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BETEGJOGOK ÉS EGYES ALAPJOGOK KAPCSOLATA 

 
TÖRÖK ERZSÉBET ZSUZSANNA∗ 

 
Jelen tanulmány tárgya az egyes betegjogok vizsgálata a kapcsolódó alapjogokkal összefüggésben. A 
tekintetben vizsgálódom, hogy hogyan jelennek meg az alapjogok a betegjogok szabályozásában; 
milyen párhuzam, kapcsolat fedezhető fel közöttük. Vizsgálom továbbá, hogy mely Alaptörvényi 
rendelkezések jelennek meg az egészségügyi törvényben1 olyan módon, hogy befolyást gyakorolnak, 
ha közvetlenül nem is a betegjogokra, de az egészségi állapotra mindenképpen. A terjedelem rövidsé-
ge miatt a betegjogok alappillérét képező élethez és emberi méltósághoz, a lelkiismereti és vallássza-
badsághoz, illetve az egészséges környezethez való jog szempontjából vizsgálódom. 
Kulcsszavak: betegjogok, alapjogok, élethez és emberi méltósághoz való jog, lelkiismereti és vallás-
szabadsághoz való jog, egészséges környezethez való jog. 
 
The purpose of my paper is to examine the relationship of patients’ rights to constitutional rights. 
First, I analyze how far fundamental rights are involved in patients’ rights, and/or how much run pa-
tients’ rights parallel to them. Next, I explore the provisions of the Constitution connected directly or 
indirectly to the patients’ rights in the Health Act of 1997, that is, those that can influence the pa-
tients’ legal position. Thus, the constitutional pillars of the patients’ rights are the following: the right 
to life and dignity, the freedom of conscience and religion and the right to healthy environment. 
Keywords: patients’ rights, fundamental rights, right to life and human dignity, right to freedom of 
conscience and religion, right to a heathy environment. 
 
1. Bevezető 
Tanulmányomban a jogszabályi kapcsolódási pontok feltárására törekszem, ezért fontosnak 
tartom a fogalmak tisztázásával indítani. Az alapjogok hagyományosan az állam és az 
egyén alapvető, legfontosabb viszonyait szabályozzák úgy, hogy részben az állam hatalma 
elé állítanak korlátokat az egyén szabadságának, autonómiájának védelme érdekében, rész-
ben bizonyos állami szolgáltatások iránti igényeket alapoznak meg. E jogok alapvető jelle-
géből következik az, hogy érvényesülésüket különleges garanciák övezik. Megemlítendő, 
hogy az alapjogok ma már nem csak az állammal szemben nyújtanak védelmet, hanem az 
állam az alapjogok érvényesülését a szakjogági törvények közvetítésével az egyének egy-
máshoz való legfontosabb viszonyaiban is biztosítja.2 

A betegjogok fogalmának meghatározását ketté lehet választani a szerint, hogy melyik 
oldalról közelítjük meg. Az egészségügyi ellátásnak ugyanis két fontos pillére van: az 
egészségügyi szolgáltató és maga a beteg. A beteg oldaláról az egészségügyi törvényben 
meghatározott ún. betegjogok szabályozzák, hogy az állampolgárok hogyan érvényesíthetik 
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emberi jogaikat az egészségügyi ellátás során.3 Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a be-
tegjogok gyűjtőfogalom, azon jogosultságok összességét jelenti, amelyek megilletik mind-
azon személyeket, akik igénybe veszik az egészségügyi szolgáltatást.4 Az egészségügyi 
szolgáltató oldaláról nézve a betegjogok szabályozzák a beteg és az egészségügyi szolgálta-
tó közötti viszonyt. A betegek jogainak fokozott védelme ugyanakkor nyilvánvalóan nem 
jelentheti sem azt, hogy a beteget nem terhelik kötelezettségek is a gyógyító tevékenység 
során, sem azt, hogy az egészségügy más szereplőit ne illetnék meg hasonlóképpen megfe-
lelő jogok azért, hogy a mellérendeltségen alapuló orvos-beteg kapcsolat egyensúlya ne 
billenjen meg.5 

A fentebb ismertetett fogalmi meghatározásból is már egyértelműen megállapítható, 
hogy a betegjogok az alapjogokkal szoros kapcsolatban állnak, azokból sok esetben egysze-
rűen levezethetők, vagy azok speciálisabb, az egészségügyre alkalmazott formái.6 Az 
egészségügyi szolgáltatás olyan érzékeny terület, amely során különösen hangsúlyos szere-
pet kapnak az alapjogok. 

 
2. A betegjogok jelentősége 
 
Mind az egészséges, mind a beteg ember önálló, független állampolgár, aki sajátos állapota, 
igényei miatt kerülhet az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatba.7 S mint állampolgár 
nem veszíthet jogaiból csak azért, mert egészségi állapota megváltozott, sőt mivel betegsé-
ge miatt még kiszolgáltatottabbá válik, emberi jogai fokozottabb védelemre szorulnak. Az 
egészségügyi törvény, az Alaptörvény8 és a Polgári Törvénykönyv normái biztosítják az 
egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatba kerülő személyek jogainak védelmét.9 A bete-
geket megillető jogok részletes szabályozásának szükségességét számos elméleti és gyakor-
lati probléma hozta felszínre. A gyógyítás sok olyan kérdése és területe, melyeket korábban 
csupán orvos-szakmai problémának tekintettek, ma már a társadalom széles rétegeit foglal-
koztatják. Napjainkban az egyén mindinkább részesévé válik saját gyógyításának, emellett 
azonban az orvostudomány is kiterjesztette hatókörét, és eddig ismeretlen területekre hatol 
be.10 A beteg tudja, hogy mit szeretne, mi a jó neki, s az életét és egészségét érintő kérdé-
sekben csakis ő jogosult dönteni.11 Mindez olyan képlékeny mezsgyét idéz elő, ahol a beteg 
a korábbi alárendelt viszony helyett fokozatosan mellérendelt viszonyba kerül. A technikai 
fejlődés folytán a személyes kapcsolat jelentősége csökken, az orvos és a beteg térben eltá-
volodik egymástól. A távolság növekedése tette szükségessé a betegek jogainak törvényes 
védelmét, és helyezi előtérbe az alapjogok fontosságát, különösen olyan esetekben, amikor 
az egyén alapvető jogainak korlátozása szükséges. 

                                                           
3 MOGYORÓSI Dorottya: Az egészségügy, az állampolgár és a jog, in: A betegek jogai, szerk.: 
Polecsák Mária, Vince Kiadó, Budapest, 1999, 27. 
4 DECASTELLO Alice: Mediáció az Egészségügyben, HVG-Orac Lap és Könyvkiadó, Budapest,  
2010, 62. 
5 MOGYORÓSI: i. m. 28−29. 
6 MOGYORÓSI: i. m. 24. 
7 MOGYORÓSI: i. m. 23. 
8 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
9 MOGYORÓSI: i. m. 27. 
10 MOGYORÓSI: i. m. 28. 
11 CSIKY Orsolya−KATA Mihály: Betegjogok hazánkban, Gyógyszerészet. A Magyar Gyógyszerésztu-
dományi Társaság Lapja 2004. augusztus, XLVIII. évfolyam, 459. 
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3. Az emberi élethez és méltósághoz való jog 
 
„Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi mél-
tósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”12 

„Az élethez való jog kitüntetett jelentőségű, abszolút jellegű, korlátozhatatlan, minden 
más alapjogot megelőző alapjog.”13 Kitüntetett jellegét alátámasztja, hogy nemzetközi 
egyezmények is tartalmazzák, így például a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyez-
ségokmánya.14 Az élethez való jog és a betegjogok vizsgálatában leginkább az a kérdés 
merül fel, hogy le lehet-e mondani az életről, azaz rendelkezni lehet-e róla eutanáziával, a 
kegyes halál vállalásával.15 „Egy kifejezésnek csak az élet áramában van jelentése.” 
Wittgenstein megállapítása az eutanáziafogalom vizsgálata kapcsán ismét igazolást nyer.16 
Az eutanázia túlzsúfolt fogalom, amely tágas jelentéshálót és asszociációs teret ölel fel. 
Egyszerre juttatja eszünkbe az orvosi hivatás nemességét, az emberi méltóságot, de a kon-
centrációs táborokat is.17 

„Az eutanázia az orvosnak foglalkozás körében megvalósított szándékos ténykedése, 
amely a gyógyíthatatlan szenvedő beteg kérésére a természetes végnél korábbi halálára irá-
nyul. Az eutanázia a halál bekövetkeztének idejét a természetes végnél korábbra helyezi át. 
Az orvos gyógyításra és a beteg szenvedésének enyhítésére tett esküt és kapott felhatalma-
zást és nem arra, hogy más ember életét kioltsa.”18 

Az orvos kötelessége mindent megtenni a beteg gyógyítása és szenvedéseinek csökken-
tése érdekében. A gyógymódot is ő választja meg legjobb tudása és meggyőződése szerint, 
a mindenkori tudomány tanítása alapján. Az az orvos szegi meg hivatása szabályait, aki 
gyógyíthatná, de ehelyett hagyja meghalni a beteget.19 Az Eütv. helyesen nem használja az 
„eutanázia” kifejezést. A fogalom ugyanis jogi szempontból értelmezhetetlen és alkalmaz-
hatatlan. Viszont a törvény részletesen szól „Az ellátás visszautasításának jogáról”.20 

Az egészségügyi törvény az önrendelkezéshez való jog kapcsán úgy rendelkezik, hogy a 
beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak 
során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, figye-
lembe véve a törvényben előírt korlátozásokat.21 A beteg ezt a jogát csak akkor tudja teljes 
mértékben gyakorolni, ha a többi joga gyakorlása megfelelően felkészíti a döntések megho-
zatalára, azaz, ha megfelelően tájékoztatták, ha valóban tudja, érti, hogy milyen kezelést 
miért fogad el és miért utasít vissza, ha tudja, hogy milyen döntése milyen következmény-
nyel jár.22 Az önrendelkezési jog nevesített esete,23 hogy a cselekvőképes beteget – a tör-

                                                           
12 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), Szabadság és Felelősség, II. cikk. 
13 SÁRI−SOMODY: i. m. 85. 
14 Lásd. 6. cikk (1) bek. 
15 SÁRI−SOMODY: i. m. 85. 
16 FILÓ Mihály: Az eutanázia a büntetőjogi gondolkodásban, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,  
2009, 35. 
17 FILÓ: i. m. 36. 
18 A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe II. 2.2. Kapcsolat a betegekkel (16) bek. 
19 FILÓ: i. m. 48. 
20 JOBBÁGYI Gábor: Az élet joga Abortusz, eutanázia, művi megtermékenyítés, Szent István Társulat 
az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 2004, 296. 
21 Eütv. 15. § (2) bek. 
22 BÖLCS Ágnes: A betegek jogai a hazai szabályozás tükrében, Házi Jogorvos. Háziorvosok Orszá-
gos Egyesületének lapja 2009. szeptember; II. évfolyam 1. Különszám, 13. 
23 BÖLCS: i. m. 16. 
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vényben meghatározott kivétellel – megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha 
annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné.24 Az ellátás visszautasítá-
sának kiemelt esetkörét képezi, amikor a betegség természetes lefolyását lehetővé téve, az 
életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására kerül sor. Erre csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, ami az orvostudomány 
mindenkori állása szerint rövid időn belül - megfelelő egészségügyi ellátás mellett is - ha-
lálhoz vezet és gyógyíthatatlan.25 Az életfenntartó, illetve életmentő beavatkozás csak köz-
okiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelenség esetén két 
tanú együttes jelenlétében utasítható vissza.26 A törvény azonban további feltételként meg-
követeli a visszautasítás érvényességéhez, hogy egy háromtagú orvosi bizottság27 a beteget 
megvizsgálja és egybehangzóan, írásban nyilatkozzon arról, hogy a beteg döntését annak 
következményei tudatában hozta meg, illetve, hogy a törvényben meghatározott feltételek 
fennállnak, továbbá a beteg az orvosi bizottság nyilatkozatát követő 3. napon – két tanú 
előtt – ismételten kinyilvánítsa a visszautasításra irányuló szándékát. Amennyiben a beteg 
nem járul hozzá az orvosi bizottság vizsgálatához, úgy a kezelés visszautasítására vonatko-
zó nyilatkozata nem vehető figyelembe.28 Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy 
mindezek mellett a törvény nevesít egy kivételt. Ugyanis „A beteg nem utasíthatja vissza az 
életfenntartó vagy életmentő beavatkozást, ha várandós és előre láthatóan képes a gyermek 
kihordására.”29 A beteg önrendelkezési jogából eredően azonban a visszautasításra vonat-
kozó nyilatkozatát bármikor, alaki kötöttség nélkül visszavonhatja.30 

Az eutanázia kérdéskörét vizsgálva, azonban fontos különbséget tenni aktív és passzív 
eutanázia között. Az aktív eutanázia nem más, mint a halál „tevőleges”, kémiai, fizikai stb. 
eszközökkel történő előidézése, míg a passzív eutanázia esetében a betegnek nem nyújtanak 
vagy abbahagyják az életmentő, életfenntartó kezelést, és ezáltal hagyják meghalni. A pasz-
szív eutanáziának alapvetően két megvalósulási formája van: a beteg saját döntésén alapuló 
önkéntes, illetve a más (orvos) döntésén alapuló eutanázia.31 Magyarországon az aktív eu-
tanázia minden formája tilos. Míg a passzív eutanázia fentebb ismertetett második fordulata 
egy példával ismertethető: „Ha a gép kikapcsolása után a halál beáll, ez gyilkosság vagy 
eutanázia? A disszociált agyhalál esetén a reanimátornak biztosítani kell azt a jogot, hogy a 
gépi életben tartást abbahagyja, nem szánalomból, hanem… a beállott halálról való tudo-
mányos meggyőződésből.” 32 A passzív eutanázia előzőekben ismertetett első fordulata pe-
dig lényegében az, amit a hatályos egészségügyi törvényünk az ellátás visszautasítása jogá-
nak nevez.33 

Véleményem szerint az eutanázia a betegjogok szempontjából igencsak jelentős. Meg-
vizsgálva a szabályokat láthatjuk, hogy bár van rá lehetőség, a szabályozás korántsem libe-
rális. Ezt támasztja alá, hogy még az életmentő, életfenntartó beavatkozások visszautasítása 

                                                           
24 Eütv. 20. § (1) bek. 
25 BÖLCS: i. m. 16. 
26 BÖLCS: i. m. 16. 
27 Tagjai: a beteg kezelőorvosa, egy – a beteg gyógykezelésében részt nem vevő –, a betegség jellegé-
nek megfelelő szakorvos, valamint egy pszichiáter szakorvos –[lásd: Eütv. 20. § (5) bek.] 
28 Eütv. 20. § (4) bek. 
29 Eütv. 20. § (6) bek. 
30 Eütv. 20. § (8) bek. 
31 SÁRI−SOMODY: i. m. 97−98. 
32 SÁRI−SOMODY: i. m. 98. 
33 SÁRI−SOMODY: i. m. 98. 
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esetén is formai kötöttség jellemző, az orvosi bizottság alkalmazása, valamint a fentebb 
ismertetett Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexének eutanáziával kapcsolatos szabálya. 
Ha gyakorlati oldalról alaposabban megvizsgáljuk, látható, hogy nincs igazán kialakult 
gyakorlata az ellátás ilyentén visszautasításának. Vélhetően a hazai szabályozás ilyen ala-
kulásában az játszhatott szerepet, hogy hazánkban nem alakult ki erős lobbi az eutanázia 
támogatása mellett. Mégis a kérdéskör jelentőségét a folyamatos jelenléte, külföldi példák 
és az Alkotmánybíróság gyakorlata is alátámasztja, melyek közül kiemelkedő a 36/2000. 
(X. 27.) és a 22/2003. (IV. 28.) AB-határozat.  

Az emberi méltósághoz való jog kiemelkedik a betegjogi jelentőségét illetően is, hiszen 
olyan alapvető jog, amely soha semmilyen körülmények között nem korlátozható.34 Az al-
kotmánybírósági gyakorlatban – a 8/1990. (IV. 23.) AB-határozat óta – az emberi méltó-
sághoz való jog általános személyiségvédelmi funkcióval bír, az Alkotmánybíróság ezt a 
jogot az ún. „általános személyiségi jog” alkotmányi megfogalmazásának tekinti. Az álta-
lános személyiségi jognak különböző aspektusai vannak, különböző megfogalmazásokban 
szerepel az Alkotmánybíróság döntéseiben, így például a személyiség szabad kibontakozta-
tásához, az önazonossághoz, az önrendelkezéshez való jogként, általános cselekvési sza-
badságként, a magánszféra védelméhez való jogként.35 

Annak ellenére, hogy az emberi méltósághoz való jog védelme kapcsán az Alaptörvény 
külön nem nevesíti azt, ki kell emelni a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek emberi 
méltósághoz fűződő jogainak védelmét, hiszen pl. a betegsége miatt sok ember kerül olyan 
helyzetbe, amikor nem képes e joga érvényesítésére. Az alkotmányos jogvédelmet egészíti 
ki az egészségügyi törvény, amikor a betegeket megillető jogok körében kiemelten kezeli a 
betegek emberi méltósághoz fűződő jogát.36 

Az egészségügyi ellátáshoz való jog egyik részjogosítványaként a szabályozás kimond-
ja, 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.”37 Ez a részjogosítvány az élethez és 
emberi méltósághoz való alkotmányos alapjogból mint generalclausulából vezethető le. 
Ezen szabály alapján a fájdalom és szenvedés csökkentése kiemelt az ápolási tevékenység-
ben is, hiszen erre még a gyógyító ellátás visszautasításakor is joga van a betegnek.38 Ez az 
alapvető betegjogként meghatározott ellátáshoz való jog gyakorlatilag az emberi jogon járó 
ellátás alapszabálya, vagyis e rendelkezés lényege, hogy minden beteg jogosult egy mini-
mális ellátásra, függetlenül attól, hogy magyar állampolgár-e vagy EU-polgár, vagy a világ 
mely részéről és milyen céllal érkezett hazánkba, illetve attól, hogy képes-e az ellátást meg-
fizetni. Példával illusztrálva, e szabály értelmében ez az alapjog megilleti azt az ismeretlen 
állampolgárságú életveszélyes sérülést szenvedett beteget is, aki ad absurdum a sérülést egy 
súlyos bűncselekmény elkövetése közben saját magának okozta. Az ellátáshoz való jog 
tehát nem korlátozható, ez viszont nem jelenti azt, hogy pl. az ellátást, a szükséges beavat-
kozások költségeit utóbb ne kellene valakinek megtérítenie. 39 

                                                           
34 HIDVÉGINÉ Adorján Lívia−SÁRINÉ Simkó Ágnes: A betegek jogairól I., Medicina Könyvkiadó, 
Budapest, 2012, 37. 
35 SÁRI−SOMODY: i. m. 104. 
36 BÖLCS: i. m. 6. 
37 Eütv. 6. §. 
38 POGÁNY Magdolna: A betegjogok szabályozása és gyakorlata, JATE Press Kiadó, Szeged,  
2007, 35. 
39 BÖLCS: i. m. 4. 



Török Erzsébet Zsuzsanna 

 

242 

Továbbá az Eütv. kimondja, hogy „Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltó-
ságát tiszteletben kell tartani”.40A törvény itt az alkotmányos jogvédelmet az egészségügyi 
ellátásra konkretizálja, magába foglalva annak valamennyi aspektusát. Ez a röviden megha-
tározott alapjog szenvedi el a legtöbb sérelmet, illetve ennek a megsértése okozza a bete-
geknek a legtöbb traumát.41 Komoly hibát követ el, aki úgy véli, hogy az emberi méltóság-
hoz való jogot csak tudatos és durva szóbeli vagy fizikai beavatkozással lehet megsérteni. 
A beteg emberi méltósága sérül olyan esetben is, amikor nem lép fel ellene senki bántó 
szándékkal, de betegségéből, helyzetéből adódóan kiszolgáltatott az egészségügyi dolgo-
zóknak és az egészségügyi intézmény adottságainak. Kiszolgáltatott, mert szüksége van az 
ellátásra, s amennyiben teret enged érzékenységének, szóvá teszi a sérelmeit, akkor esetle-
ges retorziótól, a gyógyulása késedelmétől vagy rosszabb ellátástól tarthat. Ez az a pont, 
ahol nincs helye jogi fejtegetésnek; itt az a lényeg, hogy a beteg mit és hogyan él meg, és ez 
hogyan befolyásolja a gyógyulását. Amennyiben a beteg úgy gondolja, hogy az általa szóvá 
tett problémáért az ellátása során sérelem érheti, akkor nem fogja jelezni, hogy emberi mél-
tóságában megsértették. Ez a hallgatás nem jelenti azt, hogy a betegnek nem sérült az em-
beri méltósághoz fűződő joga.42 

A betegen – az egészségügyi törvény eltérő rendelkezésének hiányában – kizárólag az 
ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el.43 A rendelkezésben meghatározott ki-
vétel garanciális rendelkezés, mivel a kivételek meghatározását egyenesen az egészségügyi 
törvénybe utalja, ezáltal kizárja annak a lehetőségét, hogy akár egy miniszteri rendelet alap-
ján végezhető legyen az ellátáshoz nem kapcsolódó vizsgálat. Másrészt arról is biztosítja a 
beteget, hogy nem fognak nála olyan vizsgálatokat elvégezni, amelyek a gyógyuláshoz nem 
feltétlenül szükségesek.44 

„Az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indo-
kolt ideig – törvényben meghatározott –, mértékben és módon korlátozható.”45 Ez a rendel-
kezés a betegjogi elemeken túl szintén alapvetően garanciális jelentőségű, hiszen valameny-
nyi jog korlátozását, valamint annak mértékét és módját csak törvény, azaz az Országgyűlés 
határozhatja meg.46 

A betegek személyes szabadságukban csak sürgős szükség esetén korlátozhatók, illetve 
csak akkor, ha saját maguk vagy mások élete, egészsége vagy testi épségének megóvása 
érdekében ez a korlátozás elkerülhetetlen. Ilyen pl.: járványügyi zárlat. Ilyen esetekben az 
orvosnak mindig írásban kell elrendelnie az emberi méltóságot érintő korlátozást, megjelöl-
ve mind a korlátozás indokát, mind annak időtartamát.47 Ezek a korlátozások értelemszerű-
en nem csak az emberi méltóságot korlátozzák, hanem a személyes szabadság és mozgás-
szabadság jogát is. A személyes szabadság és biztonság a „legértékesebb” alapjogok közé 
tartozik, amely azonban nem korlátozhatatlan.48 Látjuk a fenti szabály alapján, hogy a kor-
látozást csak sürgős szükség, a beteg vagy mások élete, egészsége vagy testi épségének 
megóvása indokolhatja. Mégis számolni kell egy fekvőbeteg ellátás keretében olyan korlá-

                                                           
40 Eütv. 10. § (1) bek. 
41 BÖLCS: i. m. 6. 
42 BÖLCS: i. m. 6. 
43 Eütv. 10. § (2) bek. 
44 BÖLCS: i. m. 7. 
45 Eütv. 10. § (3) bek. 
46 BÖLCS: i. m. 7. 
47 HIDVÉGINÉ−SÁRINÉ: i. m. 37. 
48 SÁRI−SOMODY: i. m. 109. 
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tokkal is, melyet mondjuk az adott egészségügyi intézmény házirendje jelent. A házirend 
ugyanis köti a beteg mozgásszabadságát pl. azzal, hogy a vizitek idejében köteles a kórte-
remben maradni. Az Eütv. két nevesített példát hoz az emberi méltóság általános jellegű 
védelme körében, nevezetesen, hogy a beteget csak méltányolható okból és ideig szabad 
várakoztatni, és a beteg ellátása során szemérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges 
időre és a szakmailag indokolt mértékben távolítható el.49 Mind a vizsgálatok, mind a kór-
házi kezelés alatt biztosítani kell az elkülöníthető vetkőző helyiségek zavartalan használa-
tát. Az emberi méltósághoz való jog sérül akkor is, ha az ellátásban részesülőt nem kellő 
tisztelettel szólítják meg, ha nem a nevén, csupán pl. aranyoskámnak, mamának stb. neve-
zik.50 Alapvetően meghatározhatja a betegek hangulatát az egészségügyi ellátás folyamán a 
céltalannak érzett várakozási idő, valamint ha szervezetlenséget vagy az empátia hiányát 
tapasztalja.51 

A betegjogok között az emberi méltóság kiemelt jelentőségét alapozza meg az a tény, 
hogy az egészségügyről szóló törvény egyik célja megteremteni annak feltételeit, hogy 
minden beteg megőrizhesse emberi méltóságát és önazonosságát, önrendelkezési és minden 
egyéb joga csorbítatlan maradjon.52 Ezt a jogot az ellátás színvonalától, illetve az ellátás 
esetleges körülményeiből folyó különbségek ellenére is biztosítani kell, még akkor is, ha 
más betegjogok érvényesülése adott esetben nem garantálható.53 Ugyancsak a betegjogok 
hierarchiájában az emberi méltóság kiemelkedő szerepét támasztja alá a 11/2006. (III. 23.) 
AB-határozat. Ebben a határozatban az Alkotmánybíróság kimondta, hogy „az emberi mél-
tóság érvényesülése az egészségügyben az egyik legfontosabb betegjogi követelmény”, 
ugyanakkor az nem kifogásolható, hogy egyes törvényi rendelkezések folytán, pl.: a Bünte-
tőeljárási törvény kapcsán kivételesen más személy is jelen legyen a beteg gyógykezelésé-
nél. Gyakran előfordul, hogy a betegek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a közvetlen 
gyógykezelésükben részt vevő egészségügyi személyzeten, orvoson túl orvostanhallgatók, 
rezidensek is részt vegyenek a gyógykezelésükben.54 Ezt a helyzetet tovább árnyalhatja, 
hogy számos esetben a beteg nem képes elmondani a panaszait, és ilyenkor a beteggel 
együtt érkező, gyakran vele együtt élő személy segíthet a beteg panaszainak, tüneteinek a 
feltárásában, és ezáltal hozzájárulhat a diagnózis gyorsabb és pontosabb tisztázásához. 

 
4. Lelkiismereti és vallásszabadság 
 
A lelkiismereti és vallásszabadság újkori története a protestantizmusban gyökerezik. Alap-
vetően a vallás és lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását jelentette, később kap-
csolódott ehhez a vallási és lelkiismereti meggyőződés szabad megvallása. Mind a vallás 
szabad megválasztása, mind annak a szabad megvallása szorosan kapcsolódik az egyenjo-
gúságnak ahhoz a követelményéhez, hogy az állam ne tegyen különbséget polgárai között 
amiatt, hogy melyik vallást követik, illetve hogy ne tegyen különbséget az egyházak között 
az államhoz való viszonyuk alapján. Az európai államok és így a magyar állam történelmi 

                                                           
49 BÖLCS: i. m. 7. 
50 MOGYORÓSI: A betegjogok, i. m. 34. 
51 HIDVÉGINÉ−SÁRINÉ: i. m. 37. 
52 Eütv. 1. § c) pontja 
53 HIDVÉGINÉ−SÁRINÉ: i. m. 38. 
54 HIDVÉGINÉ−SÁRINÉ: i. m. 39−40. 
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szekularizálódásával párhuzamosan a lelkiismereti és vallásszabadság fogalmi elemei kibő-
vültek.55  

A lelkiismereti és vallásszabadság jelenlegi magyar szabályozása a kapcsolódó nemzet-
közi dokumentumokra épül.56 Ezek a nemzetközi dokumentumok képezik az Alaptörvényi 
szabályozás alapját. Az Alaptörvény kimondja, hogy „Mindenkinek joga van a gondolat, a 
lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meg-
győződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását 
vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy 
egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben 
kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa”.57 Joggal merülhet fel 
a kérdés, hogy hogyan is kapcsolódik ezen Alaptörvényi rendelkezés a betegjogokhoz? A 
válasz benne rejlik az Alaptörvény szövegében található „mindenkinek joga van” kifejezés-
ben. Személyhez fűződő és alkotmányos alapjog a vallásszabadság, melyet tehát az egész-
ségügyi ellátás folyamán is tiszteletben kell tartani.58 A beteget kiszolgáltatott helyzetében 
– értem ezalatt pl. azt a helyzetet, hogy állapota folytán kórházi kezelés szükséges, amelyért 
lakóhelyét elhagyni kénytelen – éppen úgy megilleti ez a jog, mint bárki mást. Jelentőségét 
mutatja, hogy a betegjogok között is szabályozást nyert a kapcsolattartás joga keretében. A 
kapcsolattartás jogának kerete között csupán annyit találunk, hogy „A beteget megilleti a 
vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel vagy vallási tevékenységet végző 
szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával való kapcsolattartásnak és val-
lása szabad gyakorlásának joga”.59 Az Alaptörvényi rendelkezés betegjogi konkretizálása 
jelenik meg ebben a szakaszban. Ezen speciális kapcsolattartási jog kapcsán fontos kiemel-
ni, hogy e jog nem teremt az intézmény oldalán olyan kötelezettséget, amely alapján min-
den egyes betege számára biztosítania kellene, hogy vallási meggyőződésének megfelelő 
egyházi személy rendelkezésre álljon, vagy a vallása gyakorlásához kapcsolódó tárgyi esz-
közhöz juthasson, de egyértelműen kötelezi az intézményt a beteg, vagy hozzátartozója 
által meghívott egyházi személy bebocsátására és a vallás gyakorlásával kapcsolatos – a 
betegtársak nyugalmát nem érintő – szokásos cselekmények tűrésére.60 Előfordulhatnak 
azonban olyan esetek, amikor ez a jog korlátozható, elsősorban amikor az élethez való jog 
megelőzi a vallásszabadságból adódó joggyakorlás lehetőségét. Így pl. a Jehova Tanúi visz-
szautasítják a szerv- és szövetátültetést.61 A gyakorlat azonban döntően arról tanúskodik, 
hogy a vallásgyakorlattal kapcsolatban nem jellemzőek a feszültségek.62  

Az egyházi személlyel való kapcsolattartás a gyógyulási folyamat során az egyház olda-
láról is törvényileg biztosított. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egy-
házak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény kimondja, hogy 
„A lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlását az oktatási, egészségügyi, szociális, család-, 
gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben ellátott, valamint a büntetés-végrehajtási intézet-

                                                           
55 SÁRI−SOMODY: i. m. 144. 
56 SÁRI−SOMODY: i. m. 147. 
57 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), Szabadság és Felelősség, VII. cikk (1) bek. 
58 POGÁNY: i. m. 50. 
59 Eütv. 11. § (6) bek. 
60 BÖLCS: i. m. 9. 
61 POGÁNY: i. m. 50. 
62 SCHANDA Balázs: Magyar Állami Egyházjog, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyv-
kiadója, Budapest, 2000, 133. 
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ben fogva tartott számára egyéni és közösségi szinten is lehetővé kell tenni. 63 E szabály 
alapján tehát az egészségügyi intézményben ellátott beteget megilleti egyéni és közösségi 
szinten is a kapcsolattartás joga. Véleményem szerint indokolt lenne az egészségügyi tör-
vényben is kifejezésre juttatni a közösségi szinten történő vallásgyakorlás lehetőségét is. 

A törvényi kapcsolattartás részletes szabályait az egészségügyi intézmények házirendje 
határozza meg. Példának okáért említeném meg a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház házi-
rendjének 13. pontját, mely idevágóan kimondja, hogy „A beteg vallási meggyőződésének 
megfelelően a megfelelő egyházi személlyel korlátozás nélkül kapcsolatot tarthat. A fennjá-
ró betegek megadott időpontban Istentiszteleten-Szentmisén vehetnek részt az E pavilon 
IV. emeletén az erre a célra kijelölt helyiségben”. Ebből a példából kiszűrhető mind az 
egyéni, mind a közösségi vallásgyakorlás joga. A közösségi szint szertartásokon való rész-
vételt jelent, melynek időpontjairól általában hirdetményi úton adnak tájékoztatást. Ilyen 
szabályt találhatunk a Szent János Kórház és az Észak-budai Egyesített Kórházak házirend-
jében is. A házirend ugyanis kimondja, hogy „A vallás gyakorlásának lehetősége biztosított 
a kórházi kápolnákban – a Diós árok és a Bécsi úti telephelyeken – a hirdetményben közzé-
tett időpontokban”.64 A fenti példákból egyértelműen kitűnik, hogy az így létrejövő hely-
zetben az egyházi törvényben biztosított közösségi szint néhány esetben sérül, hiszen nem 
minden hívő beteg számára adatik meg a szertartásokon való részvétel joga. Amennyiben 
igény volna rá ez kiküszöbölhető lenne azzal a megoldással, hogy az egészségügyi intéz-
mények együttműködési megállapodást kötnének a kisebb egyházakkal. A kórházak ugyan-
is többnyire nagyobb városi csomópontokban helyezkednek el, ahol általában a kisebb egy-
házak is rendelkeznek szervezeti egységgel. Elképzelhető, hogy egy kisebb egyház potenci-
áját tekintve nem képes önálló egészségügyi intézményen belüli szervezeti egységet létre-
hozni, de így biztosíthatóvá válna szélesebb körben a közösségi vallásgyakorlás. Fontos 
megjegyezni ezzel összefüggésben, hogy ennek is lehetnek anyagi korlátai ugyanúgy, mint 
az egyéni vallásgyakorlásnak. Az egészségügyi intézmény fenntartója ugyanis az ehhez 
szükséges feltételeket csak anyagi erejének, illetve finanszírozási lehetőségének megfelelő-
en tudja biztosítani.65 

A lelkiismereti és vallásszabadság nem tartozik a leghangsúlyosabb betegjogok közé. 
Ezt támasztja alá az, hogy a kapcsolattartás jogán belül mindössze a hatodik bekezdésben 
található. Ezenkívül ma Magyarországon négy egyházi fenntartású kórház66 működik. 
Ezekben az intézményekben nyilván hangsúlyosabb szerepet tölt be a vallás, mint az állami 
fenntartású kórházakban. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy ezek az intézmények 
más kórházak ellátási területéről is fogadhatnak és elláthatnak vallásos betegeket. A vallás-
szabadságról szóló alapjog alapján a betegek – a betegségüknek megfelelően – az ország 
bármely településéről kérhetik a négy egyházi fenntartású intézménybe való beutalásukat. 
Ez így van a gyakorlatban is, ám problémát jelent, hogy az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár a számukra megszabott teljesítményvolumen-korlát (tvk) fölött fogadott betegek  
 
 

                                                           
63 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási kö-
zösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 3. § (1) bek. 
64 http://www.janoskorhaz.hu/hazirend/ (2014. május 23.) 
65 HIDVÉGINÉ−SÁRINÉ: i. m. 43. 
66 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budai Irgalmasrendi Kórház, a 
Mazsihisz Szeretetkórház és a Budapesti Szent Ferenc Kórház. 
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után nem fizet a gyógyításért. 67 A következő indoka e jog kevésbé jelentős szerepének az-
zal magyarázható, hogy valójában függetlenül attól, hogy milyen fenntartású kórházról is 
van szó, lényegében mindannyian egészségügyi közfeladatot látnak el, mely közfeladattal 
kapcsolatban kijelenthető, hogy „önmagában nem tekinthető vallási tevékenységnek az 
egészségügyi tevékenység”.68  

Megjegyzendő, hogy a nagyobb állami fenntartású intézményekben lehetőség van lelké-
szi szolgálat rendszeres biztosítására. Ezzel a lehetőséggel a gyakorlatban jellemzően a na-
gyobb egyházak élnek. Ezen keretek között a betegek a vallásuknak megfelelő lelki támaszt 
kaphatnak. A lelkészek lehetőséget kapnak vizitidőn kívül a betegekkel történő rendszeres 
kapcsolattartásra, ahol a páciensek jelezhetik bármely vallásukkal kapcsolatos igényüket, 
úgymint pl. istentiszteleten való részvételi szándékukat vagy gyónás lehetőségét stb.. Ezek 
a szolgálatok számos esetben segítséget nyújtanak egyes kritikus helyzetben levő betegek 
részére a betegségből fakadó súlyos lelki teher elviseléséhez. A szenvedő és a beteg ember 
lelkiekben elmélyülten gondolkodik és nagyon gyakran úgy érzi, hogy problémájával egye-
dül marad, mintegy izolálódik a világtól. Ezt az izolációt az egyedüllét által átélt lelki fe-
szültséget segít áthidalni mintegy kapcsolati pontként az egyház. Ennek a lelki támasznak 
alapvető jelentősége van, kapaszkodót jelent, mely kapaszkodóból erőt és hitet meríthet a 
beteg. Ennek a hitnek projekciós iránya lehet a gyógyulásba vetett hitnek a megerősödése, 
ez erőt adhat a gyógyítás során elszenvedett sérelmek testi – (pl. fájdalom, vérvételek stb.) 
vagy lelki pszichés bizonytalanság – átéléséhez.  

 
5. Az egészséges környezethez való jog 
 
A környezethez való jog a harmadik generációs jogok közé tartozik. Több olyan jellegze-
tessége van, amely a hagyományos – mind az első generációs, mind a második generációs – 
jogoktól megkülönbözteti: úgy, mint hogy 

• globális jellegű, mivel az emberi élet, az emberi faj egésze fennmaradásának biztosí-
tását szolgálja, 

• érvényesüléséhez egyetlen állam erőfeszítése általában nem elegendő, 
• megsértése általában nem érzékelhető közvetlenül és azonnal, a sérelem hosszú tá-

von fejti ki hatását, 
• a jogsérelem nem von maga után azonnali orvoslási kényszert.69 
A hatályos Alaptörvény rendelkezése szerint: „Magyarország elismeri és érvényesíti 

mindenki jogát az egészséges környezethez.”70 Ehhez a szakaszhoz mindenképpen kap-
csolni kell az Alaptörvény testi és lelki egészségnél meghatározott passzusát, mely szerint 
ezen jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mező-
gazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, 
a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres 
testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.71 Ettől 
elvonatkoztatva kicsit, az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a környezethez való joggal a  
legszorosabb kapcsolatban az élethez való jog áll. Az államnak ugyanis az emberi életet és 

                                                           
67 http://www.vg.hu/vallalatok/egeszsegugy/penz-az-egyhazi-korhazaknak-335782 (2014. április 27.) 
68 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási kö-
zösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 6. § (4) bek. h) pontja. 
69 SÁRI−SOMODY: i. m. 317. 
70 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), Szabadság és Felelősség, XXI. cikk, (1) bek. 
71 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), Szabadság és Felelősség, XX. cikk (2) bek. 



Betegjogok és egyes alapjogok kapcsolata 

 

247 

annak létfeltételeit is védenie kell. Az egészséges környezethez való jog valójában az élet-
hez való jog objektív, intézményvédelmi oldalának egyik része, mégpedig az, amelyik az 
emberi élet természeti alapjainak fenntartására vonatkozó állami kötelességet nevesíti.72 
Valójában az élethez való joggal fennálló kapcsolat a betegjogok oldaláról nehezen fogható 
meg. A betegjogok alkotmányos gyökereit jelentő testi és lelki egészséghez való jog és a 
környezethez való jog viszonyrendszere jobban érzékelhető az egészségügyi törvényben is. 
Ezen szabályok mindegyike végső ponton kapcsolható közvetve az élethez való joghoz is.  

Az egészségügyi törvény több rendelkezésében is tetten érhető az egészséges környe-
zethez való jog jelenléte. A törvény a második fejezetében kimondja, hogy „Az egészség-
üggyel kapcsolatos társadalmi kötelezettségek az egyén saját és környezete egészségi álla-
potáért viselt felelősségével együtt biztosítják a lakosság egészségének védelmét és egész-
ségi állapotának javítását”.73 Ez a legalapvetőbb kapcsolat, amely szerint az egyén felelős a 
saját környezetéért és ez a környezeti állapot befolyással van az egészségi állapotára. Tudva 
levő, hogy a környezeti tényezők nagyban befolyásolják betegségek kialakulását, létét. Ér-
demes lenne erre az összefüggésre jóval nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen bizonyítottan 
olyan betegségek, mint pl. a kolera, kifejezetten összefüggésbe hozhatóak környezeti ténye-
zőkkel. Egyszerű példánál maradva az egyén a saját környezeti állapotáért felelős, pl. par-
lagfűvel fertőzött területtel összefüggésben. Ugyanis „A földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, 
és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani”.74 
Ennek a védekezési kötelezettségnek az elmulasztása függően attól, hogy bel- vagy külterü-
leten valósul meg, súlyos növényvédelmi bírságot von maga után.75 

A törvény kimondja, hogy a népegészségügyi tevékenység magában foglalja az egész-
ség tudományosan megalapozott természeti és társadalmi környezeti feltételeinek, az egész-
ség fejlesztésének, a betegségek megelőzésének hatékony, hozzáférhető és megfelelő bizo-
nyítékokon alapuló módszereinek, valamint az ehhez szükséges intézményrendszer kialakí-
tásának, működtetési feltételeinek meghatározását és a lakosság egészségmagatartásának, 
továbbá az azt befolyásoló környezeti tényezőknek a rendszeres elemzését. Valamint ma-
gába foglalja a feladatok megvalósítása érdekében egészségfejlesztési, egészségvédelmi, 
betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások biztosítását.76 A nép-
egészségügyi tevékenység tehát jelenti a betegségek megelőzését szolgáló módszerek meg-
határozását és a lakosság egészségmagatartásának rendszeres elemzését. Abból kell kiin-
dulni, hogy a klasszikus betegjogok a pácienst attól az időponttól illetik meg, hogy egész-
ségügyi szolgáltatást nyújtóhoz fordul.77 Ebből következik, hogy a népegészségügyi tevé-
kenység és ezen keresztül a környezethez való jog nem a betegjogokhoz kapcsolódik első-
sorban. Szerepük elsősorban a megelőzés körében jelentkezik, de nem elhanyagolható a 
jelentősége a betegség mielőbbi gyógyítását elősegítő megfelelő környezeti állapotnak sem. 

 
 

                                                           
72 SÁRI−SOMODY: i. m. 319. 
73 Eütv. 5. § (1) bek. 
74 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bek. 
75 Lásd bővebben: az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és 
mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet A), c) pontja. 
76 Eütv. 35. § (2) bek. a), b) és e) pontja. 
77 POGÁNY: i. m. 33. 
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A megelőzés témakörét vizsgálva a törvény további szabályokat tartalmaz a környezet-
hez való joggal kapcsolatban. Elsőként meghatározza, hogy egészségfejlesztésen olyan fo-
lyamatot ért, amely során az egyén növeli jártasságát saját egészségének javítása érdekében, 
képességet szerez az egészséges életvitel fenntartására és a változó környezethez való al-
kalmazkodásra. Az egészségfejlesztés a lakosság egészséggel kapcsolatos ismereteinek bő-
vítésére, az egészséges magatartásra, az egészséget veszélyeztető ártalmak kiküszöbölésére 
és megbetegedések megelőzésére irányuló tevékenység.78 A környezethez való alapjog és a 
betegjogok szempontjából a megelőzés körében bizonyos elemek meghatározott jelentő-
séggel bírnak. Azaz, hogy a megelőzés a kockázati tényezők azonosításán és értékelésén, 
ezek lakossággal történő megismertetésén, a kockázati tényezők tartós elkerülésére irányuló 
ösztönzésén, a kockázati és a környezeti károsító tényezők csökkentésén és lehetőség sze-
rinti megszüntetésén, valamint a problémák kezelésére történő felkészítésen, a támogató 
közösség, környezet kialakításán alapul.79 Kockázati tényezőt jelenthet a környezet állapo-
ta, minősége, amelyet, ha veszélyt jelent lehetőség szerint csökkenteni vagy kiküszöbölni 
kell. Ilyen környezeti állapot lehet egy esetleges árvízi helyzet során fellépő fertőzésve-
szély. Továbbá azzal, hogy a törvény kimondja, hogy ismertetni kell az egészséges élet-
módra, különös tekintettel az egészséges táplálkozásra, rendszeres testmozgásra, a dohány-
zás és a túlzott alkoholfogyasztás mellőzésére, valamint az egészséges környezet megte-
remtésére vonatkozó tudnivalókat, megerősíti a megelőzés szerepét. A megelőzés szerepe a 
betegségek elkerülését szolgálja, melynek részét képezi a környezet állapotának megóvása, 
javítása fejlesztése. Ezek együttesen elősegítik azt, hogy a betegségek nagy mértékben elke-
rülhetőek legyenek, valamint a betegségek mielőbbi gyógyulásához is hozzájárulnak. 

Az egészséges környezethez való jog közvetetten kapcsolódik a betegjogokhoz. Szerepe 
elsősorban a megelőzés terén meghatározó. Tehát az egészséges környezethez való jognak 
az egészség megóvása körében is jelentősége van. Amennyiben a betegjogok érvényesülé-
sét az egészségügyi szolgáltatókhoz kötjük, akkor is megjelenik, mégpedig a felépülés elő-
segítőjeként. A környezeti ártalmak közvetett vagy közvetlen úton eljutnak az emberig, és 
károsító hatásaik az ember egészségének, testi épségének romlásában, élete veszélyezteté-
sében is megnyilvánulhatnak. A környezetszennyezést és a környezet védelmét sem lehet 
országhatárok közé szorítani, ezért sok esetben nemzetközi összefogást igénylő feladattá 
válik. Nem pusztán az egyének felelőssége a környezetének állapota, de azáltal, hogy fi-
gyelmet fordítunk környezetünk állapotára, sokat teszünk magunk, mások de még a jövő 
generáció egészsége érdekében is. Véleményem szerint attól, hogy a környezethez való jog 
dominánsan megelőzésben játszik szerepet, érdemes lenne a jövőben a környezethez való 
jog és a betegjogok közötti kapcsolatra is hangsúlyt helyezni. 

 
6. Záró gondolatok 
 
A betegségek vonatkozásában alapvető fontosságú és a legeredményesebb gyógymód maga 
a megelőzés. Ez a megállapítás különösen fontos, hiszen a betegségek jelentős része jelen-
leg környezeti tényezőkre, okokra vezethető vissza (pl. levegőszennyezettség, GMO növé-
nyek, élelmiszeradalékok). Az egészséges természeti környezet megvédése és biztosítása 
döntően Alaptörvényi szabályon alapulva más törvényeken keresztül valósul meg. Ennek az 
emberi élettel és egészséggel kapcsolatos szabályait tartalmazza az egészségügyi törvény.  
 

                                                           
78 Eütv. 37. § (1) bek. 
79 Eütv. 37. § (3) bek. a), b) és g) pontja. 
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A törvényi szabályozás ezen a ponton azért is fontos, mert a köztudat még mindig nem tu-
lajdonít jelentőséget, és nem észleli a környezeti károk, a környezetszennyezés és a megbe-
tegedések közötti kapcsolatot. Amennyiben az egyén és a környezet harmóniája felborul, az 
egyén beteggé és kiszolgáltatottá válhat, válik. Ebben a sajátos helyzetben kaphat segítséget 
a betegjogok által biztosított egészségügyi ellátás keretében. A beteg azonban szabadon 
döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni. Amennyiben igénybe veszi 
az ellátást, a betegjogok által biztosított keretek segítenek abban, hogy az ellátás során ne 
sérüljenek alapjogai és emberi mivolta. Az ellátás során lehetőleg olyan helyzetet kell te-
remteni, ami a lehető legkevesebb korlát mellett biztosítja a gyógyulás lehetőségét, így a 
mai ellátási környezetben ehhez rendelkezésre áll a családtagokkal való kapcsolattartás 
rendszere, valamint igény szerint a szabad vallás gyakorlásának lehetősége is. Ezek a lehe-
tőségek hozzásegítik ahhoz, hogy a betegség tünetei és a kórházon belüli hatások minél 
elviselhetőbbé váljanak. 
 



 

 
 
 


