. esetben: Ha azzal a keresné meg egy 51 éves nagymama, hogy pusztán anyagi okból nem 
tudja vállalni 5 éves unokája nevelését, akinek szülei börtönbüntetésüket töltik? 
Két megoldási lehetőség is kínálkozik a probléma megoldására. 
Mindkét esetben fő szempont, hogy a gyermek a nagymama gondozásában maradjon. 

a) amennyiben a gyermek a nagymamánál került elhelyezésre, a nagymama jogosult 
emelt összegű rendszeres gyermekvédelmi támogatásra, 

b) a nagymama nevelőszülőként vállalja unokája nevelését. (Kivételes esetben lehetőség 
van anyagi okból is a szakellátási rendszerbe kerülésre. 

 
Vonatkozó jogszabályok: 
1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról: 
67.§ A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a 
társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és 
erkölcsi fejlődéshez szükséges. 
 
Gyvt. 6.§ (1) A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, 
egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi könyezetében történő  
nevelkedéséhez. (2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában 
történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető 
helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének 
megteremtéséhez. 
 
Gyvt.7.§ A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben 
meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból 
fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. 
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Gyvt. 19.§ (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás célja a szociálisan hátrányos 
helyzetben lévő családok anyagi támogatása, a gyermek családi környezetben történő 
elősegítése, illetve a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése érdekében. 

(8) A 19.§-ban meghatározott feltételek fennállása esetén emelt összegű rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás illeti meg, azt az adóköteles jövedelemmel nem rendelkező, 
tartásra köteles, nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres 
pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesülő hozzátartozót, akit a gyámhivatal a 
gyermek gyámjául rendelt. 
54.§ (1) Nevelőszülő az a huszonnegyedik életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen 
előéletű személy lehet, aki 
 a) a gondozásba helyezett gyermeknél legalább tizennyolc, legfeljebb negyvenöt évvel 
idősebb, 
c) a külön jogszabályban meghatározott felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt vett. 
Az a) pontban meghatározott korhatárra és a c) pontban meghatározott felkészítő tanfolyam 
elvégzésére vonatkozó rendelkezéstől – a külön jogszabályban foglaltak szerint- a gyermek 
érdekében kivételesen el lehet tekinteni. 

------------------- 
 
 
2. esetben: Ha az öt átmeneti nevelt testvért nevelő nevelőszülő és az általa nevelt gyermekek 
édesanyja, azzal fordulna hozzá, hogy az anya szeretné, ha a még általa nevelt 4 éves kisfiát 
(féltestvére az öt átmeneti nevelt gyermeknek) a nevelőszülő nevelné, amíg ő hosszabb 
kórházi kezelésre megy? 
A Gyvt. rendelkezése értelmében átmeneti gondozásban lehet részesíteni a gyermeket, a szülő 
egészségi körülményeire való tekintettel. 
Jelen esetben erre akkor van lehetőség, ha a nevelőszülő helyettes nevelőszülői feladatokat is 
ellát, és erre működési engedélye is van. Nevelőszülő (hagyományos), helyettes szülő – saját 
gyermekeit is beszámítva – legfeljebb 5 gyermek gondozását láthatja el, amitől indokolt 
esetben el lehet térni. 
 
A Gyvt. 49.§ (3) alapján: A helyettes szülő egyidejűleg – saját gyermekeit beszámítva- 
legfeljebb 5 gyermek gondozását végezheti. 
(6) Különösen indokolt esetben a helyettes szülő kérelmére, vagy beleegyezésével a (3) 
bekezdésben meghatározott gyermeklétszámtól – a gyermekek érdekében - el lehet térni.  
54.§ (10) Különösen indokolt esetben a nevelőszülő kérelmére, vagy beleegyezésével az (5)-
(8) bekezdésben meghatározott gyermeklétszámtól – a gyermek érdekében – el lehet 
tekinteni. (Saját gyermekeket is beszámítva: nevelőszülő –5 fő, hivatásos nevelőszülő –8 fő 
speciális hivatásos nevelőszülő – 5 fő.) 
 
Gyvt. 55.§ (4)  A nevelőszülő, az alapfeladatok ellátásán túl, a működtető hozzájárulásával: 
c) elláthatja a helyettes szülői feladatokat, feltéve, hogy személyében, valamint 
körülményeiben alkalmas e feladatok végzésére, és a működtető biztosítja számára a speciális 
szakmai támogatást. 
 
A 259/2002. (XII.18.) Kormány rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói 
engedélyről kimondja: 
3.§ (2) A működési engedély kiadásáról a fenntartó kérelmére:  
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b) helyettes szülői hálózat, nevelőszülői hálózat, külső férőhelyen biztosított utógondozói 
ellátás esetén, a működtető székhelye szerint illetékes megyei, fővárosi gyámhivatal a kérelem 
beadását követő 30 napon belül határoz. 
(5)A különböző formájú, típusú szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén a jogszabályi 
feltételek teljesítését külön kell vizsgálni. 

------------------ 
 
3. esetben: Ha a 15 éves tartós nevelt fiú azzal keresné meg a gyermekjogi képviselőt, hogy 
szeretné megtalálni, megismerni vér szerinti szüleit, ebben azonban nevelőszülője, illetve a 
nevelőszülői és gyámi tanácsadó nem ért vele egyet? 
 
A gyermeknek joga van kezdeményezni vér szerinti szüleinek megismerését. 
Amennyiben ezzel gyámja nem ért egyet, a gyermeket a gyámhivatalhoz kell irányítani. 
 
Gyvt. 7.§ szerint: Ha törvény másként nem rendelkezik, a gyermeknek a szülő felügyeleti 
joga megszűnése esetén is joga van származása, vér szerinti családja megismeréséhez és - a 
vér szerinti család beleegyezése mellett,- a kapcsolattartáshoz. 
A Kormányrendelet szerint: 
28.§(2) A szülővel való kapcsolattartásra irányuló kérelmet a 14. életévét betöltött gyermek 
önállóan is előterjesztheti. 
(3) …A gyám és a gyermek közötti vita esetén a gyámhivatal dönt. 

---------------- 
 
4. esetben: Ha elhelyezési tanácskozásra kap meghívást a gyermekjogi képviselő, és az iratok 
előzetes tanulmányozása során azt derítené ki, hogy a korábban együtt nevelkedő tartós nevelt 
testvérek közül (1, 3, és 6 évesek), az elsőt örökbefogadókhoz, a másodikat nevelőszülőkhöz, 
a harmadikat különleges gyermekotthonban kívánják elhelyezni? 
  
Sérül a gyermekek alapvető joga, mely szerint: 
Gyvt. 7.§ (1)A gyermek szüleitől, vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben 
meghatározott esetekben és módon választható el. 
9.§ (1) Az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermeknek joga különösen, hogy 
életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan  
a) állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű gondozásban részesüljön. 
 
A gyermekek gondozási helyének megváltoztatásához szükséges a megyei/fővárosi szakértői 
bizottság véleménye. A gyermekjogi képviselőnek, a szakértői bizottság javaslatát kell 
áttanulmányoznia, elsődlegesen abból a szempontból, hogy milyen indokok alapján történik a 
testvérek szétválasztása.  
 
A testvérek szétválasztására, ugyanis csak abban az esetben van lehetőség, ha ez kifejezetten 
az érdekükben történik, egyéni szükségleteik alapján indokolható. Felmerül az a kérdés, hogy 
valamelyik gyermeknek érdeke-e, hogy testvéreitől külön kerüljön elhelyezésre?  
Jelen esetben feltételezhető, hogy a harmadik gyermek esetében a szükségletekhez igazodó 
ellátás csak különleges gyermekotthonban biztosítható, tehát a gondozási hely 
megváltoztatása megalapozott. A másik két gyermek szétválasztása azonban továbbra sem 
tűnik indokolhatónak. 
 
A gyermekek egyéni elhelyezési tervében foglaltakat a szakértői bizottság véleménye 
alapozza meg. Az egyéni elhelyezési tervet a gyámhivatal nem módosíthatja, legfeljebb újabb 
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terv készítését rendelheti el. Amennyiben az újabb tervben foglaltakkal sem ért egyet, az 
országos gyermekvédelmi szakértői bizottság véleményét kérheti. 
  
Az elhelyezési tárgyaláson, amennyiben semmilyen elfogadható indokkal nem támasztható 
alá, és mégis olyan javaslat születne, amely a testvérek szétválasztásával jár, a gyermekjogi 
képviselő észrevételt tesz az egyéni elhelyezési tervvel kapcsolatosan. (Külön vélemény 
rögzítése.) Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa eljárását kezdeményezheti, a jogsértő 
helyzet mielőbbi felszámolása érdekében. 
 
Gyvt. 83.§ (1)A gyámhivatal a nevelésbe vétel évenkénti – három éven aluli gyermek 
esetében félévenkénti-  felülvizsgálata során dönt az egyéni elhelyezési terv fenntartásáról 
vagy módosításáról, illetve a gyermek, gondozási helyének megváltoztatásáról, melyhez 
szükség szerint kikéri a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság véleményét. 
(3) a gyámhivatal a gyermek, gondozási helyét hivatalból, vagy kérelemre megváltoztatja, ha  

a) azok a körülmények, amelyekre elhelyezési döntését alapozta, később lényegesen 
megváltoztak, 

b) a kijelölt gondozási hely a gyermek érdekével ellentétes, 
c) a gyermekotthon telephelye vagy a nevelőszülő lakóhelye megváltozik, és ezért a 

gyermek nevelését az addigi ellátási formában már nem lehet, vagy megfelelő módon 
nem lehet biztosítani. A gyámhivatal a gondozási hely megváltoztatásáról soron kívül 
határoz. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható. 

 
82.§ (3) Az elhelyezés során figyelemmel kell lenni  a gyermek: 

a) életkorára, egészségi állapotára, neveltségi szintjére, 
b) testvéreivel való együttes elhelyezésére. 

 
A Kormányrendelet szerint: 
105/A. § A gyámhivatal a gyermek gondozási helyét kérelemre, valamint a nevelésbe vétel 
évenkénti – a három éven aluli gyermek esetében félévenkénti- felülvizsgálata során 
hivatalból megváltoztathatja. A gyámhivatal a kérelemre indult eljárást felülvizsgálatnak 
minősítheti. 
(5) Az új gondozási hely meghatározása során a gyámhivatal a 103-105.§-ban foglaltak 
szerint jár el.  
103.§(4) A gyermekvédelmi szakszolgálat a javaslatát az egyéni elhelyezési terv 
elkészítésével egyidejűleg az általa összehívott  elhelyezési értekezleten, a megyei/fővárosi, 
illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottság véleményére alapozva alakítja ki. 
104.§ (4) A tartósan beteg vagy fogyatékos, valamint kora miatt  sajátos szükségletekkel bíró 
gyermek számára különleges ellátást biztosító gondozási helyet kell kijelölni.   
106.§ (4) Amennyiben a gyámhivatal az egyéni elhelyezési tervet nem fogadja el, azt nem 
módosíthatja, hanem - megjelölve a mérlegelés szempontjait – újabb terv elkészítését rendeli 
el. Ha az újabb tervet sem tartja elfogadhatónak, a gyámhivatal tárgyalást tart, és az országos 
gyermekvédelmi szakértői bizottság véleményének kikérését követően az elhelyezési tervet 
módosítja. 

------------------- 
 
 
5. esetben: Ha a 16 évesen házasságot kötött, majd 17 évesen elvált 2 gyermekes (1éves fiú, 2 
éves lány), 19 éves volt átmeneti nevelt, azzal keresné meg a gyermekjogi képviselőt, hogy 3 
napja utcára került gyermekeivel, mert a levelező tagozatos gimnázium mellett vállalt 
munkájával keresett pénzéből, nem tudta az albérletet fizetni? 
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Az 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról kimondja: 
67.§ A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a 
társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és 
erkölcsi fejlődéshez szükséges. 
 
Két megoldási mód is kínálkozik a probléma kezelésére: 

a) az alapellátás keretein belül, 
b) szakellátás keretein belül. 

 
Az alapellátás keretében nyújtható segítség gyorsabban, rugalmasabban elérhető. 
A legfontosabb, az azonnali elhelyezés, ez történhet: 

• családok átmeneti otthonában, 
• helyettes szülőnél.  

Tájékoztatni kell emellett a fiatal felnőttet azokról a pénzbeli támogatásokról, melyeknek 
igénybevételére jogosult (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, gyermektartásdíj 
megelőlegezése). 
 
Második lehetőségként kínálkozik, hogy a fiatal felnőtt kérje utógondozói ellátását és 
gyermekeivel való együttes elhelyezését a szakellátás rendszerében. 
 
Utógondozói ellátásra való jogosultságát alátámasztja, hogy önálló életvitelre képtelen, 
valamint a nagykorúvá válásával került sor átmeneti nevelésének megszüntetésére 
(házasságkötéssel nagykorú lett). Amennyiben az otthonteremtési támogatást igénybe vette, 
csak rendkívüli élethelyzetben jogosult utógondozói ellátásra. 
Az eset megoldása során felmerül még egy kérdés, mégpedig a két gyermek édesapjának a 
szerepe. Bekapcsolható-e valamilyen módon a probléma megoldásába? 
 
Gyvt.6.§ (1) A gyermeknek joga van a testi , értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, 
egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő 
nevelkedéshez. 
(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő 
nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, fejlődését veszélyeztető helyzet 
elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, valamint önálló életvitelének  
megteremtéséhez. 
7.§ A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben 
meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból 
fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. 
 
Gyvt. 51.§ (1) Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában 
együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha elhelyezésük hiányában lakhatásuk nem 
lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől. 
Gyvt. 53.§ (4) Az utógondozói ellátás keretében kell lakhatást, és szükség szerint további 
ellátást biztosítani azon átmeneti, vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőttnek, akinek 
utógondozói ellátását a gyámhivatal elrendelte. 
Gyvt. 57.§ (2) A gyermekotthon befogadja: 
a) az utógondozói ellátásban  részesülő fiatal felnőtt gyermekét, 
 
A Rendelet szerint: 
92.§ (1) Az utógondozói ellátását a fiatal felnőtt 24. életévének betöltéséig kérheti.    
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115.§ (1) A gyermekotthon befogadja azt a fiatal felnőttet, akinek  befogadását előzetesen 
nyilatkozatban vállalta, és utógondozói ellátását a gyámhivatal elrendelte, és az ellátás 
biztosítójaként a gyermekotthont jelölte meg. 
(2)A gyermekotthon a fiatal felnőtt kérelmére befogadhatja annak gyermekét. Saját 
gyermekre vonatkozóan egyebekben a 103.§ (2)-(5) bekezdéseit értelemszerűen kell 
alkalmazni. Gyermek esetében a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges az 
elhelyezéshez - ennek jelentősége akkor van, ha nem az ellátást igénylő, a törvényes 
képviselő. Befogadásról a törvényes képviselőt azonnal értesíteni kell. A gyermek számára a 
gyermekotthon a működtető hozzájárulásával átmeneti gondozás keretében teljes körű ellátást 
nyújt. Fiatal felnőtt gyermeke gondozásában részt vesz.  

--------------- 
 
6. esetben: Ha a gyermekotthon speciális csoportjában tett látogatása során a gyermekjogi 
képviselő azt tapasztalná, hogy ott két 10 éves fiút is gondoznak a gyermekotthon ,,normál” 
részlegéből? 
 
Alapvető joga sérül a gyermekeknek azáltal, hogy nem a szükségleteiket figyelembe vevő 
ellátást kapják, valamint, hogy fejlődésüket veszélyeztető környezeti hatásoknak vannak 
kitéve. 
Speciális csoportban történő elhelyezés csak a megyei/fővárosi szakértői bizottság 
szakvéleményére alapozott gyámhivatali határozat alapján lehetséges. A gyermekotthonon 
belül a speciális részleg külön gondozási helyként jelenik meg, önálló szakmai programmal. 
A gyámot/ intézményvezetőt nem illeti meg a gondozási hely megváltoztatásának joga, mivel 
az, gyámhivatali hatáskörébe tartozó döntés. A speciális csoportban történő elhelyezés a 
gyermekek szükségletével, érdekével ellentétes, személyiségfejlődésüket súlyosan 
veszélyezteti. 
Amennyiben a gyám úgy ítéli meg, hogy a gyermekek speciális nevelési szükségletűek, 
kezdeményeznie kell vizsgálatukat a szakértői bizottságnál, majd a javaslat alapján a 
gondozási hely megváltoztatását a gyámhivatalnál. Speciális csoportba csak 12. életévét 
betöltött gyermek helyezhető el, illetve kivételesen indokolt esetben 10 éves kortól. 
A gyermekjogi képviselő kezdeményezi az intézményvezetőnél a gyermekek azonnali 
visszahelyezését eredeti gondozási helyükre. 
 
Gyvt. 9.§ Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy életkorához, 
egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan  
a) állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban .......  
részesüljön, 
A Rendelet 75.§ (2) szerint: A teljes körű ellátás keretében a gondozott gyermek számára  
b) testi, értelmei, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítő, életkorának, egészségi állapotának és 
egyéb szükségleteinek megfelelő – a 83-84.§-okban meghatározott ellátást kell nyújtani. 

------------------ 
 
 
7. esetben: Ha a civil szervezet által működtetett nevelőszülői hálózat (5 fő) valamennyi 
nevelőszülőjénél azt tapasztalja a gyermekjogi képviselő, hogy a gyerekek iratanyaga a 
működtető központi irodájában van elhelyezve? 
 
A nevelőszülő a törvény alapján minden, a nála elhelyezett gyermekkel kapcsolatos 
iratanyagot kezelhet. A gyermek érdekével kifejezetten ellentétes, szükségleteihez igazodó 
ellátását veszélyeztetheti, ha az őt nevelő személy nem rendelkezik a szükséges 
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információkkal (pl. egészségi állapot, tanulási zavarok, kapcsolattartás szabályozása, stb.). 
A nevelőszülőnek minden dokumentációval rendelkeznie kell, amely a központi iroda 
rendelkezésére áll a gyermek befogadásától kezdődően. A nevelőszülőnél kell, hogy legyenek 
a gyermek hivatalos (eredeti) dokumentumai is (hatósági igazolvány, közgyógyellátási 
igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, stb.). 
 
A Gyvt. 135.§ (1) a k) pontban nevesíti a helyettes szülőt és nevelőszülőt, mint adatkezelésre 
jogosultakat. 

--------------- 
  
8. esetben: Ha a gyermekjogi képviselőt olyan védelembe vételi tárgyalásra hívják 
szeptember 6-án, ahol az eljárás kezdeményezésének oka, hogy a 16 éves kiskorú a balatoni 
nyaralás ideje alatt bukósisak nélkül vezetett segédmotoros kerékpárt közúton? 
 
A rendőrség kiskorúak szabálysértése esetén tájékoztatást küld a gyermek lakóhelye szerint 
illetékes gyermekjóléti szolgálatnak. A gyermekjóléti szolgálat munkatársai a kiskorú 
körülményeit figyelembe véve döntenek a további lépésekről (pl. családlátogatás stb.). 
Amennyiben egyedi esetről van szó, és a kiskorú fejlődését semmilyen körülmény nem 
veszélyezteti, feltételezhetően nem indokolt hatósági intézkedés kezdeményezése. Védelembe 
vétel elrendelése akkor indokolt, ha az alapellátás önkéntes igénybevételével a gyermek 
veszélyeztetettsége nem szüntethető meg. A jogszabályi rendelkezések alapján, a védelemre 
vétel abban az esetben is elrendelhető, ha a fiatalkorú szabálysértést követett el. Ez azonban 
értelemszerűen függ a szabálysértés típusától és súlyosságától. 
A védelembe vétel elrendeléséről az önkormányzat jegyzője dönt, a gyermekjóléti szolgálat 
javaslatának figyelembevételével. 
 
Gyvt. 68.§ (1) Ha a szülő vagy más törvényes képviselő, a gyermek veszélyeztetettségét az 
alapellátás önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan 
feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis 
biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. 
(2) A települési önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának 
figyelembevételével- védelembe veheti továbbá a: 

a) szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút. 
--------------- 

 
 
9. esetben: Ha a nevelőszülőnél nevelkedő 14 éves kislány azzal keresné meg a gyermekjogi 
képviselőt, hogy a vele 5 évig együtt nevelkedő ,,mostoha” testvéreivel (12 évesek),akik 2 
hónapja hazakerültek szüleikhez,  szeretné felvenni a kapcsolatot? 
 
A gyermeknek joga, hogy ápolhassa személyes kapcsolatait, jelen esetben azonban a két 
„mostoha” testvér szülője/ törvényes képviselője az, aki információs helyzetben van. 
Amennyiben ő nem támogatja a kapcsolat felvételét, a gyermekek lakcíme nem adható ki, a 
kapcsolatfelvételre nincs lehetőség. A kapcsolat felvételét a gyermekek utógondozását ellátó 
gyermekjóléti szolgálaton keresztül lehetne kezdeményezni. 

------------------- 
 
10. esetben: Ha a nevelőszülő azzal keresné meg a gyermekjogi képviselőt, hogy a szomszéd 
településen történt ügyintézése során a nevelt gyermekei részeg nagybátyja a polgármesteri 
hivatal udvarán lökdösni kezdte, és ,,vérszívó nevelőszülőnek” titulálta, aki a nevelt 
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gyerekekből él? A kivonult rendőrök a férfit hazakísérték, neki meg azt mondták, nincs mit 
tenni, sajnos a csa1ádtagok részéről nem ez volt az első atrocitás. 
 
Az első felmerülő kérdés, hogy az ügy kapcsán a gyermekeket érte-e valamilyen jogsérelem? 
Amennyiben nem, a gyermekjogi képviselő tanácsot adhat a nevelőszülőnek, de eljárni az 
ügyben nincs jogalapja. 
A nevelőszülő, amennyiben a nevelésében lévő gyermekek ügyét intézte, közfeladatot látott 
el, a rendőröknek az atrocitás kapcsán eljárást kellett volna kezdeményezni a részeg nagybácsi 
ellen. A nevelőszülő az esetet haladéktalanul jelentse a működtetőnek. 
 
Gyvt.14.§ (7) A gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatott   
a) nevelő, gyermekfelügyelő, gondozó, helyettes szülő vagy nevelőszülő, családgondozó, 
utógondozó, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, a gyermek ill. a fiatal 
felnőtt közvetlen gondozása és utógondozása során hivatalból jár el, és e tevékenységével 
kapcsolatban  a büntetőjogi védelem szempontjából  közfeladatot ellátó személynek minősül. 

----------------- 
 
11. esetben: Ha a 12 éves kislány arról számolna be a gyermekjogi képviselőnek, hogy titok 
könyvébe írt verseit nevelőszülője, aki magyar tanár, az ő tudta nélkül elküldte a „Mi”-
Magazinnak? 

A nevelőszülő a gyermek alapvető jogát sértette meg azáltal, hogy tudta és beleegyezése 
nélkül elolvasta titok könyvét, valamint, hogy a gyermek hozzájárulása nélkül publikálásra 
bocsátotta. Hibát követetett el a kötet szerkesztője is, hiszen nem rendelkezett semmiféle 
hozzájárulással a versek szerzőjétől azok közzétételére. 

A gyermekeknek joguk van a magánéletre, ami azt is  jelenti, hogy  leveleiket, írásaikat nem 
lehet önkényesen felbontani elolvasni (kivéve ha indokolt esetben ezt jogszabály lehetővé 
teszi).  

1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról: 
59.§ (1) A Magyar  Köztársaságban mindenkit megillet  a jó hírnévhez, a magánlakás 
sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és személyes adatok védelméhez való jog. 
 

1991. évi LXIV. tv. – A Gyermek jogairól szóló Egyezmény, 16. cikk: 

Gyermeket nem szabad alávetni magánéletével, családjával, lakásával vagy levelezésével 
kapcsolatban önkényes, vagy törvénytelen beavatkozásnak, sem pedig becsülete, vagy jó 
hírneve elleni jogtalan támadásnak. Ilyen beavatkozás, vagy támadás ellen a gyermeket 
megilleti a törvény védelme. 

Gyvt. 11.§ (2)  A gyermeki jogok védelme  minden olyan természetes  és jogi személy 
kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével  
foglalkozik. 
 
A Rendelet 87.§ (6) bekezdése a családi kapcsolatok fejezetében nevesíti a gyermek 
magántitokhoz való jogát, mely szerint: A levelezés és telefonkapcsolat lehetőségének 
biztosítása során az ellátást nyújtó a levéltitokhoz, illetve magántitokhoz való jog 
biztosításával jár el. 

A magántitokhoz való jog, alapjog, ezt az Alkotmány is rögzíti.  
A nevelőszülő tehát, akire a gyermek gondozása, nevelése lett bízva, eljárásával a gyermek 
alkotmányos jogát sértette meg.  
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Tanácsos alapos konzultációt folytatni a panaszt tevő gyermekkel, hogy az eset egyedi volt-e, 
merülnek-e fel más problémák is a nevelőszülővel való kapcsolatában, történt-e már korábban 
is hasonló eset. Mindenképpen elgondolkodtató, hogy a kiskorú a gyermekjogi képviselő 
segítségét kérte, és úgy ítélte meg, hogy nem képes a felmerült konfliktust egymaga rendezni 
nevelőszülőjével (nevelőszülői tanácsadó, gyámi-gondozói tanácsadó, – miért nem fordult 
hozzájuk?). Fontos megtudni, hogy mi a gyermek motivációja a jelzéssel kapcsolatosan.  
 
Az eset megbeszélése során két megoldási út vázolódik fel, a választás csak a körülmények 
alapos mérlegelése után dönthető el: 
 
1) Jelzéssel élni a működtető és gyám (amennyiben nem a nevelőszülő a gyám) felé a 
történtekről, tájékoztatási jelleggel, valamint hasonló esetek elkerülése érdekében. 
2) Amennyiben feltételezhető a nevelőszülő alkalmatlansága feladatai ellátására, a működtető 
vizsgálatát kezdeményezni, valamint tájékoztatni a gyámhivatalt, ha a nevelőszülő gyámi 
feladatokat is ellát. 

----------------- 
 
 
12. esetben: Ha az örökbefogadást közvetítő civil szervezet képviselője azzal keresné meg a 
gyermekjogi képviselőt, hogy patronáló szülőt tudna javasolni egy 12 éves tartós nevelt 
gyermeknek, aki nevelőszülőnél/lakásotthonban nevelkedik? 
 
A civil szervezet jogosulatlanul kezeli a gyermek adatait. Honnan jutott hozzá? Ki szolgáltatta 
ki azokat? Tartós nevelt gyermek nyílt örökbeadására nincs lehetőség, valamint civil 
szervezet az örökbefogadási eljárásban nem vehet részt. A gyermekjogi képviselő feladata 
elkérni  a civil szervezet működési engedélyét, majd  tekintettel arra, hogy örökbefogadással 
foglalkozó szervezetek működési engedélyét a szakminisztérium adja ki, tájékoztatni kell a 
minisztériumot  a  jogellenes működéssel kapcsolatosan. 
 
Felmerül a kérdés a gyermek jogát illetően, mely szerint joga van örökbefogadó családba 
kerülni? A Gyvt. 7.§ (2) szerint: Joga van, de ez nem történhet jogszabályellenesen. 

------------------------ 
 

13. esetben: Ha a gyermekjogi képviselő kötelező továbbképzésén az egyik oktató a „Mi”- 
Magazinból olvas fel névvel, gondozási hely megjelöléssel egy gyermek naplójából? 
 
Hozzájárulás kérdése: amennyiben a gyermek és törvényes képviselője hozzájárulását adta a 
publikáláshoz a fenti személyes adatokkal, az oktató nem követ el jogsértést a felolvasással. 

----------------------- 
 
 

Esettanulmányok 
 
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a gyermeki jogok sérülése a gyermekvédelem 
rendszerén kívül álló tényező. Az alábbi eset jól példázza, hogy sajnálatos módon 
gyermekvédelmi rendszerben dolgozó szakemberek is követnek el jogsértést. 
A jogsértő magatartás mögött meghúzódhat szándékosság, hanyagság, sok estben azonban 
csak figyelmetlenség.  Ezek sorozatos előfordulását mutatja be a következő eset, példájául 
annak, hogy különböző feladatkörökben dolgozó szakemberek kellő odafigyeléssel, feladatuk 
lelkiismeretes és alapos ellátásával, megfelelő együttműködés és kommunikáció mellet 
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megakadályozhatták volna a probléma kialakulását.  
 
I. Eset:  „Benedek malaccá vált lova” 
 
Esetismertetés 
A középfokban értelmi fogyatékos kiskorú K. Benedek már több éve élt Hát Izsák 
nevelőszülőnél, amikor jelzés érkezett a területileg illetékes jegyzőtől, a nevelőszülőt 
alkalmazó területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz, hogy a gyermek testén bántalmazásra 
utaló nyomok láthatók. Ezen értesítését a jegyző az orvosi látlelet alapján állította. 
Egyik nap az iskolában felfigyeltek arra, hogy a kisfiúnak fájdalmai vannak, amikor leül a 
padba. Kérdezték, hogy mi történt, annyit mondott, hogy otthon kikapott. A tanára elvitte 
orvoshoz, aki megállapította, hogy a gyermek altestén keskeny tárgytól származó ütésnyomok 
vannak. 
 
A szakszolgálat vezetőjének az utasítására a nevelőszülői tanácsadó meg aznap elhozta a 
gyermeket, és elhelyezte az átmeneti otthonban. A nevelőszülő azzal védekezett tettét illetően, 
hogy mivel fontos iratokat firkált és tépett össze Benedek, ezért járt el a keze, s egy nadrág 
övével ütött rá kétszer vagy háromszor. 
 
A nevelőszülői tanácsadó a látogatásai során nem tapasztalta, illetve a gyermek nem beszélt 
neki korábbi bántalmazásáról, pedig többször beszélgetett Benedekkel négyszemközt. 
A gyámi feladatokat, nem a nevelőszülő látta el. 
A gyermek egy speciális iskola tanulója volt, ahova a nevelőszülő vitte minden reggel és ment 
érte ebéd után. A nevelőszülő az iskola szülői munkaközösségének a tagja is volt. A jelzés 
után az iskolától kapott pedagógiai vélemény arról számolt be, hogy a gyermek nem volt 
befizetve ebédre - mivel otthon étkezik, de többször előfordult, hogy a nevelőszülő csak jóval 
később ment érte. A ruházata tiszta volt ugyan, de látszott rajta, hogy viseltes. 
Ezután a tanácsadó meg több alkalommal járt a nevelőszülőnél a gyermek ruházata, 
személyes dolgai és papírjai valamint vagyontárgyai miatt — melyekről csak később szerzett 
tudomást, hogy azokat a gyermek készpénz vagyonából vették.  
A gyermek akkori gyámja feljelentést tett a rendőrségen kiskorú bántalmazása miatt.  
Ezzel egy időben Hát Izsák megszüntette nevelőszülői jogviszonyát a szakszolgálatnál.    
 
Az elhelyezési tárgyaláson derült csak ki, hogy a kiskorú készpénz vagyonából a nevelőszülő 
még lovat is vett ,,terápiás célból”. Amikor a tanácsadó és a gyámhivatal ügyintézője 
személyesen ment el Hát úrhoz, azt az információt kapták, hogy a ló az elmúlt héten pusztult 
el - mivel korábban elcsúszott, és az állatorvost későn hívták hozzá, így már nem tudott rajta  
segíteni. Még mielőtt elpusztult volna Hát úr elcserélte egy malacra. 
Benedeket egy vidéki gyermekotthonban sikerült elhelyezni.  
 
Az esettanulmányban nagyon sok, a gyermek jogait érintő visszaéléssel találkozunk. A 
gyermek alapvető jogai sérültek a nevelőszülő magatartása által, de a gyermek gondozásának, 
ellátásának, nevelésének segítésére és ellenőrzésére hivatott szakemberek sorozatos 
mulasztásai is hozzájárultak a probléma kialakulásához.  
 
Milyen gyermeki jogok sérültek?  

• Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó elbánásnak vagy 
büntetésnek alávetni (Alkotmány 54.§).  

• A gyermek joga, a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges  
védelemre és gondoskodásra  (Alkotmány 67.§). 
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• A tulajdonhoz való joga (Alkotmány 13.§). 
• A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog (Alkotmány 70/D. §). 
• joga a védelemhez erőszakkal, durvasággal, elhanyagolással szemben (A Gyermek 

Jogairól szóló Egyezmény) 
   
 
A gyermek jogainak sérülése:  
 
Nevelőszülő: 
A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejődését, egészséges 
felnevelkedését és jólétét biztosító…. nevelkedéshez Gyvt. 6.§ (1).  
A kiskorú testi és érzelmi fejlődése sérült - az által a személy által-, akire a nevelése, 
gondozása lett bízva, akinek a kötelességei közé tartozott volna a gyermek fejlődésének, 
személyiségének a kibontakoztatása. 
 
A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartósához, a bántalmazással - fizikai, 
szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással, és az információs ártalommal szembeni 
védelemhez. A gyermek nem vethető alá kegyetlen, embertelen, megalázó testi fenyítésnek, 
büntetésnek vagy bánásmódnak Gyvt. 6.§ (5). 
A nevelőszülő visszaélt testi erejével, nem tisztelte a gyermek emberi méltóságát, megalázó, 
sértő bánásmódot, fizikai erőszakot alkalmazott a gyermekkel szemben. 
 
Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy életkorához, egészségi 
állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan 
a) állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban,  gondozásban, ... megfelelő 
nevelésben, oktatásban részesüljön Gyvt.9.§(1).  
 
Az érzelmi állandóság és biztonság nem valósulhat meg egy olyan családban, ahol a szeretet 
és gondoskodás helyett az erőszak uralkodik. 
Benedek különleges szükségletekkel bíró gyermek.  Vajon a nevelőszülő felkészítése 
megfelelő volt-e, illetve kapott-e segítséget a feladat megfelelő ellátásához, a különleges 
szükségletekből fakadó nevelési nehézségek kezelésére. 
 
Fontos, hogy a gyermek a személyes tulajdon szokásos tárgyaihoz fűződő jogait 
gyakorolhassa Gyvt. 9.§ (1) b). 
A gyermek tu1ajdonhoz való jogai súlyosan sérültek, mivel vagyonát a nevelőszülő nem kellő 
körültekintéssel kezelte, a visszaélést ellenőrzés hiányában csak későn észlelték a 
szakemberek. 
A gyermeki jogok védelme, minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 
gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik (Gyvt. 11.§ 
(1). 
 
A nevelőszülői tanácsadó: 
A gyermek oktatási intézményével nem vette fel a kapcsolatot, így nem állt módjában 
meggyőződni arról, hogy a nevelőszülő, hogyan gondoskodik a gyermek iskolai 
kötelezettségeinek teljesítéséről. A pedagógusokkal való kapcsolatfelvétel alapján már 
korábban kiderülhetett volna a gyermek nem megfelelő ellátása (élelmezés, ruházat). 
Feladatát nem teljes körűen teljesítette, így rejtve maradtak előtte olyan gyermeki 
jogsérelmek, amelyekről a működtetőt haladéktalanul tájékoztatnia kellett volna – a 
nevelőszülő alkalmatlanságára vonatkozóan. 
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A nevelőszülő arról tájékoztatta, hogy napi kapcsolatban van az iskolával – a nevelőszülői 
tanácsadó a felszínes információval megelégedett, holott feladat lett volna : 
 
A Rendelet 100.§ alapján: 
(2) A nevelőszülői tanácsadó feladata különösen 

b) a nevelőszülői család rendszeres, szükség szerinti alkalommal – de legalább 3 hetente- 
történő meglátogatása, és tájékozódás a gondozott gyermek helyzetéről, fejlődéséről, a 
nevelőszülőnek a gyermek gondozásával, nevelésével kapcsolatos tapasztalatairól, 
esetleges problémáiról, 

c)  a gondozott gyermek nevelési-oktatási intézményének rendszeres, szükség szerinti 
alkalommal történő felkeresése, és tájékozódás a gyermek viselkedéséről, tanulmányi 
eredményéről, 

d) ellenőrzés keretében annak vizsgálata, hogy a nevelőszülő megtesz-e mindent a   
gondozott gyermek harmonikus fejlődése érdekében, továbbá, hogy a gyermek 
ellátására  kapott nevelési díjat, ellátmányt, ill. családi pótlékot a gyermekre fordítja-e. 

 
A nevelőszülői tanácsadó, a vagyoni ügyek tekintetében nem rendelkezett információkkal, azt 
a nevelőszülő, vagyonkezelő és a gyámhivatal intézte.  
 
Gyámi gondozói tanácsadó  
Nem kísérte figyelemmel a gyermek fejlődését, nem tájékozódott gyermek helyzetéről, 
problémáiról, jogainak sérüléséről. 
Nem kellő alapossággal kísérte figyelemmel a nevelőszülő működését a gyermek ellátásával 
kapcsolatosan, gyám működését a vagyonkezelés és a gyermek érdekeinek képviselete 
szempontjából.  Nem észlelte, hogy feladatukat gondatlanul teljesítik, így jelzéssel sem tudott 
élni a gyámhivatal és működtető felé. 
 
A Rendelet 150.§-a szerint:  
(1) A szakszolgálat gyámi gondozói tanácsadója a gyermeki jogok érvényesülése érdekében 
szakmailag segíti és ellenőrzi a gondozott gyermek gyámjának, gondozójának nevelői, 
gondozói, illetve gyámi tevékenységét, az egyéni gondozási nevelési tervben foglaltak 
végrehajtását, az egyéni nevelési terv megvalósulását. 
152.§ Ha a szakszolgálat azt tapasztalja, hogy a gyám kötelességeit nem teljesíti, vagy nem 
megfelelően teljesíti, javaslatot tehát a gyámhivatalnak a gyámi jogkör korlátozására, illetve a 
gyám felmentésére vagy elmozdítására. 
 
Gyám 
Feladatának ellátása során felületesen járt el, a kiskorú érdekeit nem megfelelően képviselte. 
A nevelőszülő megalapozatlan kéréseit támogatta, indokoltságukat nem vizsgálta. 
Intézkedései során nem kérte ki a gyermeket ismerő nevelőszülői és gyámi tanácsadó 
véleményét, nem konzultált velük. 
A gyermek szükségleteit, fejlődését, gondozását nem kísérte kellő figyelemmel, nem lépett fel 
a gyermek érdekében a megfelelő színvonalú ellátás biztosítása érdekében, így nem 
kezdeményezte a gondozási hely megváltoztatását, nem tájékoztatta a működtetőt a 
nevelőszülő feladatellátásával kapcsolatos problémákról. 
 
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról (Csjt) 
101. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a gyám a gyámsága alatt állónak gondozója, 
vagyonának kezelője és törvényes képviselője.  
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(2) A gyámot a gyámsággal járó jogok és kötelességek, ha a gyámhatóság másként nem 
rendelkezik, a kirendelő határozat kézbesítését követő naptól kezdve illetik meg, illetőleg 
terhelik. 
102.§ Ha a törvény mást nem rendel, a szülői felügyeletet gyakorló szülő jogaira és 
kötelességeire vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak a gyám jogaira, és 
kötelességeire is. 
103. § (1) A gyám működésében a gyámhatóság rendszeres felügyelete és irányítása alatt áll. 
Működéséről, különösen a gyámsága alatt álló kiskorú ügyeiről bármikor köteles 
felvilágosítást adni a gyámhatóságnak. 
104.§(2)  A gyám a kárt, amelyet kötelességének megszegésével okoz, köteles megtéríteni. 
108.§ (1) Ha a gyám jogaival visszaél, kötelességét elhanyagolja, vagy olyan cselekményt 
követ el, amely miatt a feladat ellátására méltatlanná válik, a gyámhivatal a gyámot 
tisztségéből elmozdítja. 
110.§ (1) A gyám és a gyámsága alatt álló között keletkezett vitás követeléseket időszakos, 
vagy végszámadásának elfogadása után is lehet bírósági úton érvényesíteni. 
 
 
Gyvt. 84.§ (3) A gyámhivatal a gyermek  számára (meghatározott kivétellel) a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat részéről  erre kijelölt hivatásos gyámot rendeli ki, ha  

b) a nevelőszülő a gyámságot nem vállalta. 
 
Gyámhivatal 
A számadások és az eseti pénzfelhasználások során felületesen járt el, nem győződött meg a 
befektetés szükségességről, valamint arról, hogy azt a gyermek a nevezett cél érdekében ki 
tudja-e használni (terápiás célzattal vásárolt ló - ki biztosítja a terápiát?, vagy csak a 
nevelőszülő önös érdekeit szolgáló beruházásról van szó), a végszámadás során pedig nem 
derült ki egyértelműen, hogy  a jelentős értéket képviselő lóval mi lett. 
 
A Kormányrendelet szerint: 
149.§ (3) A szociális vagy gyermekvédelmi intézményben elhelyezett  gyermek esetében a 
gyámhivatal nem engedélyezheti a pénz felhasználását –zsebpénz kivételével- az intézményi 
költségek fedezésére. 
158.§ (1) A gyám és a gondnok amennyiben vagyont kezel, az előző évre vonatkozó 
számadását minden év február 15-ig köteles a gyámhivatalhoz benyújtani. 
(6) A gyámhivatal eseti számadásra kötelezheti azt, akinek engedélyezte, hogy a gyermek 
vagy gondnokolt vagyonát igénybe vegye, illetőleg azt, aki rendszeres számadásra köteles. 
(7) Eseti számadás előírásának a gondnokolt a korlátozottan cselekvőképes kiskorú, valamint 
gondnokolt és gyermek közeli hozzátartozójának kérésére is helye lehet. 
160.§ (1) A gyámhivatal által kirendelt, vagyonkezelésre jogosult gyám, gondnok a 
vagyonkezelői joga megszűnésekor, illetve  a hagyatéki eljárás jogerős befejezését  követően 
három munkanapon belül a vagyon állagára vonatkozó számadást  (végszámadást) terjeszt 
elő. A végszámadás a korábban felvett leltáron, illetve benyújtott számadáson alapul. 
161.§ A számadás elbírálása során:  
a) a benyújtott iratok alapján megvizsgálja a számadás  helyességét, elbírálja a kiadások 
szükségességét, értékeli a gazdálkodás során tanúsított gondosságot. 
(3) Ha a számadás alapján a gyámhivatal hiányt vagy indokolatlan kiadást, illetve nem 
megfelelő gazdálkodás eredményeképpen hiányt, vagy indokolatlan kiadást állapít meg, a 
számadásra kötelezett személyt felhívja, hogy az okozott kár összegét 8 napon belül betétbe 
fizesse be. Ha a számadásra köteles az összeget, vagy annak egy részét vitatja, a gyámhivatal 
a követelés érvényesítése iránt pert indít. 
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Oktatási intézmény 
Az iskola érintett pedagógusai nem jelezték korábban a problémákat, csak utólagosan 
számoltak be róluk, azok felszínre kerülésekor. 
Tudomásuk volt arról, hogy a gyermek nevelőszülőnél nevelkedik, jelzéssel kellett volna élni 
a működtető felé, az észlelt hiányosságokkal kapcsolatosan. 
 
A Gyvt. 17.§ (1) szerint: Az e törvényben meghatározott gyermekvédelmi rendszerhez 
kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében -a törvényben 
meghatározott alaptevékenység keretében 

c) közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési 
tanácsadó, 

 
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat: 
 
Miután egyértelművé vált a nevelőszülő alkalmatlansága, ez lehetőséget adott arra, hogy a 
nevelőszülő megszüntesse jogviszonyát. 
 
66/E. § (2) A nevelőszülői jogviszony megszüntethető: 
b) felmondással. 
(3) A működtető köteles felmondani a nevelőszülői jogviszonyt, ha  
e) a nevelőszülő a (7) bekezdésben foglaltakat megvalósítja. 
(7) Ha a nevelőszülő a gyermek nevelése, ellátása során meg nem engedett nevelési 
módszereket alkalmaz, vagy a gyermeket bántalmazza, élelmezését megvonja, illetve a 
gyermek gondozását nevelését súlyosan elhanyagolja, (…) továbbá a gyermek ellátásához 
biztosított juttatásokat nem a gyermek szükségleteire fordítja, a működtető megkeresi a 
gyámhivatalt, a gyermek új gondozási helyének kijelölése érdekében. 
(9) A felmondással a nevelőszülői jogviszony azonnali hatállyal megszűnik. 
 
A gyermekjogi képviselő feladata: 

A gyermekjogi képviselő észrevételei:  
• szükségletekhez igazodó ellátás biztosítása az ellátó feladata, ilyen indokkal tehát nem 

lehet a gyermek vagyonát igénybe venni (terápiás célzattal lovat vásárolni),  
• a megalapozatlan vásárlás és a vagyonleltár elmaradása jelentős vagyoni hátrányt 

okozott a gyermeknek, 
• a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, az oktatási intézmény, a gyámhivatal 

munkatársainak mulasztásai következtében a gyermek egészséges fejlődését 
veszélyeztető körülmények között nevelkedett, megkésve került új gondozási helyre. 

 

A gyermekjogi képviselő feladatai:  

• Tájékozódni a gyermek állapotáról, jelenlegi elhelyezésének körülményeiről. 

• A dokumentumok áttanulmányozása, a gyermekre vonatkozó egyéni gondozási - 
nevelési terv, nevelőszülői hálózat szakmai programja, nevelőszülői hálózat szervezeti 
és működési szabályzata. 

• Felhívni a működtető, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat figyelmét a probléma 
orvoslására, az eset körülményeinek kivizsgálására, és kérni a megtett intézkedésekről 
a beszámolót. 



 126 

 

A gyermek új gyámjának feladatai: 

• Kezdeményezze a gyámhivatalnál a korábbi gyám számadási felelősségét, ennek 
vizsgálatát.  

• A kiskorú személyes tulajdonát képező tárgyainak, biztonságba helyezése, leltár 
készítése. 

• Kezdeményezzen eljárást, a volt nevelőszülő ellen kiskorú bántalmazása miatt 

• Intézkedés megtételét javasolhatja a működtetőnek hasonló esetek elkerülése 
érdekében. 

-------------------------- 

II.  Eset: „Búcsúfia”  
A Kiskunbirizdai nagy létszámú nevelőotthon kiváltását követően lakásotthoni szakmai 
egységek létrehozására került sor. Az egyik, helyben lévő lakásotthon a közelmúltban kezdte 
meg működését. A gyerekek néhány hónappal ezelőtt költöztek be az új lakóhelyükre. 
Mindnyájuknak örömükre szolgált, hogy a lakásotthon vezetőjével és a nevelőkkel közösen 
választották ki a házat, a bútorokat és tervezték meg a közös jövőjüket. 
A lakásotthonba három testvérpár és egy négyes testvérsor költözött be, köztük két nagykorú, 
utógondozott fiatal is. Az egyik testvérpár, akik azonos szobában nyertek elhelyezést, a ZJ 
fiúk. A nagyobb gyerek 15 éves, öccse hamarosan betölti a 13. életévét. Szobájuk otthonos, 
maguk választották a bútorokat, a szőnyeget, együtt a nevelővel tervezték és rendezték be a 
saját életterüket. 
ZJ Arnold az ablak melletti ágyat választotta, az éjjeli szekrényére az otthonról hozott, a 
nagymamától kapott ajándékokat helyezte el, amit meg évekkel ezelőtt a lakóhelye 
szomszédságában lévő falu védőszentjének ünnepén a búcsúban vett a nagymama 
(kegytárgyak). A nagymama mindig azt mondta, „ez vigyázni tud azokra, akik mellett 
nincsenek ott a hozzátartozóik”.  Ezek majd vigyáznak rá és a bátyjára is. 
A lakásotthoni nevelő, Jóska bácsi amikor meglátta a díszeket, közölte, hogy azonnal tüntesse 
el Arnold. ,,Giccses és parasztos, egyáltalán nem illik a berendezéshez!” Arnold nem szólt 
egy szót sem, engedelmeskedett és eldugta a szekrény aljába, majd úgy döntött, hogy 
mégiscsak kiteszi, hiszen ezek azok a dolgok, amik egyáltalán emlékeztetik a családjára, 
semmi más nincsen otthonról. Nem látta a szüleit több hónapja, a nagymamája sem 
jelentkezett, lehet, hogy már meg is halt. 
Egy alkalommal, amikor iskola után hazament, nem találta az éjjeli szekrény díszeit. 
Mindenütt kereste, amikor Jóska bácsi közölte, hogy már egyszer figyelmezette, hogy azokat 
az ocsmány dolgokat dobja ki, mégsem fogadott szót. 
Ebéd közben, mindenki szeme láttára és füle hallatára mondta, hogy szemetet tart a 
szobájában. Arnold valóban bedühödött. Sírva üvöltözött, a testvére, Márk hiába próbálta 
nyugtatni azzal, hogy majd vesz neki másikat.  
A nevelőt elküldte melegebb helyekre, ezért neki kell takarítania az udvart, ameddig Jóska 
bácsi úgy gondolja, és nem is étkezhet a többiekkel. Állva kell ennie az étkező egyik zugában. 
Azt is mondta Jóska bácsi, hogy ne is álmodjon arról, hogy a szüleivel találkozhat, meg ha 
egyáltalán jelentkeznek is. 
Úgy döntött, panaszt tesz a lakásotthon vezetőjénél /a gyámjánál, vagy bárkinél, aki hajlandó 
meghallgatni………….. 
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Milyen jogai sérültek a gyermeknek? 
A tulajdonhoz való jog: A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot. 
(Alkotmány 13. § (1)) 
A nevelőnk nem volt joga a gyermek személyes tulajdonát elvenni. 
 
A családhoz való jog: A Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét. 
(Alkotmány 15. §) 
A nevelőnek nincs joga korlátozni a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartást 
önkényesen. Elfogadhatatlan, hogy a családi kapcsolatok ápolását a nevelő feltétételekhez 
köti, a gyermek és szülei közötti kapcsolattartást, illetőleg annak megvonását fegyelmezési 
eszközként használja.  

 
Az ifjúság érdekeinek védelméhez való jog: A Magyar Köztársaság különös gondot fordít 
az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit. (Alkotmány 
16. §). A nevelő durva beavatkozásával kiegyensúlyozatlan állapotot teremt a gyermek 
számára, az a felnőtt, akire nevelését, védelmét bízták. 

 
Az élethez és az emberi méltósághoz való jog: A Magyar Köztársaságban minden embernek 
veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet 
önkényesen megfosztani. (Alkotmány 54. § (1)). A nevelőnek nincs joga megszégyeníteni, 
megalázó módon megbüntetni a fiatalt.  

 
A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való jog (Alkotmány 60.§). 
A nevelőnek tiszteletben kellett volna tartania Arnold ragaszkodását a számára sokat jelentő 
kegytárgyakhoz. 

 
A véleménynyilvánításhoz való jog: A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a 
szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg 
terjessze. (Alkotmány 61. § (1)). A fiatal véleményét személyes tárgyai fontosságára 
vonatkozóan semmibe vették, vélemény nyilvánítását nevelője agresszíven elfojtotta. 

 
A kérelemhez és a panaszhoz való jog: A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van 
arra, hogy egyedül vagy másokkal együttesen írásban kérelmet vagy panaszt terjesszen az 
illetékes állami szerv elé. (Alkotmány 64. §) 
A gyermek bizonytalan volt, nem rendelkezett információval arra vonatkozóan, hogy kinél, 
hogyan érvényesítheti panaszjogát 
 
A gyermekek kiemelt védelemhez fűződő joga: A Magyar Köztársaságban minden 
gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és 
gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. 
(Alkotmány 67. § (1)). 
A fiatal védelemhez fűződő joga többszörösen sérült a nevelő önkényes magatartása által, 
amikor semmibe vette a gyermek személyes igényeit, szükségleteit.  

 
A legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez fűződő jog: A Magyar Köztársaság területén 
élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. [Alkotmány 70/D. § 
(1)] A nevelő magatartása növelte a gyermek lelki labilitását, pszichés problémáinak kezelése 
nem volt megoldott. 
 
Arnold jogai, a gyermeki jogokat sértő történések, az ENSZ Gyermek Jogairól szóló 
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Egyezmény tükrében: 
 
Magánélet 
A gyermekeknek joguk van a magánéletre, a személyes tulajdonaik birtoklására. Ide tartozik, 
hogy személyes leveleiket nem szabad felnyitni, vagy telefonbeszélgetéseiket nem szabad 
lehallgatni, hacsak törvény ezt lehetővé nem teszi. 
A lakásotthoni nevelő,  Jóska bácsi -  amikor meglátta a díszeket, közölte, hogy azonnal 
tüntesse el Arnold. “Giccses és parasztos, egyáltalán nem illik a berendezéshez!” Egy 
alkalommal, amikor iskola után hazament, nem találta az éjjeli szekrény díszeit. Mindenütt 
kereste, amikor J. bácsi közölte, hogy már egyszer figyelmezette, hogy azokat az ocsmány 
dolgokat dobja ki, mégsem fogadott szót. 
 
A véleménynyilvánítás szabadsága 
A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy kifejezzék, amit gondolnak és éreznek mindaddig, 
míg cselekedetükkel nem szegik meg a törvényt, vagy nem befolyásolják más emberek jogait. 
„Arnold nem szólt egy szót sem, engedelmeskedett és eldugta a szekrény aljába a 
kegytárgyakat.” 

 
Az információk hozzáférhetősége 
A gyermekeknek lehetővé kell tenni, hogy az információk széles skálájával rendelkezzenek, 
különösen azokkal, melyek az életüket jobbá tehetik. 
 „Nem látta a szüleit több hónapja, a nagymamája sem jelentkezett, lehet, hogy meg is halt 
már.” 
 
Az emberi méltóság, a személyiség tiszteletben tartásához való jog. 
A gyermekeknek joguk van arra, hogy ne büntessék őket kegyetlenül vagy olyan módon, 
amely megalázná őket.                
,,Mindenütt kereste, amikor J. bácsi közölte, hogy már egyszer figyelmezette, hogy azokat az 
ocsmány dolgokat dobja ki, mégsem fogadott szót. Ebéd közben, mindenki szeme láttára és 
füle hallatára mondta, hogy szemetet tart a szobájában.” 
 
Emberi méltósághoz való jog valamint, egyazon tettért többszörös büntetés tilalma 
,,A nevelőt elküldte melegebb helyekre, ezért neki kell takarítania az udvart, ameddig J bácsi 
úgy gondolja, és nem étkezhet a többiekkel. Állva kell ennie az étkező egyik zugában. 
 
 
Minden, a vérszerinti családjától távol élő gyermeknek joga van a szüleivel, rokonaival 
való kapcsolattartáshoz. 
„ Azt is mondta Jóska bácsi, hogy ne is álmodjon arról, hogy a szüleivel találkozhat, meg ha 
egyáltalán jelentkeznek is.“ 
 
A vázolt esetben tehát az alábbi jogsérelmek fedezhetők fel a Gyvt. alapján : 

• Az emberi méltóság tiszteletben tartása, Gyvt 6.§ (5) 
• A gyermek nem vonható alá megalázó büntetésnek, Gyvt 6.§ (5) 
• A gyermeknek joga van a kapcsolattartáshoz, Gyvt 7.§ (4) 
• A gyereknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, Gyvt 8.§ (1) 
• A gyermeknek joga van érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátáshoz. 
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A Rendelet szerint: 
85. § (1) Az ellátást nyújtó köteles megteremti annak a lehetőségét, hogy a gondozott 
gyermek véleményt nyilváníthasson a számára nyújtott ellátásról és nevelésről, illetve a 
személyét érintő ügyekről, továbbá gondoskodik arról, hogy a gyermek véleményét a 
gondozás, nevelés során - korára, fejlettségi szintjére tekintettel - figyelembe vegyék. 
(2) Az ellátást nyújtó a gondozás, nevelés során figyelembe veszi a gondozott gyermek 
szülőjének (törvényes képviselőjének) a gyermek személyét és ellátását érintő véleményét. 
(3) Az ellátást nyújtó lehetővé teszi, hogy a gondozott gyermek szabadon gyakorolhassa 
vallását, továbbá vallásoktatáson vehessen részt. 
(4) Elő kell segíteni, hogy a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó gondozott gyermek 
megőrizhesse kisebbségi önazonosságát, ápolhassa hagyományait, hozzájuthasson a kisebbség 
kulturális értékeihez. 

 
Több kérdés is felvetődik az eset kapcsán: 
Vajon hogyan működik a családgondozás az alapellátásban és a szakellátásban, ha a 
gyermeknek hónapok óta nincsen információja a családjára vonatkozóan (tájékoztatáshoz való 
jog)? 
Hogyan biztosítja a gondozó intézmény a gyermek teljes körű ellátását, miközben a gyermek 
állandóság-érzete kérdéses: ki védi meg, ha sérelem éri, mi garantálja az állandóság 
igényének és a biztonság szükségletének kielégítését (jog a teljes körű ellátáshoz)? 

 
A gyermek gyámja milyen kapcsolatot tart fenn a gyermekkel /gyermekekkel?  
Ha működik a gyermekjogi képviselői rendszer mi az oka, hogy a gyerek tájékozatlan 
(szolgáltató kötelezettsége a tájékoztatásról)? 
Mi a lakásotthon vezetőjének a szerepe abban, hogy a fiú számára kérdéses, hogy hol és kinél 
tegyen panaszt (panasztétel joga)? 

 
Az eset pszichológiai vonatkozásai: 
 
A család, a családi kapcsolatok és kötődések jelentősége: 
A családból merítjük születésünktől fogva a tudást, hogy kik vagyunk, hová tartozunk - ez a 
mi identitásunk-, és itt tanuljuk meg érzelmi kötődéseinket is. Az önbizalom és a mások iránti 
bizalom képességének kifejlődéséhez a gyermeknek, a szülőkhöz való kötődésre szüksége 
van. A korai kötődések és kapcsolatok formálják a későbbi kapcsolatok alakulását. A 
szülőkhöz való kötődés segítségével fejlődik ki a gyermekben a lelkiismeret, a másokkal való 
együttélés képessége, a pozitív önértékelés. 
Személyes identitásunkat, a körülöttünk lévő kultúra megértését, a valahová való kötődés és 
állandóság érzésének kialakulását a családunktól kapjuk. A gyerekek önértékelése, személyes 
és kulturális identitása gyakran kerül veszélybe. Az önértékelést veszélyeztetheti az átélt 
fizikai vagy szexuális bántalmazás, a testi és lelki elhanyagolás okozta trauma. Amikor a 
gyermek családját pótló elhelyezése megtörténik, a gyermeknek fel kell dolgoznia azt a 
traumát, amely az őt ért súlyos veszteség és a számára fontos személyektől való elválás okoz. 
Ilyenkor a gyermek önértékelése, személyes és kulturális identitása tovább sérül. A 
legalapvetőbb eszköz a gyermek identitásának támogatása, a gyermek és családja közötti 
kapcsolat elősegítése. 
 
A személyes tárgyak használata: gyakorta „kacatoknak“ tűnnek, mégis óriási jelentőséggel 
bírnak a gyermekek életében. Ez ugyanis sok esetben az egyetlen kapocs, ami a gyermeket a 
családjával, a múltjával, élete történetével összeköti. Ahogyan mi magunk őrizgetjük a 
nagymamáktól, dédszülőktől örökölt kávéscsészét, úgy kell tiszteletben tartani a gyerekek 
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által nagyra becsült arany-szegélyes Mária szobrocskát, Krisztus képmását. Ennek jelentősége 
és értéke nem abban rejlik, hogy „búcsú-fia”, hanem abban, hogy összeköti a gyermeket a 
családjával, a szeretteivel. 
További problémát vet fel, az udvar büntetésből történő takarítása, a munka büntető jelleggel 
való alkalmazása. Vajon megtanulható-e a munka és az elvégzett feladat értéke ily módon, 
vajon tiszteletet és büszkeséget hoz, vagy a szégyen fizikailag is érzékelhető formájává válik? 
Pedagógiai-pszichológiai szempontból hatékonysága megkérdőjeleződik, hiszen a személyi és 
környezeti higiéné kialakítása büntetéssel nem lehetséges, valamint az alaptalanul alkalmazott 
büntetés kifejezetten károsan hat a gyermek személyiségfejlődésére, erkölcsi értékrendjének 
alakulására. 
A bántalmazás témaköre: A testi sérelmekről készíthető látlelet. Az érzelmi bántalmazás, az 
emberi méltóság tiszteletben tartásának mellőzése több esetben hasonló, ha nem nagyobb 
sérüléseket okoz, mint a látható és vizsgálható zúzódások. Az egyébként is traumákat átélt 
gyermekek számára csak növeli a hátrányukat, a fájdalom feldolgozásának idejét és 
sikerességét. 
 
Az eset megoldási módjai: 
A gyermek panaszának kivizsgálása a lakásotthon dokumentációjának áttekintésével együtt 
történhet. Fontos információkat tartalmaz a házirend, a szakmai program, az érdekképviseleti 
fórum a lakásotthon működésére vonatkozóan.  
Fontos az érintettekkel való beszélgetés (Arnold, a nevelő), valamint a többi gyermek 
meghallgatása. 
Pozitívumként értékelendő a lakásotthon működésére vonatkozóan, hogy a gyermekek 
költözését a lakásotthonba együttműködés, együttes gondolkodás jellemezte, ez a 
demokratikus szellem ígéretes perspektívákat vetített előre. 
A gyermekjogi képviselőnek az eset körülményeinek feltárása után  a fennálló jogsértésekre 
fel kell hívni a lakásotthon vezetőjének figyelmét, kérni  közreműködését megszüntetésük 
érdekében,  valamint tájékoztatni a  lakásotthon működtetőjét, szakmai vezetőjét a szükséges 
vizsgálatok lefolytatása, intézkedések megtétele  érdekében.  
Javasolni lehet a működtetőnek a mediációs technika alkalmazását a kialakult konfliktus 
rendezésére. A mediációs technika lehetőséget nyújt arra, hogy megfogalmazódjanak az 
érdekek, és kimondásra kerüljenek olyan gondolatok és vélemények, amelyek addig nem 
voltak a másik fél számára ismertek. Pl. miért olyan fontos a búcsú- fia, milyen azaz 
együttműködési mód, kommunikációs stílus, mely feltételezi a felek egymás iránti tiszteletét, 
emberi méltóságának szem előtt tartását. Maga a közvetítés pártatlanságot igényel, az 
erőegyensúly fenntartása érdekében tesz erőfeszítést a felek megállapodását elősegítendő.  
Javasolt ezzel egy időben az alapellátás felé is jelzéssel élni a gyermek kapcsolattartáshoz 
való jogának elősegítése céljából. 

---------------------- 
 
 
III. Eset: Van egy nővérem.... 
 
Esetleírás 
A 12 éves tartós nevelt Rebekát 3 éves kora óta neveli nevelőszülője. Rebeka szüleire nem 
emlékszik, családi kapcsolatot senkivel sem ápol. Arról sem tudott, hogy van egy testvére, aki 
különleges gyermekotthonban nevelkedik. Pár hónapja egyre többet foglalkoztatta a gondolat 
szüleit, családját illetően. Kérdezgette nevelőszülőjét, de rendszeresen kitérő válaszokat 
kapott. Egy alkalommal a gyámi-gondozói tanácsadót kérte meg, hogy nézzen utána van-e 
testvére. 
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Így tudta meg, hogy van egy 14 éves nővére, aki különleges gyermekotthonban nevelkedik, 
nem is olyan messze, alig 25 km-re az ő lakóhelyétől. 
Ezek után több alkalommal is kérte nevelőszülőjét, hogy szeretné megismerni nővérét, 
látogassák meg. A nevelőszülő nagyon elutasító volt, közölte, hogy ő már bizony ebben a 
„hülyeségben” nem vesz részt, úgysem vezetne a kapcsolat semmire sem egy „debil” 
nővérrel.  
A gyermek ezek után kérte a gyámi-gondozói tanácsadó segítségét is, aki azt mondta, hogy 
még kiskorú, és ebben a kérdésben a gyámja, vagyis a nevelőszülője dönt, ő nem tud segíteni. 
A kislány ezek után levelet írt a gyermekjogi képviselőnek. 
 
Milyen jogai sérülnek a gyermeknek? 
A gyermeknek joga van származása, vér szerinti családja megismeréséhez. Sajnálatos, hogy 
az eddig eltelt évek alatt ennek fontosságát egyetlen, a gyermekkel közvetlenül, vagy 
közvetve foglalkozó szakember sem érezte át. Az egészséges személyiség fejlődésnek alapja a 
gyermek identitástudatának kialakulása, ez pedig elképzelhetetlen származására vonatkozó 
információk nélkül. 
A gyermek miután tudomást szerzett nővéréről, nevelőszülője, majd gyámi-gondozói 
tanácsadója közreműködését kérte a kapcsolat felvételében, akik ebben nem voltak 
segítségére, annak ellenére, hogy semmi sem szólt a kapcsolat felvétele ellen. A nevelőszülő 
mindemellett leszólóan nyilatkozott a testvéréről. 
A Gyvt. és a kapcsolódó jogszabályok nem rendelkeznek külön a testvérek 
kapcsolattartásának szabályozása tekintetében, de a gyermek jogainak felsorolásánál 
egyértelművé teszik a gyermek jogát vér szerinti családja megismeréséhez, valamint 
megfogalmazásra kerül az is, hogy törekedni kell a testvérek együttes elhelyezésére és 
gyermek hozzátartozóitól csak kivételes esetben választható el. 
A gyermek gyámjának tiszteletben kellett volna tartania a gyermek kérését, és elő kellett 
volna segítenie a kapcsolat felvételét. A testvérek közötti kapcsolattartás szabályozása a gyám 
hatáskörébe tartozik, a gyámnak azonban döntése során a gyermek érdekét kell szem előtt 
tartania. 
A gyámi – gondozói tanácsadó szintén figyelmen kívül hagyta a gyermek kérését, elfogadta a 
nevelőszülő döntését.  
 

A gyermek jogaira vonatkozó jogszabályok: 

A családhoz való jog: az Alkotmány 15. §-a: „ A Magyar Köztársaság védi a házasság és a 
család intézményét  
A Gyvt. előírásai: 
7. § (4) A gyermeknek joga van származása, vér szerinti családja megismeréséhez és a 
kapcsolattartáshoz. 
8. § (1) A gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy 
tájékoztatást kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy a 
személyét és vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül vagy más módon meghallgassák, 
és véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe 
vegyék. 
9. § (1) Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy életkorához, 
egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan 
e) véleményt nyilvánítson a részére biztosított nevelésről, oktatásról, ellátásról, a személyét 
érintő kérdésekben meghallgassák, tájékoztassák, 
i) személyes kapcsolatait ápolhassa. 
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A gyermekjogi képviselő feladatai:  

• A nevelőszülővel való beszélgetés során rávilágítani a kapcsolatfelvétel fontosságára a 
gyermek szempontjából. A testvérek kapcsolatfelvételéhez és kapcsolattartás módját 
illetően a két gyám megállapodása, és segítsége szükséges. A gyámokat feladataik 
ellátása során a gyermekek mindenek felett álló érdeke kell, hogy vezérelje. 

• A nevelőszülői hálózatot működtető tájékoztatása az esetről, mivel a gyámot a 
szakszolgálat szakmailag folyamatosan segíti és ellenőrzi feladatainak ellátása 
tekintetében . 

 
A fenti eset jól példázza, hogy bizonyos esetekben nem lehet olyan jogszabályi 
hivatkozásokat találni, melyek közvetlenül rendelkeznek a probléma megoldására. A testvérek 
közötti kapcsolattartást illetően a törvény csak a nagykorú testvér kapcsolattartási jogát 
nevesíti, a 149/1997. Kormányrendelet a 28.§ (1) bekezdésében.  
A Gyvt.  II. Fejezetéből, a gyermeket megillető jogok felsorolásából azonban egyértelműen 
következik, hogy a gyermeknek joga van megismerni vér szerinti családját, illetve személyes 
kapcsolatait ápolni, vagyis nevelőszülője önkényesen ezt nem akadályozhatja. 

------------------- 
 
 
IV. Eset:  Levél a börtönből 
 
Esetismertetés 
M. Róza 3 éves szabadságvesztését tölti egy büntetés-végrehajtási intézetben, csalás és okirat 
hamisítás miatt. Gyermekét előzetes letartóztatásakor a rendőrség a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat befogadó otthonába szállította, azóta nem tud kapcsolatot teremteni vele.  
Több levelet is írt már a szakszolgálathoz, választ azonban eddig egyetlen levelére sem 
kapott. Nevelőtisztje segítségével sikerült annyit kiderítenie, hogy 8 éves lányát, - akit eddig ő 
nevelt-, átmeneti nevelésbe vették és nevelőszülőhöz helyezték.  
Ezek után levelet írt a gyámhivatalnak. A gyámhivatal a megkeresés után küldött az átmeneti 
nevelésbe vételi határozatból egy példányt, amit állítólag állandó lakcímére küldtek ki, és 
kézbesítetlen küldeményként visszaérkezett a hivatalba. A határozatban az szerepel, hogy 
levelezés és telefonkapcsolat formájában tarthat kapcsolatot gyermekével.  
A határozatban megjelölt nevelőszülő címére több levelet is írt kislányának, ezekre azonban 
soha sem kapott választ. Egyre inkább azt érezte, hogy gyermeke nem kapja meg ezeket a 
leveleket. Elkeseredése csak nőtt, nem tudta kihez forduljon. Fájt neki a gondolat, hogy 
gyermeke mit érezhet, hogy ő nem jelentkezik. 
Végül egy rabtársa tett említést valami „gyermekjogi segélyszolgálatról”. Nevelőtisztje 
segítsége révén hozzájutott az illetékes gyermekjogi képviselő címéhez és tőle kért segítséget 
levélben. 
Az anya által írt levél az alábbi kérdést veti fel: hogyan szabályozta a gyámhivatal a 
kapcsolattartást, a szabályozás a gyermek érdekének megfelelő-e? 
Amennyiben a kapcsolattartást illetően a határozat tiltó rendelkezést nem tartalmaz, a 
nevelőszülő önkényesen és jogsértően döntött a gyermek kapcsolattatására, az anya által írt 
levelek eltitkolására vonatkozóan. 
 
Milyen jogai sérültek a gyermeknek? 
A családhoz való jog: Alkotmány 15. §: A Magyar Köztársaság védi a házasság és a család 
intézményét.  
A Kormányrendelet szerint:  
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27.§ A kapcsolattartás célja, hogy  
a)gyermek és szülő, valamint jogosult hozzátartozó közötti családi kapcsolatot fenntartsa, 
továbbá az arra jogosult szülő a gyermek  nevelését, fejlődését folyamatosan figyelemmel 
kísérje, tőle telhetően elősegítse. 
28. § (1) A gyermekkel való kapcsolattartásra mind a szülő, mind a nagyszülő, mind a 
nagykorú testvér (…) jogosult. 
 (5) A gyámhivatal indokolt esetben előmozdítja a szabadságvesztésben, vagy előzetes 
letartóztatásban lévő szülő gyermekével való kapcsolattartását, ha ez a gyermeket nem 
veszélyezteti. Ennek érdekében a gyámhivatal a szülő kérelmére, illetve a büntetés-
végrehajtási intézet megkeresésére -a jegyző véleményének figyelembevételével-, a 
gyermekkel kapcsolatos információkat adhat. 
 
A Rendelet 87.§ (1) szerint: A kapcsolattartásra jogosult (továbbiakban hozzátartozó) és a 
gyermek kapcsolattartását a gyámhivatal határozata alapozza meg. Az ellátást nyújtó elősegíti 
a gondozott gyermek hozzátartozójával való folyamatos kapcsolattartását. 
(6) A levelezés és a telefonkapcsolat  lehetőségének biztosítása során  az ellátást nyújtó a 
levéltitokhoz illetve magántitokhoz való jog biztosításával jár el. 
 
A gyermekjogi képviselő feladata: 

• A dokumentumok áttanulmányozása, különös tekintettel a kapcsolattartás 
szabályozására. 

• Az érintettek meghallgatása: gyermek – véleménye és szándéka az anyával való 
kapcsolattartásra vonatkozóan. 

• A nevelőszülő tájékoztatása a jogsértő magatartását illetően- felhívása a levelek 
átadására. 

• A működtető tájékoztatása, vizsgálatának kérése, a nevelőszülő/gyám feladatainak 
ellátására vonatkozóan.  

• Az anya tájékoztatása az intézkedésről, valamint a Kormányrendelet 28.§ (5) által 
biztosított lehetőségről a kapcsolattartást illetően. 

-------------------- 
   
 
V. Eset: Elveszetten…  
M. Bence 14 éves átmeneti nevelt kiskorú 3 hónapja került nevelőszülőktől, a kelepházi 
gyermekotthonba. Hat évet töltött nevelőszülőknél, az utóbbi időben azonban saját bevallása 
szerint is nagyon sok probléma volt vele, ezért többszöri figyelmeztetés után végül 
nevelőszülei beváltották fenyegetésüket és “visszaadták”, így került a gyermekotthonba. 
Nem érzi jól magát gondozási helyén, több problémája is van, és úgy érzi senki segítségére 
sem számíthat. Iskolába nem járhat, mert az első napokban rendetlenkedett az órákon, feleselt 
a tanárokkal. A második figyelmeztetés után az iskola igazgatója “kitiltotta” az iskolából, 
magántanuló lett. Most otthon tanul, délelőttönként a gyermekfelügyelő foglalkozik vele, 
délután meg nevelője, de neki soha sincs elég ideje.  
Társaival jó a viszonya, de az első napokban nagyon nehéz volt, „át kellett esnie a 
beavatáson”. A nagyobb fiúk vizes törölközővel “megcsapkodták”.  Az éjszakásnak, nem 
mert szólni, meg egyébként is azt mondták itt ez a szokás.  
Édesapját nem ismeri, édesanyjával azonban folyamatos a kapcsolata. Az anyja bekerülése óta 
rendszeresen látogatja, telefonálnak egymásnak. Havonta járt haza a nevelőszülőtől. 
Mióta a gyermekotthonba került nem mehetett haza. Először azt mondták, hogy két hónapig 
az új gyerekek nem mehetnek haza, majd pedig azért nem engedték haza, mert kimenőjéről 
egy órával később ért vissza.  
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Próbált az igazgatótól is engedélyt kérni, aki egyben az új gyámja is, de ő sem engedte haza, 
azt mondta: először “emberelje meg magát “.  Egy alkalommal anyja telefonon kereste, de 
nem hívták oda, mert szintén büntetésben volt, szemtelen volt nevelőjével. Telefonálni 
egyébként is csak felnőtt jelenlétében lehet, mert a telefon a nevelői szobában van. 
Míg nevelőszüleinél élt, több márkás pólót és cipőt is kapott. Sajnos bekerülése óta több 
holmiját is ellopták, mert szekrényét nem tudja bezárni, elromlott a zárja. Nevelője azt 
mondta, vegyen új zárat, akkor majd az asztalos megjavítja. 
Nem tartja ezt igazságosnak, de már ezt is megtenné, csakhogy annyira kevés zsebpénzt kap, 
hogy abból nem telik rá. Eddig minden hónapban csak ezer forintot kapott, mondván, hogy a 
gyámhivatal még nem küldte meg az engedélyt a zsebpénze felvételére gyámi betétjéből, 
majd utólag megkapja. 
A hirdető táblán látta a gyermekjogi képviselő nevét és fogadóórájának idejét, gondolta  
felkeresi amikor legközelebb a gyermekotthonba jön. 
 
 
Milyen alkotmányos jog sérültek, a gyermek által elmondottak alapján: 

• A tulajdonhoz való jog (Alkotmány 13. § (1) bek.). 
• A család és az ifjúság érdekeinek védelméhez való jog (Alkotmány 15. §). 
• A létbiztonsághoz, oktatáshoz és neveléshez, ifjúság érdekeinek védelméhez való jog 

(Alkotmány 16.§). 
• Az élethez és az emberi méltósághoz való jog (Alkotmány 54. § (1) bek.). 
• A magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez fűződő jog (Alkotmány 59. §). 
• A panasz és kérelem előterjesztéséhez való jog (Alkotmány 64. §). 
• A gyermek védelemhez való joga (Alkotmány 67. §). 
• A legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog (Alkotmány 70/D. §). 
• A művelődéshez és a tanuláshoz való jog (Alkotmány 70/F. §). 
• A taníttatáshoz való jog (Alkotmány 70/J. §). 

 
A tulajdonjog sérülése: 
Sérül a gyermek tulajdonhoz való joga azáltal, hogy az otthon nem biztosít zárható szekrényt 
személyes holmijának biztonsága érdekében. Sérül a tulajdonhoz való joga azáltal is, hogy 
zsebpénze nem biztosított.  
A Gyvt. 57.§ (1) bekezdése alapján: a gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít az 
ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek számára, 
A Rendelet 75.§ (1) alapján :  
Az otthont nyújtó ellátásban részesülő gondozott gyermek számára 
a) teljes körű ellátást kell biztosítani 
A jogszabály a zsebpénz biztosítását a teljes körű ellátás részeként határozza meg. 
82.§ (1) bekezdés: A 3 éven felüli gondozott gyermeket személyes szükségleteinek 
kielégítésére – a (3) bekezdésbe meghatározott kivétellel (szökés esete)- havonta zsebpénzzel 
kell ellátni. 
(5) A gondozott gyermek zsebpénze felhasználásáról maga dönt . 
Jogsértő a nevelő azon felvetése, mely szerint a gyermek saját zsebpénze terhére vegyen zárat. 
 
A Rendelet 85.§. (5) Az ellátást nyújtó biztosítja  
 b) a gondozott gyermek személyes tárgyainak elhelyezését, 
124.§ (5) A gondozott gyermek személyes használati tárgyait és ruházatát  a csoport 
lakóterében, társaitól elkülönítetten kell elhelyezni. 
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Családhoz való jog 
A család védelméhez fűződő alkotmányos elvet sérti a gyermek kapcsolattartási jogának 
büntetés jelleggel történő korlátozása (nem mehetett haza, nem engedték a telefonhoz). 
A vér szerinti családdal való kapcsolattartás feltételeinek biztosítását a Gyvt. is előírja az 
ellátást biztosító számára.  
Gyvt. 53.§ (1) Az otthont nyújtó ellátás keretében biztosítani kell az ideiglenes hatállyal 
elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek számára 
b) családi környezetébe történő visszahelyezését előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását 
segítő családgondozást, vagy ha ez nem lehetséges, az örökbefogadásának előkészítését. 
 
A Kormányrendelet szerint: 
27.§ (1)  A kapcsolattartás célja, hogy 
 a) gyermek és a szülő, valamint más kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó közötti 
családi kapcsolatot fenntartsa, továbbá 
b) az arra jogosult szülő gyermeke nevelését, fejlődését figyelemmel kísérje, tőle telhetően 
elősegítse. 
  
Méltósághoz való jog 
Az emberi méltósághoz való jog sérelmét eredményezi, hogy a gyermekotthon dolgozói nem 
akadályozzák meg az ellátottak közötti bántalmazást, megaláztatást. 
Gyvt.6§ (5) A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a 
bántalmazással (…) szembeni védelemhez. 
 
A magántitokhoz való jog 
A gyermeknek joga van a szülővel felügyelet nélkül beszélgetni telefonon. A nevelőnek a 
gyermek magántitokhoz való jogának biztosításával kell eljárnia (Rendelet 87.§ (6). 
 
Panaszjog 
A gyermeknek joga van információkkal rendelkezni arról, hogy problémái esetén kihez 
fordulhat, jogait hogyan érvényesítheti. 
Gyvt. 8.§ (1) A gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy 
tájékoztatást kapjon jogairól,  jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy   
személyét és vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül, vagy más módon meghallgassák, 
és véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe 
vegyék. 
 
Taníttatáshoz, művelődéshez való jog 
A gyermekművelődéshez és taníttatásához való joga sérül azáltal, hogy gyámja nem biztosítja  
Rendszeres iskolába járásának feltételeit. Az oktatási intézmény vezetőjének sincs joga a 
gyermek magatartására hivatkozva  önkényesen kitiltani, és magántanulói státuszba helyezni, 
csak azért mert az iskola nem képes kezelni a gyermek magatartási problémáit. 
 
Az 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról, 10.§ (3) szerint: A gyermeknek, tanulónak joga, 
hogy  
f) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban –különleges 
gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban– részesüljön, s életkorától függetlenül a 
pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. 
30.§ (7) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló a 
közösségi életbe való beilleszkedését elősegítő rehabilitációs célú foglalkoztatásra jogosult. A 
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rehabilitációs célú foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, iskolai nevelés és 
oktatás keretében valósulhat meg. 
 
Legmagasabb szintű lelki egészséghez való 
Az Alkotmány a 70/D. § (1) bekezdésében és a 67. § (1) bekezdésében deklarálja, a megfelelő 
testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez, és védelemhez való jogot. A gyermek élettörténetéből, 
az iskolában és a gyermekotthonban is előforduló problémáiból látszik, hogy a gyermek, 
egészséges személyiségfejlődése érdekében szakember segítségét igényelné (nevelőszülőtől 
való elkerülés, beilleszkedési problémák… stb.). A gyermek pszichés problémái kezeletlenek, 
nem kapja meg a szükséges ellátást, problémái feldolgozásának  elősegítése érdekében. 
Gyvt. 9.§ - szükségletekhez igazodó ellátáshoz való jog. 
 
A gyermekjogi képviselő feladatai: 

• A gyermek panasza alapján a gyám/ intézményvezető megkeresése 
• A gyermekkel kapcsolatos iratanyag áttanulmányozása, különös tekintettel: 
- gyermekotthon szakmai programjára,  
- házirendjére (a panaszjog érvényesülésének módjai), 
- érdekképviseleti fórum működési szabályzatára, 
- gyámhivatali határozat kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezésére, 
- gyermek egyéni-gondozási nevelési tervére (hogyan kívánja a gyermekotthon 

biztosítani a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, a kapcsolattartás 
ápolását hogyan kívánja elősegíteni), 

- gyermekönkormányzat működésére vonatkozó dokumentumra, (ha működik). 
• Az érintettek meghallgatása: gyermek, nevelő, gyám, gyámi-gondozói tanácsadó. 
• A dokumentumok és személyes beszélgetések alapján kialakított állásfoglalás szerint a 

gyám/intézményvezető intézkedésének kérése, a jogsértő állapot megszüntetése 
érdekében, a fent felsorolt jogsérelmek vonatkozásában, majd a megtett 
intézkedésekről beszámoló kérése. 

• A gyermek tájékoztatása az üggyel kapcsolatban. 
---------------------- 

 
VI. Eset: Gyermekotthon, vagy speciális gyermekotthon? 
 
Esetismertetés: 
Pillangó Jánost 1999. évben ideiglenes hatállyal beutalták a megye által működtetett 
átmeneti otthonba, családi problémák miatt. Az ideiglenes hatályú elhelyezés megszűnt 
a szülők különválására, az apa és gyermeke kérésére. Jánost az apánál helyezik el, Y 
településen. Ott iskolába jár. A kezdeti harmonikus kapcsolat megromlik az idő 
múlásával, az apa betegsége (pszichiátriai kezelt, többször kísérelt meg öngyilkosságot), 
a gyermek önállósodási törekvései miatt, egyre gyakoribbak a konfliktusok. A szülők 
közös megegyezése alapján János visszaköltözik az édesanyjához, aki ez időre már 
együtt él egy nála jóval fiatalabb, szintén pszichiátriai kezelés alatt álló férfival, és az 
attól született, egy éves gyermekkel. 
 
2002-ben X falu önkormányzatának jegyzője ismét határozatot hoz, mely határozatban 
30 napra ismét elhelyezi a 12 éves Pillangó Jánost a megye által fenntartott átmeneti 
otthonban. A határozat indokolás részében a jegyző a Családsegítő Szolgálat 
munkatársának szakmai javaslatára hivatkozik, mely szerint a gyermek rendszeres 
szökése, iskolakerülése, magatartása, az apa, a nevelőapa pszichiátriai kezelése, az anya 
elhanyagoló magatartása miatt a továbbiakban a Gyermekjóléti Szolgálat 
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családgondozása nem jelent megoldást, védelembe vétel esetén sem, így a 
szakellátásban történő elhelyezésre tesz javaslatot. A javaslattal mind a gyermek, mind a 
család egyet ért. 
 
Az átmeneti otthon pszichiáter szakorvosa megállapítja, hogy Pillangó János korának 
megfelelő intellektusú, jövőképe nincs, beilleszkedése látszatra harmonikus, ugyanakkor 
magatartási és érzelmi zavarai oly mértékűek, hogy pszichiátriai kezelése javasolt. A 
kezelést követően (mely alátámasztja az előző szakvéleményt a magatartási és érzelmi 
zavarokra vonatkozóan) az elhelyezési javaslat normál gyermekotthon. 
 
Határozat megszületik, a gyermek átmeneti neveltként elhelyezésre kerül a javasolt 
normál gyermekotthonban, ahonnan azonban rendszeresen megszökik. Az elhelyezése 
óta (15 hónap) 22 alkalommal adtak ki körözést ellene, iskolában a 2003. évben 
összesen 17 napot volt. 
 
A gyermek gyámja kezdeményezte a gyermek speciális intézményben történő 
elhelyezését, tekintettel arra, hogy a közösségbe bár látszatra beilleszkedett, a 
gondozását-nevelését ellátó felnőttekkel együttműködött, ugyanakkor a normáknak 
megfelelő magatartási szabályokat betartani nem képes, öngyilkossági kísérlete volt.  
 
A szakértői bizottság speciális gyermekotthoni elhelyezését Pillangó Jánosnak nem 
tartotta indokoltnak, új gondozási-nevelési terv kidolgozására tesz javaslatot, a már 
kijelölt gyermekotthonban. 
 
Milyen jogai sérültek a gyermeknek?  

• A Gyermekek jogairól szóló 1991. évi LXIV. törvény 20. cikk 1. pont 
• A Gyermekek jogairól szóló 1991. évi LXIV. törvény 24. cikk 1. pont 
• A Gyermekek jogairól szóló 1991. évi LXIV. törvény 25. cikk  
• A Gyermekek jogairól szóló 1991. évi LXIV. törvény 27. cikk 1. pont 
• A Gyermekek jogairól szóló 1991. évi LXIV. törvény 42 cikk 
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 1.§ (1) bekezdés 
• A Gyvt.2.§ (1) a) pont 
• A Gyvt.9.§ (1) a) pont 
• A Gyvt.53.§ (1) b) ba), (3) bekezdés 
• A Gyvt.65.§ a) pont 
• A Gyvt.132.§ (4) bekezdés 

 
Az eset eljárási hibái: 

• A Gyvt.39.§ (4) d) pont 
• A Gyvt.79.§ (1) bekezdés 

 
Mit tehet a gyermekjogi képviselő? 
A gyám segítségkérését követően az eljárási folyamat részletes elemezését kell, hogy 
megtegye, a gyermekjóléti szolgáltatástól az átmeneti nevelésbe vételig. Esetünkben a 
következő hibák történtek: 

• A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója javaslattétele eleve speciális 
szükségletek ellátását biztosító intézményi elhelyezésre kellett volna, irányuljon, 
tekintettel arra, hogy a gyermek vérszerinti apja, továbbá nevelőapja is 
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pszichiátriai gondozás alatt áll, a gyermekkel kapcsolatos problémák érzelmi és 
magatartásbeliek. 

• A Családsegítő Szolgálat hatáskörét túllépve tette meg javaslatát a jegyző felé, 
hiszen a gyermek gondozása nem az ő feladatkörébe tartozik, nem ugyanazon 
törvényi szabályozás mentén dolgozik, továbbá nem ismerheti részletesen a 
mindennapi együttműködés folyamatát. 

• A jegyző a Családsegítő Szolgálat véleményére nem hozhatott volna határozatot. 
• A TEGYESZ pszichiátere – ismerve az előzményeket – szakmai megállapításával 

ellenkező javaslatot tett. 
• A TEGYESZ a gyermek bekerülésének okait nem körültekintően vizsgálta, 

elemezte, így nem a szükséglet közeli ellátásra tettek javaslatot. 
• A TEGYESZ nem vette figyelembe a gyermek gyámjának javaslatát. 
• A gyám-gondozói tanácsadó, valamint a szakmai egység pszichológusa nem 

segítette munkájában a gyámot. 
 

Az esettel kapcsolatban alkalmazható eljárási módok: 
Szakmai konzultáció összehívása a gyám, a TEGYESZ gyermekvédelmi szakértői 
bizottságának, a speciális gyermekotthon szakmai vezetőjének és pszichológusának, 
valamint a határozatot meghozó városi gyámhivatali ügyintéző részvételével, ahol a 
gyermekjogi képviselő mediátori szerepet vállal.  
 
Abban az esetben, ha a megbeszélés gondozási hely megváltoztatással végződik, akkor 
összegezésként fel kell hívni a résztvevők figyelmét a jövőbeni alaposabb, a 
hatásköröket, a szakmaiságot és a gyermeki jogokat körültekintőbben végigelemző 
eljárások lefolytatására. Az eset tanulságait egy megbeszélés keretében szükséges 
megosztani a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal és a település jegyzőjével is. 
 
Ha az álláspontok nem közelítenek, akkor a mediátori szerepkör helyett a gyermeki 
jogok érvényesítőjeként, hivatalos állásfoglalását szükséges megküldenie az érintett 
intézményeknek, azok fenntartóinak további intézkedés céljából. Ha ezen intézkedések 
30 napon belül nem történnek meg az ombudsmanhoz kell fordulni. 
 
Továbbá feladat az eset konklúziójaként a fenntartók és a szakminisztérium felé 
javaslattétel a jogszabályban foglaltak szerinti ellátórendszerek létrehozására, a speciális 
szükségletek kielégítését ellátó intézményrendszer országos működésére, a meglévő 
intézmények működési rendjének, azokba történő bekerülés módjának felülvizsgálatára. 

--------------- 
 
VII. Eset: Gyermekotthonban 
 
Esetismertetés 
Jóléti megye önkormányzata fenntartásában lévő 0-6 éves korú gyermekek gondozását, 
nevelését ellátó gyermekotthonban hat csoport működik. Ebből, különleges ellátást 
igénylő csoport négy van, melyek közül fogyatékosokat ellátó csoport kettő, kora miatt 
különleges ellátást igénylő csoport szintén kettő. 
 
Ebben az intézményben él születése óta átmeneti neveltként Aranyos Arnold, két és fél 
éves, szomatikusan gyengén fejlett, Down-szindrómás kisgyermek. Arnold nagyon jól 
érzi magát a világban, mindig derűs, tettre kész kisfiú. A gyermekotthon egyik 
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kedvence. Tekintettel arra, hogy a gyermek szüleivel való kapcsolattartása váltakozó, de 
létező. 
 
Ez év januárjában jelentkezett egy olyan FIKSZ képzésen részt vett (tanúsítvánnyal és 
működési engedéllyel rendelkező, még nem tevékenykedő) nevelőszülő, aki elvégezte a 
különleges ellátást nyújtó nevelőszülői képzést is, és komolyan véve elhivatottságát, 
szerette volna Arnoldot – akit a képzés során ismert meg - saját családjában gondozni, 
nevelni. Jelentkezett szándékával a TEGYESZ-nél, ahol kiderült, hogy a gyermek 
féléves felülvizsgálata januárban lett volna esedékes, de nem került rá sor, továbbá a 
működtető nem indította el azt az eljárást, melynek során a nevelőszülői hálózatban 
szereplő családok közül néhányan vállalhatnának speciális és különleges ellátást.  
Mivel a kisfiút mindenki nagyon szereti a gyermekotthonban, ezért ott sem sürgetik a 
nevelőszülőhöz történő kihelyezést.  
Arra vonatkozóan, hogy mikor kerülhet Arnold nevelőszülői családba, azt a választ 
kapta a nevelőszülő a TEGYESZ-ben, hogy leghamarabb július hónapban, amikor már 
minden szükséges eljárást lefolytattak, valamint a további nevelőszülői kiképzések is 
megtörténtek, mivel csak akkor egy blokkban engedélyeztetnek minden nevelőszülőt.  
 
Az eset során megsértett gyermeki jogok: 

• A Gyermekek jogairól szóló 1991. évi LXIV. törvény 25. cikkben foglaltak. Az 
Egyezményben részes államok elismerik az illetékes hatóságok által gondozásra, 
védelemre, illetőleg fizikai vagy elmeápolásra elhelyezett gyermeknek azt a 
jogát, hogy időszakosan felül kell vizsgálni az említett kezelést és az 
elhelyezésével kapcsolatos minden egyéb körülményt. 

• A Gyermekek jogairól szóló 1991. évi LXIV. törvény 27. cikkben foglaltakat. Az 
Egyezményben részes államok elismerik minden gyermeknek jogát olyan 
életszínvonalhoz, amely lehetővé teszi kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és 
társadalmi fejlődését. 

• A Gyvt.6.§ (3) bekezdésében foglaltakat, miszerint a fogyatékos, tartósan beteg 
gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő 
különleges ellátáshoz. 

• A Gyvt.9.§ (1) a) pontja alapján az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek 
joga különösen, hogy életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint 
egyéb szükségleteihez igazodóan állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes 
körű ellátásban, gondozásban, megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. 

• A Gyvt.9.§ (1) c) pontja alapján a felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon 
és érdeklődésének megfelelő szabadidős foglalkozásokon vegyen részt. 

• A Gyvt.63.§ b) pontja értelmében a TEGYESZ a gyámhivatal megkeresésére, 
ennek hiányában félévenként hivatalból tájékoztatja a gyámhivatalt a 
gondozással-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, a gyermek és a szülő 
kapcsolattartásának alakulásáról, illetve a szülőnek a gyermekét gondozó 
intézménnyel vagy személlyel való együttműködéséről, 

• A Gyvt.82.§ (2) bekezdése értelmében az elhelyezés során - a (3) bekezdésben 
meghatározott szempontok figyelembevételével - a gyermeket elsősorban 
örökbefogadó szülőnél, nevelőszülőnél, vagy ha ez nem lehetséges, 
gyermekotthonban, illetve az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok és 
pszichiátriai betegek otthonában kell elhelyezni. Ugyanezen szakasz (3) a) pontja 
alapján az elhelyezés során figyelemmel kell lenni a gyermek életkorára, 
egészségi állapotára, neveltségi szintjére. 
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A gyermek fogyatékosságából adódóan megsértett egyéb jogok 
• A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 

évi XXVI. törvény céljait (enyhítse a fogyatékos emberek hátrányait, 
megalapozza esélyegyenlőségüket, alakítsa a társadalom szemléletmódját). 

• A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 
évi XXVI. törvény alapelveit (2.§, 3.§). 

• Az Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 100/1999. (XII. 10.) OGY 
határozat céljait és alapelveit, különös tekintettel a 2.2. és 2.3., továbbá a 3.1. 
pontokban foglaltakat. 

• Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 9.§-át (közvetett hátrányos megkülönböztetés). 

• Sérti az eljárás a 2003. évi Madridi Nyilatkozat alapelveit. 
 
Egyéb szakmai észrevételek: 
A gyermekotthon túlzott kötődése egy „aranyos downhoz” érthető. A Down-szindrómás 
gyermekek a többi középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekhez viszonyítva általában 
sokkal több szeretet, odafigyelést és törődést váltanak ki környezetükből, és általában 
szociábilisabbak is.  
A gyermekotthon alapító okiratában az áll, hogy csak 6 éves korig maradhat ott a 
gyermek. Ebből az következik, ha Arnold a gyermekotthonban maradna, 6 éves korára 
már teljes biztonságban érezné magát, ám ekkor következne be életében az első nagy 
trauma, ugyanis egyszerre kellene elválnia a már megszokott személyektől és 
környezettől, egyidejűleg be kellene illeszkedni egy új gondozási helyre – 
vélelmezhetően többcélú oktatási intézménybe -, és meg kellene felelnie az iskolai 
kihívásoknak is. Traumát okozhat 6 éves korában az is, hogy megszűnik „egyetlen 
Arnoldkának” lenni, aki mindenki kedvence. Arnoldkából egy csapásra Arnold lesz, egy 
a sok közül. Eddigi védettsége (csecsemők között élése) nem készítené őt fel a kortárs 
csoport „megmérettetésére”. 
 
Mit tehet a gyermekjogi képviselő? 
A fogyatékos gyermekek érdekérvényesítő képessége fogyatékosságuknál fogva még 
minimálisabb, így ezekre a gyermekekre nagyobb figyelmet kell fordítani. 
Természetesen minden gyermekvédelmi szakellátó rendszer működése során a 
lehetőségeihez mérten a legoptimálisabb ellátás nyújtására törekszik, ugyanakkor a 
legjobb gyermekotthon sem pótolhatja a családot. A nevelőszülőnél történő elhelyezés 
olyan attitűdöket, érzelmi többletet, személyi és tárgyi állandóságot, biztonságérzetet 
lehet garantálni, mely csak kis közösségekben való nevelkedés során lehetséges. A 
nevelőszülőnél történő nevelkedés elősegíti a fogyatékos gyermek sikeresebb szociális 
integrációját, egyben elősegítheti a társadalom fogyatékosokkal szembeni általában 
negatív beállítódásának korrekcióját. 
 
Mindezek miatt szükséges felhívni a TEGYESZ figyelmét arra, hogy a januári elmaradt 
felülvizsgálat nem egy szimpla mulasztás, aminek orvoslását bármikor megteheti. Fel 
kell hívni továbbá a figyelmét arra is, hogy a különleges és a speciális ellátást igénylő 
gyermekek ellátásához szükséges feltételrendszer sokszínűségét mielőbb biztosítsa 
(gyermekotthonok és kiterjedt nevelőszülői hálózat), különösen akkor, ha már 
rendelkezésére áll a megfelelő személyi feltétel és pénzügyi forrás.  
A gyermek nevelőszülőnél történő elhelyezése a fenntartó számára sem közömbös: 
köztudott, hogy egy gyermekotthoni férőhely fenntartása akár többszöröse is lehet a 
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nevelőszülői férőhely működtetésének. Ez a költségkímélés a fenntartó részéről a 
„problematikusabb” gyermekek ellátásának lehetőségeit is megoldhatja. 
Fel kell hívni a „szerető” gyermekotthon figyelmét arra, hogy a gyermek gondozása nem 
jelentheti a gyermek „kisajátítását”. A szakmai munka során el tudni fogadni azt a tényt, 
hogy egy nevelőszülőnél a gyermek személyre szabottabb ellátásban részesülhet. A 
gyermekotthonnak pedig kezelnie kell a gyermekkel kapcsolatos kötődését. 
 
Amennyiben a TEGYESZ a mulasztását 30 napon belül nem orvosolja, a fenntartónak 
kell jelezni a mulasztás megszüntetése érdekében, továbbá vizsgálatot kezdeményez a 
TEGYESZ felülvizsgálati gyakorlatát és a gyámi-gondozói tanácsadók munkáját 
elemzendő.  
Ha ez sem vezet eredményre, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa felé kell a 
konkrét esetet felterjeszteni. 
Mindezzel egyidejűleg a gyermekotthon szakmai dokumentációját és nyilvántartását is 
elemzés tárgyává kell tenni annak megállapítása érekében, hogy a nevelőszülőhöz 
történő kihelyezést milyen gyakorlat jellemzi. 
 
A konkrét esetlezárást követően szükséges ajánlani a gyermekotthon számára az 
integrált csoportok létesítését, ami a szakmai elveknek és az Országos Fogyatékosügyi 
Programban foglaltaknak is jobban megfelel. 

-------------------------- 
 
VIII. Eset: Ideiglenes hatályú elhelyezés 
 
Esetismertetés 
2003. júniusában, a tanév befejezését követően, Boncida község önkormányzata 
ideiglenes hatállyal nyolc kiskorú gyermek elhelyezését kezdeményezte.  
Az ügy előzményei: 
A település Gyermekjóléti Szolgálata 2001. óta családgondozta Palacsintásékat. A 
család fenntartója, a gyermekek apja, alkalomszerű munkavállalásból, továbbá 
segélyekből tartotta fenn családját. Az anya – tekintettel a gyermekek számára – hosszú 
évek óta nem dolgozott. A családi életvezetési problémák, továbbá elhanyagoló 
magatartása miatt került a gyermekjóléti szolgálat fókuszába. 
A rendszeres családgondozói tevékenység, szakmai segítségnyújtás ellenére is a család 
életvitele, életvezetése, anyagi helyzete nem változott, javulás nem volt tapasztalható. 
Együttműködésük intenzitása hangulatfüggő volt. Az egyre inkább súlyosbodó 
életvezetési problémái miatt Boncida község jegyzője a gyermekeket védelembe vette. A 
kirendelt családgondozóval történő szoros együttműködés és az önkormányzat erőteljes 
támogatása mellett is a szülők csak ideiglenesen tudták stabilizálni egzisztenciális, 
pénzügyi helyzetüket. A gyermekek napközbeni tartózkodási helyéül szolgáló oktatási 
intézmények (iskolai napközi, óvoda) több alkalommal jelezték a hatóságoknak, a 
szülőknek a kiskorúakkal szemben fennálló súlyos gondozási, illetve ellátásbeli 
hiányosságaikat.  
Két év családgondozást követően a kirendelt családgondozó jelezte, hogy az otthon 
tartózkodó anya nagyon rossz fizikai állapotban van, a gyermekei ellátatlanok, a szülő 
semmilyen orvosi segítséget nem fogad el. Az apa nem tartózkodott otthon, nem volt 
elérhető a késő délutáni órákban sem. Hét testvérére a legnagyobb gyermek Erzsébet 
felügyelt, ami természetesnek számított a mindennapok életvitelében is, hiába kérte a 
családgondozó a szülőket, hogy ne terheljék lányukat szülői kötelességek gyakorlásával. 
Mivel a helyzet a rákövetkező napokon sem oldódott meg, sőt tovább romlott, így nem 
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volt más lehetőség a gyermekek sorsának megnyugtató rendezésére, mint a kiskorúaknak 
a családból történő azonnali kiemelése, és a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezése. 
 
Boncida község jegyzője határozatában elrendelte a gyermekek ideiglenes hatályú 
elhelyezését különböző intézményekben. Így a legidősebb leányt speciális 
gyermekotthonban, a két legkisebb gyermeket gyermekotthonban, a további öt testvért a 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat befogadó otthonában helyezték el. 
A városi gyámhivatal a gyermekek gondozási helyének meghatározása céljából tervezési 
értekezlet összehívását kezdeményezte. Ezen a tervezési értekezleten a Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat javasolta mind a nyolc gyermek ideiglenes elhelyezésének 
megszüntetését, és a kiskorúak hazaadását a szülők gondozásába. Mivel a tervezési 
értekezleten a városi gyámhivatal munkatársa nem tudott jelen lenni, így az ott született 
álláspontról csak utólag szerzett tudomást. 
A kiskorúak ideiglenes elhelyezésének felülvizsgálata tárgyában a városi gyámhivatal 
két alkalommal is környezettanulmányt tartott a család boncidai lakóhelyén. Ezen 
eljárási cselekmények során egyértelművé vált, hogy a család otthonául szolgáló ház 
mind felszereltségében, mind tisztaságában, mind komfortfokozatában alkalmatlan a 
nyolc gyermek nevelésére, gondozására, ellátására. Mindezekre tekintettel a hivatal nem 
fogadta el a TEGYESZ által eljuttatott, és a kiskorúak családba történő visszahelyezését 
kezdeményező javaslatát, és a tárgyban új tervezési értekezlet összehívását kérte. 
Az újból összehívott tervezési értekezleten, azaz álláspont alakult ki, hogy a gyermekek 
helyes irányú testi, lelki, érzelmi fejlődése nem megoldható családi körben, így a 
megváltoztatott elhelyezési tervében a TEGYESZ kezdeményezte azt, hogy a kiskorúak 
két, egymástól három házra lakó nevelőszülőnél kerüljenek elhelyezésre. Az elhelyezési 
javaslat meghatározta a kiskorúak és szüleik közötti kapcsolattartás rendjét is. 
 
A szülők egymással egyezően elutasították a gyermekük átmeneti nevelésbe vételét és a 
nevelőszülők gondozásába történő kihelyezésüket. Álláspontjuk indoklásául előadták, 
hogy mind személyi, mind lakhatási körülményeik messzemenően alkalmasak voltak és 
jelenleg is azok a gyermekek gondozására és nevelésére, mindketten munkahellyel és 
jövedelemmel rendelkeznek, amelyek megnyugtató anyagi hátteret biztosítanak a 
gyermekek eltartására. Előadták továbbá, hogy nem is értik miért került sor a gyermekek 
családból való kiemelésére. 
A tényállás tisztázása érdekében megkereste a nevelőszülő lakóhelyén lévő városi 
gyámhivatalt, hogy szíveskedjenek meghallgatni az elhelyezési javaslatokkal 
kapcsolatban a legidősebb két gyermeket. A két legidősebb testvér a jegyzőkönyvi 
nyilatkozat tanulsága alapján előadták, hogy semmiképpen nem akarnak visszamenni 
szüleik gondozásába, mindketten nagyon jól érzik magukat a nevelőcsaládban, már az új 
iskolájukba is beilleszkedtek, és ott barátokat szereztek, amire Boncidán még gondolni 
sem mertek, hiszen társaik kirekesztették és csúfolták őket öltözetük, ruházatuk, családi 
hátterük miatt. 
 
A gyámhivatal úgy találta, hogy a gyermekek átmeneti nevelésbe vétele lehetőséget 
teremt számukra abban, hogy a kiskorúak a fejlődésüknek megfelelő, alkalmas 
környezetben, kortársaikhoz hasonló feltételek mellett olyan életviszonyok között 
éljenek, amelyek megfelelően biztosítják számukra helyes irányú fejlődésüket. 
 
Természetesen a szülők a gyámhivatal határozatával nem értettek egyet, és fellebbezést 
nyújtottak be a másodfokhoz, hivatkozva arra, hogy környezetüket, életvitelüket, anyagi 
forrásaikat megváltoztatták, stabilizálták. 
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Az eset során sérült gyermeki jogok 

• 1991. évi LXIV. törvény 9. cikk 1. pontjában foglaltak : az elhanyagolás 
esetének megállapítását követő családgondozás időtartama – védelembe vétellel 
együtt – két év volt, holott meggyőződésem, hogy az első év eltelte után már 
világosan megfogalmazódott a család felelősség nélküli életvitele, mely csak az 
állam által nyújtott anyagi és szakmai segítséggel tudott viszonylagos 
normakövető maradni. 

• Ugyan ezen törvény 13. cikk 1. pontjában megfogalmazott 
véleménynyilvánításhoz való jog: az eljárás során meghallgatott két legnagyobb 
testvér kinyilatkozta, hogy családi helyzetük miatt milyen kiközösítésekben, 
negatív megítélésben volt részük a kortárs csoporton belül. Ha az alapellátás 
keretén belül ezeket a kérdéseket a családgondozó felveti, segítő beszélgetés 
során feltárja, akkor az átmeneti nevelésbe vétel mellett döntő határozat korábbi 
időpontban megszülethetett volna. Egyébként ez az elodázott döntéshozatal a 
gyermekvédelmi törvény (továbbiakban: Gyvt) 6.§.(2) bekezdésében foglaltakkal 
is ellentétben áll. 

• A Gyvt 8. §-ában megfogalmazott jog a tájékoztatásról szintén sérült. Nem 
tehet önmagáért semmit az a gyermek, aki nem tudja a lehetőségeit, még ha 
látszatra, vagy ténylegesen mindenki az ő javát szolgálja is egy szubjektív döntés 
alapján. 

• A települési jegyző megsértette a gyermekek azon jogát, melyet a Gyvt 9.§ (1) 
bekezdés b) pontjában, valamint a 82.§ (2) bekezdésében foglalt jogát, hogy 
testvérként együttes elhelyezésüket biztosítsák, elsősorban (esetünkben) 
nevelőszülőnél. 

• Továbbá megsértette a Gyvt 132.§ (4) bekezdését, amely kimondja, hogy 
speciális ellátást nyújtó intézményben történő elhelyezésre csak a megyei 
szakértői bizottság javaslata alapján kerülhet sor. 

• A TEGYESZ, az elhelyezési értekezleten tett javaslata során figyelembe kellett 
volna vegye a Gyvt 54.§. (10) bekezdésében meghatározottakat, miszerint 
különösen indokolt esetben a nevelőszülő beleegyezésével a meghatározott 
gyermeklétszámtól - a gyermek érdekében - el lehet térni. 

• A gyámhivatal azzal, hogy nem vett részt az elhelyezési értekezleten, az ott 
elhangzott javaslatot csak később tudta felülbírálni, ok nélkül elodázta a 
gyermekek azon jogát, mely a biztonságot, nevelkedésükhöz szükséges 
megfelelő környezetet garantál. 

• A TEGYESZ nem körültekintő eljárása, mely szerint a család alkalmas arra, hogy 
az ideiglenes hatályú elhelyezést megszüntetve újra saját otthonában gondozza-
nevelje gyermekeit, mind a családban, mind a gyermekekben olyan érzelmeket 
generált, melyek az egészséges érzelmi fejlődést gátolják, hiszen a 
visszakerülés ebben az időpontban még a gyermekekből félelmet, rettegést váltott 
ki (erre bizonyíték a későbbi meghallgatásuk során elmondottak), továbbá a 
bizonytalanság érzetét erősítette. Pszichológiai szempontból a lélekre gyakorolt 
káros hatás, személyiségváltozást, torzulást eredményezhet. 

• A szülő megsértette a Gyvt 12.§ (4) bekezdésben meghatározott kötelességeit. 
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Felelősségek 
Az eljárás során szinte minden érintett fél hibázott: 

• A szülő megsértette a rá vonatkozó kötelességeit, nem a gyermekeinek érdekét 
képviselte, a hatóságokat megpróbálta megtéveszteni fellebbezése során tett 
állításaival. 

• A gyermekjóléti szolgálat odaadó, figyelmes, jóhiszemű munkavégzésével, olyan 
tulajdonságokkal ruházta fel a családot, melyek esetünkben hipotetikusak voltak, 
ezzel nagyobb esélyt nyújtottak a szülőknek a gyermekeikkel szemben, 
ugyanakkor a szülői kötelességek teljesítése nem volt garantálható. 

• A jegyző a Gyvt-t, és a hozzá kapcsolódó rendeletekben foglaltakkal ellentétben, 
a gyermekeket olyan gondozási helyre utalta be, mely sem a gyermekek korának, 
sem a gyermekek szükségleteinek nem feleltek meg, a hatáskör túllépéséről nem 
is beszélve. 

• A TEGYESZ megalapozatlan döntést hozott, melyet a városi gyámhivatal 
eljárását követően megváltoztatott, ugyanakkor ok nélkül választotta szét a 
gyermekeket. 

• A városi gyámhivatal időhúzása elodázta a gyermekek életében fontos szerepet 
jelentő döntését, a határozatát nem teljes pontossággal készítette el. 

• A boncidai közoktatási intézmények hibáztak, hiszen gyermekvédelmi 
tevékenységük nem tudta megelőzni, illetve orvosolni a gyermekek 
kirekesztődését a gyermekközösségből. 

 
Alkalmazható eljárási mód: 
Az eset az elemzés időpontjában a gyermekek javára, megfelelően lezárult, a kiskorúak 
elhelyezése jogi, emberi és lélektani szempontból is megfelelő. A gyermekek jól érzik 
magukat, barátokat szereztek, beilleszkedtek, testvéreikkel napi kapcsolatban állnak. 
Mégis van az esettel kapcsolatosan még egy feladat, miszerint az esetet, mint 
precedenst, mind az alapellátásban (ideéve a közoktatási intézményeket is), mind a 
szakellátásban, továbbá a gyermekek körében ismertetni szükséges tanúságként a jövőre 
nézve. 

------------------- 
 
IX. Eset: Nevelőotthonban 
 
Esetismertetés 
A gyermekjogi képviselőt felkereste K. Anna anya és gyermeke István, aki 13 éves. 
Előzetesen a Tiszateszi Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója egyeztetett időpontot a 
megbeszéléshez. Az anya elmondta, hogy gyermeke átmeneti nevelt a Tiszacudari 
Nevelőotthonban. A Tiszateszi családgondozóval tartja rendszeresen a kapcsolatot, aki 
javasolta, hogy a jelenlegi problémájával forduljon a gyermekjogi képviselőhöz. 
Az történt, hogy szerette volna hazahozni a gyermekét, de nem engedték el az otthonból. 
A gyermekével tudott beszélni, akinek be volt gipszelve a keze, a gyermek elmondása 
szerint a nevelője lelökte a lépcsőn. Szeretett volna beszélni az otthon vezetőjével is, de 
nem fogadta. 
 
Hazaérve felkereste a családgondozóját, aki felhívta az otthont. A gyámot kereste, de 
nem tudta elérni, mivel külföldi tanulmányútra indult másnap. Piroskával, a gyermek 
nevelőjével tudott beszélni, akitől megkérdezte, hogy miért nem engedték el a 
gyermeket, hiszen már előzetesen ez az időpont egyeztetve volt és a gyámhivatal is 
engedélyezte a gyermek hazautazását. Az önkormányzat a szülőnek külön rendkívüli 
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gyermekvédelmi támogatást állapított meg az utazáshoz. Azt a tájékoztatást kapta a 
nevelőtől, hogy most nem tudták elengedni, mivel intézményi rendezvény volt, de 
holnap, ha elmegy érte az anya, akkor hazaengedik. A családgondozó érdeklődött a 
gyermek állapotáról, történt-e vele valami a múlt heti beszélgetés óta, amire azt a választ 
kapta, hogy semmi különös. Amikor konkrétan rákérdezett a kartörésre azt a választ 
kapta, hogy a gyermek elcsúszott a lépcsőn. A gyám két hét múlva érkezik haza, nála 
érdeklődjön Pistikével kapcsolatban. Ezek után a családgondozó azt javasolta, hogy 
forduljon a gyermekjogi képviselőhöz és felajánlotta, hogy egyeztet időpontot, ha kéri. 
 
István elmondta, hogy örül, hogy végre hazajöhetett, de nem így szerette volna eltölteni 
ezt a szünidőt, de ha már itt van, akkor elmeséli mi történt. A nevelő otthonban vitába 
keveredett Sándor bácsival, mivel hónapok óta nem kapta meg a zsebpénzét, ugyanis 
focival betörte az egyik ablak üvegét. Ő úgy érezte, már kifizette az okozott kárt és 
most, hogy hazautazik, édesanyjának szeretett volna valami apróságot venni. Egyébként 
már le is dolgozta ezt a kárt, hiszen az igazgatónak egy hetet dolgozott a kertjében. Szó-
szót követett és Sándor bácsi úgy megütötte, hogy leesett a lépcsőn, így tört el a karja. 
Azért nem szólt a dologról senkinek, mert Sándor bácsi megígérte, ha bemártja őt, 
megvereti a nagyfiúkkal. Ezt a fenyegetést komolyan is vette, mivel barátja Márkó már 
járt így, panaszra ment és az lett a vége, hogy még ma is macerálja Lázár és a klikkje. 
Ezt azért teszik, mert a nevelőktől plusz zsebpénzt. meg van mikor kaját, kimenőt 
kapnak azért, hogy rendet tartanak a fiúk között. 
 
Milyen alapvető jogok sérültek az eset kapcsán? 

• emberi méltósághoz való jog 
• véleménynyilvánításhoz való jog 
• személyi szabadság- és biztonsághoz való jog,  
• egyenjogúsághoz való jog 
• petíciós jog 

 
Milyen gyermeki jogok sérültek az eset kapcsán? 

• A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában 
történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését 
veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, 
valamint önálló életvitelének megteremtéséhez 

• A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és 
társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben 
részesüljön.  

• A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a 
bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással 
és az információs ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető 
alá kegyetlen, embertelen, megalázó testi fenyítésnek, büntetésnek vagy 
bánásmódnak.  

• Ha törvény másként nem rendelkezik, a gyermeknek a szülő felügyeleti joga 
megszűnése esetén is joga van származása, vér szerinti családja 
megismeréséhez és - a vér szerinti család beleegyezése mellett - a 
kapcsolattartáshoz. 

• A gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy 
tájékoztatást kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá 
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ahhoz, hogy a személyét és vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül vagy 
más módon meghallgassák, és véleményét korára, egészségi állapotára és 
fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék. 

• A gyermeknek joga van ahhoz, hogy az őt érint ő ügyekben az e törvényben 
meghatározott fórumoknál panasszal éljen. 

• Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy 
életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb 
szükségleteihez igazodóan joga, hogy: 

-állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, 
gondozásban, nemzetiségi, etnikai és vallási hovatartozását figyelembe 
vevő - megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön, 
-véleményt nyilvánítson a részére biztosított nevelésről, oktatásról, 
ellátásról, a személyét érintő kérdésekben meghallgassák, tájékoztassák, 
-támogatást kapjon gondozójától, törvényes képviselőjétől családi 
környezetébe való visszatéréséhez. 

 
Milyen szülői jogok sérültek? 
Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülője jogosult arra, hogy 

• a gyermeke gondozójától, gyámjától, hivatásos gyámjától a gyermeke 
elhelyezéséről, neveléséről, fejlődéséről rendszeres tájékoztatást kapjon,  

• joga és kötelessége, hogy kapcsolatot tartson gyermekével. 
 

Az eset pszichológiai vonatkozásai: 

A szocializációs folyamat során az egyén beilleszkedik a társadalomba. Átveszi a társadalmi 
normákat, az alapvető emberi viselkedési szabályokat. Elsajátítja a csoportja által kínált 
szerepeket, valamint a szerephez tartozó viselkedést és feladatokat. Átveszi a kulturális 
értékeket. 

Szűkebb értelemben a szocializáció a serdülőkorral lezárul, tágabb értelemben az 
egész életet átszövi. 

Két fajtája ismert: 
1.Családi, vagy elsődleges szocializáció, időrendben ez az első, a legfontosabb és a 
legnagyobb hatású. A gyermek a viselkedését mások, rendszerint a felnőttek 
viselkedéséhez igazítja, így sajátítja el a szerepeket, a szerepekhez kapcsolódó 
viselkedést. Számára az érzelmileg fontos személyek lesznek a modellek, megfigyeli és 
követi viselkedésüket, érzelmi, verbális megnyilvánulásaikat, értékalkotásukat átveszik. 
Az utánzás a szocializáció folyamatának elengedhetetlen velejárója, nélküle a személy 
nem képes beilleszkedni a társadalomba. 
 
  2.Intézményes, vagy másodlagos szocializáció, minden olyan helyzetben megéli az 

egyén, amikor egy új környezetbe, új intézménybe vagy munkahelyre, klubba stb. 
kerül. 

 
Az eset kapcsán elsősorban a szocializáció vonatkozásban merülnek fel pszichológiai 
kérdések. A családi és az intézményes szocializáció meghatározó a gyermek 
személyiségfejlődésében, valamint a későbbi teljes életére, társadalmi kapcsolataira 
kihat. Egy átmeneti nevelésbe, vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében - attól 
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függően, hogy mikor került be az intézménybe-, az elsődleges és a másodlagos 
szocializációs folyamatot is, az intézmény légköre, illetve hatásai határozzák meg.  
Azt, hogy ebben az esetben nem tett panaszt maga a gyermek a gyermekjogi 
képviselőnél, annak okait érdemes boncolgatni. Optimális esetben a gyermekjogi 
képviselő elérhető a gyermek számára, információinak kell lennie arról, hogy ilyen jogi 
képviselet működik, hiszen személyesen meg is látogatja az intézményeket a képviselő 
és tájékoztatást ad, hogy milyen problémákkal fordulhatnak hozzá, elérhetőségét 
nyilvánossá kell tenni. 

• A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző biztosítja, 
hogy a gyermek és hozzátartozói a gyermekjogi képviselő személyét és a vele 
való kapcsolat felvételének módját megismerhessék. 

• A gyermeki jogok minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a 
gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők 
gondoskodnak arról, hogy a gyermekek számára megismerhető legyen a 
gyermekjogi képviselő neve, telefonszáma, valamint fogadóóráinak helye és 
időpontja. 

• A személyes gondoskodást nyújtó személy, illetve intézmény az önkéntesen, 
vagy hatósági intézkedés alapján igénybe vett ellátás megkezdésekor 
gondoskodik a gyermeknek és szülőjének (törvényes képviselőjének), illetve a 
fiatal felnőttnek a Gyvt. 33. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásáról. A gyermek 
szülője (törvényes képviselője), illetve a fiatal felnőtt írásban nyilatkozik a 
tájékoztatás megtörténtéről. 

 
Ha ez mind úgy működik, ahogy az elvárható, akkor még mindig ott a kérdés, hogy 
miért nem fordult panasszal a gyermek személyesen a képviselőhöz. Azon is érdemes 
elgondolkozni, ha ez a gyermekévek óta az esetleírásban leírt intézményi 
„farkastörvényű normákat" fogadja el, és ezért nem tesz maga panaszt, ez mennyire a 
szocializáció része. Vajon nagykorúságával kikerülve az intézmény ellátórendszeréből, 
milyen lehetőségei lesznek a társadalomban? 

A gyermekjogi képviselő intézkedései, eljárás lépései 
1. Felelősök a gyermeki és alkotmányos jogok érvényesüléséért az intézményben: 

• törvényes képviselő 
• szakmai vezető  
• intézményvezető nevelő 
• érdekképviseleti fórum 

 
Intézkedések, eljárási lépések: 

• Az eset meghallgatása során jegyzőkönyv készítése 
• Az intézményvezető személyes megkeresése az üggyel kapcsolatban, milyen 

intézkedések vannak folyamatban 
• Az érdekképviselet meghallgatása. 
• Iratbetekintés: 
           - elhelyező határozat (kapcsolattartás szabályozása),  

                - elhelyezési tárgyalás jegyzőkönyve,  
                - a gyermek gondozási lapjai,  
                - működési engedély,  
                - házirend, 
                - baleseti jegyzőkönyv a kartörésről. 
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• Fenntartó, szakmai felügyelet felé kivizsgálás kérése az ügyben, arról 
visszajelzés, tájékoztatás kérése a jogszabályban előírt határidőn belül. 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, illetve szolgálatok vezetői 
tizenöt napon belül, a fenntartó harminc napon belül, illetve a képviselő-testület 
vagy a közgyűlés a következő testületi ülésén érdemben megtárgyalja, és az ezzel 
kapcsolatos állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja őt. 

• A tájékoztatás függvényében, ha szükséges további intézkedések 
megtétele. Közalapítvány felé beszámolóban az eset tanulmányszerű 
ismertetése. 

A jogok és kötelességek írásos dokumentumai az intézményekben. 
• A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények házirendje a 

törvényben meghatározott keretek között a gyermek életkorához, egészségi 
állapotához, fejlettségi szintjéhez igazodva állapítja meg a gyermekek jogai 
gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait. 

• Az intézmény - a külön jogszabályban meghatározottak szerint elkészített - 
házirendjét az intézményben mindenki által jól látható helyen ki kell függeszteni, 
és gondoskodni kell annak megismertetéséről. 

• Helyettes szülői és nevelőszülői hálózat esetében a jogok gyakorlásának és a 
kötelességek teljesítésének alapvető szabályait a szervezeti és működési 
szabályzat tartalmazza. 

 
Lehetőségek a probléma kezelésére 
A jogi vonatkozású rendezés mellett komplexen nézve az esetet a további lehetőségek 
mérlegelése is fontos a gyermek szempontjából, ami természetesen már nem a 
gyermekjogi képviselő kompetenciája, de ajánlásokat tehet e vonatkozásban. 

A gyermek szempontjából az lenne a legideálisabb megoldás, ha visszakerülhetne a vér 
szerinti családjába. Ennek érdekében elsősorban a szülőinek vannak kötelességei, de 
segítségként mindenképpen a gyermekjóléti családgondozónak, illetve az alapellátási 
ellátórendszernek is jelentős szerepe van. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az 
alapellátásnak és a szakellátásnak együtt kell működnie, ezen cél elérésében. Az nem 
derül ki az esetből, hogy milyen okok miatt került ki a gyermek a családból, de ha ezek 
az okok már nem állnak fenn, akkor mindent célszerű megtenni a gyermek újra családba 
történő beilleszkedése érdekében. A gyermek családba történő visszakerülése esetén 
családterápia is javasolható. 
 

• Amíg ez az ideális állapot nem valósul meg, a gyermekotthoni elhelyezéstől 
„családközelibb” a lakóotthoni, vagy nevelőszülőnél történő elhelyezés, ha erre 
lehetőség van, és ha a gyermek is egyetért vele, az áthelyezését lehet 
kezdeményezni. 

 
• A nevelőotthonban mindenképpen javasolt a korábbi gyermekcsoporton belül 

kialakult gyakorlat kezelése. A megfélemlítés, a farkastörvényű hierarchia 
normál civilizált emberi társadalomban nem elfogadható emberi norma. Az eset 
kapcsán az derül ki, hogy abban a kis közösségben, ami az intézményen belül 
működött ez elfogadott volt eddig. Ezzel kapcsolatban célszerű 
konfliktuskezelési és mediációs módszereket alkalmazni, s ha ez sem éri el 
eredményét, egyéni, vagy csoportos pszichológiai terápiákat igénybe venni. 
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A gyermekjogi képviselő működésének célja 

• Elősegíteni a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők jogainak 
érvényesülését, védelmét. 

• a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésé érdekében biztosítja az 
ellátásokat igénybe vevők részére a megkülönböztetés nélküli 
szolgáltatásnyújtás folyamatos figyelemmel kísérését, elősegíti az egyes 
hátrányos helyzetű csoportok - különösen a fogyatékos személyek, roma 
kisebbséghez tartozók, pszichiátriai és szenvedélybetegek - ellátással 
összefüggő jogainak érvényre jutását. 

• Elősegíteni, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők 
megismerhessék, kitől kaphatnak jogaik érvényesítéséhez segítséget, 
valamint biztosítani számukra a könnyű elérhetőséget, hozzáférhetőségét. 

• A jogok és kötelezettségek egységes értelmezésének, valamint azok 
gyakorlati megvalósulásának összegzése, gyermekek jogainak 
érvényesülésével kapcsolatban szerzett információk alapján. 

• A jogszabályokban megfogalmazott célok mellett szerintem fontos feladata a 
gyermekekkel kapcsolatos értékek közvetítése is ellátók, fenntartók, szülők 
gyerekek felé. 

---------------- 
 
X Eset: Kapcsolattartás 
 
Esetismertetés 
R. Béla (12 éves) édesanyja súlyos betegsége miatt 1 éve került a kis létszám 
gyermekotthonba, lakhelyétől 68 km-re. 
Édesapja 3 éves korában elhunyt, nagyszülei távol laktak tőlük, volt hogy évekig nem 
találkoztak egymással. Más rokoni kapcsolata nincs. A gyermekotthonba szállításáról 
senki nem tájékoztatta, az iskolából vitték el őt a 3. tanítási óra végén, csak annyi ideje 
maradt, hogy kedvenc dolgait összepakolhassa. A gyermekotthonban egy 4 ágyas 
szobába került, két 16 éves és egy 5 éves fiú mellé. 
A szobában sivár, kopottas berendezés és igen nagy rendetlenség fogadta. A 
gyermekotthon vezetője-gyámja nem engedte, hogy a teljes „hozott anyagot" kipakolja a 
szekrényébe, csak azt, amit ő úgy gondolt. 
 
Béla nem szólt semmit, csak engedelmeskedett. Este sikerült becsempésznie a 
kisrádióját és még egy fényképet édesanyjáról. Fürdés után belépve a szobájába a 
személyes dolgait szanaszét dobálva találta, az egyik nagyfiú: H. János pedig teljes 
hangerővel hallgatta a kisrádióját. Az ingerült gyermekotthon vezető belépve a szobába, 
mindenkivel kiabált. Az engedély nélküli rádiót magával vitte az irodába. Béla azóta 
sem hallgathatja a rádióját. A gyermeket gyermekfelügyelő vigasztalta, ő segített 
visszapakolni a szekrénybe. 
 
Másnap reggel a gyám elkísérte őt az új, ismeretlen iskolába, útközben nem beszélgetett 
vele - hisz még mérges volt az esti incidens miatt. Elváláskor annyit mondott, hogy a 
napköziből azonnal haza kell menni az otthonba. 
Tízóraija nem volt, ebédet kapott, de uzsonnája is elmaradt az első 2 napon az iskolában. 
Tanszerei majd 1 hétig hiányosak voltak, kölcsön taneszközökkel dolgozott. 
Osztályfőnöke be is írt neki emiatt. Egyik délután sportköri foglalkozásra szólította fel 
Bélát a testnevelő tanár. Mint kiderült a gyámja beíratta őt, gondolván, hogy a túlsúlyt 
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így hamarabb fogja leadni. Béla nem szeretett sportolni, gátlásos volt, korábbi 
iskolájában is gyakran csúfolták, mindig utolsóként ért célba a staféta versenyeken. 
 
Két hete tartózkodott a gyermekotthonban, mikor édesanyját szerette volna telefonon 
elérni, mert jó jegyet kapott az iskolában, s ezt az örömhírt azonnal meg akarta vele 
osztani. Erre lehetőséget nem kapott, csak választ: „Majd telefonál az anyád, várd meg 
azt." 
 
Egy hét múlva levele érkezett az édesanyjától, amit Zs. gyermekfelügyelő a szabadidős 
foglalkozás alatt a nappaliban olvasott fel többi társa előtt. A levelet a gyermek nem 
kapta kézhez, a személyes iratai közé tették el az irodában. Válasz levelét nyitva kellett 
leadnia a gyámnak, a bélyeget a zsebpénzéből állta. 
Telefonon volt osztálytársai több alkalommal is érdeklődtek utána, még osztályfőnöke is 
szeretett volna vele beszélgetni. Erről ő csak később, otthon tartózkodása alatt értesült. 
 
Kb. 1 hónapja élt már a gyermek a gyermekotthonban, amikor az esti fürdés után H. 
János a WC-ről kiabált neki, WC papírt kért tőle. Ő beadta neki, de H. János behúzta 
magához és ráparancsolt, hogy Béla törölje ki a fenekét! Béla félelmében nem 
ellenkezett. Sírva szaladt a szobájába, takarója alá bújva aludt el. Éjjel bevizelt, a 
nedves lepedőt eldugta az ágya alá. Másnap a gyermekfelügyelő teljes hangerővel 
ecsetelte az esetet a gyámnak a közös vacsoránál. Ezen az estén tűnt el Béla először 
engedély nélkül, 2 óra elteltével rendőrjárőr autó hozta vissza. Édesanyjához minden 
hónap utolsó hétvégéjén mehet haza: szombat 10. órától - vasárnap 18. óráig, de a szülő 
anyagi nehézségek miatt (nem volt pénze útiköltségre) vagy kórházi ellátása miatt, több 
alkalommal nem tudott eljönni gyermekéért. Az iskolában egyre több probléma 
jelentkezett a gyermekkel, melyek aztán a gyermekotthonban is szinte mindennapossá 
váltak. Az antiszociális fejlődés tipikus jegyei mutatkoztak: agresszivitás, 
alkalmazkodás zavara, iskolakerülés, csavargás, szökés, magatartászavar. Béla tudott a 
közelgő éves felülvizsgálatról. Bízott benne, hogy akkor végre meghallgatják, 
elmondhatja, mennyire szeretne haza kerülni édesanyjához, régi barátaihoz. Panaszait, 
sóhajait egyedül R. gyermekfelügyelőnek mondhatta el, vele megoszthatta bánatát. Az 
éves felülvizsgálat továbbra is az átmeneti nevelésbe vétel fenntartását javasolta. 
A gyermek végső elkeseredésében fordult a gyermekjogi képviselőhöz segítségért, 
amikor az meglátogatta a gyermekotthont. 
 
A probléma definiálása 
A gyermekotthoni abúzus és a gyermek indokolatlan átmeneti nevelésének fenntartása. 
 
Milyen jogok sérültek? 
 
1. ENSZ Gyermekjogi Egyezménye alapján: 3. cikk 
A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok 
és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek 
felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban. 
 
9. cikk 
A gyermeket szüleitől, ezek akarata ellenére, ne válasszák el, kivéve ez az elválasztás a 
gyermek mindenek felett álló érdekében szükséges. 
 
12. cikk 



 151 

Az ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára biztosítják azt a jogot, hogy minden 
őt érdeklő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét, a gyermek véleményét, 
figyelemmel korára és érettségi fokára, kellően tekintetbe kell venni. 

 
13. cikk 
A gyermeknek joga van a vélemény kinyilvánítás szabadságára. Ez a jog magában foglal 
minden tájékoztatást. 
 
16. cikk 
A gyermeket nem szabad alávetni magánéletével, családjával, lakásával vagy 
levelezésével kapcsolatban önkényes vagy törvénytelen beavatkozásnak, sem pedig 
becsülete vagy jó hírneve elleni jogtalan támadásnak. 
 
17. cikk 
A gyermek hozzájusson a különböző hazai és nemzetközi forrásokból származó 
tájékoztatáshoz és anyagokhoz. 
 
18. cikk 
Megfelelő segítség nyújtása a szülőknek a gyermek nevelésével kapcsolatban reájuk 
háruló felelősség gyakorlásához, és gondoskodni gyermekjóléti intézmények, 
létesítmények és szolgálatok létrehozásáról. 
 
19. cikk 
Gyermek megvédése az erőszak, a támadás, a fizikai és lelki durvaság, az elhagyás vagy 
elhanyagolás, a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás bármilyen formájától, akinél 
elhelyezték, akinek felügyelete alatt áll. 
 
20. cikk 
Helyettesítő védelem biztosítása a családi környezettől megfosztott gyermek számára - a 
megoldás kiválasztásától kellően figyelembe kell venni, a gyermek nevelésében 
megkívánt folyamatosság szükségességét. 
 
2. A Magyar Köztársaság Alkotmánya alapján (1949. évi XX törvény) 
15. § A Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét. 
17.§ A Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális intézkedéssel 
gondoskodik. 
54.§ (1)Minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, 
amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. 
(2)Senkit nem lehet megalázó elvárásnak vagy büntetésnek alávetni. 
59. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás 
sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog. 
66. § (2) A Magyar Köztársaságban az anyáknak a gyermek születése előtt és után külön 
rendelkezések szerint támogatást és védelmet kell nyújtani. 
67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és 
a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, 
szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. 

 
    3. A gyermekvédelmi törvény alapján 

6. § (2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában 
történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését 
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veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint 
önálló életvitelének megteremtéséhez. 

(5) A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással 
- fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs 
ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kegyetlen, embertelen, 
megalázó testi fenyítésnek, büntetésnek vagy bánásmódnak. 

7. § (1) A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, 
törvényben meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag 
anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani. 
(5) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az 
esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek. 

8. § (1) A gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy 
tájékoztatást kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy 
a személyét és vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül vagy más módon 
meghallgassák, és véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére 
tekintettel figyelembe vegyék. 

(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy az őt érintő ügyekben az e törvényben 
meghatározott fórumoknál panasszal éljen. 

9. § (1) Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy 
életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez 
igazodóan 

c) felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődésének megfelelő 
szabadidős foglalkozásokon vegyen részt, 

e) véleményt nyilvánítson a részére biztosított nevelésről, oktatásról, ellátásról, a 
személyét érintő kérdésekben meghallgassák, tájékoztassák, 

g) támogatást kapjon gondozójától, törvényes képviselőjétől családi környezetébe való 
visszatéréséhez, 

h) családi környezetébe való visszatérését kezdeményezze, 
i) személyes kapcsolatait ápolhassa, 
j) a személyes tulajdon szokásos tárgyaihoz fűződő jogait gyakorolhassa, 

 
Elmaradt intézkedések: 

• kapcsolattartás - az anya-gyermek erős érzelmi kötődésének mindenoldalú 
támogatása, gyakoriságának biztosítása (újraszabályozás lehetősége), 

• A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója segíti az anyát a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás megigénylésében, az anyának útiköltségre az 
anyagi fedezete meglegyen. 

• Intenzív együttműködés a GYJSZ. és a gyermekotthon családgondozója 
között - érintett együttes megbeszélése, végre a gyermek meghallgatása, 
sérelmeinek orvoslása. 

• Házirend vizsgálata - valóban tartalmazza-e a gyermekotthon belső életének a 
rendjét, a gyermek jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének 
szabályait. Ismeri-e a gyermek egyáltalán? 

• A gyermek személyes használati tárgyainak biztonságos elhelyezése - 
legalapvetőbb személyes tárgyait magánál tarthassa. 

• Az otthon barátságos, családias környezetének kialakítása. 
• A bántalmazó H. János eltávolítása a gyermekotthonból. 
• A gyermek pszichiátriai vagy pszichológusi vizsgálata. 
• A gyermek volt osztálytársaival, osztálytanítóival kapcsolatot teremthessen. 
• A gyám, gyermekfelügyelő szakmai - emberi alkalmasságának a vizsgálata 
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• „bum out" tréningen való részvétel, szupervíziók rendszeres látogatása. 
• A gyermek szükségleteinek pontosítása, lehetőségek a szükségletek 

kielégítésére. 
• Tájékozódás a gyám gyermekjogi ismereteiről, hiányzó ismeretek 

megbeszélése. 
 
A gyermekjogi képviselő intézkedési lehetőségei: 

• tájékoztatás, információkérés az adott gyermekotthonban, az illetékes 
Gyermekjóléti Szolgálatnál, 

• érintettek meghallgatása (a gyermekotthon lakóival beszélgetés), 
• irat betekintés: átmeneti nevelésbe vételi határozat, egyéni elhelyezési terv, 

gyámi-családgondozói jelentések 7. sz. adatlapok, házirend, szakmai program, 
SZMSZ, 

• tájékozódás az érdekképviseleti fórum, gyermekönkormányzat működéséről 
segíti a gyermeket panasza megfogalmazásában, 

• javaslata megfogalmazása: amennyiben az anya betegsége miatt nem tudná még 
vállalni a gyermekét, akkor a gyermek lakóhelyéhez közeli helyettes szülői vagy 
gyermekek átmeneti otthonába történő elhelyezése, 

• a gyermek érdekében a városi gyámhivatalnál kezdeményezi a gyermek átmeneti 
nevelésének megszűntetését, 

•  kezdeményezi a gyermeki panasz kivizsgálását, 
• jelzéssel él a gyermekotthonokat működtető szakmai egységvezető 

felé 
• szükség szerint a fenntartónak írásban észrevételt tesz. 

 
Összegzés: 
A gyermeki jogok érvényesülésének sajátossága, hogy a gyermekek - életkorukról, 
ítélőképességüknél, esetleg egyéb körülményeiknél fogva - nem képesek fellépni saját 
jogaik védelmében olyan módon, ahogy a társadalom felnőtt tagjai. 
A gyermekek védelme, a róluk való gondoskodás a társadalom, az állam és nem utolsó 
sorban a család kötelessége. 
 
Azonban többnyire éppen a felnőttek (maguk a szülők vagy a gondozók) azok, akik a 
sérelmeket - közvetve vagy közvetlenül - okozzák. A kiskorúak, különösen a 
gyermekkorúak érdekeit nem csak képviselni, hanem többnyire felismerni sem képesek. 
 
Fontos tisztázni a jogokat, kötelezettségeket, hogy ezek mindenki számára ugyanazt 
jelentsék. „A gyermeki jogok értelmezésében sok a szubjektív elem, amit az egyik 
pedagógus a gyermek jogának tekint, a másik személyes sértésnek, neveletlenségnek 
minősít." (Dr. Bóra Ferenc: A gyermeki jogok érvényesítése) A gyermeki jogok 
érvényesítése terén sok pótolni valója van a gyermekvédelemmel foglalkozóknak. A 
gyermekjogi képviselő egy űrt tölt be ezen a területen, bízzunk hosszú távú sikeres 
működésében! 

------------------ 
 
XI. Eset: A segítség hiánya 
 
Esetismertetés 
Hajmási Péter Pál, gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő, átmeneti nevelt 
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gyermek nevelőszülőktől került a gyermekotthonba 12 évesen. 
Gyermekotthonba kerülésének oka, hogy a nevelőszülők nem biztosították a cigány 
szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségét, a gyermek többször megszökik szüleihez. 
Visszaérkezése után durva, udvariatlan magatartást tanúsít, nem akar iskolába járni. 
Gondozását-nevelését nem tudják biztosítani a nevelőszülők, ezért kérik a gyermek, 
gondozási helyének a megváltoztatását. 
 
Péter a gyermekotthonba kerülése után, 3 hónap múlva, felkeresi a gyermekjogi 
képviselőt fogadóóráján, és az alábbiakban kéri segítségét. 
Panaszt tesz, hogy a szüleivel a kapcsolattartását nem biztosítják, nem engedik haza, 
arra hivatkozik a gyámja „majd ha a jegyeit kijavította, elmehet a szüleihez". 
 
A gondozási hely megváltoztatásakor az elhelyezési értekezleten megfogalmazódott, 
hogy pszichológushoz viszik, ki segítségére lesz problémái feldolgozásában. 
Az igazgató, aki gyám is, azzal szereli le, hogy nincs az intézménynek pénze, hogy 
elvigyék a pszichológushoz. 
 
Kérelmével többször fordult nevelőjéhez, gyámjához, kik a kötelességét hangsúlyozták 
és, hogy ne panaszkodjon, mert további büntetéseket fog kapni. 
Úgy érzi, hogy nem fogja tudni, a vele szemben támasztott követelményeket teljesíteni, 
és megint el kezd szökdösni. 
 
A gyermekjogi képviselő meghallgatta a gyermeket, elemezte azokat a gyermeki 
jogokat, melyet a gyermekotthon, a gyám nem biztosított.  
 
A gyermeknek az alábbi jogai sérültek: 

• Szülőkkel való kapcsolattartást korlátozták. 
• A gyermek személyiség fejlődését nem segítették, konfliktus kezelését 

elhanyagolták (bizalom, érzelmi biztonság érzete veszélyben van). 
• Megtorlás, büntetés beígérése - félelemkeltés, véleménynyilvánításra való 

jogát csorbítják a büntetés beígérésével. 
• Gyermeknek a gyám támogató magatartása hiányzik. 

 
A gyermekjogi képviselő megkeresi azokat a joghelyeket, melyekkel a gyermek 
képviseletét ellátja, a gyám és a gyermekotthon dolgozói felé. 
 
Alkotmány 
16 § A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására 
és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit. 
54 § (2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy 
büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy 
tudományos kísérletet végezni. 
67 §-a (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam 
és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, 
szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. 
 
A Gyermek jogairól szóló Egyezmény 2. cikk: 
„2. Az Egyezményben részes államok megteszik a megfelelő intézkedéseket arra, hogy a 
gyermeket hatékonyan megvédjék minden, bármely formában jelentkező 
megkülönböztetéstől és megtorlástól, amely szülei, törvényes képviselői vagy 
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családtagjai jogi helyzete, tevékenysége, véleménynyilvánítása vagy meggyőződése 
miatt érhetné őt." 
27. cikk: 
„1. Az Egyezményben részes államok elismerik minden gyermeknek jogát olyan 
életszínvonalhoz, amely lehetővé teszi kellő testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi 
fejlődését." 
„2. Elsősorban a szülők, vagy a gyermekért felelős más személyek alapvető feladata, 
hogy lehetőségeik és anyagi eszközeik határai között biztosítsák a gyermek fejlődéséhez 
szükséges életkörülményeket." 
 
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról, a gyámságról  
27. § (1) A kapcsolattartás célja, hogy 
a) A gyermek és szülő, valamint a más kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó 
közötti családi kapcsolatot fenntartsa, továbbá 
b) Az arra jogosult szülő a gyermek nevelését, fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérje, 
tőle telhetően elősegítse. 

Az 1997. évi XXXI, tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
8. § (1) A gyermeknek joga van szabad véleménynyilvánításra, és ahhoz, hogy 
tájékoztatást kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy 
személyét és vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül, vagy más módon 
meghallgassák, és véleményét korára, egészségi állapotára, fejlettségi szintjére 
tekintettel figyelembe vegyék. 
(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy őt érintő ügyekben az e törvényben 
meghatározott fórumoknál panasszal éljen.  
9. § (1) Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy 
életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez 
igazodóan: 
a) Állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban, - 
nemzetiségi, etnikai és vallási hovatartozását figyelembe vevő - megfelelő nevelésben, 
oktatásban részesüljön, 
c) felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődésének megfelelő szabadidős 
foglakozásokon vegyen részt, 
g) támogatást kapjon gondozójától, törvényes képviselőjétől, családi környezetébe való 
visszatéréséhez,  
i) személyes kapcsolatait ápolhassa. 
57. § (a) A gyermekotthon elősegíti a gyermek és családja kapcsolattartását a gyermek 
családjához való visszatérését, annak érdekében együttműködik a családdal foglalkozó 
gyermekjóléti szolgálattal, területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, gyámhivatallal. 
86. § A gyám elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, nevelését 
és gondoskodik a gyermek teljes körű ellátásáról. 
 
A gyermekjogi képviselő intézkedései: 
A gyermekjogi képviselő betekintett a gyermek irataiba, s megállapította: 

• Péter egyéni elhelyezési terve módosításra került, a gyámhivatal elfogadta, a 
gyermek és a szülő kapcsolattartásának szabályozása megtörtént. 

• A beutaló határozatot megismerve megállapította, hogy a szülők időszakos 
kapcsolattartása a gyám és szülők közti megegyezésen alapul, a rendszeres 
kapcsolattartás pedig az intézmény házirendjében foglaltak szerint történik. 
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• A TGYSZ pszichológusa megvizsgálta a gyermeket, javasolta, hogy az 
esetkezelő szolgáltatást igénybe kell venni, a gyermekkel pszichológushoz kell 
fordulni. 

• A személyi anyagban van a volt iskolai osztályfőnök jellemzése, ki Péter Pál 
tanulási képességét gyengének ítélte, sok segítséget igényel a tanulásában. 

• A gyámi-gondozói tanácsadó nem tudott a felmerült problémáról, ezért fontos az 
ő bevonása is a mediációba. 

• A gyermek iskolai eredményeit áttekintve, képességeinek megfelelő tanulmányi 
eredményt mutatott fel. 

• A gyermekotthon családgondozója nem vette fel a családdal és a helyi 
gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolatot. 

• Megállapítja, hogy a gyermek nem kapott megfelelő tájékoztatást a házirendről, 
jogairól, kötelességeiről. 

A gyermekjogi képviselő mediációs folyamatot kezdeményez, folytat le a gyermek - 
gyámja - gyámi-gondozó tanácsadó - nevelő - a gyermekotthon családgondozója között. 
 

Közösen tisztázzák a gyermeket ért jogsértéseket, a feltárt kötelesség megszegést az 
intézmény részéről, a gyám részéről. 
 
A gyermek mindenek felett álló érdekében közös megegyezést hoznak a szülőkkel való 
kapcsolat rendezésére és módjára, a családgondozó segítségével. Pozitív erőt adó 
kapcsolatok formálása a családdal a nevelés eredményességét szolgálja. A lehetőséghez 
és szükséghez mérten bevonják a családot. 
 
A gyám, Péter Pál nevelésébe pszichológust von be, és segíti feldolgozni a gyermekben 
működő feszültségeket, pl.. a család elvesztését. A pszichológus igénybe vétele az 
elhelyezéssel járó okok megértetését, feldolgozását célozza meg. A személyes döntés 
hozatal képességét javítja a gyermeknél, természetesen a nevelők és a gyám 
közreműködésével. 
 
Az igazgató, mint gyám szerep konfliktusát oldani szükséges, a gyermek mindenek felett 
álló érdekeinek kell érvényesülnie, az intézmény gazdasági helyzete nem határozhatja 
meg az alapvető szükségletek kielégítését (személyiség fejlesztés). A gyámi-gondozó 
tanácsadó támogassa a gyámi feladatok ellátását. 
 
A gyámi-gondozó tanácsadó a gyermekkel többet találkozik, s igyekszik a gyermek és a 
gyám közötti a kapcsolatot rendezni. 
 
A panaszjoggal élő gyermek fenyegetettség (büntetéstől való félelem) érzését fel kell 
oldani, a pozitív megerősítésekre kell törekedni. 
A gyermek biztonságát, bizalmát helyre kell állítani a gyermekotthonban - módszerek 
megbeszélése. 
Javasolja, hogy a nevelő közösség továbbképzésében a nevelési módszerek témát 
dolgozzák fel. 
 
A gyermekjogi képviselő működésén keresztül elősegíti, hogy a gyermekotthonban, 
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők jogai érvényesüljenek. Tájékoztatást tart a 
gyermeki jogok magyarországi szabályozásáról, a gyermekeknek és nevelő közösségnek. 
Munkáját felajánlja továbbra is a konfliktusok kezeléséhez, a gyermekek és a 
szolgáltatást nyújtó között. 
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XII. Eset: Lakásotthonban 

Esetismertetés 
Egy lakásotthonban nevelkedő 17 éves fiatalkorú panaszos, levéllel fordult a 
gyermekjogi képviselőhöz, ügyének kivizsgálását kérte. 
A fiatalkorú levelében részletesen leírta, hogy a lakásotthonban, ahol évek óta 
nevelkedik, a lakásotthon vezetője agresszív, lenéző, lekezelő, megalázó bánásmódban 
részesíti. Panaszával már fordult az illetékes városi gyámhivatalhoz is, de a kivizsgálást 
követően csak alkalomszerű – néhány hétig tartó – javulás történt. Húga szintén ebben 
az intézményben nevelkedik, és hét éves kora ellenére bevizel rendszeresen. A panaszos 
fiatalkorú véleménye szerint ennek oka szintén a lakásotthon vezetőjének katonás 
stílusa, ellentmondást nem tűrő magatartása. 
 
A panaszos levélében kifogásolta a zsebpénz felhasználhatóságának módját, a ruhatár 
felújításának, pótlásának hiányát. A sérelmek helyben történő rendezésére nem adott 
lehetőséget a lakásotthon vezetője, mivel a panaszost és társait úgy tájékoztatta, hogy a 
gyermeki jogokat a lakásotthonban dolgozó vezető szakember határozza meg, személyre 
szabottan. 
 
A lakásotthon vezetője által irányított intézményben a dolgozók is átvették a „stílust”, 
van olyan nevelő, aki alkoholos állapotban jár dolgozni. Az intézmény piszkos, az 
élelmezés gyér, nem korosztálynak megfelelő. 
 

A probléma definiálása: 
Visszaélés a felnőtt-gyermek viszonyban, méltatlan nevelői magatartás, elhanyagoló 
intézményi irányítás, nevelés. 
 
Alkotmányos jogok sérelme: 

54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az 
élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. 
(2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy 
büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy 
tudományos kísérletet végezni. 

67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam 
és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, 
szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. 
 
Alanyi jogok sérelme: 
A gyerekvédelmi törvény szerint (1997. évi XXXI törvény) 

6. § (5) A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a 
bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az 
információs ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kegyetlen, 
embertelen, megalázó testi fenyítésnek, büntetésnek vagy bánásmódnak. 

7. §(3) A gyermek helyettesítő védelme során tiszteletben kell tartani lelkiismereti és 
vallásszabadságát, továbbá figyelemmel kell lenni nemzetiségi, etnikai és kulturális 
hovatartozására. 
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9. § (1) Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy 
életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez 
igazodóan 

a) állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban, - 
nemzetiségi, etnikai és vallási hovatartozását figyelembe vevő - megfelelő nevelésben, 
oktatásban részesüljön, 

e) véleményt nyilvánítson a részére biztosított nevelésről, oktatásról, ellátásról, a 
személyét érintő kérdésekben meghallgassák, tájékoztassák, 

63. § A gyermekvédelmi szakszolgáltatás - a gyermekotthon e törvényben 
meghatározott feladatára tekintettel - az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek 
gyámja (hivatásos gyámja), gondozója egyéni program szerinti gondozási, nevelési 
tevékenységének segítése és szakmai ellenőrzése érdekében 

a) elkészíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, 
d) szervezi az elhelyezési terv végrehajtását, és ennek érdekében - a gyermekjóléti 

szolgálattal együttműködve - családgondozást végez a vér szerinti család 
gyermekneveléséhez szükséges körülményei megteremtéséhez, a szülő és a gyermek 
közötti kapcsolat helyreállításához, 

86. § (1) A gyám elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, 
nevelését, és gondoskodik a gyermek teljes körű ellátásáról. 

87. § (1) A gyám joga és kötelessége, hogy a gyermeket személyi és - ha erre a 
nevelőszülőt a gyámhivatal felhatalmazta - vagyoni ügyeiben képviselje. 
 
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint: 

76. § (1) A gondozott gyermek számára naponta, az életkornak megfelelő, legalább 
ötszöri, legalább egy alkalommal meleg, az egészséges táplálkozás követelményének 
megfelelő étkezést kell biztosítani, a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően. 

(2) Ha a gondozott gyermek egészségi állapota indokolja, részére az orvos 
előírásainak megfelelő étkezést kell biztosítani. 

77. § (1) A teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat gyermekenként legalább 6 
váltás fehérneműt, valamint 3 váltás hálóruhát, továbbá az évszaknak megfelelő legalább 
2 váltás hétköznapi (otthoni és utcai) felsőruhát és cipőt, valamint alkalmi és 
sportruházatot tartalmaz. 

(2) A ruházat tisztításáról, javításáról az ellátást nyújtó gondoskodik, amelybe olyan 
mértékben vonja be a gondozott gyermeket, amely életkorának megfelelően tőle 
elvárható. 

(3) Az ellátást nyújtó a gondozott gyermek szükségletei, valamint a ruházat 
elhasználódása szerint gondoskodik a ruházat beszerzéséről, illetve cseréjéről. 

82. § (1) A 3 éven felüli gondozott gyermeket személyes szükségleteinek kielégítésére 
- a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - havonta zsebpénzzel kell ellátni. A 
zsebpénz havi összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 

a) 5%-ánál a 3-10 éves, 
b) 13%-ánál a 10-14 éves, 
c) 18%-ánál a 14 év feletti 

gyermek esetében. 
(2) A zsebpénznek az (1) bekezdésben meghatározott mértéken felüli összegét a 

gondozott gyermek szorgalma, magatartása figyelembevételével 
a) gyermekotthonban elhelyezetteknél a nevelő javaslatára az intézmény vezetője, 
b) nevelőszülőnél elhelyezettek esetében a nevelőszülő, 

havonta állapítja meg, és folyósítja. 
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(3) A gondozási helyéről önkényesen eltávozott (szökött) gondozott gyermeket a 
szökés időtartama alatt zsebpénz nem illeti meg. 

(5) A gondozott gyermek a zsebpénze felhasználásáról maga dönt. 
 
Milyen intézkedést mulasztott el az intézmény: 
Tekintettel arra, hogy az érintett lakásotthon egy nagy intézményrendszer szakmai 
egységeként működik, így a lakásotthon vezetője nem gyámja a gyermekeknek. A 
gyermekek gyámja, - a panaszos levelet/kérelmet író fiatalkorúé is – egy másik 
megyében lévő székhelyen tevékenykedik. A lakásotthonba csak hetente egy alkalommal 
tartózkodik, néhány órára.  
 
A panaszos fiatal levelében megírta, hogy különböző segítségeket próbált igénybe venni, 
mielőtt a gyermekjogi képviselőhöz fordult.  
 
Mindezek ismeretében az a tény állapítható meg, hogy a gyám nem képviselte/képviseli 
kellő módon a gyámsága alatt lévő gondozottat, hiszen azzal, hogy a nála, illetve a 
városi gyámhivatalnál tett bejelentésére a fiatalnak nem tudott megfelelő alternatívát 
kínálni, a lakásotthonban dolgozó kollégák között nem tudott megújulást, változást 
kialakítani, továbbá a problémát nem tudta kezelni, a gyámoltja érdekeit nem kellő 
módon képviselte, és képviseli jelen helyzetben is.  
 
A működtetőnek kötelessége az alkalmazásában álló szakemberek alkalmasságát, 
szakmai tevékenységét ellenőrizni, hiszen ő is felelős a hatékony, problémamentes 
gondozási-nevelési munkáért, mely az igazgatása alatt álló intézményrendszerben folyik, 
tehát a gyám felelőssége a működtető esetében is megállapítható. 
 
Esetünkben a mulasztás nem nemcsak szakmai okokra vezethető vissza, hanem 
nagymértékben befolyásolja a gondozott és a gyámja közötti távolság is, hiszen a 
mindennapok problémáját, a vélt és valós sérelmeket kezelni, elemezni, átbeszélni, nem 
lehet napokkal később, heti egy alkalommal, néhány óra alatt úgy, hogy a szakmai 
vezetőnek egyéb tevékenysége is van egy-egy ilyen látogatás során. 
 
A jogvédelmi képviselő lehetőségei: 
Gyvt. 11/A. § 

(2) A gyermekjogi képviselő 
a) segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak 

kivizsgálását, 
(3) A gyermekjogi képviselő jogosult a gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi 

szolgáltató tevékenységet végző működési területén tájékoztatást, iratokat, 
információkat kérni és a helyszínen tájékozódni. A gyermekjogi képviselő köteles a 
gyermek személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelni. 

(6) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, illetve szolgálatok vezetői 
tizenöt napon belül, a fenntartó harminc napon belül, illetve a képviselő-testület vagy a 
közgyűlés a következő testületi ülésén érdemben megtárgyalja a gyermekjogi képviselő 
észrevételeit, és az ezzel kapcsolatos állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja őt. 
 
A szigorúan vett jogi szabályozáson és esetleges szankcionálási javaslatokon túl, a 
gyermekjogi képviselő fontos szempontnak tartja a konszenzuson alapuló 
problémakezelést, továbbá a gyermeknek mindenek felett álló jogának érvényesítését a 
felek megbékéltetése és az új alapokra helyezett együttműködés mentén. Ezen 
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túlmenően fontos, hogy az állandóság meglegyen a gyermekvédelem szakellátásában 
nevelkedő gyermekek számára is, így a képviselő elsődleges szempontja a helyben 
maradás erősítése, szemben az állandó gondozási hely változtatásokkal. 
 
 
 
Alkalmazható eljárási lépések, megoldási módok: 

• Párbeszéd lefolytatása az ügyben érintett felekkel, először külön-külön, majd 
együttesen. 

• Dokumentációk áttekintése, különös tekintettel a házirendre, a gyermek 
gondozási-nevelési tervére. 

• Az érdekképviseleti fórum tevékenységéről szóló dokumentációk 
áttanulmányozása. 

• A dokumentációk és a párbeszéd konklúziójának megfogalmazása. 
• A kialakult véleményről tájékoztatni az érintett feleket. 
• Konszenzus kezdeményezése. Ha a konszenzus a helyszínen nem jön létre, adott 

határidőn belül ismételt párbeszéd lefolytatása. 
• Sikertelenség esetén a működtető segítségének kérése. Ha a működtető sem tudta 

rendezni a dolgokat, akkor a fenntartó és a felettes szakmai ellenőrző szervtől 
való segítségkérés lehet a megoldás. 

----------------- 
 
 
XIII. Eset: Bántalmazás 
 
Esetleírás: 
Két általános iskola összevonása után az utód intézményben a gyermekvédelmi 
problémák felerősödtek. A befogadó iskolában megnőtt a hátrányos és veszélyeztetett 
helyzetű gyerekek száma. Az iskola vezetésének nem sikerült a két tantestületet 
egységessé kovácsolnia, pedig a szándék ez volt. Az „anyaiskolában" nehezen fogadták 
el a tanulási és magatartási problémákkal küszködő gyermekeket, nem tudták kialakítani 
velük az együttműködést, a jó kapcsolatot, s ennek következtében a pedagógusok és 
gyermekek között gyakran fordultak elő konfliktusok. A problémákkal küszködő 
gyermekek a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján kerültek az intézménybe. Ezek 
a tanulók az iskolában periférikus helyzetűvé váltak, mert a gyermekek nem tolerálták 
az eltérő viselkedésüket, s kiközösítették őket. A diákok közötti konfliktusok 
felerősödtek, a nagyobb gyermekek visszaéltek testi erejükkel, aminek az lett a vége, 
hogy egymást bántalmazták, mindennapossá váltak a verekedések, a csúfolódások. 
Egy felső tagozatos lány a tanórák közötti nagyszünetben nem akart lemenni az udvarra, 
az ügyeletes tanár kérésére sem. A pedagógus ideges lett, hogy nem fogad neki szót a 
gyermek, dühében megmarkolta a tanuló haját, s azt erősen meghúzva arra akarta 
kényszeríteni, hogy kérésének tegyen eleget. A többi tanuló az udvaron tartózkodott.  
 
A tanuló kiszabadulva a tanár kezéből hazaszaladt, szólt az édesanyjának, aki feldúlva 
berohant az iskolába, s megütötte a tanárnőt. Az iskola a rendőrséghez fordult. Az 
állandósult konfliktusok miatt a tanárok nem szívesen mentek helyettesíteni a problémás 
gyerekek osztályába, mert zavarták a tanítást, nem fogadtak szót néhány pedagógusnak. 
Az iskolában az erőszakos eset után felbolydultak a szülők, a gyerekek és a 
pedagógusok, megromlott a szervezeten belüli légkör. 
 



 161 

A probléma megfogalmazása: 
Diszkriminatív oktatási-nevelési attitűdök. 
 
Megoldási lehetőségek: 
Ideális esetben a gyermekjogi képviselő elérhetőségét ismerve (név, telefonszám), a 
bántalmazott gyermek segítségért fordulhat a képviselőhöz, aki felméri a telefonon kapott 
információk alapján, hogy mennyire súlyos az ügy.  
A gyermekbántalmazás miatt azonnal kimegy az általános iskolába, bejelentkezik az 
igazgatónál (ezt telefonban is jelzi neki, hogy személyesen megkeresi egy tanuló ügyében). 
Az igazgató fogadja őt. A képviselő bemutatkozik, tájékoztatja jövetele céljáról. Egy felső 
tagozatos gyermek segítséget kért, mert a telefonban való elmondása szerint, őt bántalmazta 
egy pedagógus, az órák közötti szünetben. Ismerteti az intézményvezetővel, milyen feladat-és 
hatáskörrel rendelkezik, majd segítséget kér, hogy gyermekjogi képviselői munkáját 
zavartalanul végezhesse az intézmény területén. Egy négyszemközti beszélgetés lefolytatására 
alkalmas helységet igényel, hogy beszélni tudjon a bántalmazott tanulóval. A tanuló bizalmát 
megnyerő légkört teremtve, elmondja, hogy a gyermeki jogokat érintően védelmet biztosít 
neki, ha kéri és elfogadja ezt a segítséget. Szóbeli megállapodást kötnek, amelynek keretében 
felhívja a figyelmét az őszinteségre és igazmondásra, mert csak akkor tud neki segítséget 
nyújtani. A beszélgetés  közben megismeri a gyermeket közelebbről, ami további segítséget 
jelenthet az ügy tisztázása szempontjából. Minden lényeges mozzanatra kitérve, minél 
pontosabb képet alakít ki magában a történtekről. A beszélgetésről feljegyzést készít. (Mi 
történt, kik voltak az ügy szereplői, kik voltak még jelen, van e szemtanú, stb..) 
 
A következő lépésként a gyermeket bántalmazó pedagógussal folytatja le a beszélgetést. 
Ismerteti jövetele célját, s a gyermekjogi képviselő feladat-, és hatáskörét. A 
pedagógussal való megbeszélés során feltárja az eset körülményeit, azokat a tényezőket, 
amelyek a bántalmazáshoz vezettek. A beszélgetésről feljegyzést vezet. 
 
A gyermekvédelmi felelőssel szinten elbeszélget az iskola gyermekvédelmi munkájáról, 
a gyerekek szociális helyzetéről, természetesen az érintett gyermekről is kér információt. 
Betekint a gyermekvédelmi munkatervbe. Meggyőződik arról, hogy a legfontosabb 
jogszabályi kötelezettségek szerint működik e a gyermekvédelmi munka az 
intézményben. A beszélgetésről feljegyzést készít. 
 
A diákönkormányzat felnőtt segítőjével, s a diákvezetőjével találkozhat, s információkat 
kérhet a diák-önkormányzati munkáról, a házirendről, az iskolán belüli érdekvédelem 
rendszeréről, s az esetleges konfliktusokról, s azok megoldásairól. 
Az osztályfőnökkel is elbeszélget, a gyermekről információkat kér. 
 
Az eset körülményeit feltárva meg kell állapítani, ha bebizonyosodik a gyermek 
bántalmazása, hogy milyen gyermeki jogok sérültek: 
 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényből 
54 § (1) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy 
büntetésnek alávetni... 
67 § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és 
a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, 
szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges. 
 
A Gyermekek jogairól szóló Egyezmény (az 1991. évi LXIV. törvényb ől) 
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28. cikk 2. Az egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas intézkedést 
annak érdekében, hogy az iskolai fegyelmet a gyermeknek, mint emberi lénynek a 
méltóságával összeegyeztethetően és az Egyezménynek megfelelően alkalmazzák. 
37. cikk a) az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy a gyermeket ne 
lehessen sem kínzásnak, sem kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy 
bánásmódnak alávetni. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényből 
6 § (5) A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a 
bántalmazással -fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal-, az elhanyagolással és 
információs ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kegyetlen, 
embertelen, megalázó testi fenyítésnek, büntetésnek vagy bánásmódnak. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXXI. törvény, és a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről szóló 11/1994 rendelet alapján (2003. szeptember 1-jétől módosítva) 
4. § (7) A közoktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, feladatainak 
végrehajtásában, közreműködők döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek 
mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. 
c) ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi 
gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül 
számára legkedvezőbbet választva döntsenek. 
10. § (2) A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait 
tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal 
szemben. A gyermek és tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, 
embertelen büntetésnek vagy bánásmódnak. Amikor a Házirendet tanulmányozza a 
képviselő, meg kell néznie milyen szabályt hozott az iskola közössége az óra közi 
szünetekkel kapcsolatosan. A gyermek az említett ügyben megsértette a házirendet vagy 
nem? 
12 § (1) A tanuló kötelessége 
d) megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi 
foglalkozások, az iskola és kollégium helységei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó 
területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola, a kollégium 
szabályzatainak előírásait; 
Erről a rendkívüli helyzetről, a gyermek bántalmazásáról a szülőt tájékoztatni kell. 
14§ (1) A szülő joga különösen, hogy 
a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját, 
házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, 
b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen 
részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 

 
Miután a gyermekjogi képviselő minden érintett felet meghallgatott, az igazgatót 
tájékoztatja, hogy a gyermek jogait az iskolában súlyosan megsértették. Tételesen 
felsorolja, hogy a gyermeknek milyen jogai sérültek. Az ügy súlyos volta miatt a 
képviselő a mediációra nem lát lehetőséget, mert az iskola közösségét nagyon 
felbolygatta ez az ügy. Amennyiben az igazgató együttműködik, s ígéretet tesz a 
fegyelmi vétség kivizsgálására, akkor nem kell az intézményt fenntartó 
önkormányzathoz fordulni. Mivel az iskolában gyakoriak voltak a konfliktusok diákok 
és tanárok, valamint a tanárok és szülők között, a nevelőtestület számára a gyermeki 
jogok megismerése, és a jogkövető magatartásra való nevelés megvalósítása érdekében 
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továbbképzés megszervezését javasolja az igazgatónak, amihez felajánlja személyes 
közreműködését. 
 
Megkérdezi a legközelebbi diákparlament időpontját, mert szeretne azon részt venni, 
hogy tájékoztatni tudja a gyerekeket a jogaikról, azok érvényesítésének módjáról, a 
gyermekjogi képviselő elérhetőségéről és a segítő szervezetekről, s ha kérdéseket 
intéznek hozzá, válaszolni tudjon. 
 
Összefoglalás 
Nagyon nagy a felelőssége az intézmény vezetőjének, hogy milyen szemlélettel 
dolgoznak az iskolában. Milyen mintát nyújtanak, mennyire napra készek a problémákat 
illetően, hogyan reagálnak a gyermekek magatartási problémáira. Mennyire veszik 
figyelembe a szükségleteiket, s a gyermeki jogok érvényesülését. Az igazgató a 
tantestületen belüli légkör, s a gyermekekkel való együttműködés kialakítása 
szempontjából meghatározó. Naprakész információkkal kell rendelkeznie, hogyan 
érvényesülnek a gyermekek jogai. Minden eszközzel el kell érnie, hogy a gyerekek 
mindenek felett álló érdekei az iskolában érvényesüljenek. 
A gyermekkor szenzitív időszak, amikor még nagy az esélyünk, hogy korszerű hatékony 
nevelési és oktatási módszerek segítségével megismertessük a gyermekekkel jogaikat, s 
a jogkövető magatartás megvalósítását. Ha ezt el tudjuk érni, nagyon sokat tettünk a 
gyermekekért. 

-------------------- 
 
IX. Eset: Családok átmeneti otthona működési problémái 
 
Esetismertetés  
A helyi önkormányzat a gyermekvédelemhez kapcsolódó kötelező feladataiból az alábbiakat 
biztosítja: gyermekjóléti szolgáltatás, ellátási szerződés keretében gyermekek átmeneti 
otthona. Több éve felmerülő igény a családok átmeneti otthonának létrehozása. 
 
2004-ig a gyermekjóléti szolgálat szakmaközi kapcsolatai révén még el tudott helyezni 
más kerületi, vagy környező településeken működő családok átmeneti otthonaiban 
családokat. 2004. évtől azonban ellátási szerződés kötése nélkül nem fogadnak be 
családokat. 
 
A kerületben mégis működik egy családok átmeneti otthonához hasonló intézmény, ahol 
egy magánszemély saját lakásában egyházi támogatással gyermekvédelmi tevékenységet 
végez, átmeneti szállást biztosít fedél nélkül maradt gyermekes családok számára. Az 
intézmény nem rendelkezik működési engedéllyel, a működtető ellen kiskorú 
veszélyeztetése miatt 2 éves börtönbüntetést kiszabó nem jogerős bírói ítélet született. 
 
Az otthonban embertelen körülmények között élnek családok. 
Egy szobában 3-4 anyát helyez el gyermekeivel a működtető. Van olyan eset, amikor a 
zsúfoltság miatt az anya a folyosón, vendégágyon, gyermeke(i) valamely szobában 
elhelyezett család gyermekeivel egy ágyban alszanak. Személyes teret egyáltalán nem 
biztosít számukra. 
 
A fürdőszobát használhatják, közösen kell főzniük, de ez nem kötelező (ha nincs benne 
a közös konyhai munkába, nem is használhatja azt). 
Közös imádságokon kötelesek részt venni, hitvallásuktól függetlenül. 
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A bentlakók egy részével albérleti szerződést köt a vállalkozó, melynek valóssága 
megkérdőjelezhető, feltételezhető, hogy fiktív, nem reális adatokat tartalmaz. 
Esetenként állandó lakcímbejelentést, tartózkodási helyet biztosít, de bejelentés nélkül 
külföldi állampolgárok is megtalálhatók nála. 

Az otthont működtető személy korlátozza a „kimenőt", mind a szülők, mind a 
gyermekek számára. 
A személyes tárgyaikat egy raktárban helyezteti el, és csak az általa engedélyezett 
holmikat viselhetik, használhatják. 
A gyermekeket bölcsödébe és az óvoda kis és középső csoportjába nem engedi, a 
bentlakók között szervezi meg a gyermekek felügyeletét. A gyermekek iskoláztatása a 
területileg illetékes iskolába történik, előfordul, hogy egyáltalán nem jár a gyermek 
iskolába. A javasolt szolgáltatásokat (nevelési tanácsadó stb.) általában nem vehetik 
igénybe. 
 
A védőnői, gyermekjóléti szolgálat, és a hatóság dolgozóit a tulajdonos fogadja, 
(jelenlétében lehet beszélni az ott lakókkal), távolléte esetén lehetetlen bejutni, vagy 
találkozni az ott élőkkel. 
Az ide bekerülő emberek kiszolgáltatottságát kihasználva, tudomásukra hozza, hogy más 
lehetőségük nincs, az általa hozott szabályokat be kell tartani, ellenkező esetben 
gyermekeik intézeti elhelyezésbe kerülnek. 
 
Hatósági intézkedés esetén, pl. védelembe vételnél a gondozási-nevelési tervben 
foglaltak teljesítésére hajlandóság mutatkozik - de nyilvánvaló, hogy ebben a 
környezetben változtatásra nincs mód, - amikor azonban a következő hatósági lépés, 
ideiglenes, vagy átmeneti elhelyezés kerül szóba, a család vidékre költözik (ott is 
működtet hasonló „intézményeket”). 
 
A gyermekjóléti szolgálat munkatársai rendszeresen próbálnak bejutni és segíteni a 
családokon, több-kevesebb sikerrel. De ennek a problémának a megoldása tőlük nem, 
csak konkrét és határozott hatósági intézkedéstől várható el. 
 
Több éve működik az „intézmény" mára már több „telephellyel",  több helyen bérbevett 
házakban a fővárosban és vidéken egyaránt. A hatóságok több határozatban a 
gyermekvédelmi tevékenység betiltásáról rendelkezetek. Több esetben karhatalommal 
kiszállva ellenőrizték a bentlakókat, de az eredmény a mai napig elmaradt. 
 
Ez az eset rendkívül összetett, hiszen a működési engedélyezés problémáján kívül, más 
alapproblémák, az eljárási módok stb., közvetve vagy közvetlenül érintik az ott lakók 
alkotmányos és emberi jogait. 
 
Az eset jogi vonatkozásai: 
Az emberi jogok, az állampolgárokat megillető és gyermeki jogok együttesen sérülnek. 

• Az emberi méltósághoz valójog (embertelen, megalázó bánásmód) 
• személyes szabadsághoz való jog, 
• a gondolat és a vallás szabadsága,  
• a szülők joga a gyermeküknek adandó nevelés megválasztására,  
• a tulajdonjog, 
• a szabad mozgás, a tartózkodási hely szabad megváltoztatásának 
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joga, 
•  a pihenéshez való jog, 
• a művelődéshez való jog, 
• az egészséghez való jog, 
• a szociális biztonsághoz való jog, 
•  a véleménynyilvánítási jog. 

 
A gyermeki jogok érvényesülését biztosítja: 

• Az Alkotmány 
• A Gyermek jogairól szóló New Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezmény 

kihirdetéséről szóló 1991 évi LXIV tv. 
• A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

(a továbbiakban: Gyvt.), módosítása és végrehajtási rendeletei. 
 
Az egyezmény (3 cikk) legelemibb szabálya: a gyermek mindenekfelett álló érdekét kell 
figyelembe venni. Az ismertetett eset ezt meg sem közelíti. 
Az Alkotmány 67§ (1) bekezdése deklarálja: 
A gyermeki jogok alkotmányos alapszintű emberi jogok. ,, Minden gyermeknek joga 
van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelem és gondoskodásra, 
amely megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges". 

A felelősség kérdése: 
Az önkormányzat nem biztosít átmeneti otthoni elhelyezést. A magyar gyermekvédelmi 
jog minden tekintetben „családközeli” megoldásokat részesít előnyben, maximálisan 
gyermek centrikus védelmi rendszert épít fel. 

Alapjog, hogy a gyermek saját családjában nevelkedjen. Az önkormányzat számára a 
jogszabály előírja: ha a család lakhatása nem biztosított, akkor a családok átmeneti 
otthonába együttesen kell befogadni őket. 
 
Az Egyezményben meghatározták, hogy a gyermekekkel foglalkozó, azok védelmét 
biztosító intézmények működése megfeleljen a hatóságok által megállapított 
szabályoknak (biztonság, személyzeti létszám, szakértelem, ellenőrzés stb.). 
 
Gyvt. 100§ (1). A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tevékenység 
engedélyhez kötött. Részletes szabályait külön jogszabály határozza meg. 
 
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói 
engedélyről, a 15/98. Korm. rendelet a személyi tárgyi feltételekről rendelkezik. Fenti 
törvények és rendeletek figyelembe vétele nem történt meg. 
 
 
A gyerekjogi képviselő teendői és lehetőségei: 

• tájékozódik az ügy részleteiről, 
• betekint a vonatkozó iratokba, 
• információt kér minden az ügyben érintett féltől: a gyermekjóléti szolgálat vezetőjétől, 

az ügyben dolgozó családgondozótól, a gyámhatóság a gyámhivatal munkatársától. 
• felkeresi az „intézményben" élő családokat, gyermekeket, tájékoztatja őket 

jogaikról, jogaik érvényesítésének lehetőségéről, 
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• megkeresi az „intézmény" működtetőjét, tájékozódik, és felhívja a figyelmet az 
általa elhelyezettek jogsértésére. 

 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeknek és szolgálatoknak 1 napon belül a 
megkeresést követően állásfoglalást és intézkedést kell tennie. 
 
Amennyiben ezek a lépések nem vezetnek eredményre a további intézkedéseket teheti. 

• tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét az engedély nélkül működő, átmeneti otthonba 
történő gyermekeket érintő jogsérelmekről. 

 
A jegyző 30 napon belül, vagy közvetlenül testületi ülésre történő beterjesztés után, 
tájékoztatja a gyermekjogi képviselőt a megtett intézkedésekről 

• eljárást kezdeményezhet az illetékes gyámhatóságnál, 
• amennyiben nem történik megfelelő intézkedés a közigazgatási hivatalhoz lehet 

fordulni, 
• tájékoztathatja az állampolgári jogok országgyűlési biztosát a jogsértésről. 

Végső esetben bírósághoz fordulhat a jogsértés megállapítása, és megszüntetése érdekében. 

A gyermekjogi képviselő feladata: 
A Gyvt. 11/A szakasza alapján segíti: 

• a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében, 
• segíti a panasza megfogalmazásában, 
• segíti az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban, 
• vagy a gyermek szülője felkérésére jár el. 

 
A képviselő feladatai közé tartozik, a közoktatás intézményeiben folyó gyermekvédelmi 
munka figyelemmel kisérése, és a gyermeki jogok érvényesülésének segítése. Ennek 
következtében a gyermekek megismerik jogaikat, és vélhetően jobban is tudják majd 
érvényesíteni azokat. 
A képviselő feladatai közé tartozik még a gyermekvédelmi ellátórendszer személyi és 
tárgyi feltételeinek figyelemmel kisérése, és hiányosságok esetén eljárhat azok 
biztosítása érdekében. 
 
Eszközként a közvetítést és mediációt kell használni az ügy megoldására, mindkét 
esetben a kölcsönös megegyezés a cél, a gyermekek mindenek felett álló érdekének 
figyelembe vételével. 

---------------------- 
 
Büntetőjogi esetek 
 
Az esettárnak ez a fejezete a büntető jogszabályok törvényi tényállásainak megismerését, a 
jogsérelmek elhatárolását, jogi nyelvezetének megismerését segítik, így a jogvédő 
felkészültebb lehet az állampolgárok felvilágosítására, a jogsérelmek elkerülése érdekében a 
tudatosabb magatartás felkészítésére. 
 
A büntetőjogi esetek jelentős részében a gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek úgy is, mint 
elkövetők, úgy is, mint áldozatok is jogalanyai az ügyeknek. Ebből az aspektusból kiindulva 
nem lehet kétséges, hogy a jogvédők a prevencióban is szerepet kapnak.  
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A büntetőjogi esetek megoldása két lehetőségen alapul. Az egyik a magánvádas indítvány, a 
másik a hivatalból való eljárás, vagy más néven közvádas eljárás. A jogi képviselőnek 
tisztában kell lennie azzal, hogy ha megkeresik olyan esetek megoldását kérve, ahol a történet 
végén szinte egyértelművé válik a büntetőjogi felelősségre vonás szükségessége, akkor tudnia 
kell, hogy mit tanácsoljon az ügyfélnek, merre, hova, kihez irányítsa őt.  
 
A büntetőügyek megelőzése szempontjából is a jelzőrendszer működése alaptétel, hiszen a 
cselekmény társadalomra, az egyénre vonatkozó veszélyessége csak a szakmai 
együttműködés és korrekt esetfeltárás alapján fogalmazható meg, hiszen minden ügynek van 
előzménye, háttere, amit a jelzőrendszer tagjainak kell ismernie, észlelnie. Ezen túlmenően 
fontos beszélnünk arról a felelősségről is, amely a jelzőrendszer tagjaira hárul, hiszen az 
intézkedés kezdeményezésének joga/kötelessége nála van. 
 
 
I. Eset: „Sanyargatott, megvert gyermekek” szindróma 
 
Esetleírás 
Az anya elvált családi állapotú, a cselekmények történtekor az apa élettársa volt. Hat kiskorú 
gyermeke született, az első két házasságából született gyermek a volt férjénél, a harmadik 
élettársi kapcsolatából származó gyermeke az apai nagymamánál, míg a negyedik és a hatodik 
- ugyancsak élettársi kapcsolatából származó - gyermekei időközben intézetben nyertek 
elhelyezést. Az anya szakképzetlen, munkahellyel és foglalkozással nem rendelkezett, alkalmi 
munkát nem végzett. A vele levő gyermekei után folyósított gyermekgondozási segélyt, 
családi pótlékot és rendszeres nevelési segélyt hozzájárulásával élettársa édesanyja vette fel 
általában. Büntetlen előéletű. 
Az anya érzelmileg labilis asszony, személyiségzavarral küzd. 
Az apa nőtlen családi állapotú. Három kiskorú gyermeke közül az első az édesanyjánál, míg a 
másik kettő időközben intézetben került elhelyezésre. Az általános iskola három osztályát 
végezte, csak nevének az aláírására képes. Munkahellyel és foglalkozással nem rendelkezett. 
Az apa értelmi képessége enyhe fokú gyengeelméjűségnek felel meg. 

 
Az anya és az apa 1998-tól - különösen a téli hónapokban - nem, illetőleg nem megfelelően 
etették a gondozásuk alatt levő 1994. évben született Tibort, és az 1995. évben született 
Attilát. A gyerekekkel szemben a legalapvetőbb egészségügyi és tisztántartási 
követelményeket sem tartották be. A gyermekek folyamatosan piszkosak, ápolatlanok, 
rendkívül elhanyagolt külleműek voltak. Fejlődésük megállt, majd mindinkább visszamaradt. 
Az évszaknak és időjárási körülményeknek megfelelő ruházattal gyakorlatilag nem 
rendelkeztek.  
A szülők a kisfiúkat hurutos, náthás állapotban, elvakart kiütésekkel, nedvedző sebekkel sem 
vitték orvoshoz, sőt az anya rendszeresen bántalmazta is őket, erősen leromlott egészségi 
állapotuk ellenére. Arra nézve hitelt érdemlő adat nem merült fel, hogy ebben az apa partnere 
lett volna, ám nevezett tudott erről is, és semmit nem tett ellene. 

 
Lakókörnyezetük egy része tudta, vagy legalább is sejtette, hogy milyen körülmények között 
élnek a gyermekek, ám részben a hasonló életkörülmények, részben a közömbösség, részben 
pedig az iskolázottság hiánya miatt helyzetüket nem tekintették súlyosnak. 

 
Amikor az anya 1999 évben ismét szült, a szülést követően őt és az újszülött gyermekét a 
mentők kórházba szállították. Ekkor az apa szülei "magukhoz vették" Tibort és Attilát. Attila 
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itt még aznap este "rosszul lett", és az értesített orvos kiérkezésekor már csak a halál beálltát 
tudta megállapítani. Tibort az orvos azonnal kórházba utalta. 
A gyermekek állapota a következő volt:  
Attila csont-bőrre lesoványodott gyermek. Rajta 32 pontban összefoglalható külsérelmi 
nyomot találtak, melyek a test minden felületén észlelhetők voltak, egy részük alátámasztottan 
fagyási jellegű sérülések. Az összes többi sérülés kis erejű, tompa erőbehatások, például ütés, 
ütődés, elesés következményei. 
Halála igen nagyfokú testi leromlás, kétoldali végtagi fagyás, valamint súlyos fokú hörgő 
gyulladás talaján kialakult tüdőgyulladás következtében együttesen létrejövő légzési-keringési 
elégtelenség miatt jött létre. 
A külsérelmi nyomok pontos keletkezési időpontja nem volt meghatározható, azok egy része 
frissebb, másik része idősült jellegű tompa erőbehatások következményeként jött létre. Az 
igen nagyfokú testi leromlás az ún. sanyargatott, megvert gyermek tünet együttesének felel 
meg. Ezen sérülésekkel összefüggésen önmagában is - függetlenül egyéb sérüléseitől, testi 
leromlásától - közvetett életveszélyes állapot beállta igazolható. 
A lassan létrejövő testi leromlás kialakulásának pontos időtartama - orvosilag - nem volt 
ugyan megállapítható, de az mindenképpen véleményezhetővé vált, hogy hosszantartó, több 
hónapos elégtelen táplálás következménye. A testén talált külsérelmi nyomok alapján - 
különösen a fagyásos jellegű sérülésekre utalva - orvosilag is igazolható volt, hogy azok az 
átlagost meghaladó testi fájdalommal és lelki szenvedéssel jártak. 

 
Tibor 4 éves és 10 hónapos korára még az önálló járásra és kommunikációra is képtelennek 
bizonyult. A kis súllyal született gyermeket a védőnő rendszeresen látogatta, ám a vádbeli 
időszakot megelőzően már ápolatlan, piszkos küllemét észlelte. A gyermeket az anya – bár 
rendszertelenül – de elvitte tanácsadásra. 
A kórházba történő befogadásakor nem kooperált, nem beszélt. A gyermek testi, de főleg 
szellemi színvonala jelentősen elmaradt az életkorához viszonyítottan. Nem volt szobatiszta, 
csak egyes szavakat és selypítve volt képes kiejteni. 
A gyermek kórházi vizsgálatakor igazolt, fagyásos sérülései külön-külön, illetve együttvéve is 
nyolc napon túli gyógy-tartamú sérüléseknek felelnek meg. 
Testi vizsgálatának lelete alapján megállapíthatóvá vált, hogy a sérülésekkel okozati 
összefüggésben maradandó fogyatékosság, vagy súlyos egészségromlás nem alakult ki. 
Ugyanakkor a test jelentős lehűlésével és a végtagok fagyásos jellegű sérüléseivel oki 
összefüggésben közvetett életveszélyes állapot vált véleményezhetővé a kórházi felvétele 
időpontjában. Csak a célszerű és szakszerű kórházi kezelés akadályozta meg az esetleges 
maradandó fogyatékosság vagy súlyos egészségromlás kialakulását. 
A pszichológiai vizsgálati eredményből következően a gyermek elmaradott szellemi 
színvonala a gyengeelméjűség első, az oligophrenia debilitásnak megfelelő állapota. 
 
Összességében: 

• elmaradt mindkét gyermek rendszeres, életkorának megfelelő élelmezése (az orvosi 
adatok szerint a gyermekek csillapítatlan éhségük következtében saját karjukat 
szopogatták, harapdálták); 

• a téli időszak ellenére egyáltalán nem fűtöttek a szülők a lakhelyül szolgáló, fűthető 
építményben, bár a fűtés összes lehetősége adott volt, tűzifa gyűjtésére mód és 
lehetőség volt a környéken; 

• a gyerekek megfelelő, az időjárás elleni védelmet is jelentő ruházatáról a szülők nem 
gondoskodtak, (télvíz idején mezítláb, alsóruha nélkül voltak éjjel-nappal a fűtetlen, 
hideg, ólszerű szükséglakásban); 
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• a betegség látható tüneteinek és azok súlyosságának felismerése ellenére sem 
részesítették őket orvosi ellátásban; 

• problémáik kezelésére nem kértek akár hivatalos (védőnő közbejöttével történő), akár 
rokoni segítséget, beavatkozást. 

Mindezek eredményeként alakult ki mindkét gyermeknél "a sanyargatott-megvert 
gyermek" szindróma. 
 
Az esethez kapcsolódó jogszabályok:  
Gyermekvédelmi előírások (Gyvtv.) 
Szülői jogok és kötelességek 
12. § (1) A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza, 
nevelje és a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket - 
különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az oktatásához és az 
egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsa. 
(2) A gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke nevelkedését segítő ellátásokról 
tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon. 
(3) A gyermek szülője - ha törvény másként nem rendelkezik - jogosult és köteles gyermekét 
annak személyi és vagyoni ügyeiben képviselni. 
(4) A gyermek szülője köteles 
a) gyermekével együttműködni, és emberi méltóságát a 6. § (5) bekezdése szerint tiszteletben 
tartani, 
b) gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztatni, véleményét figyelembe venni, 
c) gyermekének jogai gyakorlásához iránymutatást, tanácsot és segítséget adni, 
d) gyermeke jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, 
e) a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a hatóságokkal 
együttműködni. 
13. § (1) Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülője jogosult arra, hogy 
a) a gyermeke gondozójától, gyámjától, hivatásos gyámjától a gyermeke elhelyezéséről, 
neveléséről, fejlődéséről rendszeres tájékoztatást kapjon, 
b) a gyámhivataltól gyermeke gondozási helyének megváltoztatását kérje, 
c) a gyermeke családba történő visszahelyezése érdekében a települési önkormányzattól - a 
nevelésbe vétel okának elhárításához, a körülmények rendezéséhez, a gyermeke családba való 
visszailleszkedéséhez - segítséget kapjon, 
d) a Csjt.-nek megfelelően a gyermeke sorsát érintő lényeges kérdésekben - a gyermeke 
nevének meghatározásáról, illetve megváltoztatásáról, tartózkodási helyének kijelöléséről, 
iskolájának, valamint életpályájának megválasztásáról - meghallgassák. 
(2) Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülője jogosult és köteles 
a) a gyermeke gondozását ellátó személyekkel, intézményekkel - a nevelés érdekében - 
együttműködni, 
b) gyermekével - törvényben meghatározott módon - kapcsolatot tartani. 
(3) Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülője köteles 
a) minden tőle elvárhatót megtenni gyermeke családba történő visszahelyezéséért, 
b) tiszteletben tartani a nevelőszülő családját és otthonát, az intézményben dolgozó 
személyeket, valamint köteles betartani az intézmény rendjét, 
c) gyermeke ellátásáért gondozási díjat fizetni. 
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Büntetőjogi rendelkezések (1978. évi IV.tv.) 
Kiskorú veszélyeztetése 
195. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e 
feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy 
erkölcsi fejlődését veszélyezteti, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az a 
nagykorú személy, aki kiskorút bűncselekmény elkövetésére vagy züllött életmód folytatására 
rábír, vagy rábírni törekszik. 
(3) Bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az a nagykorú 
személy, aki a kiskorúval kényszermunkát végeztet. 
 
Emberölés 
166. § (1) Aki mást megöl, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az 
emberölést 
a) előre kitervelten, 
b) nyereségvágyból vagy 
c) más aljas indokból, illetőleg célból, 
d) különös kegyetlenséggel, 
e) hivatalos személy vagy külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, illetőleg 
emiatt, közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során, továbbá a hivatalos, a 
külföldi hivatalos vagy a közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt 
személy ellen, 
f) több emberen, 
g) sok ember életét veszélyeztetve, 
h) különös visszaesőként, 
i) tizennegyedik életévét be nem töltött személy ellen 
követik el. 
(3) Aki emberölésre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(4) Aki az emberölést gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(5) A különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény 
a) az erős felindulásban elkövetett emberölés (167. §), a népirtás [155. § (1) bekezdés a) 
pont]; 
b) az emberrablás és az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak súlyosabban minősülő 
esetei [175/A. § (4) bekezdés, 355. § (5) bekezdés a) pont]; 
c) a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges 
áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és a zendülés súlyosabban minősülő esetei, 
ha a halált szándékosan okozva követik el [261. § (2) bekezdés a) pont, 262. § (2) bekezdés, 
352. § (3) bekezdés b) pont]. 
 
 
A büntetés kiszabásának elvei 
83. § (1) A büntetést - céljának (37. §) szem előtt tartásával - a törvényben meghatározott 
keretek között úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a bűncselekmény és az elkövető 
társadalomra veszélyességéhez, a bűnösség fokához, továbbá az egyéb súlyosító és enyhítő 
körülményekhez. 
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A büntethetőséget kizáró okok 
22. § A büntethetőséget kizárja: 
a) a gyermekkor, 
b) a kóros elmeállapot, 
c) a kényszer és a fenyegetés, 
d) a tévedés, 
e) a cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka, 
f) a jogos védelem, 
g) a végszükség, 
h) a magánindítvány hiánya, 
i) a törvényben meghatározott egyéb ok. 
 
A kóros elmeállapot 
24. § (1) Nem büntethető, aki a cselekményt az elmeműködés olyan kóros állapotában - így 
különösen elmebetegségben, gyengeelméjűségben, szellemi leépülésben, tudatzavarban vagy 
személyiségzavarban - követi el, amely képtelenné teszi a cselekmény következményeinek 
felismerésére vagy arra, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék. 
(2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elmeműködés kóros állapota az elkövetőt 
korlátozza a cselekmény következményeinek felismerésében vagy abban, hogy e 
felismerésnek megfelelően cselekedjék. 
25. § A 24. § rendelkezései nem alkalmazhatók arra, aki a cselekményt önhibájából eredő ittas 
vagy bódult állapotban követi el. 
 
Megállapítások:  

• több emberen, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete – 
halmazatban –  

• két rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével 
      [Btk. 12. § (1) bek., 166. § (2) bek. d) és f) pont, 195. § (1) bek.]. BH2004. 1 
 

---------------------- 
 
II. Eset: Kiskorú veszélyeztetésének büntette 
 
Esetismertetés 
Az I. rendű terhelt gyógypedagógiai tanári, míg a II. rendű terhelt pedagógus asszisztensi 
képesítéssel rendelkezik. Mindketten az általános iskolába és diákotthonban dolgoztak. Az I. 
rendű terhelt 1989-től az iskola igazgatója volt, míg a II. terhelt előbb, mint 
gyermekfelügyelő-nevelőtanár, később, mint pedagógus-asszisztens állt alkalmazásban.  
Az intézményben iskolaérettségi vizsgálatok alkalmával értelmi fogyatékosnak véleményezett 
általános iskolás-korú fiúgyermekek oktatása, nevelése és gondozása folyt. A tanulók egy 
része intézeti nevelt, kis részük pedig ún. hetes iskolai tanuló volt, de a nyolcadik osztályt már 
elvégzett, szakmunkásképzésben részesülő növendékek is laktak az otthonban. 
 
A terheltek - akiknek foglalkozásuknál fogva feladatuk volt a diákotthonban elhelyezett 
kiskorú gyermekek nevelése és felügyelete - a gyermekeket megalázó, nekik fájdalmat okozó 
testi fenyítésben is részesítették. Az I. rendű terhelt a gyerekekkel szemben gyakran gúnyos és 
sértő kifejezéseket használt, őket kőpadlón térdepeltette, pálca-, illetve botütést alkalmazott, 
pofozott, és hideg vízzel való zuhanyozást is alkalmazott. 
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A növendékek közül néhányan másnap, a gyermek és ifjúságvédő intézetbe bementek, és 
elmondták, hogy az otthonban több alkalommal testi fenyítésben részesítették a tanulókat. Az 
egyik tanuló eltávozott az intézményből, orvoshoz fordult látlelet készítése céljából, pár 
nappal később pedig három növendék szintén megszökött a község polgármesterétől kért 
védelmet az iskola igazgatójával szemben. A terheltek által egyes sértettek sérelmére 
konkrétan elkövetett cselekmények 
Az otthonban nevelkedő gyerekek többször betörtek az élelmiszerraktárba, és az onnan elvett 
élelmet társaikkal együtt elfogyasztották. Egy ilyen betörés után az I. rendű terhelt mint 
igazgató - abból a célból, hogy a betörés elkövetőjére fény derüljön - a gyerekeket arra 
kényszerítette, hogy a kezüket a fejük fölé emelve térdeljenek. 
Az egyik gyerek erre nem volt hajlandó, ezért őt az I. rendű terhelt kivonszolta a folyosóra és 
ott összerugdosta. 
Az egyik növendéket - mert tagadta, hogy otthonról pénzt lopott volna - az I.rendű terhelt 
térdepeltette, megpofozta, majd egy bottal megverte. 
Az I. rendű terhelt több növendéket lopás miatt úgy büntetett meg, hogy őket hasra fektette, és 
tíz-tíz botütést mért rájuk. 
Az egyik növendék este arra kapott megbízást, hogy a kisebb gyerekeket ő fektesse le. A rá 
bízott kicsik közül az egyik sírt, a II. rendű terhelt megjelenésétől megijedt, és félt, hogy a II. 
rendű terhelt meg fogja verni, ezért a nyitott ebédlőablakon át kimenekült a szabadba. A II. 
rendű terhelt utána ment, megfogta, rákiabált, neki esett, és megverte, megrugdosta, közben 
egy felkapott kemény tárggyal a hátára ütött. Dulakodás közben a földre kerültek, a sértett 
védekezett, ráütött a II. rendű vádlott kezére. A bántalmazás során a sértett 8 napon belüli 
gyógy-tartalmú mellkasi zúzott sérülést, míg a II. rendű terhelt  8 napon túl gyógyuló sérülést 
szenvedett. 
 
Jogi háttér - büntetőjogi rendelkezések (1978. évi IV.tv.) 
 
Kiskorú veszélyeztetése 
195. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e 
feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy 
erkölcsi fejlődését veszélyezteti, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az a 
nagykorú személy, aki kiskorút bűncselekmény elkövetésére vagy züllött életmód folytatására 
rábír, vagy rábírni törekszik. 
(3) Bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az a nagykorú 
személy, aki a kiskorúval kényszermunkát végeztet. 
 
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 
171. § (1) 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, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő. 
(2) 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. 
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(3) Ha az elkövető a közvetlen veszélyt szándékosan idézi elő, bűntettet követ el, és az (1) 
bekezdés esetén három évig, a (2) bekezdés esetén - az ott tett megkülönböztetéshez képest - 
öt évig, két évtől nyolc évig, illetőleg öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(4) E § alkalmazásában foglalkozási szabályok a lőfegyver használatára és kezelésére 
vonatkozó szabályok is. 
 
A foglalkozástól eltiltás 
56. § (1) Foglalkozásától azt lehet eltiltani, aki a bűncselekményt 
a) szakképzettséget igénylő foglalkozás szabályainak megszegésével követi el, vagy 
b) foglalkozásának felhasználásával, szándékosan követi el. 
(2) A foglalkozástól eltiltás mellékbüntetés alkalmazása szempontjából foglalkozásnak 
minősül az is, ha az elkövető a gazdálkodó szervezet általános vezetését ellátó szerv tagja, 
illetve igazgatója; a szövetkezet igazgatóságának vagy felügyelő bizottságának tagja; a 
gazdasági társaság vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja. 
57. § (1) A foglalkozástól eltiltás végleges hatályú vagy határozott ideig tart. Végleges 
hatállyal az tiltható el, aki a foglalkozás gyakorlására alkalmatlan, vagy arra méltatlan. A 
határozott ideig tartó eltiltás legrövidebb tartama egy év, leghosszabb tartama tíz év. 
(2) A közügyektől eltiltás tartamának számítására vonatkozó rendelkezést [55. § (2) bekezdés] 
foglalkozástól eltiltás esetében megfelelően alkalmazni kell. 
(3) Határozott ideig tartó eltiltás esetén a szakképzettséget igénylő foglalkozás újból való 
gyakorlása attól tehető függővé, hogy az eltiltott a foglalkozás gyakorlásához szükséges 
jártasságot az eltiltás tartamának letelte után meghatározott módon igazolja. A végleges 
hatályú eltiltás alól a bíróság az eltiltottat kérelemre mentesítheti, ha az eltiltás óta tíz év eltelt, 
és az eltiltott a foglalkozás gyakorlására alkalmas, illetőleg arra érdemes. Nem mentesíthető, 
aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, és méltatlanság miatt a bíróság a 
foglalkozástól véglegesen eltiltotta. 
 
Megállapítások:  
többrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette 
[Btk. 195. § (1) bek, Be. 284. § (1) bek a) p., 287/B. §, 289/A. § (2) bek a) p.]. BH1997. 469. 

------------------ 
 
 
III. Eset: Szemérem elleni erőszak 
 
Esetismertetés 
Az erősen ittas apa a vádbeli napon a 15 éves leányával a lakásukon tartózkodott. Arra kérte a 
leányát, hogy születésnapja alkalmából csókolja meg. Ezután kihasználva az alkalmat, nemi 
vágyának a felkeltése érdekében a leányát magához szorította, szájon csókolta, és megfogta 
mellét. A leányának azonban sikerült kiszabadulnia a fogásából, és a történtekről tájékoztatta 
a testvéreit. Ezt követően - most már a testvérei tanácsára - a leány visszament a lakásba, 
ekkor az apa megismételte az előbbi cselekményét, és a leánya pulóvere alá is megpróbált 
benyúlni. A további erőszakoskodást gyermekeinek a megjelenése miatt hagyta abba. 
A lánynál az eset kapcsán familiáris problémából adódó depresszív, neurotikus tünetek léptek 
fel. A kislány az iskolában zárkózottá, szótlanná vált. 
 
Jogi háttér - büntetőjogi rendelkezések (1978. évi IV.tv.) 
Kiskorú veszélyeztetése 

195. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e 
feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy 
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erkölcsi fejlődését veszélyezteti, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az a 
nagykorú személy, aki kiskorút bűncselekmény elkövetésére vagy züllött életmód folytatására 
rábír, vagy rábírni törekszik. 

(3) Bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az a nagykorú 
személy, aki a kiskorúval kényszermunkát végeztet. 
 
Szemérem elleni erőszak 

198. § (1) Aki mást erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen 
fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerít, vagy másnak a védekezésre, 
illetőleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát fajtalanságra használja fel, bűntettet követ el, 
és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha 
a) a sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, 
b) a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, 
c) a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen fajtalankodnak. 
(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a tizenkettedik életévét be 

nem töltött sértett sérelmére elkövetett szemérem elleni erőszak a (2) bekezdés b) vagy c) 
pontja szerint is minősül. 
 
 
Megállapítások:  
kiskorú veszélyeztetésének bűntette 
[Btk. 198. § (1) bek., 195. § (1) bek.]. 

--------------------------- 
 
 
IV: Eset: Testi sértés 
 
Esetismertetés 
A nevelőapa 1987-ben létesített élettársi kapcsolatot M. J.-nével (anya), és ettől kezdve 
közösen nevelték az asszony előző házasságából született 8 éves kislányát. 
A nevelőapa két év lefolyása alatt legalább három esetben bántalmazta a kislányt 
fűzfavesszővel. A bántalmazás során, a gyermek testén, 8 napon túl gyógyuló sérülések nem 
keletkeztek.  
Az első alkalommal azért bántalmazta a vádlott a sértettet, mert a kisebb testvérét átlökte az 
üvegen, a második alkalommal azért, mert tanári felügyelet nélkül 4-5 társával a Duna-parton 
kerékpározott, a harmadik alkalommal pedig azért, mert a sértett az ellenőrző könyvébe 
bejegyzett érdemjegyeket átjavította. 
Az iskolában a gyermek viselkedése megváltozott, idegessé, zavarttá vált.  
Későbbi szakértői vizsgálat szerint a gyermeknél a pszichoszomatikus megbetegedés jelei, így 
ún. "tic" (ideges köhécselés) jelei voltak kimutathatók, azt azonban egyértelműen 
megállapítani nem lehetett, hogy a gyermek említett megbetegedése a nevelőapa, vagy a 
gyermek anyjának a magatartására vezethető vissza.  
Az viszont teljes határozottsággal megállapítható, hogy a gyermek betegségének oka a 
családon belüli komplex ártalom és káros hatás. A gyermek veszélyeztetettsége azonban az 
utóbbi időben jelentősen csökkent. 
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A nevelőapa ittas állapotban a lakására érkező sértettet – az apát- vita közben a kezében levő 
tőrkéssel hasba szúrta. Az apa közvetlenül életveszélyes állapotba került, és az életét csak a 
szakszerű és gyors orvosi segítség mentette meg. 
 
Jogi háttér- büntetőjogi rendelkezések (1978. évi IV.tv.) 
Kiskorú veszélyeztetése 

195. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e 
feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy 
erkölcsi fejlődését veszélyezteti, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az a 
nagykorú személy, aki kiskorút bűncselekmény elkövetésére vagy züllött életmód folytatására 
rábír, vagy rábírni törekszik. 

(3) Bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az a nagykorú 
személy, aki a kiskorúval kényszermunkát végeztet. 
 
Testi sértés 
170. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, ha a sérülés vagy a betegség nyolc 
napon belül gyógyul, a könnyű testi sértés vétségét követi el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
(2) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető a 
súlyos testi sértés bűntettét követi el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) Ha a testi sértést aljas indokból vagy célból, továbbá ha védekezésre vagy 
akaratnyilvánításra képtelen személlyel szemben követik el, a büntetés bűntett miatt könnyű 
testi sértés esetén három évig, súlyos testi sértés esetén egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztés. 
(4) Bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az 
elkövető, ha a testi sértés maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz, 
illetőleg, ha a súlyos testi sértést különös kegyetlenséggel követi el. 
(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a testi sértés életveszélyt 
vagy halált okoz. 
(6) Aki a súlyos testi sértést gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, a (4) bekezdésben 
meghatározott esetben három évig, életveszélyes sérülés okozása esetén öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott vétség elkövetője csak magánindítványra büntethető. 
 
 
Megállapítások:  
nem valósul meg bűncselekmény (kiskorú veszélyeztetésének büntette) 
[Btk. 195. § (1) bek.]. BH1992. 623. 

---------------- 
 
V. Eset: Erőszak 
 
Esetismertetés: 
A fiú a kisegítő iskola 7 osztályát végezte. Értelmi fogyatékos, a debilitás szintjén fennálló 
gyengeelméjűségben szenved.  Szexuális érdeklődése fokozott volt, e tényt a szűkebb 
környezete is ismerte, de a problémával nem tudtak mit kezdeni. 
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A fiú a délutáni órákban a ház udvarából kicsalta az ott egyedül hagyott 3 és fél éves kislányt, 
és a közelben levő erdős részre vitte. A kislányt csókolgatta, fogdosta, majd felszólította, hogy 
feküdjék hanyatt. A megrémült kislány ennek a felszólításnak eleget tett, akarata ellenére a fiú 
„megerőszakolta”. 
A fiú ezután a síró kislányt kivezette az erdőből, és őt az útszélen hagyva, eltávozott. Az utcán 
sírdogáló kislányt idegen személyek vették gondjaikba, majd a sértett édesanyja - aki 
időközben hazaérkezett és a gyermekének a keresésére indult - hazavitte őt. 
A cselekmény következtében a kislány 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A sértett 
édesanyja joghatályos magánindítványt terjesztett elő. 
Jogi háttér– büntetőjogi rendelkezések (1978. évi IV.tv.) 
 
Erőszakos közösülés 
197. § (1) Aki mást erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen 
fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy más védekezésre, illetőleg akaratnyilvánításra 
képtelen állapotát közösülésre használja fel, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha 
a) a sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, 
b) a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, 
c) a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen közösülnek. 
(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a tizenkettedik életévét be 
nem töltött sértett sérelmére elkövetett erőszakos közösülés a (2) bekezdés b) vagy c) pontja 
szerint is minősül. 
 
Kiskorú veszélyeztetése 

195. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e 
feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy 
erkölcsi fejlődését veszélyezteti, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az a 
nagykorú személy, aki kiskorút bűncselekmény elkövetésére vagy züllött életmód folytatására 
rábír, vagy rábírni törekszik. 

(3) Bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az a nagykorú 
személy, aki a kiskorúval kényszermunkát végeztet. 
 
 
Megállapítások:  
a 12 életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett erőszakos közösülés bűntette 
[Btk. 108. § (1) bek., 110. § (4) bek., 111. § (3) bek., 197. § (1), (2) bek. a) pont]. BH1993. 
76. 

-------------------- 
 
VI Eset: Testi sértés, emberölés 
 
Esetismertetés 
A szülők 1981. évben kötöttek házasságot, akkor az apa 19, az anya 16 éves volt. Ezután négy 
gyermekük született, majd 1987.évben a anyának az újabb élettársától is származott egy 
gyermeke. 
A szülők házasságára és a gyermekeihez való viszonyukra a felelőtlenség volt jellemző. 
Lakásuk megfelelő volt ugyan, de állandó pénzhiánnyal küszködtek. A gyermekek ápolását, 
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gondozását nem látták el megfelelően, az apa italozott is. Ezért az Endre és Zsolt nevű 
gyermekeket állami gondozásba vették. 
1985. nyarán a család anyagi helyzete rendeződni látszott, a két gyermek állami gondozását 
megszüntették, és a nagyszülőknél helyezték el őket. A szülők magukhoz vették Zsolt és 
Endre nevű gyermeküket. 
A szülők elhatározták, hogy a Zsolt nevű, 26 hónapos gyermeket szobatisztaságra szoktatják. 
Nap, mint nap mindketten sorozatosan bántalmazták, kézzel ütötték az arcát és a fenekét, az is 
előfordult, hogy beleharaptak. 
Egyik vasárnap délután az apa két óra körül tért haza, és a felesége közölte vele, hogy a 
gyermek ismét bepisilt, ezért letérdepeltette. Ekkor az apa mérgében felkapta a térdeplő 
gyermeket, és több mint 1 m magasságából a földre dobta. A kisfiú ekkor eszméletét 
vesztette, s ezután őt a szülők lefektették. 
Másnap délután az ANYA próbálta járatni a még mindig fekvő és magát tartani nem tudó 
gyermeket, majd megrázta, mire az ismét elájult. 
Ezután a szülők vizes ruhát tettek a gyermek fejére, s amikor nem tért magához, az anya az 
édesanyjához vitte. A kihívott mentők megállapították a halál bekövetkezését. 
Az összességükben nyolc napon belül gyógyuló sérülésekhez társuló pszichotrauma (ún. 
"kínoztatási szindróma") nem volt olyan súlyú és jellegű, hogy a gyermek halálát - akár 
sokkhatás révén - előidézhette volna. A halált kizárólag az a fejsérülés okozta, amely a 
gyermek földre dobása következtében keletkezett. A halál beálltát legfeljebb gyorsíthatta, 
hogy az anya a gyermeket a földre dobás utáni napon megrázta, mert ez elősegítette a 
koponyaűri vérzést. 
 
 
Jogi háttér – büntetőjogi rendelkezések (1978. évi IV.tv.) 
 
Kiskorú veszélyeztetése 
195. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e 
feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy 
erkölcsi fejlődését veszélyezteti, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az a 
nagykorú személy, aki kiskorút bűncselekmény elkövetésére vagy züllött életmód folytatására 
rábír, vagy rábírni törekszik. 
(3) Bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az a nagykorú 
személy, aki a kiskorúval kényszermunkát végeztet. 
 
Segítségnyújtás elmulasztása 
172. § (1) Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az 
élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a sértett meghal, és 
életét a segítségnyújtás megmenthette volna. 
(3) A büntetés bűntett miatt három évig, a (2) bekezdés esetén öt évig terjedő 
szabadságvesztés, ha a veszélyhelyzetet az elkövető idézi elő, vagy ha a segítségnyújtásra 
egyébként is köteles. 
(4) A (3) bekezdés utolsó fordulata nem alkalmazható azzal szemben, aki a közlekedési 
szabályok alapján köteles a segítségnyújtásra. 
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Testi sértés 
170. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, ha a sérülés vagy a betegség nyolc 
napon belül gyógyul, a könnyű testi sértés vétségét követi el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
(2) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető a 
súlyos testi sértés bűntettét követi el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) Ha a testi sértést aljas indokból vagy célból, továbbá ha védekezésre vagy 
akaratnyilvánításra képtelen személlyel szemben követik el, a büntetés bűntett miatt könnyű 
testi sértés esetén három évig, súlyos testi sértés esetén egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztés. 
(4) Bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az 
elkövető, ha a testi sértés maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz, 
illetőleg, ha a súlyos testi sértést különös kegyetlenséggel követi el. 
(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a testi sértés életveszélyt 
vagy halált okoz. 
(6) Aki a súlyos testi sértést gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, a (4) bekezdésben 
meghatározott esetben három évig, életveszélyes sérülés okozása esetén öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott vétség elkövetője csak magánindítványra büntethető. 
 
Emberölés 
166. § (1) Aki mást megöl, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az 
emberölést 
a) előre kitervelten, 
b) nyereségvágyból vagy 
c) más aljas indokból, illetőleg célból, 
d) különös kegyetlenséggel, 
e) hivatalos személy vagy külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, illetőleg 
emiatt, közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során, továbbá a hivatalos, a 
külföldi hivatalos vagy a közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt 
személy ellen, 
f) több emberen, 
g) sok ember életét veszélyeztetve, 
h) különös visszaesőként, 
i) tizennegyedik életévét be nem töltött személy ellen 
követik el. 
(3) Aki emberölésre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(4) Aki az emberölést gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(5) A különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény 
a) az erős felindulásban elkövetett emberölés (167. §), a népirtás [155. § (1) bekezdés a) 
pont]; 
b) az emberrablás és az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak súlyosabban minősülő 
esetei [175/A. § (4) bekezdés, 355. § (5) bekezdés a) pont]; 
c) a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges 
áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és a zendülés súlyosabban minősülő esetei, 
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ha a halált szándékosan okozva követik el [261. § (2) bekezdés a) pont, 262. § (2) bekezdés, 
352. § (3) bekezdés b) pont]. 
166/A. § 
 
Megállapítások:  

• 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés büntette 
halmazatban kétrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével (apa) 

• különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérlete, 2 rb. 
Kiskorú veszélyeztetésének bűntette, valamint a segítségnyújtásra egyébként is köteles 
személy által elkövetett segítségnyújtás elmulasztásának bűntette (anya) 

[Btk 166. §. (2) bek. I) pont, 170. §. (4) bek., 172. §. (3) bek. 2. tétele; 195. §. (1) bek.] 
BH1989. 47. 

--------------------- 
 
VII. Eset: Lopás 
 
Esetleírás 
A 23 éves, sokszor büntetett férfi nőtlen, gyermektelen. Legutóbbi szabadságvesztéséből 
szabadulva csak rövid ideig dolgozott. Nővéréhez költözött, és vele megállapodott abban, 
hogy eltartása fejében vigyáz annak két kiskorú gyermekére; gondozza őket addig, amíg az 
asszony munkahelyén van, és ennek folytán nem tartózkodik otthon. 
A vádbeli napon kiment a községi szeméttelepre azzal a céllal, hogy ott beváltható üveget 
gyűjt, és így némi pénzhez jut. Magával vitte a rábízott gyermekek egyikét, a 7 éves kislányt. 
Az üveggyűjtés után a vádlott elhatározta, hogy hazafelé menet behatol a vásártéren levő 
őrbódéba, és onnan 2000 forintot meg nem haladó értékű kerti szerszámokat eltulajdonított. 
Az őrbódéhoz magával vitte a gyermeket. Az ajtón levő lakatot a szeméttelepen talált 
vasfűrész-lappal lefűrészelte, majd behatolt a bódéba. Amíg odabent körülnézett, a helyszínre 
érkezett egy önkéntes rendőr, aki a cselekményt leleplezte. 
A férfi a rábízott általános iskolás gyermeket nem bízta meg figyeléssel, és nem kérte a 
segítségét, de a lakat lefűrészelése és a lopási céllal történt behatolás az ö szeme láttára 
történt. 
 
Jogi háttér – büntetőjogi rendelkezések (1978. évi IV.tv.) 
 
Kiskorú veszélyeztetése 
195. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e 
feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy 
erkölcsi fejlődését veszélyezteti, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

i) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az 
a nagykorú személy, aki kiskorút bűncselekmény elkövetésére vagy züllött életmód 
folytatására rábír, vagy rábírni törekszik. 

j) Bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az a 
nagykorú személy, aki a kiskorúval kényszermunkát végeztet. 

 
Lopás 
166. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást 
követ el. 

k) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy 
pénzbüntetés, ha a lopást kisebb értékre vagy a szabálysértési értékre elkövetett lopást  
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l) bűnszövetségben, 
m) közveszély színhelyén, 
n) üzletszerűen, 
o) dolog elleni erőszakkal, 

e)  
p) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel vagy a jogosult 

(használó) tudta és beleegyezése nélkül bemenve, 
g) hamis vagy lopott kulcs használatával, 
h)lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére, 

q) zsebtolvajlás útján, 
r) másnak a bűncselekmény elhárítására képtelen állapotát kihasználva  

követik el. 
 
 
Megállapítások:  

• kiskorú veszélyeztetésének büntette, halmazatban 
• lopás vétségével 

[Btk. 195. § (1) bek., 316. § (2) bek. D) pont] BH 1987. 73. 
------------------ 

 
 
VIII. Eset: Megrontás 
 
Esetismertetés 
A fiatalkorú vádlott az általános iskola 8 osztályát végezte el. Nagymértékben fogyaszt 
szeszes italt, a kezdődő alkoholizmus testi és idegrendszeri jelei már megállapíthatók nála. 
Ittas állapotban durva, agresszív, kisebb testvéreit is többször bántalmazta. 
1. A fiatalkorú vádlott az udvarukon a segédmotoros kerékpárját javította. Anyja rossz 
szemmel nézte motorozásait, veszekedni kezdett vele, majd a fia felé indult. A vádlott - 
akinek a lábán bőrtalpú papucs volt - a hozzá közeledő anyja felé rúgott, a rúgás az anyja 
oldalát érte olyan erővel, hogy három bordája eltörött. A sérülések négy hét alatt gyógyultak. 
E cselekményért korábban a bíróság próbára bocsátotta a vádlottat. Külön magatartási 
szabályként írta elő, hogy nyilvános helyen szeszes italt nem fogyaszthat. 
2. Még a fenti esetet megelőzően a vádlott másfél liter bor elfogyasztása után közösülni akart 
a 13 éves húgával. Amikor az kiment a házból, utánaszaladt, behurcolta az udvari szerszámos 
kamrába. Ott az ajtót becsukva felszólította, hogy vetkőzzék le. A lány erre nem volt 
hajlandó. Ekkor a vádlott több pofont adott neki, és megfenyegette, hogy ő tépi le a ruháját. A 
sértett védekezett, több ízben megharapta a vádlott kezét. A vádlott erre elengedte a lányt, 
akinek ekkor sikerült a kamrából elmenekülnie és elfutnia. Ezt a cselekményt a bíróság 
erőszakos közösülés büntette kísérletének [Btk. 197. § (1) bek., 16. §] minősítette. 
3. A vádlott a próbaidő alatt, a reggeli órákban pálinkát ivott, majd konyakot, és több üveg 
sört fogyasztott. Elhatározta, hogy a 10 éves húgával közösülni fog. Öccseit elküldte hazulról, 
majd amikor kettesben maradt a kislánnyal, felszólította, hogy vetkőzzék. A sértett félt a 
vádlottól, ezért bement vele a szobába és levetkőzött. A vádlott ezután ráfeküdt a lányra, aki 
előbb ellenkezett, majd amikor a vádlott égő cigarettájával megégette - ezzel 3 hét alatt 
gyógyuló sérülést okozva, a sértett már nem ellenkezett, és a vádlott közösült a sértettel. 
 
JOGI HÁTTÉR – büntet őjogi rendelkezések (1978. évi IV.tv.) 
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Megrontás 
201. § (1) Aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel közösül, valamint az a 
tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét meg nem haladott 
személlyel fajtalankodik, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
(2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött 
személyt arra törekszik rábírni, hogy vele közösüljön vagy fajtalankodjék, bűntettet követ el 
és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) A büntetés két évtől nyolc évig, illetőleg egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az 
(1), illetőleg a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény sértettje az elkövető 
hozzátartozója, avagy az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt 
áll. 
202. § (1) Aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyt arra bír rá, hogy mással 
közösüljön vagy fajtalankodjék, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött 
személyt arra törekszik rábírni, hogy mással közösüljön vagy fajtalankodjék, bűntettet követ 
el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) A büntetés két évtől nyolc évig, illetőleg egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az 
(1), illetőleg a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény sértettje az elkövető 
hozzátartozója, avagy az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt 
áll. 
 
Erőszakos közösülés 
197. § (1) Aki mást erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen 
fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy más védekezésre, illetőleg akaratnyilvánításra 
képtelen állapotát közösülésre használja fel, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha 
a) a sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, 
b) a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, 
c) a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen közösülnek. 
(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a tizenkettedik életévét be 
nem töltött sértett sérelmére elkövetett erőszakos közösülés a (2) bekezdés b) vagy c) pontja 
szerint is minősül. 
 
Vérfert őzés 
203. § (1) Aki egyenesági rokonával közösül vagy fajtalankodik, bűntettet követ el, és egy 
évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Nem büntethető a leszármazó, ha a cselekmény elkövetésekor tizennyolcadik életévét nem 
töltötte be. 
(3) Aki testvérével közösül, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
Megállapítások:  

• erőszakos közösülés bűntettének kísérlete, vérfertőzés vétségének kísérlete, (13 éves 
húga) 

• tizenkettedik életévét be nem töltött sértett sérelmére folytatólagosan elkövetett 
erőszakos közösülés bűntette, aljas célból elkövetett súlyos testi sértés bűntette, 
folytatólagosan elkövetett vérfertőzés vétsége (10 éves húga) 

[Btk. 197. § (1) bek., (2) bek. a) pont, 170. § (3) bek., 203. § (3) bek.] BH1985. 135. 
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Az Esettanulmányok feldolgozását, és szerkesztését végző szakemberek névsora 

 
 
 
I. Az egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek joga és jogsérelmei 
 
Esetfeldolgozók (trénerek): 

• dr. Bánki Endre jogász, betegjogi képviselő 
• dr. Jakab Tibor jogász, a Kuratórium tagja 
• dr. K őszegfalvi Edit jogász, a Kuratórium tagja 
• dr. Pálfi Éva jogász, betegjogi szakreferens 
 

Az esetek szerkesztését végezték: 
• dr. Bánki Endre jogász, betegjogi képviselő 
• Erhardtné Gachályi Anikó gyógyszerész, betegjogi képviselő 
• Balázs János diplomás ápoló, betegjogi képviselő 

 
II. A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők jogai és jogsérelmei 
 
Esetfeldolgozók (trénerek) 

• Cserbán Józsefné szociális munkás, a Kuratórium tagja 
• Kovács Ibolya szociálpolitikus, a Közalapítvány igazgató helyettese 
• Rózsavölgyi Anna mentálhigiénikus, a Kuratórium tagja 
 

Az esetek szerkesztését végezték: 
• Heidl Beáta szociálpolitikus, ellátottjogi képviselő 
• Dr. Pálfi Éva jogász, betegjogi szakreferens 

 
III. A gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek jogai és a jogsérelmek 
 
Esetfeldolgozók (trénerek) 

• dr. Radoszláv Miklós jogász 
• dr. Váradi Erika jogász 
 

Az esetek szerkesztését végezték: 
• Duenas Valéria gyógypedagógus, gyermekjogi képviselő 
• Dr. Dubecz György jogász, gyermekjogi képviselő 

 
Az Esettanulmányt szerkesztette: Kovács Ibolya szociálpolitikus 
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A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványi Iroda 
elérhetőségei 

 
 
A Közalapítvány székhelye: 1051 Budapest, Akadémia u. 3. 
 
Levélezési címe: 1122. Budapest, Városmajor u. 48/b. 
 
A WEB oldal címe: www.jogvedok.hu , www.jogvédők.hu 
 
 
Telefon: 06-1-224-0860 
Fax.: 06-1-224-0866 
 
 
 Telefonszám E-mail cím 
Dr. Csehák Judit elnök 06-1-224-0861 csehak.judit@jogvedok.hu 
Dr. Müllner Jenőné 
igazgató 

06-1-224-0862 mullner.jenone@jogvedok.hu 

Kovács Ibolya igazgató 
helyettes 

06-1-224-0864 kovacs.ibolya@jogvedok.hu 

Kondorosiné Köhler 
Ágota titkár 

06-1-224-0863 kondorosine.kohler.agota@jogvedok.hu 

Losteiner-Gaál Ágnes 
humánpolitikai referens 

06-1-224-0865 losteiner.gaal.agnes@jogvedok.hu 

Dr. Pálfi Éva betegjogi 
szakreferens 

06-1-224-0867 palfi.eva@jogvedok.hu 

Nagy Annamária 
gyermekjogi szakreferens 

06-1-224-0868 nagy.annamaria@jogvedok.hu 

Tóth Teréz titkárnő 06-1-224-0869 toth.terez@jogvedok.hu 
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A betegjogi képviselők elérhetősége 

2005. január 24. 
Betegjogi képviselő Megye 

neve, ellátási területe, telefonszáma 
Baranya Dr. Szendy Erzsébet 

tel: 06/20/4899-533 
megye északi része  
Dr. Keller Ágnes 
tel: 06/20/4899-534 
megye déli része 

Bács-Kiskun Dr. Sümegi Annamária 
tel: 06/20/4899-535 
megye déli része 
Pongóné Kovács Erika 
tel: 06/20/4899-536 
megye északi része 

Békés  Dr. Lengyel László 
tel: 06/20/4899-537 
megye északi, nyugati és délkeleti része 
Motyovszki Edit 
tel: 06/20/4899-538 
megye délnyugati része 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ignácz Péter 
tel: 06/20/4899-539 
megye északkeleti része 
Dr. Dézsiné Tóth Ilona 
tel: 06/20/4899-540 
megye középső része 
Dr. Kovácsné dr. Domán Erika 
tel: 06/20/4899-541 
megye keleti része 
Kőszegi Judit 
tel: 06/20/4899-542 
megye nyugati része 
 

Csongrád Dr. Sziklay Adrien 
tel: 06/20/4899-543 
megye északi és keleti része 
Dr. Benedek Izabella 
tel: 06/20/4899-544 
megye déli és nyugati része 

Fejér Dr. Szabó Sándor 
tel: 06/20/4899-545 
megye egész területén 

Győr-Moson-Sopron Székely Vera 
tel: 06/20/4899-547 
megye középső része 
Dr. Gerbert Ottóné  
tel: 06/20/4899-563 
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megye északnyugati része 
Hajdú-Bihar Kristóf Péter 

tel: 06/20/4899-548 
megye bihari része 
Borsányiné dr. Nagy Ilona 
tel: 06/20/4899-549 
megye hajdúsági része 

Heves Dr. Chikán Zoltán 
tel: 06/20/4899-550 
megye egész területe 

Jász-Nagykun-Szolnok Camaráné Hanák Gabriella 
tel: 06/20/4899-551 
megye nyugati és keleti része 
Borsi Eszter 
tel: 06/20/4899-568 
megye északi és déli része 

Komárom-Esztergom Molnár Zoltánné 
tel: 06/20/4899-552 
megye egész területén  

Nógrád Gerőcs Katalin 
tel: 06/20/4899-554 
megye északi és keleti része 
 

Nógrád Siklósi Miklós 
tel: 06/20/4899-553 
megye déli és nyugati része 
 

Somogy Bacsi Jenő 
tel: 06/20/4899-558 
megye egész területe 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Kiss Zoltán 
tel: 06/20/4899-559 
megye déli része 
Ombódi Zsuzsa 
tel: 06/20/4899-560 
megye északi 

Tolna Lindauer Zoltán 
tel: 06/20/4899-561 
megye egész területe 

Vas Lendvai Rezső 
tel: 06/20/4899-562 
megye középső és északi része 
Dr. Gerbert Ottóné 
tel: 06/20/4899-563 
megye keleti része 
Simon Györgyné 
tel: 06/20/4899-564 
megye déli része 

Veszprém Antal Géza 
tel: 06/20/4899-566 
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megye északi része 
Dr. Kondorosi Andrea 
tel: 06/20/4899-565 
megye déli része 

Zala Szűcsné Dóczi Zsuzsanna 
tel: 06/20/4899-567 
megye keleti és északkeleti része 
Dr. Kovács Ferenc 
tel: 06/20/4899-569;  
megye északnyugati része 

Főváros 
Dr. László Gyöngyvér  

tel: 06/20/4899-520 

VII., XIII., XVI. Kerülete 
 
Simon Zsuzsa 
tel: 06/20/4899-521 
IX., XVIII., XIX., XX. és XXIII. Kerülete 
 
Dr. Bánki Endre 
tel: 06/20/4899-522 
III., X., XVII. Kerülete 
 
Dr. Deák Anikó 

tel: 06/20/4899-523 

VIII. kerülete 
Dr. Nagy Ferenc 

tel: 06/20/4899-524 

V., VI. kerülete 
Erhardtné Gachályi Anikó 

tel: 06/20/4899-525 

XI., XXII. kerülete 
Balázs János 

tel: 06/20/4899-526 

I., II., XII. kerülete 
Dr. Körmendi Ferenc 

tel: 06/20/4899-527 

IX. kerülete 
Dr. Záray Gyuláné (csak fekvőbeteg intézmények) 

tel: 06/20/4899-528 

ORFI, Budai Irgalmasrendi Kórház 
Dr. Kardon László (csak fekvőbeteg intézmények) 
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tel: 06/20/4899-529 

Orsz. Onkológiai Intézet, Orsz. Baleseti és Sürgősségi Intézet,IMEI 
 
Dr. Kósa János (csak fekvőbeteg intézmények) 

tel: 06/20/4899-531 

MÁV Kórház és Rendelő Int., Kpi Honvéd és Budai Honvéd Kórh. 

Kovácsné Bodnár Ágnes (csak fekvőbeteg intézmények) 
tel: 06/20/4899-532 
BM Kpi Kórház és Rendelő intézet, OORI 

 
 
  
 
 

Az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselők elérhetősége 
(2004. január 24.) 

  
Elátottjogi képviselők Gyermekjogi képviselők Megye 

neve, ellátási területe, telefonszáma 
Baranya Szalay Gyula ( a megye teljes 

területe) 
tel: 06/20/4899-580 

Kálmándy-Pap Ágnes 
(a megye É-i, K-i része) 
Tel: 06/20/4899-622 
Csuhai Józsefné  
(a megye D-i, Ny-i része) 
Tel: 06/20/4899-639 

Bács-Kiskun Ferencziné Szuszits Éva (a 
megye É-i része) 
tel: 06/20/4899-605 
Petrich István (a megye D-i 
része) 
tel: 06/20/4899-606 

Kátainé Lusztig Ilona  
(a megye teljes területe)  
Tel: 06/20/4899-623 

Békés  Dr. Lakatos Rozália (a megye 
teljes területe) 
tel: 06/20/4899-581 

Dr. Scheirich Gyula  
(a megye teljes területe)  
Tel: 06/20/4899-643 

Borsod-Abaúj-Zemplén Fónagyné Szokolai Katalin (a 
megye D-i része)  
tel: 06/20/4899-582 
Heidl Beáta (a megye É-Ny-i  
része) 
tel: 06/20/4899-583 
Rézműves Gabriella (a megye 
K-i része) 
tel: 06/20/4899-609 

Lovas János Tibor  
(a megye D-i része) 
Tel: 06/20/4899-624 
Nyerges Tibor  
(a megye É-Ny-i része) 
Tel: 06/20/4899-625 
 

Csongrád  Dr. Dubecz György 
(a megye teljes területe) 
Tel: 06/20/4899-626 
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Fejér Dezső József (a megye teljes 
területe) 
Tel: 06/20/4899-602 

Faragó György  
(a megye teljes területe)  
Tel: 06/20/4899-627 

Győr-Moson-Sopron Belényessy Albert (bentlakásos 
intézmények) 
tel: 06/20/4899-584 
Horváth Éva (alap/nappali 
ellátás) 
Tel: 06/20/4899-585 

- 

Hajdú-Bihar - Rantalné dr. Szalai Erika  
(a megye teljes területe)  
Tel: 06/20/4899-628 

Heves Petrucz István (a megye teljes 
területe) 
Tel: 06/20/4899-586 

Popovics Edit  
(a megye teljes területe)  
Tel: 06/20/4899-629 

Jász-Nagykun-Szolnok Csúzné Baranyi Rozália 
(a megye D-Ny-i) 
06/20/4899-587 
Pappné Szabó Janka (a megye 
É-K-i része) 
Tel: 06/20/4899-588 

Hollik Zsuzsa  
(a megye teljes területe)  
Tel: 06/20/4899-637 

Komárom-Esztergom - Lánczos Eszter  
(a megye teljes területe)  
Tel: 06/20/4899-630 

Nógrád Bocskayné Tóth Katalin 
(a megye teljes területe) 
tel: 06/20/4899-612 

- 

Pest Kiss Györgyi (a megye D-i 
része) 
tel: 06/20/4899-591 
Ipacs Piroska (a megye É-K-i 
része) 
Tel: 06/20/4899-592 

Nyári Gabriella  
(a megye É-i része) 
Tel: 06/20/4899-632 
Dr. Muraköziné Daróczi 
Csilla  
(a megye D-i része) 
Tel: 06/20/4899-(még nincs) 

Somogy  Kiss Kálmánné (a megye  
É-i  része) 
tel: 06/20/4899-611 
Varga Magdolna (a megye D-i 
része) 
Tel: 06/20/4899-614 

Duenas Valéria  
(a megye teljes területe) 
Tel: 06/20/4899-633 
 
 
 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 
 

 

 
Nagy Károlyné (a megye  
K-i része) 
tel: 06/20/4899-593 
Kiss Attila  (a megye D-i része) 
tel: 06/20/4899-610 

 

 
Fenyőné Morvai Anikó  
(a megye D-i része) 
Tel: 06/20/4899-634 
Karasiné Karasi Ildikó  
(a megye K-i része) 
Tel: 06/20/4899-641Dr. Grosz 
Alice Katalin 
(a megye É-i része) 
Tel: 06/20/4899-618 
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Tolna Rottenbacher Ádám (a megye 
teljes területe) 
tel: 06/20/4899-604 
 

Porczió Györgyné  
(a megye teljes területe) 
Tel: 06/20/4899-638 

Vas Csizmaziáné Hubert Mária 
(a megye teljes területe) 
tel: 06/20/4899-594 
 

Tresó Zoltánné  
(a megye teljes területe) 
Tel: 06/20/4899-635 

Veszprém Forsthoffer Erzsébet (a megye 
teljes területe) 
06/20/4899-603 

Laky Lászlóné  
(a megye teljes területe) 
Tel: 06/20/4899-636 

Zala - 
Bodrogi György  
(a megye teljes területe) 
Tel: 06/20/4899-642 

Főváros 
 

Simon Jánosné 
Időskorúak otthonai 
tel: 06/20/4899-595 
Szepesfalvyné Magassy Márta 
Gondozási központok, alapellátás 
tel: 06/20/4899-596 
Pandula Dezső 
Hajléktalanok intézményei 
tel: 06/20/4899-597 
Dr. Szabó Ferenc 
Fogyatékosokat, pszichiátriai 
betegeket ellátó 
intézmények 
tel:06/20/4899-598 
 

 

Donáth Attila 
(III., X., XI., XVI., XVII., 
XVIII., XIX., XX., XXI., 
XXII., XXIII. kerület) 
Tel: 06/20/4899-620 
 

Pauzáné Dr. Suha Judit  
(I., II., IV., V., VI., VII., VIII., 
XIII., XIV., XV. kerület) 
Tel: 06/20/4899-621 
 

Rittlingné Bakonyi Márta 
(IX., XII. kerület) 
tel: 06/20/4899-617 

Főváros Kutas Zsuzsa 
Családsegítő központok, 
Hajléktalanokat ellátó 
intézmények 
tel:06/20/4899-599 
Balla Istvánné 
Gondozási központok, 
időskorúak otthonai 
tel:06/20/4899-600 
Horváthné Kardos Anna 
Gondozási központok, 
időskorúak otthonai 
tel:06/20/4899-601 

 

 


