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Komplex jogvédelem az OBDK-ban 
 

Feladata:  
• betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi jogvédelem, jogvédelmi képviselők 
 tevékenységének irányítása, koordinálása, ellenőrzése, hatósági nyilvántartása 
• betegpanaszok rendszerszintű kezelése, ajánlások, észrevételezés a szolgáltatók felé 
• dokumentációkezelés (a jogutód nélkül megszűnt egészségügyi intézményekben 

 keletkezett egészségügyi dokumentáció kezelése, nyilvántartása, tájékoztatás), 
• nemzeti kapcsolattartó pont (az egészségügyi ellátások határon átnyúló igénybevétele 
 kapcsán) 
• képzési, módszertani feladatokat lát el (a jogvédelmi képviselők képzése, 

 kompetenciáinak szélesítése, munkavégzéshez szükséges szakmai és technikai
 feltételek biztosítása, jelnyelvi képzés) 

• 2015. március 1-től minőségügyi feladatok átvétele a GYEMSZI-től (eü.-i szolgáltatók 
 minőségértékelése, irányelvfejlesztés, humán reprodukciós adatbázis kezelése) 
 

Cél: hatékony jogvédelem- és jogérvényesítés, panaszok rendszerszintű kezelése 



A betegjogi képviselő 
 
Ellátja a betegeknek az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvényben (Eütv.) 
meghatározott jogainak védelmét és segíti őket a jogaik megismerésében és 
érvényesítésében. (214/2012. (VII. 30.) Korm. r. - az OBDK-ról) 
 
Feladatai (az Eütv. 30. §. alapján) 
•  segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos 
megjegyzések, kérdések feltételében, 
•  segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, 
•  a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató 
vezetőjénél, fenntartójánál, illetve – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben – eljár 
az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a 
beteget, 
•  rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó 
szabályokról, azok változásáról, illetve a betegjogok érvényesüléséről az egészségügyi 
szolgáltatónál. 
•  jogosult az ellátás zavartalanságának veszélyeztetése nélkül: az egészségügyi szolgáltató 
működési területére belépni, ügyre vonatkozó iratokba betekinteni, egészségügyben 
dolgozókhoz kérdést intézni 



Az OBDK és a  
képviselők elérhetősége 

 

Egységes megjelenés (beltéri, kültéri táblák) – 214/2012 (VII.30.) Korm. rendelet 
8. § (1) A szolgáltató gondoskodik arról, hogy a jogvédelmi képviselő neve, elérhetősége, 
fogadóóráinak helye és időpontja a szolgáltató területén jól látható helyen kifüggesztésre 
kerüljön, továbbá, ha a szolgáltató honlapot üzemeltet, azon közzétételre kerüljön 
 

Az OBDK Központján keresztül 
• Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-620-055, 
• Központi panasziroda 
• Panaszláda és térképes jogvédelmi képviselői az OBDK honlapján 
• E-mail elérhetőség: obdk@obdk.hu 
 

Személyes elérhetőségeken (24 fő betegjogi képviselő az országban) 
• Az intézményekben tartott fogadóórákon 
• 7 helyszínen található regionális irodában 
• 12 megyeszékhelyen található info-pontokon, integrált fogadóóra keretében  
 

Lakossági fórumokon - Szakmai kerekasztal beszélgetéseken - Szakmai konferenciákon  
 

Kiadványok (Pl. Általános tájékoztató a betegjogokról; A fogászati ellátásról; Az egészségügyi 
dokumentáció megismerése; Pszichiátriai betegek jogairól; A beteg gyermek jogairól) 
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Az intézményben az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője: 
  

MINA ANDRÁS dr. 
Munkaidőben elérhető telefonszáma:  

06/20/4899-577 
Fogadóóra helye, időpontja: Péterfy Kórház (1076 Bp, Péterfy S. u. 8-20.)  

hétfő 9:00-12:00 (Főép. mfszt. 11.) 

E-mail: mina.andras@obdk.hu 
  

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS 

DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY 

  

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06/80/620-055 

  

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614 

Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36/20/4899-614 erhalten. 
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2015. I. félév: 7382 eset + Központi panasziroda: 1026 hívás (3 jogterület) – kb. 30 % panasz 







Jogvédők 

OBDK 

Az OBDK a betegbiztonság érdekében 

• Egyéni panaszkezelés 
• Visszacsatolás az eü.-i szolgáltatóknak 
• Eü. dolgozók tájékoztatása 
• Lakossági fórumok 

• Minőségügyi feladatok 
• Irányelv fejlesztés koordináció 
• Rendszerszintű javaslatok, ajánlások 
• Képzések 



Hohó, hisz ez a beteg túlélte! 
Védessük le gyorsan a 
Szabadalmi Hivatalban! 



Orvostechnikai eszközök – Eütv. 
 
Eütv. 3. § h) orvostechnikai eszköz:  
 
- diagnosztikai vagy terápiás eszköz 

 
- célja humán ellátás (esetleg funkció pótlás, módosítás, ill. a 

fogamzásszabályozás) 
 

- amely rendeltetésszerű hatását az emberi szervezetben 
vagy szervezetre elsősorban NEM farmakológiai, 
immunológiai vagy metabolikus módon fejti ki 

 



Orvostechnikai eszközök – EüM. rendelet. 
4/2009. EüM r. 
2. § (2) orvostechnikai eszköz továbbá: 
a) az élettelen állati eredetű szövet vagy sejt felhasználásával 
készült eszközt; 
b) a gyógyszernek minősülő készítmény beadására szolgáló 
eszközt; 
c) azt az eszközt, melynek szerves része olyan, önmagában 
alkalmazva gyógyszernek minősülő anyag, amely az eszközt 
kiegészítve hat az emberi testre; 
d) azt az eszközt, melynek szerves része olyan humán vérből vagy 
humán plazmából származó, önmagában alkalmazva gyógyszer 
alkotóelemnek vagy gyógyszernek minősülő anyag, amely az 
eszközt kiegészítve hat az emberi testre (a továbbiakban: humán 
vérszármazék) 



1. § (2) A rendelet hatálya NEM terjed ki: 
a) az in vitro diagnosztikai (de nem orvostechnikai) eszközökre (L. 8/2003. ESzCsM r.); 

b) a humán vérre, vérkészítményre, humán eredetű plazmára vagy vérsejtekre, illetve a 2. § 

(1) bekezdés e) pontja kivételével a forgalomba hozatalkor humán vérkészítményt, plazmát 

vagy vérsejtet tartalmazó eszközre; 

c) *  a 2. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt eszközök kivételével humán eredetű szövetet 

vagy sejtet tartalmazó eszközre, a humán eredetű transzplantátumokra, szövetekre vagy 

sejtekre, vagy azokból származó készítményekre; 

d) a 2. § (1) bekezdés b) pontja kivételével az állati eredetű szövetet vagy sejtet tartalmazó 

eszközre, az állati eredetű transzplantátumokra, szövetekre vagy sejtekre; 

e) *  a 2. § (2) bekezdés c) és d) pontja kivételével az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. 

évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) szerint gyógyszernek minősülő termékre, ideértve 

a humán vérszármazékból készült gyógyszereket is, ha a termék hatásának fő módja alapján 

ez indokolt; 

f) *  azokra az eszközökre, amelyekben az eszköz és a gyógyszer egyetlen olyan egységes 

terméket képez, melyet kizárólag ebben a kombinációban történő felhasználásra szántak, és 

amelyet nem lehet újrafelhasználni.  

g) a külön jogszabály hatálya alá tartozó kozmetikai termékre. 



Nem orvostechnikai eszközök tehát: 
 

- általában a gyógyszerek, gyógytápszerek, gyógyszernek nem 
minősülő gyógyhatású készítmények 

- hagyományos növényi gyógyszerek 
- étrendkiegészítők 
- „gyógykozmetikumok” 
- nem egészségügyi célú berendezések (alkohol szonda, 

dopping vizsgálók, bűnügyi humán vizsgálatok, 
hazugságvizsgáló, reptéri biodetektorok, stb.) 

- páraelszívók, biofilterek, sólámpák, rovarriasztók, stb. 
- szexuális protézisek, ingerlők 



Ápolási technikai 
eszközök 

Orvostechnikai 
eszközök 

Gyógyászati 
segédeszközök 

In vitro 
diagnosztikai 

eszközök 

Gyógyszerek 



Gyógyászati segédeszköz – Gyftv. 
 

Gyftv. 3. §  
- átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő ember 
- személyes használatába adott orvostechnikai eszköz (beleértve az 

önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt is),  
- vagy orvostechnikai eszköznek nem minősülő ápolási technikai eszköz, amely  
- használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 

személy folyamatos jelenlétét.  
- Személyes használatnak minősül az eszköz természetes vagy mesterséges 

testfelszíni nyílással rendelkező testüregben, vagy testen történő viselése, 
alkalmazása, ide értve az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök emberi szervezetből származó mintán történő 
alkalmazását is, valamint a test megtámasztására, mozgatására szolgáló eszköz 
igénybevétele  

- diagnosztikus, terápiás, rehabilitációs, vagy ápolási céllal; 



Leggyakrabban előforduló betegpanaszok, észrevételek a 
gyógyászati segédeszközzel, orvostechnikai eszközzel 

ellátottaknál 
- fogászati, plasztikai termékek/beavatkozások nem 

megfelelősége 
- implantátumok szövődményei 
- hiányos információ: használati szabályok, választhatóság (lobby) 
- méretvétel, próbák, használhatósági kifogások 
- egyenlő hozzáférés problémája (felírhatóság, csere, alkatrész, 

javítás – csak bizonyos szakorvosok – utazás, idő, pénz) 
- finanszírozás (gyermekszemüvegek, sztómaterápiás kötszerek 

támogatása 
- dokumentáció (50-30-10-5 év) 
- adatvédelem 
- visszaélések nem hozzánk jutnak el (reklám, bűncselekmény) 



Megsérthető betegjogok – Eütv. alapján 
 
1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog. 
2. Az emberi méltósághoz való jog. 
3. A kapcsolattartás joga. 
4. A tájékoztatáshoz való jog. 
5. Az önrendelkezéshez való jog. 
6. Az ellátás visszautasításának joga. 
7. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga. 
8. Az orvosi titoktartáshoz való jog. 
9. Az intézmény elhagyásának joga.  
10. A panaszeljáráshoz való jog. 
 
Nem külön kiemelt: második orvosi véleményhez (konzílium), 
  eü.-i ellátásokhoz való egyenlő hozzáféréshez, akadálymentességhez 
Nem deklarált, de levezethető: betegbiztonsághoz való jog 



2011. évi Alaptörvényünkből az eü.-i ellátásokhoz 
kapcsolódó alapjogok: 
 

• az emberi élet 
• az emberi méltóság 
• a szabadság és személyi biztonság 
•  személyes adatok védelme 
• a családi kapcsolattartás 
• lelkiismereti és vallásszabadság 
• az egészséges munkafeltételekhez, munkánk szabad megválasztásához 

való jog  
• tulajdonjog 
• kiemelt védelem illeti a gyermeket, nőket, időseket, fogyatékkal élőket 
• deklarált elvárás az esélyegyenlőség, szociális biztonság, az egészséges 

környezethez való jog 
• lakhatás joga 
• kiemelt érték a testi-lelki épség, az egészségügyi ellátáshoz való jog 



Esetjogi „csemegék”: 
 

1. kivehető fogpótlás sérülése, nem 
rendeltetésszerű használat bizonyítása, jótállási 
kérdések (hetente) 

2. szemészeti vizsgálat, szemüveg próba, recept, 
optikus (ki a felelős?) (havonta) 

3. műtő előtér (szemüveg, hallókészülék) – jog 
ütközések (félévente) 

4. látásjavító berendezés, kezelés 
(leinformálhatóság? egészségkultúra, 
tájékozottság, jogtudatosság?) (évente) 



Betegjogi képviselő segítő „eszköztára” 
- adekvát esetértelmezés az érintettekkel 
- információ 
- helyben direktre zárt mediáció a szolgáltatóval, ajánlások 
Szakmai minősítés: 
- azonos szintű másik ellátó szakember segítségül hívása 
- szakfelügyelet (KH Népeü.-i Szakigazgatási Szerv – Főo.) 
Jogorvoslati lehetőségek: 
- társhatóságok (OEP, ENKK, EEKH, NRSZH, FVH, EBH, NAV, stb.) 
- MOK-EB, MESZK-EB 
- (Közvetítői eljárás) 
- Igazságügyi szakértők (egyezség) 
- Bíróságok 
Jogszabály módosítás: EMMI Eü. ÁT (kerekesszék szállítás) 



Csúnya bordatörést találtunk a rtg-en, de 
Photoshoppal sikerült szépen megoldanunk. 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 

 
mina.andras@obdk.hu 

20/4899-577 
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