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Az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos közér dekű 

bejelentések és panaszok vizsgálata 
 
 
 

1. Meghatározások:  
 
Közérdekű bejelentés: bármely beadvány, ami olyan körülményre hívja fel a figyelmet, 
amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét 
szolgálja. (2004. évi XXIX. törvény 141.§ (3)bek.) 
Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és 
elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, államigazgatási - eljárás hatálya alá. 
(2004. évi XXIX. törvény 141.§ (2)bek.) 
 
 
 
2. A közérdek ű bejelentés  és a panasz  benyújtása  
 
2.1. Közérdekű bejelentést bárki benyújthat, panasz benyújtására a beteg jogosult. Ha a 
beteg korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, akkor meghatalmazottja, 
törvényes képviselője vagy hozzátartozója nyújthat be panaszt. (1997. évi CLIV. törvény 3.§ 
t)pont, 16.§ (2)bek., 28.§) Ha a beteg elhunyt, akkor az tehet panaszt, akinek jogos érdeke 
fűződik a vizsgálat lefolytatásához. 
 
2.2. A postai úton vagy elektronikusan benyújtott közérdekű bejelentésnek és panasznak (a 
továbbiakban együtt: bejelentés) tartalmaznia kell a bejelentő nevét és címét (postacím vagy 
e-mail cím), ennek hiányában a bejelentés vizsgálata - az Iratkezelési Szabályzat 5.5. 
pontjának figyelembevételével - mellőzhető. (2004. évi XXIX. törvény 142.§ (6)bek.) 
 
2.3. Ha a bejelentő személyesen vagy telefonon kíván bejelentést tenni, akkor a 3. pont 
figyelembevételével tisztázni kell, hogy az intézet rendelkezik-e hatáskörrel és 
illetékességgel a vizsgálat lefolytatására. 

a) Ha nem, akkor a bejelentőt tájékoztatni kell arról, hogy a bejelentést mely szervnél 
teheti meg. 
b) Ha igen, akkor a bejelentőt meg kell kérni arra, hogy adja meg a nevét és a címét, 
ennek kapcsán figyelmeztetni kell arra, hogy a kért adatok nélkül a vizsgálat 
mellőzhető. Szükség esetén a közérdekű bejelentéssel élni kívánó bejelentőt 
tájékoztatni kell arról is, hogy személyének kilétét nem hozzuk az érintett 
egészségügyi szolgáltató tudomására. (2004. évi XXIX. törvény 143.§ (3)bek.) Ha a 
bejelentő a nevét és a címét megadta, akkor a bejelentésről jegyzőkönyvet vagy 
feljegyzést kell készíteni (2004. évi XXIX. törvény 141.§ (4)bek.), kivéve, ha a 
bejelentést fogadó ügyintéző a 2.4. pont alapján a vizsgálat lefolytatását 
szükségtelennek tartja. Feljegyzést kell készíteni továbbá akkor is, ha a bejelentő a 
nevét és a címét nem adta meg, de ennek ellenére a bejelentést fogadó ügyintéző 
indokoltnak tartja a vizsgálat lefolytatását. 
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2.4. Ha a bejelentést az ÁNTSZ vagy más szerv már kivizsgálta, továbbá ha a bejelentő a 
tudomásszerzéstől számított hat hónapos határidőn túl nyújtotta be a bejelentést, akkor a 
vizsgálat mellőzhető. A tudomásszerzéstől számított egy éves határidőn túl benyújtott 
bejelentés vizsgálatát mellőzni kell. A vizsgálat mellőzéséről a bejelentőt tájékoztatni kell. A 
közérdekű bejelentés vizsgálata azonban a határidő túllépése miatt nem mellőzhető, ha a 
közérdeket sértő állapot még fennáll. A postai úton vagy elektronikusan benyújtott 
bejelentések vizsgálatának mellőzésére egyebekben értelemszerűen alkalmazni kell az 
Iratkezelési Szabályzat 5.5. pontját. (2004. évi XXIX. törvény 142.§ (6)-(7)bek.) 
 
2.5. Ha valamely bejelentés vizsgálatát az Egészségügyi Minisztérium, az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal vagy az Egészségbiztosítási Felügyelet kezdeményezi, akkor a 4. pont 
szerint kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a vizsgálat eredményéről és a megtett 
intézkedésekről a vizsgálatot kezdeményező szervet kell értesíteni, ha az nem kérte a 
bejelentő közvetlen értesítését. 
 
 
3. A bejelentés vizsgálata hatásköri és illetékessé gi szempontból  
 
3.1. Ha a bejelentés alapján elsősorban bűncselekmény, szabálysértés, etikai vétség vagy 
fegyelmi vétség gyanúja állapítható meg, akkor: 

a) bűncselekmény (pl.: foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés - 1978. évi IV. 
törvény 171.§) gyanúja esetén feljelentést kell tenni a nyomozóhatóságnál (1998. évi 
XIX. törvény 171.§, 1991. évi XI. törvény 13.§ d)pont) 
b) szabálysértés (pl.: egészségügyi tevékenység jogosulatlan végzése - 
218/1999.(XII.28.) Kormányrendelet 101.§,) gyanúja esetén feljelentést kell tenni a 
szabálysértési hatóságnál (1999. évi LXIX. törvény 82.§ (2)-(3)bek., 1991. évi XI. 
törvény 13.§ a)pont)  
 c) etikai vétség (pl.: egészségügyi dokumentáció szabálytalan vezetése, 
egészségügyi tevékenység végzése arra alkalmatlan állapotban - 30/2007.(VI.22.) 
EüM-rendelet IV.1. pont, VII. 2-3. pont) gyanúja esetén a bejelentést át kell tenni az 
etikai eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez (2004. 
évi XXIX. törvény 141.§ (5)bek., 1997. évi CLIV. törvény 140/B.§ (1)bek.) 
d) fegyelmi vétség (pl.: munkaköri kötelesség megszegése) gyanúja esetén fegyelmi 
eljárást kell kezdeményezni az érintett egészségügyi dolgozó munkáltatójánál. (1992. 
évi XXXIII. törvény 45.§ (1)bek., 1991. évi XI. törvény 13.§ c)pont)   
 

3.2. Ha a bejelentő elsősorban az egészségügyi ellátással összefüggő jogainak a 
megsértését kifogásolja (pl.: a kezelőorvosától nem kapott megfelelő felvilágosítást az 
egészségi állapotáról, nem kapta meg az egészségi állapotára vonatkozó dokumentumokat - 
1997. évi CLIV. törvény 13.§, 24.§), akkor tájékoztatni kell arról, hogy a betegjogi 
képviselőhöz fordulhat. (1997. évi CLIV. törvény 30.§) Ha azonban a betegjogok megsértése 
egyúttal etikai vétségnek is minősül (pl.: az ellátás megtagadása alapos ok nélkül, orvosi 
titoktartáshoz fűződő jog megsértése - 30/2007.(VI.22.) EüM-rendelet II.2. pont, IV.1. pont), 
akkor a 3.1.c) pontban meghatározott intézkedést kell alkalmazni. 
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3.3. Ha a bejelentő az érintett egészségügyi szolgáltatótól kártérítést követel vagy egyéb 
olyan igénye van, ami bírósági úton érvényesíthető, akkor tájékoztatni kell arról, hogy igényét 
az illetékes bíróságnál benyújtott keresettel vagy fizetési meghagyással érvényesítheti, 
melyhez rászorultság esetén az illetékes megyei igazságügyi hivataltól jogi segítséget 
kérhet. (2003. évi LXXX. törvény 1.§) Tájékoztatni kell továbbá arról is, hogy a jogvita peren 
kívüli megoldása érdekében közvetítői eljárást kezdeményezhet az igazságügyi szakértői 
kamaránál. (2000. évi CXVI. törvény 1.§) 
 
3.4. Ha a bejelentő a rokkantságának a fokáról, a munkaköri alkalmasságáról, a 
gépjárművezetésre való alkalmasságáról vagy a keresőképességéről kiadott orvosi 
véleményt kifogásolja, akkor tájékoztatni kell arról, hogy az orvosi vélemény felülvizsgálata 
hogyan kérhető. (1997. évi LXXXI. törvény 72.§ (1)bek. és 95.§ (1)bek. a)pont, 
33/1998.(VI.24.) NM-rendelet 12.§ (2)bek., 13/1992.(VI.26.) NM-rendelet 11.§ (1)bek., 
102/1995.(VIII.25.) Kormányrendelet 7.§ (5)bek. és 8.§ (2)bek.) Ugyanígy kell eljárni a 
szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása kapcsán kiadott orvosi véleményekkel 
szembeni panaszok esetében is. (pl.: 164/1995.(XII.27.) Kormányrendelet 13.§ (1)bek., 
5/2003.(II.19.) ESzCsM-rendelet 4.§ (1)bek.)    
 
3.5. Ha a bejelentő bírósági vagy hatósági eljárásban kiadott igazságügyi orvosszakértői 
vélemény tartalmát kifogásolja, akkor tájékoztatni kell arról, hogy annak felülvizsgálatára az 
ÁNTSZ hatásköre nem terjed ki, ezért az igazságügyi orvosszakértői vélemény 
felülvizsgálata csak az adott bírósági vagy hatósági eljárás keretében kérhető.  
 
3.6. Ha nem állnak fenn a 3.1-3.5. pontban meghatározott esetek, akkor meg vizsgálni, hogy 
a bejelentés a beteg által egészségbiztosítási jogviszony keretében igénybe vett ellátással 
kapcsolatos-e.  

a) Ha igen, akkor a bejelentést át kell tenni az Egészségbiztosítási Felügyelethez. 
(2004. évi XXIX. törvény 141.§ (5)bek., 2006. évi CXVI. törvény 11.§ (1)bek.) Ha az 
illetékes intézet a 3.8. pont figyelembevételével vizsgálatot indít, akkor erről az 
Egészségbiztosítási Felügyeletet az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell. 
b) Ha nem, akkor a bejelentést az illetékes intézet vizsgálja ki a 4. pont szerint. 
 

3.7. A 3.1. pontban és a 3.6. a) pontban meghatározott intézkedésekről a bejelentőt 
értesíteni kell. 
 
3.8. Ha a bejelentés alapján az egészségbiztosítási, etikai és betegjogi szabályokon kívül az 
egészségügyi szolgáltatók működésére vonatkozó egyéb jogszabályok vagy a szakmai 
előírások megsértése valószínűsíthető, akkor az illetékes intézetnek a 3.1-3.4. és a 3.6. 
a)pontban meghatározott esetekben is vizsgálatot kell indítania. (1991. évi XI. törvény 6.§ 
(1)bek. b)pont) Ilyenkor szintén a 4. pontnak megfelelően kell eljárni azzal az eltéréssel, 
hogy a 3.6. a)pont szerinti esetben a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről az 
Egészségbiztosítási Felügyeletet kell tájékoztatni. 
 
3.9. A bejelentést annak az intézetnek kell kivizsgálnia, amely az adott egészségügyi 
szolgáltatás végzésének engedélyezésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik, a 
regionális intézet azonban a kistérségi intézetet is felkérheti helyszíni ellenőrzésre, ha ezt a 
vizsgálat gyorsabb lefolytatása vagy a költségekkel való takarékosság indokolja. Ha az 
érintett egészségügyi szolgáltató a működési engedélyét kiadó intézet illetékességi területén 
kívül is végez tevékenységet, akkor a tevékenység végzésének helye szerint illetékes intézet 
is lefolytathatja a vizsgálatot és ilyenkor közegészségügyi hiányosság esetén önállóan 
intézkedik, egyéb hiányosság esetén pedig intézkedést kezdeményez a működési engedélyt 
kiadó intézetnél. (96/2003.(VII.15.) Kormányrendelet 2.§ (1)bek. j)pont, 16.§ (3)-(4)bek.)  
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4. A bejelentés kivizsgálása  
 
4.1. A bejelentés kivizsgálása érdekében az illetékes szakfelügyelőtől szakfelügyeleti 
vizsgálat útján véleményt kell kérni (15/2005.(V.2.) EüM-rendelet 6.§ (1) és (3) bek. b)pont) 
és / vagy – ha eset összes körülményéből következően hivatalból  hatósági eljárást kell 
megindítani – ellenőrizni kell az érintett egészségügyi szolgáltató tevékenységét, melynek 
keretében helyszíni ellenőrzést kell tartani és / vagy adatokat, iratokat és tájékoztatást kell 
kérni. (96/2003.(VII.15.) Kormányrendelet 17.§ (2)bek.) 
 
4.2. Ha a kivizsgálás alapján a bejelentés megalapozottnak bizonyult vagy a vizsgálat egyéb 
jogszabálysértést, szakmai hibát tárt fel, akkor meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a 
hasonló esetek elkerülésére és a jogszabályoknak megfelelő állapot helyreállítására. (2004. 
évi XXIX. törvény 143.§ (1)bek. a)-b)pont, 2004. évi CXL. törvény 94.§ (1)bek. b)pont) Ennek 
érdekében az ügy jellegétől és a szabályszegés súlyától függően az érintett egészségügyi 
szolgáltató(t): 

a) figyelmeztetni kell a jogszabályok és a szakmai szabályok betartására, illetve a 
szakfelügyelő javaslatainak figyelembevételére, ez a figyelmeztetés az egészségügyi 
szolgáltató helyett közvetlenül az adott szabályszegésért felelős személlyel szemben 
is alkalmazható (2004. évi CXL. törvény 94.§ (1)bek. a)pont, 1991. évi XI. törvény 
13.§ b)pont) 
b) működési engedélyét hivatalból módosítani kell és / vagy szükség esetén 
pénzbírságot kell kiszabni (96/2003.(VII.15.) Kormányrendelet 14.§ (1)bek., 20.§ 
(1)bek.) 
c) kötelezni kell a jogszabálysértés megszüntetésére (1991. évi XI. törvény 11.§ 
(2)bek. a) pont, 96/2003.(VII.15.) Kormányrendelet 16.§ (2)bek.) 
d) egyes szolgáltatásainak nyújtását fel kell függeszteni vagy a működési engedélyét 
vissza kell vonni (96/2003.(VII.15.) Kormányrendelet 18.§ (5)bek., 19.§)  
e) fenntartója és / vagy az adott egészségügyi közszolgáltatásért felelős állami szerv 
vagy önkormányzat számára javaslatot kell tenni a szükséges intézkedésekre (1991. 
évi XI. törvény 6.§ (1)bek. a)pont), illetve bentlakásos szociális intézményben nyújtott 
egészségügyi szolgáltatás esetén értesíteni kell a működést engedélyező szervet 
(188/1999.(XII.16.) Kormányrendelet 15.§ (5)bek.) 
f) tevékenységével kapcsolatban alkalmazni kell az egyes egészségügyi 
jogszabályokban meghatározott egyéb intézkedéseket. (pl.: az érintett egészségügyi 
dolgozó egészségi alkalmassági vizsgálatának kezdeményezése, figyelmeztetés 
háziorvosi működtetési jog visszavonására) (2003. évi LXXXIV. törvény 25.§ (3)bek., 
18/2000.(II.25.) Kormányrendelet 8.§ (1)bek. d)pont)   
 

4.3. Ha a vizsgálat eredményeként bűncselekmény, szabálysértés, etikai vétség vagy 
fegyelmi vétség gyanúja állapítható meg, akkor a 3.1. pont szerint kell eljárni (2004. évi 
XXIX. törvény 143.§ (1)bek. d)pont, 2004. évi CXL. törvény 94.§ (1)bek. c)pont), illetve a 
szabálysértést az illetékes intézet is elbírálhatja, ha ennek feltételei fennállnak. (1999. évi 
LXIX. törvény 133.§) 
 
4.4. A vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről, illetve – amennyiben a vizsgálat 
30 napnál hosszabb időt vesz igénybe – a vizsgálat befejezésének várható időpontjáról a 
bejelentőt tájékoztatni kell. (2004. évi XXIX. törvény 142.§ (1)-(2) és (4)bek.) Ha a panasz 
megalapozott és az okozott sérelem orvosolható, akkor a bejelentőt ennek módjáról (pl.: 
kártérítési igény benyújtása) is tájékoztatni kell. (2004. évi XXIX. törvény 143.§ (1)bek. 
c)pont)  
  
 


