
 
 

Tantárgy neve: Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: BSCN11 

A számonkérés módja (kollokvium / gyakorlati jegy / aláírás / szigorlat / egyéb): 

Az értékelés módszere: (írásbeli vizsga / szóbeli vizsga / egyéb) 

Félév elfogadásának feltétele: 
- az előadásokon való folyamatos részvétel (a hiányzások mértéke nem haladhatja 

meg a PTE TVSZ-ben meghatározottakat)  
- a félév során megírt zárthelyi dolgozatok közül legalább 1db elégséges szintű teljesítése 
- a félév során megírt zárthelyi dolgozatok közül legalább 2db elégséges szintű teljesítése 
- egyéb:……………………………………………................……………….……….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): I. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):   
Előfeltételi tárgy/ak neve:                                 
 
Párhuzamos feltételi tárgy/ak neve:                                                                  
 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: 
A hallgató ismerje meg a jog legfontosabb fogalmait, rendszerét, 
Magyarország állami berendezkedését, valamint különösen azokat, amelyek 
az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele és működése során a beteg 
helyzetét meghatározzák. Ismerjék a betegek és az ellátását végzők jogait és 
kötelezettségeit, különösen azok szakma specifikus vonatkozásait. 
Kompetenciák: 

 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása 
bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN): 
Kötelező: 
Kovácsy Zsombor Egészségügyi jog Semmelweis Kiadó, Budapest 2008 
Polecsák Mária A betegek jogai Vince Kiadó Budapest 1999 
 
Ajánlott: 
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):  

A tantárgy oktatásának heti bontása (nappali munkarend): 

1. hét  
A jog alapfogalmai, jogrendszerek. A jogszabályok szerkezeti elemei, 
csoportosításuk. A jogalkotás és a jogforrások hierarchiája. 

2. hét  
A jogszabályok érvényessége, hatályossága. A jogképesség, a méhmagzat 
jogképessége. A jogképesség megszűnése. 

3. hét  
A cselekvőképesség. Korlátozottan cselekvőképesség és a cselekvőképtelen 
kiskorú. Korlátozottan cselekvőképesség és a cselekvőképtelen nagykorú. 

4. hét 
A jogállamiság, jogállami biztosítékok rendszere. A Magyarország 
Alaptörvénye. Az Országgyűlés. A népszavazás kiírásának feltételei. 



5. hét  
A köztársasági elnök. A kormány. A helyi önkormányzatok. Az Állami 
Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank. 

6. hét   
Az Alkotmánybíróság. A bírói szervezet és az ügyészség. A Magyar 
Honvédség és a Rendőrség. Az állampolgárok alapvető jogai és 
kötelezettségei.  

7. hét  
Az Egészségügyi törvény általános rendelkezései. Az egészségügyi ellátáshoz 
való jog. Az emberi méltósághoz való jog. 

8. hét  
Az önrendelkezéshez való jog. Az ellátás visszautasításának joga. Helyettes 
döntéshozók. 

9. hét  
A kapcsolattartás, a dokumentáció megismerésének és a gyógyintézet 
elhagyásának joga. A tájékoztatáshoz és az orvosi titoktartáshoz való jog. A 
betegek jogainak érvényesítése. A betegek kötelezettségei. 

10. hét  
Az egészségügyi dolgozó ellátási kötelezettsége. A vizsgálati és terápiás 
módszerek megválasztása. Az ellátás megtagadásának joga. 

11. hét  
Az egészségügyi dolgozó tájékoztatási, dokumentációs és titoktartási 
kötelezettsége. A szakmai fejlődéshez való jog és kötelezettség. 

12. hét  
Az emberen végzett orvostudományi kutatások. A művi meddővé tétel 
szabályai. 

13. hét  
Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások általános feltételei. 
Ivarsejt és embrió-adományozás és –letét, illetve az ivarsejtek (embriók) 
felhasználása. 

14. hét  
Szerv- és szövetátültetés hazai szabályozása. A halottakkal kapcsolatos 
rendelkezések. 

 

a tantárgy oktatásának heti bontása (levelező munkarend): 

1. hét   

2. hét   

3. hét   

4. hét   

 
 


