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Az eliilrhs meginditisa
Bejelent6, a Tilrsasig a Szabads6.goeok6tt Egyesiilet (a tov6bbiakban: TASZ) a
Magyarorsz6.gon el6fotdul6 k6rhizi fert6z6.sek magas szima miatt az Orsz6gos Tisztif6orvosi
Hrvatalhoz (a tov6bbiakban: OTH) benyujtott koz6tdekfi bejelent6se vtzsg6lat6t kifog6solva
feliilvizsg6lati k6relemmel fordult hozzim.
A TASZ koz6rdekfi bejelent6seiben - hitom ktilonboz6 eg6szs6grigyi int6zm6nyben
el6fordul5 k6rhdzi fett6z6sb6l ered5 - koz6tdekfinek tartott ptobl6m6ra hivta fel a figyelmet.
Beadv6nyrkban kihangsrilyozt6k, hogy a koz6rdekfi bejelent6siik illusztr6l6sak6nt felsorolt esetek
kapcs6n olyan koriilm6nyre szeretn6k felhivri az orszisos tisztif6orvos figyelm6t, amelynek
eg6sz tfu.sadalom 6rdek6t szolgiLia. Eppen ez6rt
orvosl6sa, vagy megszrintet6se a kozoss6g vary
^z rendszetszintfi
egyedi panaszok vtzsgilatit k6rt6k, hanem a
flem
ielens6g okait feltdro helyszini
^z
vtzsgillat sztiks6gess6g6t emelt6k ki, amelyte az OTH a hatiskor6re 6s feladatkor6te vonatkoz6
hat6lyo s 1o gszab 6ly ok lehet6 s 6get biztositanak.
A tisztif6orvos a koz6rdekfi bejelent6sek vizsgilat6t elutasitotta, tekintettel arra, hogy az
abban foglaltak egy6ni jog- vagy 6rdeks6relmet felt6teleznek, azaz panasznak tekinthet6ek 6s a
panaszokr6l 6s a koz6rdekri bejelent6sekr6l szolo 2013. 6vi CLXV. torv6ny 1.S (1), 6s a 2/A. $
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Mivel a beadv6nnyal osszefrigg6sben felmenilt a jog6llamisig e1v6b61 fakad6 jogbiztons6g
kovetelm6nye, a tisztess6ges hat6s69l eljfuilshoz val6 jog, az emberi m61t6s6g valamint a petici6s
jog, s6relm6nek gyanrija, ez6rt vtzsgillatot inditottam 6s az iigyben 6dntett szerv t6i6kozt^tasat
k6rtem.

Az 6rintett alapvetd iogok

A

jog6llamis6g, valamint a jogilllamis6g elv6b6l fakad6 jogbiztonsig kovetelm6nye:
,,A,[agyarors4igfiiggetlen denokratikus jogillam." [Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s]
A tisztess6ges hat6s6g7 ellilrishoz val6 )og: ,,A4indenkinek joga uan ahho7, hogy iigyeit a
hatdsigok resqrehalld: ndlkil, tis4essdges mddon ds dssqgrfr batdridfin beliil intdqiek. A hatdsdgok ti)rainlben
meghatdmiottak sryint kiiteleyk ddntiseiket indokolni." [Alaptorv6ny XXIV. cikk (1) bekezd6s]
Az emberi m6lt6s6ghoz val6 )og: ,,.4<embei md/trisrig sdrthetutlen. Minden embernek joga adn a<
dlethe7 ds aq erzbei ndltdsdghoV, a magqat dhtdt a fogantatistdl keqdue uidelem ilkti meg " [Alaptorv6ny II.
crkkl
A testi 6s lelki eglszslghez val6 jog: ,JVlindenkinekjoga uan a testi ds lelki egesrydghe7,Aqo
bekeqdh :q-einti jog drudryesilldsit Magyamrslig (...) o<egesryigiigyi elldtds megsryraeidsduel (...) segiti e16."
[XX. cikk (1) bekezd6s]

Az alkalm

a

^zott iogszabilyok

panaszokr6l 6s a koz6rdekri bejelent6sekr6l szolo 2073. 6vi CLXV. torv6ny
tovibbiakban: Pkbt.)
az alapvet6 iogok btztosdr6l sz6l6 2071. 6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.)

(a

1

az 6llamh6ztattist6l szolo 2077.6vi CXCV. torv6ny (a tovibbiakban: Aht.)
a I(orm6ny taganak feladat- 6s hat6skor&61s2616152/2014. gL 6.) I(otm. rendelet (a
tov6bbiakban: Statutum rendelet)
az eg6szs6gigyrf,l sz6l6 1997 . 6vi CLIV. torv6ny (a tov6bbiakban: Eii. tv.)
eg6szs6gtigyi hat6s6gi 6s igazgatilsi tev6kenys6gr6l 1991. 6vr XI. torv6ny (a
^z
tov6bbiakban: Eti. hat6s6gi 6.s tgazgatilsi tv.)
A[^*i N6peg6szs6giigyi 6s Tisztiorvosiszolgdlatt6l, a n6peg6szs6gtigyi szal<rgazgatisi
^,
feladatok e176tds6tol, valamint a gy6gyszer6szeti illTamigazgat6si szerv kijelol6s6r6l sz5l6

323/2010.

(XII. 27) I(orm.' ,*d"l"t (" torr6bbirkbr.t, 323/2010. ANTSZ

I(orm6nyrendelet)
az eglszs6gtgyi szolgilltatas gyakorl6s6nak 6ltal6nos felt6teleir6l, valamint a mffkod6si
enged6lyez6si elj6r6sr6l sz6l5 96/2003. gII. 15.) I(orm. tendelet (a tov6bbiakban:
9 6 / 2003. Mrikod6si enged6lyez6si I(orm6nytendelet)
A f5v6rosi 6s megyei korm6nyhivatzl, valamint a jtrlsi (f5v6rosi kertileti) hivatal
eg6szs6giigyt illlamigazgatisi szew
n6peg6szs6gtigyi feladatai ell6t6s6r6l, tov6bbd
^z
kijelol6s6r6l sz6l6 385/2016. 6II. 2.) I(orm. rendelet (a tov6bbiakban: 385/2076.
I(orm6nyrendelet)
a fert6z6 betegs6gek jelent6s6nek rendj6r5l szolo 7/2014. (I. 16.) EMMI rendelet (a
tov6bbiakban: Jelent6si rendr6l sz6l6 EMMI rendelet)
az eg6.szs6.gisvi ell6t6ssal osszefrigg6 fertlzlsek megel6z6s6r51, e tev6kenys6gek szakmai

minimumfelt6telefu6l 6s feliigyelet6r6l sz6l6 20/2009.(rl.l8.) EiiM rendelet (a
tov6bbiakban: EtiM rendelet)
A fert6z6 betegs6gek 6s a jilwdnyok megel6z6se 6rdek6ben sziiks6ges )6nr6nyngyi
int6zked6sekr6l sz6l6 18/1998. gL 3.) NM rendelet (a tov6bbiakbat: J6ninyigy
int6zked6sek NM tendelet)

Az eglszslgrigp szolgilkatok hat6s6gi szakfeliigyeletlr.6l, szakmat min6s6g6rt6kel6s6r6l 6s
a min6s6giigyi vezet6kr6l szolo 33/2013, ry. 10.) EMMI rendelet (a tov6bbiakban:

Szakfeltgyeletr6l sz6l6 EMMI tendelet)
Az eg6szs6giigyi szolgiltatis gyakoiisilnak 6ltal6nos felt6teleir6l, valamint a mfiktid6si
enged6lyez6si elj6r6sr5l 96/2003. CflI. 15.) I(orm. tendelet (a tov6bbiakban: 96/2003.
(VII. 1 5.) I(orm6nyrendelet)
A rendkivtili esem6nyekkel, kataszlrl:6fi}jrial kapcsolatos bejelent6s 6s adatkozl6s rendi6r6l
szolo 10/2005. (IV.12.) EtiM rendelet
az Orszigos Tisztif6orvosi Hivatal Szenezei 6s Mfikod6st SzabSlyzatl6l sz6l6 29 /2016.
O/I.24.) EMMI utasit6s (a tov6bbiakban: OTH SZMSZ)

Megillapitott t6nyill6s

1.

A ktiz6rdekii beielent6sek
1,.1. L2017. mdrcius 73-6n kelt ktiz6rdelai beielent6sek tattalma
Az els6 bejelent6s egy budapesti k6rh6zban tort6nt k6t Q01'5. irilius 21. 6s 2016.6pri1is
6.) esetet mutatott be, amelyek'egyik6ben az orvosi dokument6ci6k MRSA, (methicillin-rezisztens
Siaphylococcus aureus) bakt6riumot, mig a m6sikban rnegbatdrozarJan eredetG fett6z6st
dllapitottak meg.

I

irn. methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (I\'{RSA)
Jellemz6en sulyos k6rh6zi fert6z6.s, amelyet az
,r"r.p.l, hogy m6r nem reagil, azaz rezisztetts az eg1ik, staphylococcus fert6z6s eset6n

bakt6rium okoz. Nev6ben i.
alkalmazott antibiotikumra.
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A TASZ bejelent6s6ben hivatkozott az EiiM tendelet 11. S (1)'z bekezd6s6re, amely alapjin
az eg6szs6.g;tgyr szolg6hat6k infekci6kontrollal kapcsolatos kotelezetts6gert, az infekci6kontrollminimumok biztosit6s6t 6s mrikod6slt az ANTSZ Otsz6gos Tisztif6orvosi Hivatala n;rag^, v^gy
mint ir6nyit6 szerc tendszeresen ellen6rzi.
A tovibbiakban a TASZ az al6bbt. jogszabillyt rendelkez6sekre Lrrvatkozott beadviny6ban.
A 2017.6pdlis 1,-j6n hatillyit vesztett 323/2010. ANTSZ I(orm6nyrendelet 7. S (4)
bekezd6se szerint az OTH elliltja a iogszabillyban meghatirozott, eg6szs6giigyi el16t6s feietti
szakfeliigyeleti feladatokat, valamint a 20. $-a 6rtelm6ben az ANTSZ helyszini ellen6tz6ste
jogosult.

hat6s6gi 6s igazgatisi torv6ny 6. S 0) e) pontja 6rtelm6ben az eg6.szs6.gigyi
illlamigazgarisi szerv ellen6rziaz eglszslgigyi szolgiltat6 tev6kenys6g6t.
A Mfikod6si enged6lyez6si I(orm6nyrendelet 17. S (2) bekezd6se szerint az eg6szs6giigyi
illTamigazgatisi szerv soron kiviili ellen5rz6st folytat le tendkivtili esem6ny, valamint
panaszbej elent6s kivizs g6l6s|ra.
Fentiek 6rtelm6ben a TASZ k6rte bejelent6s6nek a Pkbt. 2. S (1) bekezd6se szerinti
vizsgillatit,valamint a 3. $ (1) bekezd6se szerinti int6zked6sek megt6tel6t. IChangsrilyozta, hogy a
egyes panaszok kivizsg6l6s6t c6lozza, hanem olyan koriilm6nyre
koz6rdekfi bejelent6s nem
^z
hivja fel a figyelmet, amelynek orvosl6sa vagy megsziintet6se a kozoss6g v^gy az eg6sz tirsadalom
egyes
6rdek6t szolg6lja. Ennek ttikr6ben a TASZ k6rte, hogy a helyszini ellen6rz6s sor6n ne
^z
esetek koriilm6nyeit vrzsg6lja az orsz6.gos tisztif6orvos, hanem 6ltal6ban azt, hogy az lrrntett
tnt6zm6ny mindenben megfelel-e a k6rhizi fet6z6sek elleni kiizdelem tet6n a iogszabllyr
el6ir6soknak, szakmai szabillyolaak, ptotokolloknak 6s nemzetkoziaiilnlS,soknak.
A misodik bejelent6s szint6n egy budapesti eg6szs6giigy, int6zm6nyben tapasztalt
eset
(2016. jrinius 21.,2015. m6jus 21..,2009.mircius 26.) kapcsin hivta fel a figyelmet a
h6rom
rendszer szintri hi6nyoss6gokra. A bejelent6s az esetek rovid ismertet6s6t kovet6en tartalmilag
megegyezett az els6 bejelent6s szoveg6vel.
A harmadik beielent6s egy vid6ki eg6szs6gtigyi int6zm6nyben 6polt betegekt6l aTASZhoz lrkezett beadvinyok alapj6n k6t Q016. okt6ber 1.) eset ismertet6se utin, az el6z6ekkel
azonos tartakni beadv6ny volt.

Az Eii.

1.2. Az otszitgos tisztif6orvos ktiz6rdekii beielent6sekre adott villaszai
A bejelent6sekre adott v6laszokban az orszi.gos tisztif6orvos a koz6rdekri bejelent6seket

a

bemutatott konkr6t esetekre bivatkozva panasznak min6sitette 6s koz6rdekfi bejelent6sk6nt val6
kivizsg6l6sukat - olyan koriilm6ny hr6ny6ban, amelynek orvosl6sa vagy megsziintet6se a kozoss6g
v^gy az eg6.sz tirsadalom 6rdek6t szolgill)a - elutasitotta.
Az els6 vhlaszban rogzitette az orszigos tisztif6orvos, hogy 6ll6spontja szeint a
bejelent6s egy6ni jog- vagy 6rdeks6relmeket v6lelmez,kozlrdekri bejelent6st nem fogalmaz meg,
6s ez6rt ptnasznak tekinthet6, amelyek mivel m6s, kiilcinosen bir6sig1 ellilris hatillya al6 tatoz6
jog- 6s/vagy 6rdeks6relem nem esik a Pkbt. hatilya a16.
Az orszigos tisztif6orvos kifejtette, hogy az eglszslgltgyi szolg6ltat6 v6lt, vagy va16s
mulaszt6sa minden esetben felveti a biintet6 6.s/vagy polg6ri bir6s6gi hatiskort, ami a
bejelent6sek jelen kivizsgiiilsilt lizdr)a, illetve mint betegjogi s6relem az Integrillt Jogv6delmi
S z olgdlat hat6 s kor6b e tarto zik.
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A hivatkozott

szakasz 2077. itpr:ilts 1-j6n m6dosult, az ANTSZ

OTH kikeriiit a felsorol6sb6l, a hatilyos

szciveg:

11. S (1) Az eg6szs6giigyi szolgiltat6k e rendelet szerinti infekci5kontrollal kapcsolatos k6telezettslgeit, az
infekci6kontroll-minimumok biztositis6t 6s mfikod6s6t az orszigos tisztif6orvos, valamint a n6peg6szs6g"gyi
feladatkor6ben eljir6 f6virosi 6s megyei korminyhivatal 6s a f6v6rosi 6s megyei korminyhivatal n6peg6szs6giigyi
feladatktjr6ben e11iLt6 lirisi (f6vitosi kerii'leti) hivatala (a tovebbiakban egyiitt: eg6szs6giigyi lltamigazgatisi szerv),
'iletve
az eg6szs6gtgyr szolgiltat6k szakfeliigyelet6t ellit6 szervek rendszeresen ellen6rzik.

J

Fentieken tul arra is rimutatott, hogy mindk6t bemutatott esetben a s6relmezett
tev6kenys6gt6l vagy mulaszt6sr6l val6 tudom6sszerz6st6l szdmitott hat h6nap ut6n a vizsgillat
melJ6zhet6. illetve a Pkbt. 2/A. S Q) bekezdl.se alapj6n a s6relmezett tev6kenys6g vagy mulaszt6s
bekovetkezt6t6l szimitott egy 6ven tul el6teriesztett p^naszt 6rdemi vizsgdlat n6lkiil el kell
utasitani, valamint a (3) bekezd6s 6rtelm6ben az azonosithatatfan szemlly 6ltal tett paflasz v^gy
koz6rdekff bejelent6s vrzsgilata az eljirdsra jogosult szerv mell6zi.
Egyebekben alt6l adott t6i6koztat6st, hogy az Orsz6gos Tisztif6orvosi Hivatal az
ellen6rz6si kotelezetts6g6nek marad6ktalanul eleget tesz.
A mdsodik vhlaszban
els5hoz hasonl6an egy6ni jog- 6s/vagy 6rdeks6relem
^z
v6lelmez6s6re hivatkoz6ssal panaszk6nt aPkbt.2/A. S (2)-(3) bekezd6sei alapjin elutasitotta, 6s
tov6bbta is biztositotta a beadv6nyoz6 tirsas6,got, hogy az Orsz6gos Tisztif6orvosi Hivatal az
ellen6rz6si kotelezetts6g6nek marad6ktalanul eleget tesz.
A hatmadik v6laszban a fentieken tul m6g arr6l informilta abeadvlnyoz6t az otszdgos
tisztif6orvos, hogy a bejelent6sben kezdemlnyezett eljfuils lefolytatilsira az F;iilll rendelet 11. S (1)
bekezd6se 6s az ANTSZ l{ormdnyrendelet 7.$ 6s 7/A.$-a zlapjdn k6rhdzbtgi6n6s feladatok
ell6t6sira az Orczigos Tisztif6orvosi Hivatal hat6skorrel nem rendelkezik, mindezek alap)dn a
bejelent6st nem 6lI m6dj6ban kivizsg6kri.
A vizsgillat megkezd6s6t kovet6en a TASZ feltilvizsg6lati k6relm6t kieg6szitette a hasonl6
tfugyu,, tartalmilag l6nyegi kiilonbs6get nem tafialmaz6 bejelent6seire adott, az id6kozben tort6nt
iogszabilyvilltozisok kovetkezt6ben mdr az Embed Er6for6sok Miniszt6riuma Orsz6gos
Tisztif5orvosi Feladatok6rt Felel6s Helyettes Alamtitkirt6l (a tov6bbiakban: helyettes 6llamitk6r)
kapott v6laszokkal.
A 2017. m6jus 4-6n kelt, egy f6v6rcsi 6s egy vid6ki eg6szs6gtigyi int6zm6nyt 6int6
bejelent6sekre adott negyedik 6s tittidik viiaszban a helyettes 6llamtttkfu megirta, hogy
vil6gszerte, igy Eur6p6ban 6s hazdnkban is az eg6szs6giigyi ell6t6ssal osszefligg5 fert6z6.sek 6.s az
antibiotikum rczisztencia jelentik az egylk legnagyobb betegbiztonsilg;kockdzatot 6s felel6sek a
Iegmagasabb szdmi fet6z6 betegs6gek 6ltal okozotthalillozds6rt, illetve komoly kozeg6szs6gtigyi
probl6m6t jelentenek.
Hazdnkban az EiiM rendelet rneghatilrozza az infekci5kontroll tafialmdq az eg6.szs6.gigyr
szolg6ltat6k feladatait, illetve az eglszsl.giigyr hat6s6g feladatait is, annak 6rdek6ben, hogy
csokkentstk a k6rhdzi fert6z6sek kialakul6s6nak kockdzatat. A hat6kony megel6z6 tev6kenys6g
megbizhat6 adatok birtok6ban v€gezhet6, ennek megfelel6en kertilt kialakit6sra a hazai korhlzi
fet6z6sekre vonatkoz6 feliigyeleti rendszer Qllemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszet, a
tov6bbiakban NNSR).
Az NNSR az eg6szs6.g;tgyi elliltdssal osszefiigg6 fert6z6sek monitorozisa 6rdek6ben
v6.gzett, ak6rhdzr epidemiol6gia tudom6nyos evidenciilra tamaszkod6 6s k6pzett szakember 6ltal
v6.gzett folyamatos adatgyijt6s, elemz6s, 6rt6kel6s 6s visszacsatol6s az 6rintettek szdmira,valamint
javaslatt6tel abeavatkoz6.sra a fert6z6si atdnyok csokkent6se 6rdek6ben. Az eg6.szs6.giigyi ell6tissal
nosocomialis fert6z6sek el6fordul6s6ra vonatkoz6 megbahat6
osszefiigg5 fert5z6sek,
^z^z ^
adatok aktiv feltgyeleti (surveillance) tev6kenys6g folytatisa, illetve standardtzdlt, egys6ges
esetdefinici6k 6s m6dszertan alkalmazilsa r6v6n nyethet6k. Hazdnkban a fent emlitett,
nemzetkozileg is alkaimazott m6dszerek alkalmazilsival keriilt kialakit6sra z 2004 6ta mfikod6,
tobbszorosen fejlesztett 6s b6vitett NNSR.
A helyettes 6llamtttk6r kit6t aJelent6si rendr6l sz6l6 rendelet vonatkoz6 rendelkezlseite,
amely alapjdnhazinkbzn az eglszsl.gtigyi ell6t6ssal osszefligg6 Clostridium difficile3 6ltal okozott
fert6z|s, a multirezisztens k6rokoz6k 6ltal okozcttt fert6z6sek 6s v6r6tamfert5z6sek, illetve a

t B"kt6rirr*, az illhirtyis vastagb6lgyulladis

leggyakoribb okoz6ja,

a

betegs6g sokszor

az

antibiotikumok

t6lhaszt6lat6nak az eredm6nye, mert ezek a tobbi, a b6lben meghonosodott, az emberi szervezetre lrtalmatfat
bakt6riumok kiirt6s6val alkalmat adhatnak enrek az antibiotikumoknak ellen6ll6 vesz6lyes bakt6riumnak a sokszor
hal6lt okoz6 elterjed6s6re.
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korh;zi i6w6nyok kotelez5en jelentend6k az NNSR kotelez6 modulj6ba. Az EiiM rendelet
6relm6ben a kotelez6 jelent6seken tul a fekv6beteg-ell6t6 szolg6ltat6knak prof,l 6s

progresszivit6si szint figgv6ny6ben c6l surveillance modulba is adatokat kell szolg6ltatniuk.
A fentiek al"plii a helyettes 6llamtitk6r meg6llapitotta, hogy az eg6szs6giigyi ell6t6ssal
osszefiigg6 fert6z6.seiie vonatkoz6anhazdnkban megbizhat6 adatblzis 6ll tendelkez6ste, amely
megalapozl.tatja ahelyt tnt6zm6rry1 illetye az orsz6gos megel6z6 pfogfamot. Az NNSR ,ili^ magas morbidit6ss alf mottahtilssal, azaz a gyakoti 6s srilyos eg6szs6gtgyi
^
monitotozisa; a trzik6t6nyez6k elemz6se, ezek

ell6t6ssal osszefirgg6 fert6z6sek trendjeinek
alapjin a fert6z6,sekmegel6z6s6re szolg6l6 beavatkozisok megalap oz6sa.
A tov6bbiakbai al:a is kit6rt a helyettes 6llamttd<6r, hogy az eg6szs6grigyi ell6t6ssal
osszeftigg6 fert6z6sek kialakul6s6b an szlmos kockilzatt t|nyez6 iiltsztk szerepet, melyek koziil
kiemelt-jeient6s6gfiek a p6ciens alapbetegs6gei, immunst6tusa, az tnvaziv beavatkozisok 6s
eszkozok alkalmizisa, a mfft6ti beavatkozilsok. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a fekv6beteg
tnt{zm|nyek olyan p6cienseket l6tnak el, akiknek sok esetben kr6nikus kis6t6betegs6geik vannak,
s6riilt az immunit6suk, lsfvagy magas kocklzati mrit6ti beavatkozisokon esnek it, invaziv
eszkozok tart6s alkalmazisdra keriil sot, melyek mindegyike noveli a k6rhizr fert6z6sek ir6nti
fog6konys6got, illetve kockizatot.
- Ez6rt t6nyek bizonyitlilk, hogy ak6rh6zi fet6z6sek 30-50 szizal6k6t sainos a legnagyobb
gondoss6g 6s higi6n6s rendszabillyok betatt6sa mellett sem lehet megel6zni.
V6gezetiil a helyettes illlamtttkir kifejtette, hogy glob6lisan 6talakul6ban van az
eg6szs6giigyi ell6t6s, egyre tobb beteget kezelnek, illetve beavatkozilst v6geznek a )fu6betegsiakell6t6s keretei kozott, ez(xt a k6rhdzakban koncentr6l6dnak a k6/nizt fert6z6sek
szempontj6b6l is magas kock6zatu betegek 6s beavatkozdsok.Ez€rt, sain6latos m6don, avrlilgon
mindenhol, i4y Magyatorszigot is elkeriilhetetleniil fordulnak el5 eg6szs6giigyi ell6tissal
osszefiigg6 fert6z6sek. Aztnt6.zm6nyek k6th6zhigi6n6s szolgilatai,illetve ahatosig feladata, hogy
a lehet6 legjobb infekci6kontoll gyakorlat kovetkezetes alkalmazisa melfett val6suliorL meg az
elkertilhet6 fert6z6sek megel6z6se, illetve amennyiben a fert6z6.s kialakulisa a beteg kockdzatt
t6tyez6t 6.sf vagy abeavatkoz6s magas nzrk6ja miatt nem elkeriilhet6, ne tort6njefl meg a fet6z6.s

misik p6ciensre.
Annak 6rdek6ben, hogy hazai k6rh6zakban javuljon az tnfekci6kontroll tev6kenys6g 6s a
fert6z1sekkialakul,6s6nakkockizata minim6lisra csokkenjen, a szakmattrdnyito szerv m6dszertari
tdmogatist nyiit, jdwirnpgyi priorit6sok ment6n 6ves munkatervi feladatban meghatdr.ozza a
folytatand6 tervezett, illetve akci6ellen6rz6seket.
Zdrsz6k1nt arr6l nyijtott tilllkoztatist a helyettes 6llamtitk6r, hogy a TASZ 6ltal k6rt
ellen6rz6sek rendszeresen megval6sulnak, a terti{etileg illet6kes eg6szs6gtigyi hat6s6g a fent
eg6szs6giigyi
emlitett munkatervi feladatok, illetve akci6ellen6rz6sek sor6n ellerr6rzi
^z
szolgilltat6kra vonatkoz6an a jogszabillyi el6ir6sok betartisilt, illewe a szakmat szabilyok
6rv6nyesiil6s 6t 6s sziiks6g sz ednt int6zkedik.
A 2017. m6jus 30-in kelt, hirom f6vfuosi k6rhizat 6dnt5 bejelent6sre adott hatodik,
hetedik 6s nyolcadik vdlaszban a helyettes 6llamtitk6r arr6l inform6lta abeadvdnyoz6t,hogy a
bejelent6sek alapjdn megkereste Budapest F6v6ros I(orminyhivatalit (a tovibbiakban:
I(orm6nyhivatal) 6s az lintett rnt6.zm6nyek vonatkozisilban t6jlkoztatdst k6rt.
A I(orm6nyhivatal besz6mol6ja alapjin 2015-ben a bejelent6sben kifog6solt k6rh6z
oszt6lyira parLasz, illewe koz6rdekri bejelent6s nem 6rkezett a n6peg6szs6giigyi ft6rh6zhigi6n6s)
feladatkor6ben elj6r6 I(orm6nyhivatalhoz. Hivatkozott oszt6lyon kiviil egy - nem )irv|ryugyr
)ellegri - p^rrasz 6s egy - szint6n r-crr' )dwdnr.ugyi jellegri - bejelent6s 6rkezett, mellyel
kapcsolatban a sztiks6ges int6zked6sek megtot6ntek.
Az 6rintett eg6szs6grigyi int6zm6nyben a n6peg6szs6gtigyi ft6rh6zhigi6n6s) feladatkorben
elj6r6 I(ormdnyhivatal a hatodik bejelent6sben 6rintett int6zm6nyben 2015-ben 9, a hetedik
nyolcadik bejelent6sben 6rintett
bejelent6sben 6rintett int6zm6nyben 2076-ban 18,
^ig ^
int6zm6nyben 2015-ben 11 alkalommal vlgzett k6rh6zhigi6n6s
helyszini ellen6rz6st. Az
terjed6se egy
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ellen6z6sek tirgya megel6z6 i.ll.g" helyszini szemle (szakv6lem6ny megadisihoz),
k6rh6zhigi6n6s ellen6rz6s, munkatervi/kiemelt munkatervi feladatok v|.grehajtisa,
infekci6kontroll k6rd5iv kitolt6se volt.
A J6rv6nyiigyi int6zked6sek NM rendelet 25. $-a szerint ,,Aq egetryigiigyi srylgiltatd a fertd$
betegeket is a fet6$ betegsdgrc gtanils sTendfieket aq l. sryimil rnelliklet ds ai l/A. s4imil nelliklet sT,erint
megadott e:etdefiniciriknak negfelelden, toadbbd a fertdit betegsdgek jeknti:dnek rendldrdl is aq egesryigiigyi
elldtdssal tissqglilggd

fertd{sek

kEcsolddd sTgmdfies adatok
n1iludnturtani."

ai egisryigiigti ds a boqy!'uk
addelnifil t$ld jogsrybdfiban foglaltak sT,erint kiinles byelenteni ds

negel67/sdn6/ sryild jogsiabdfyban, ualamint

keT,eldsdndl ds

A tov6bbiakban hivatkozott
Rendr6l szolo EMMI rendeletre, amely rlszletezi z
^Jelent6si
jelent6si kotelezetts6get 6s a jelent6s
m6dj6t. A Jelent6si Ren&51 sz6l6 EMMI tendelet 4. S-^
kimondja, hogy ,,A betegelldtd a nlephefie sryint illetdkes ndpegisrydgiigyi feladatki;dben e/dni fiudmsi ds
megyei kormdnlhiuatal (a toudbbiakban: negtei kormdrytbiuatal) rdtqdre ktiteles jeknteni a7 drintett sTgni!
egesryigiigi ds sT,ernifiaionositti adatait, ha klinikailag illetae laboratdiumi uiisgiknk sordn dsTfeli a 6.
melldkletben felsomlt, egisis,igiigti elldtdssal dss1efigd fertd{sek eldforduldsdt. A jekntdst a beteg fekudbeteg
gyrigyintdTgtbdl tiirtind tduolisdt, aagt a<ott bektiuetkeT,ett baldldt kiiaetd l4 mankan@on belill ke// megtenni.
Aiegyesjelentisek adafiartalmdt a 7 nelliklet turtalma3ya."
A hivatkozott rendelet 5. S (3) bekezd6se szeint a 4. $ szerinti jelent6seket az
eg6szs6giigyi szolg6ltat6 6ltal infekci6kontoll tev6kenys6g v6gz6s6vel megbizott szem6ly teszi
meg. A tov6bbiakban a 6. $ (1) bekezd6se szerint az 7-5. $-ban meghat6rozott jelent6seket
elektronikus^rt,^z elektronikus jiwilnyigyr feltigyeleti informatikai rendszet ritj6n kell megtenni.
A helyettes illLam:JLtkfu meg[ta, hogy az rnt6zm6ny eleget tesz fenti jogszab6lyokban
^
foglalt jelent6si kotelezetts6geinek. A korhizban fert6z6dott 6s tiinetekkel tendelkez5 eseteket
rendszeresen rogzitik
elektronikus j6rvinpigyi feliigyeleti informatikai rendszerben. A
^z
multirezisztens k6rokoz6k el6fordul{si gyakoris6ga (incidencia) a k6rhdz adatzt alapjdn az
orsz6gos 6tlag kortili 6rt6keket mutat. A kotelez6 jelent6seken otl az tntl.zlorlny onk6ntesen
v6laszthat6 surrreillance tev6kenys6get is folytat. A hat6s6g a jelent6si fegyelmet folyamatosan
ellen6rzi.
A nosocomi6lis infekci6k megel5z6se 6tdek6ben az rnt6.zm6ny higi6n6s szolgilata
folyamatosan monitorozza a k6rh6zi mikrobiol6giai vizsgillai etedm6nyeket. Online kovetik a
betegek mikrobiol6giai eredm6nyeit, pozidv eredm6nyek eset6n azonnal 6rtesitik az litntett
osztdlyt, z kezel6onost, a higi6nikus f6orvost, 6s megbesz6lik a teend5ket. Surveillance vizit
rendszeresen zaill<. Az osztillyok jelentik a Higi6n6s Szolg6latnak a probl6m6s betegeket 6s
tan6csot kapnak. Multirezisztens k6rokoz6 eset6n iawarryttgi v|u,sgillat tort6nik az int6zked6sek
meghozatala c6lj6b6l. A betegek kezel6s6ben, elktilonit6s6ben, felszabadtt6 6s szfir6vizsg6latok
n cllzott segits6get adnak.
Mindezek ismeret6ben, a helyettes 6llamtitkdr leszogezte, hogy

elv6gz6s6be

a k6rhdzi fett6z6sek
szakma szabillyatnak
k6rhiz
a
kialakul6s6nak 6s terjed6s6nek megel6z6se 6rdek6ben, az lintett
megfelel6 int6zked6seket kovetkezetesen megteszi.
V6gezettil kifejtette, hogy a be)elent6sben k6rt ellen6rz6sek tendszeresen megval6sulnak,

a

tertiletileg illet6kes eg6szs6gtigyi hat6s6g a fent emlitett munkatervi feladatok, illetve
akci6ellen5rz6sek sorin ellen6rzi az eg6szs6giigyi szolg6ltat6kta vonatkoz6an a iogszabillyt
el6itisok betartisit, illetve a szakmai szabilyok 6rv6nyestil6s6t 6s sztiks6g szerint int6zkedik. A
k6rhiz iogszabdlyi kotelezetts6g6nek eleget t6ve az eg6szs6gtgyi ell6dssal osszefiigg6 fert6z6seket
monitoroi6 NNSR valamennyi kotelez6 modulj6ba jelent, illewe onk6ntesen v6laszthat6
surveillance tev6kenys6get is folytat.
A 2017. m6j.rs -31,-6n kelt, egy vid6ki eg6szs6giigyr int6zm6nyt 6rint6 beielent6sre adott
kilencedik v1laszbana helyettes 6llamtitk6r megtrta,hogy 2077-ben sem a bejelent6sben 6rintett
k6rh6zra, sem a bejelent6sben szerepl6 osztillyra p^fl s2, illetve koz6rdekfi be)elent6s nem
1rkezett a nlpegl.szregiigyl ft6rh6zhigr6n6s) feladatkor6ben eti6r6 tertletileg illet6kes megyei
korm6nyhivatalhoz.
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2 bejelent6s 6tkezett. Az egyrk a
koz6rdekri
bejelent6s, a misik az ANTSZ
megktildott
kozvedeniil
F6osztillyhoz
N6peg6szs6gtigyi
Orsz6gos Tisztif6orvosi Htvatalihoz benyujtott, k6th6zhigi6n6s k6td6seket is 6dnt6
panaszbejelent6s volt. A panaszbejelent6s egyebek mellett a panaszolt fekv6beteg osztilly higi6n6s
vrszonyara tartalmazott kifogisokat. Az osztilly a vizsgillat idej6n az lntlzm6nybet zailo
rekonstrukci6s munk6latok miatt m6r mis telephelyen mfikodott, igy a panaszolt illapot nem volt
vrzsg6lhat6, az ii mfikod6si hely6n megtartott helyszini szemle sor6n a higi6n6s rend megfelel6
volt.
A bejelent6sek egyike sem 6rintette aTASZ bejelent6s6ben szetepl6 osztAlyt.
Az 6rintett int6zm6nyben a n6peg6.szs6giigyr (k6rh6zhigi6n6s) feladatkor6ben eliiro
I(orminyhivatal 2071-ben 7 alkalommal, 2015-ben 17 alkalommal vlgzett k6thizhigi6n6s
helyszini ellen6rz6st.

A

korminyhivatal tLllkoztatasa szerint 2015-ben

A TASZ feliilvizsgdlati k6telme
2077. m6rcius 77-€nh6rom, a Pkbt. 1.S (3) bekezd6se szerinti
koz6rdekri beielent6st nyujtott be az orszisos tisztif6orvos r6sz6re. A beielent6sek a f6kuszukban
6116 koriilm6ny tekintet6ben megegyeztek egym6ssal, vgy^naff^ a jelens6gre hivt6k fel a figyelmet,
amely azonban h6rom kii{onboz6 eg6szs6gtigyi int6zm6nyben tapasztalhat6. A beielent6sekben

A TASZ megirta, hogy

irtik kotbe a koz6tdekti
kortilm6nyt.
bej elent6s koz6ppontj 6bar,
A koz6rdekri bejelent6s szoveg6ben felhivt6k a figyelmet ara,hogy a bejelent6s c6lja nem
az illuszttici6 gyanilnt bemutatott konkr6t esetv6zlatok egyedi l<rvasg6l6.sinak el6r6se,hanern az,
hogy az orszigos tisztif6orvos a bemutatott jelens6g koriilm6nyeit ellen5rizze. Egylrtelmfiv6
tett6k teh6t, hogy rendszerszintfi probl6mdra brv)Lk fel a figyelmet, a leirt esetek ezt csak
illusztr6lj6k.
Beadv6nprkban kihangsulyozt6k, hogy a Pkbt. 1. $ (3) bekezd6se kimondja, hogy a
koz6rdekri bejelent6s olyan kortilm6nyte hivja fel a figyelmet, amelynek orvoslisa v^gy
megsziintet6se a kozoss6g vagy az eg6sz tirsadalom 6rdek6t szolgillja. All6spontjuk szerint a
beterjesztett koz6rdekri bejelent6sben a TASZ a k6rhizi fet6z6.sek, Magyarorszigon kiriv6an
magas szlmdra hivja fel a figyelmet, 6s ata, hogy a megkeresett Allami N6peg6szs6giigyi 6s
Tisztiorvosi Szolgilatnak olyan jogkorei vannak, amelyek alapj6n hat6sigi ellen6rz6st folytathat le
a bejelent6ssel 6dntett int6zm6nyben, 6s szabi|ytalansig eset6ben jogkovetkezm6nyek
megdllapitas6ra is van m6dja, azaz lrdemben fel tud l6pni a jelens6ggel szemben.
A TASZ 6ll6spontja szerint az eljdrdsra jogosult szerv - az els6 hirom - koz6rdekri
bejelent6st nem vizsg6lta ki teljesk6r6en, ez6fi az Ajbt. 38/C. $ c) pontja alapiiln 2077. mfucius
30-fu kelt beadv6nyilban feltlvizsgilatomat k6rte.
konkr6t, a TASZ-hoz fordul6 iigyfelek 6ltal el6adott esetek alapiln
611o

Az Embed Er6forrisok Miniszt6riuma Otszigos Tisztif6orvosi

Feladatok6tt

Felelds Helyettes AJlamtitkira megkeres6semre adott vhlasza

A

beadv6ny alapjin 2017. dpriJis 78-6n kelt lev6lben megkerestem
Orczigos
^z
Tisztif6orvosi Hivatalt, 6s a koz6rdekff bejelent6s vizsgillataval kapcsolatban a tailkoztatisit
k6rtem.

A jogszabilyi kornyezetvilltozisa miattv6lasz m6r a helyettes illamtitk6rt6llrkezett2077.
mdjus 1 8-i keltez6ssel.

A insg6lat c6lja az infekci6kontrollal kapcsolatos ellen6rz6si, jelent6si kotelezetts6gek
jogszabilyi h6tter6nek 6ttekint6se, valamint annak feltlrklpezl.se volt, hogy vajon l6teznek-e
olyan szakmai tis mennyis6gi ism6rvek, amelyek el6fordulisa indokoltt6 teszi, hogy egy adott
eg6szs6gtigyi szolg6ltat6n6l
^z eg6szs6giigyi ell6t6ssal osszefi.igg6 fet6z6sek megjelen6se
koz 6rdekri probl6mak6nt keriilj on meghatdro zisra.
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helyettes illlam tjtkfu villaszinak bevezet6j6ben mindenekel6tt megjegyezte, hogy
6ll6spontja szerint a tisztif6orvosi hivatalhoz ltkezett beadviny alapvet6en egy6ni jogs6relem
orvosl6s6ra ir6nyult, melyet egy6rtelmfien alitimasztott a bejelent6st megel6z6 el6zm6ntV
tlnyilJis. Minden egy6ni jogs6relem orvosl6sira ir6nyul6 t#ry, a kozoss6g 6tdek6ben 6116

A

koriilm6nyeket is tartalmaz, ett6l m6g nem koz6rdekfi.
A beadv6nyban a bejelent6 TASZ egy ,,kivtl6l6 harmadik szem6ly, ill.. szerrezet", aki egy
bizonyos koriilm6nyre vonatloz6an bejelent6st tett. A bejelent6s tartalma egy6ni 6tdeks6telmet
ielolt meg, aTASZ ugyan megjelolte beadvinyilban, hogy ez csak illusztrici6, de ett5l m6g nem
koz6rdekfi.
A helyettes 6llamtitk6r hivatkozott az AJB-7891/2012. szim:iu ombudsmani jelent6sre is,
amelyb6l kiemelte, hogy ,,tekintettel arra, hogt a panasi a4 egyini jog ds drdeksirvlen oruosltisdra ininlul, a
panasqok ka4rdekt bq'elentdskdnt ttirtini elintdTdse a tisqtexiges hatdsdgi eljdnisboi ds a jogoroslathol aald
j ogga I i;sqefiggd ui s s 4i s s dgo t o ko qn a k. "
A tov6bbiakban kifejtette, hogy a bejelentett esem6nyek, 6s k6rhizi fett6z6,s
,,illuszu6ci5ia" l-l beteg esetlegesen elszenvedett s6relme. Arr5I, hogy a megielolt id6szakban,
tobb ember szenvedett volna fert6zlst,bejelent6s alapjin nincs tudomdsuk, a TASZ sem szolg6lt
ilyen adatokkal. Szakmailag pedig lehetetlen megtal6lni az 5 6vvel ezel6ti k6rokoz6t, mely adott
esetben a

k6rhizi

fert6z6.st el6id6.zte.

helyettes 6llamtitk6r meg6llapitotta, hogy koz6rdekri lehetne a bejelent6s, ha az adott
id5szakban ez a fert6z6s az adott szolg6ltat6n6l, azaz eg6szs6giigyi tntlzmlnyben halmozott^l

A

I

fordult volna el5. Fentiek miatt, r6szben a Pkbt

*2/A.$

(2) bekezd€se alapiiln a patasz

arra iogosultt6l szitmazott bejelent6s,
megk6setts6g6re tekintettel, r6szben az1rt mert nem
^
^z
utasitotta el az orszdgos tisztif6orvos a TASZbeadviltyit.
A v6laszlev6fbevezet5j6nek v6g6n t6nyk6nt emelte ki a helyettes illamtitk6r, hogy korhizi
fert6z6.s l6tezik, 6s l6tezni fog nemcsak Magyatotsz6,gon, hanem mindenhol a vtl6gon, ezt
csokkenteni sziiks6ges, de ett5l l-l beteg s6telme nem min5sithet6 koz6rdeknek.

a villasz hosszira, a megkeres6s6ben

feltett
tiilkoztatisilt.
6r
k6td6sek sorrendi6be t
Mire teried ki - a TLSZ 6ltal kiildtitt bejelent6sben is hivatkozott- ^z EiiM
1.
tendelet 11.S (1)- bekezd6se alapifun az orczagos tisztif6orvos ellen6z6si ktitelezetts6ge az
eg6szs6gtigyi' szolg6ltat6k infekci6konttollal kapcsolatos , ktitelezetts6gei' ^z
infetciOtorruoll-minimumok biztos itds a 6s miikti d6s e tekintet6b en?
A v1laszban a helyettes 6llamtitk6r megirta, hogy annak 6rdek6ben, hogy a hazai
k6rh6zakban javuljon az iniekci6kontroll tev6kenys6g, 6s a fert6z6sek kialakulis6nak kockizata
minim6lisra csokkenjen, az orszilgos szakmai ludryit6 szew iilrv6nyiigyi priorit6sok ment6n 6ves
munkatervi feladatban meghatlrozza a korminyhivatalok szdm6ra az eg6.szs€.girvi szolg6ltat6k
kor6ben folytatand6 rcwJzeff, illetve akci6ellen5rz6seket. Az orszilgos szint tz ellen6tzend6
teriiletek mighat6roz6s6n tul elemzi, 6rt6keli az ellen6rzlsek etedm6nyeit, illetve sziiks6g szerint

Tekintettel a k6rd6sek bonyolults6 gfua

6.s

rlszletezem a helyettes 6llamtitk

javaslatot tesz int6zked6sre.
Tailkoztatasul a helyettes illamatkfu tirblilzatban felsorolta az idei 6vi, illetve az elmult 6
6vi ellen6rz6si munkatervi feladatokat, az al,bbiak szerint:
2017

- Az aktiv
-

fekv6beteg -ell6t6 int6zm6nyekben

el6fordul6, eg6szs6giigyi

ell6t6ssal

szerek hasznillaa gyakoris6ga, valamltnt az
osszefiigg5 fert6z6sekl
^z ^rtttrnikrobiilis
infekciJkontroll tev6kenys6g felm6r6se 6s valid6l6sa ("PV-2 vizsgillat)
Az aktiv fekv6beteg int6zl6nyekben a, k6zhig€n6s gyakorlat .felm6r6se a WHO
k6zhigi6n6s an6rt6kJl6 rendszere [<OR) alapi6n, valamint a f11higr6n6s gyakorlat
fejlesit6se a WHO aj6nl6sa (EPTNFO 19. 6vfolyam,38. s26m.,2012.09.28.) alapiin
A perinat6lis intenziv centrumok (PIC) felm6t6se infekci6kontroll szemponti6b6l
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6s fekv6beteg ell6rist ny"ujt6 kozfnanszkoz6it egl.szs6giigyr szolgilltat6k 6hal
endo s zk6p o s (kolono szk6pos 6s gasztro s zk6p o s) viz sg6latok
u 69,
"t,
2016
Stirg6ss6gi Betegell6t6 Osztilyok/Beteg-fogad6helyek i6r.rinytgyi 6s hig6n6s
vizsgillata
- Az lkti, f"t o6beteg int6zm6nyekben a k6zhigi6n6s gyakodat felm6r6se a WHO
k6zhigi6n6s An6rt6kel6 rendszete (KOR) alapjin, valamint a k6zhigi6n6s gyakotlat
feileslt6se a wHO ai6nl6sa (EPiNFO 19. 6vfolyam,38. s26m.,2012.09.28-) alapiin
- A,z eg6szs6giigyi ell6t6ssul osszefiigg6 fet6z6sek 6s antimikrobi6lis rezisztencia
vsszaizoitdsa 6rdek6ben aktiv k6rhlzak indik6tot alapa k6rh6zhigi6n6s

- J6.-

-

akci6ellen5rz6se

szak6pol6si feladatokat e176to bendak6sos szociilis int6zm6nyek
k6 zhigi6n6 s v tz s gillata
2015
- Intenziv Teripi6,s Osztilyok iilrvity'rtgyi 6s higi6n6s vasgllata
- Az aktiv fekv5beteg int6zm6nyekben a k6zlttgp6n6s gyakorlat felm6r6se a WHO
k6zhigi6n6s on6rt6kel6 rendszere (KOR) alapjin, valamint a k6zhrgS6n6s gyakotlat
fejleszt6se a WHO ai6nl6sa G,PINFO 19. 6vfolyam,38. s2im.,2012.09.28.) alapiin
- Az NNRS kotelez6 jelent6sekkel kapcsolatos (IIRK, CDL v|riram fet6z6sek)
j elent6si fegyelem v tzsgllata
- A bentlak6sos szoci6lis int6zmlnyekiilrvinyttgyr es higi6n6s vrzsgillata
- A tobbszor haszn6latos orvosi eszkozok tisztit6s-fert6denit6s6re szolg6l6
miiszertisztit6-fert6denit6 betendez6sek felm6r6se
2014
- Az egynapos seb6szeti elliltist ny'ujt6 eg6szs6gtgyi'nt6,zm6nyek elien6rz6se'
- Pednatalis intenziv centrumok i6wdn1'ttgyi es higi6n6s vrzsgillata
- Az aktiv fekv5beteg int6zm6nyekben a k6zLtrg76n6s gyakorlat felm6r6se a WHO
k6zhigi6n6s on6tt6kel6 rendszere (KOR) alapjin, valamint a k6.zhigt6n6s gyakorlat
fejleszt6se a WHO a)inl6sa (EPINFO 19. 6vfolyam,38. s2im.,201.2.09.28.) alap)in
- Az OSZIR-ban indul6 surveillance-ok mrikod6s6nek el6segit6se
- Az NNRS kotelez6 ielent6sekkel kapcsolatos (l\dRK, CDI, v1rinmfert6z6sek)
j elent6si fegyelem vrzsgillata
- Hlzrorvosi rendel6kben a textilia mos6sa, cset6je tendszer6nek ellen6rz6se
2013
- Eg6szs6giigyimosod6kellen6z6se
- Az NNRS kotelez6 jelent6sekkel kapcsolatos 04RK, CDI, v6r6tam fert5z6sek)
j elent6si fegyelem vrzsgillata
- Az OSZIR-ban indul6 surveillance-ok mrikod6s6nek el6segit6se
- A fogorvosi rendel6kben alkalmazott orvosi k6zi eszkozok tisztitis ut6oi
v6rszennyezetts6g6nek ellen6rz6se.
2012
- Az Int6zm6nyi Infekci6konttoll6s Antibiotikum Bizotts6g (HAB) mffkod6se
- Pont-prevalencia vizsgilat a hosszti 6pol6si idejfi int6zm6nyekben
- Pont-prevalencia vtzsgillataktiv fekv6betegeli6t6 int6zm6nyekben
- A fogorvosi rendel6k sterilanyag- elTiltdsilnak ellen5rz6se
- A k6thizak eg6szs6gtigyi textili6i fert6tlenit6 mos6si gyakorlatitak felm6r6se 6s

- ,Lz

alap-

6s

-

ellen6rz6se

2011

-

Infekci6konttoll felm6r6se (infekci6kontroll struktufua 6s tev6kenys6gre, aktiv
fekv6beteg int6zm6nyekben intenziv tedpiils osztillyon, belgyogydszati- 6s manu6lis
osztillyon)
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2.

Hogyan 6s hol van szabhlyonra a fent hivatkozott ellen6rz6si ktitelezetts6g
megoszlds a az orszdgos tisztif6otros, a f6vdrosi 6s megyei kormdnyhivatalok 6s a fitdsi
(f6virosi keriileti) hivatalok (a tovdbbiakban egytitt eg6szs6giigyi d,llamigazgatdsi szerv),
illetve az egilszstgiigyi szolghltatlk szakfeliigyeletdt ell6t6 szervek ktiztitt?
A helyettes illlamntkir arr6ltijlkoztztott, hogy a 385/2016. (XIL 2.) Korm6nyrendelet 1.
$ (1) bekezd6se 6s (3) d) pontja szabillyozzik az ellen6rz6seket, e szerint:
/. [ (/) A nipegisT:dgiigyifeladatkt)reben eljdnifiuirosi ds megyei kormdrythiuatal (a touibbiakban:
kormdnlhiuatal) nepegesryigiigyi feladatktireiuel tiss4efigdsben aq dllamhdTlar*lsnll qrllti 20/ /. dai CXCV,
ttintiry @ toudbbiakban: Aht.1 9. [ fl 4 pontjdban megbatdmTott, aalamint a tiirudrEessdgi ds sTaksrynt:egi
ellenfi@si hatdsktirtiket ay egesrydgiigyirt rthbs minis$er (a toudbbiakban: ninitTler) gyakorolja. A ninisqler
hahlsktirei gyakorld*iho1sT1iksdges dtintdsek sqakmai elflkds{tdsdben aTorsqrigos tisqlfdoruos kd4remiikiidik.
(3)
minisTler srytkmai irdryitdsa keretdben a kormdrythiuatalok fu a kormdrythiuatal nepegiqsdgiigyi

A

feladatktirdben eljdni jdnisi (fdudrusi keriileti) hiaatalai (a toudbbiakban:jdnisi hiuatal)

d) a siabnai feladanllinls sonin aq orsryigos tis{froruos dhal kiadott sqakmai ey'dnisrendeknek,
iltmutatriknak h elui dlldsfoglaldnknak megfelelfien, aalamint a kiadott iratmintdk alapldn udg{k ai
e

llenfirygseiket ds sTakmai teud ke rytsegii ket.

A helyettes illlamdrtkfu kifejtette, hogy a fent hivatkozott iogszab6lyok alapiiln a
korm6nyhivatalok 6s a kormilnylivatal n6peg6szs6giigyi feladatkot6ben eljtro iltdsi (f5v6rosi
keniteti) hivatalar (a tov6bbiakban: j6r6si hivatal) v6.greh$tj6k a szakmaitt6,nyit6 szew 6ltal kiadott
ellen6rz6seket.

A

Szakfeltigyeletr6l sz6l6 EMMI rendelet 1. S d) pontja 6rtelm6ben: srykfeliigyelet: a4
egisrydgiigti elldt,ls tefies fofiamatdban a4 egesTsdgiigyi dga7ati jogr<abdbok, toudbbd aq egyedi panasTok
kiuirygild:dual kapcsolatban a s4zkmai eldinisok, protokollok druiryuiildsdnek hatdsdgi cdlil ellendrT,en.
Az Eii. hat6s6gi 6s rgazgat6si w. 14/C. $ szerint: ,*.4q egisrydgiigti siolgiltani dltal a beng
rdsqhe ryrijtott egesrydgiigyi elldtdssal kapcsolatban tett, a panasqoknll ds a ktiidrdekii by'elentinkrdl s4ild
ttirudryt sTgrinti panassTal kapcsolatban a<a<egis4sdgiigti dllamigaTgatd:i sryrajdr el, amell a panass1al dintett
s
ry lgi / ta td rds ig re m frkti ddsi e nge ddly ki a d d s,ira j ogo s u It. "
3. Milyen gyakoris6ggal6s hogyan tdt6nik az ellenStzfls?
A helyettes illTamtttkdr villasza szerint az aLibbi jogszabillyi rendelkez6s ek alzpiiln az
eg6szs6giigyi illTamigazgat6si szerv ellen6rz6st tatfhat, illetve v6.gez a mfikod6si enged6lyez6si
e\fu6s sor6n, amennyiben ii vagy m6dositott szakmai minimumfelt6telt el6no jogszab6ly kertil
kihirdet6sre 6s ha az ennek tort6n6 megfelel6st6l a szolg6ltat6 nem tesz bejelent6st, rendkivrili
esem6ny, valamint panaszbejelent6s eset6n, illetve el6te meghatirozott 6s kozz6tett iitemez6s
(munkaterv) szerint.
L 96/2003. Mrikod6si enged6lyez6si I(orm6nyrendelet 16. S (1) bekezd6se szerlnt ,,a<
egdsrydgiigyi tillanigaTgatdsi :<,eru - a 9. $-ban, a 13. $-ban, a 15. $-ban ds a /7. $ (2) bekeTdisdben
itgioiaiaott elkndrTdun kiuiit - el6re meghatAtozott 6s kdzzdtett titemezds szetint vdgzi az
egdszsdgtigyi szolgdltatfik ellendtzdsit, ameltnek tortin uiisgilja a jogsTabdlyban neghahirolott
tTgm,ifii,iArgy;, try**il minimanfeltdtekk, a sVtkmai siabtifiok, pmtokollok, illetue ki)rygdsryigiigti elfiinisok
telje$tdsdt."

A felsotolt tov6bbi ellen6tz6sek az alilbbiak:
g.

!

(/)

A

mfrkiiddsi engeddlyeTisi e[tinis sonin a4egesTsdgiigyi dllamigaTgatdsi sryra hefis71ni srymldt

tarthaL

5. $ (l) Amenn-yiben tij uagy mridositon sTakmai minimamfeltdteh elAini jogsryb@ keriil kihirdetdsre,
ai egd:<legiigyi tiotg,ittaid ho jogt<obtllt eltdfien nem rendelkedk a4 @, uagy nddositott jogt4abdb
naU4,titEAn sTimitott kdt hrinapon beliil belelenti a rnilktidisi engeddfit kiadii egis7sdgiigyi illamigaTgatdsi
t

-

-

s79ru rdsTgre siolgtiltatdsainak

"

flirT(l

aitij

uagt mddositott rninimunfeltdtelnek ual6 rnegt'ekldsdt.

beke$dsien meghatiroTott hatdridd a/att a4egis1sdgi)gti sryolgiltatli nem tes<bq'ekntdst,
2l
a kti{gaTgatdsi hatdsdgi
legfeljebb 30 n@os hatdidd tilii:duel
aq egesrydgiigyi Atioi,gnTgoiAtl q!ru
a s4olgiltanfi a by'elentis pritltisdra. Amenrytiben a s4olglltatd a
,yanltit 7711t,1 ta-nr1, aopia,

-

-

Tinnia
phnatbro -frytol, niariaiit um te[esiti

bg/elentdsi kdnleTgttseget,

aq

egesryigiigyi dlknigaTgatdsi

s<!/v a
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hattiidd elmulasTtdstittil sTimitott 90 napon beliil ai tij uagy mridositott trytkmai mininamfeltdtelnek uali
m egfe Ie li s m egui qsgi Id : a i rd kd b n e I le n drai st u dge 7t
/ 7. [ (2) Ai egesrydgiigyi dlknigazgatdsi r<!w Slrlil kiaiili ellenfi@st -fobtnt le rendkiaiili e:emin1/,
e

e

ualanint panasiby e lentds kiuiisgildsdra.

A

infekci6kontroll, fert6z6.s megel6z6s
k6rhizakban
^z
betegbiztonsig szempontj6b6l a hat6konys6g lavitisa 6rdek6ben

6s feliigyelet, illetve
al6bbi iogszabillyt
^z

elhatalmazisokalapjintort6nnekazelTen6tz1sek:
Az Eii. hat6s6gi 6s igazgatisi tv. 4.$ (6) bekezd6s h) pontja 6rteim6ben az eg6.szs6.g;a'g5n
illTamtgazga?isi szerv jdrv6nyngyi tev6kenys6ge kor6ben ,,sqaknaifeliigele*t gyakorol a kdrhi$higidnds
teudkerytsdgfelett,fofiamatosanfgyelemnel kisdi a4eges4sdgiigyi ellitds sordn elfforduld nosommialisfertf1iseket,
f

ds

intdTkedik aqok megel1ryu, illetue negsiilntetdse drdekiben".

A

ter\rezett
helyettes 6llamtitk6r kifejtette, hogy jogszabillyr felhataknazils alapjir.
^tort6nnek.
szerint
illetve
titemez6sek
foglaltak,
faladatokban
munkateryi
ellen6rz6sek az 6ves
Halmozott el6fordul6s, kiemelt jelent6s6gr3 i6winyugyi esem6ny, panaszkivasg6lis eset6ben
sotoll kiytil tort6nik ellen6rz6s.
A hivatkozott vilaszlevelek v6g6n szetepl6: ,,egyebekbetr az OTH az
4.
ellen6rz6si ktitelezetts6g6nek matad6ktalanul eleget tesz" kit6tel ^z OTH mely
io gszabhlyb an rdgzitett ellen6tz6si feladataita vonatkozik?
A helyettes illamtttkdr visszautalt a 3. pontban adott villaszdra.
Mib6l hlltak a 2017.dprilis 1-j6t megeL6z6en hat6lyos 323/2010. ANTSZ
5.
Korminyrendelet 7.S (4) bekezd6se alapjhn az OTH eg6szs6gtigyi ellitis feletti
s z akfeltigyeleti feladatai ?
I(or6bban az OTH,2077. ilprits 1-j6t6l az EMMI Orsz6gos Tisztif6orvosi Feladatok6rt
Felel6s Helyettes Alamtitk6rs6g eg6szs6gpgyi elliltis feletti szakfeltigyeleti feladatai arra te{ednek
ki, hogy a (96/2003.) Mrikod6si enged6lyez6si Korm6nyrendelet 7. $-ban meghatilrozott
eg6szs6giigyi szolgilltat6k a hatillyos eg6szs6grigyi jogszab6lyokban, szakmar irinyelvekben,
szakmai szab6lyokban foglaltaknak megfelel6en v6gzik-e tev6kenys6giiket.
A Szakfeltigyeletr6l sz6l6 EMMI rendelet 1. S d) pontja alapjdn, e rendelet
alkalmazisiban:
sryakfeliigelet: aqegeqsigiigyi elldtds nlesfofianatdban aiegesryigiigyi dgaiati jogsqabdfiok, toaibbi
aqegyedi panasyok kiuirygilrisriual kapaolatban a sqakmai elfiinisok, protokollok drudnlesiildsdnek hatdsdgi cdlil

ellentr4se;

hat6s6gi 6.s igazgat6sitv. 14/C. $-e szednt ,,Aqegesrydgiigyi srylgiltatd iltal a beteg
a kiiqirdekiii bgjelentdseknil s4ild
ryiljtott
tt)ntiry sryinti panassial kapcsolatbail a<a<egesryigiigyi dlkmigaTgatdsi sT,erajdr e/, amefi a panassryzl dintett

Az Eii.

egesrydgiigti elldtdssal kapcsolatban tett, a panasqoknil ds

res4ire

egisryigiigyi:10/giltatd

resqdre

A96/2003.(VII.

miikiiddsi engeddlt kiaddsiirajogosult."

15.)

I(orm. rendelet a mfikod6si enged6ly kiad6sit az alilbbiak szerint

szabdlyozza:

[

(2)Hajogsqabdlt ndskepp nem rendelke7jk, a mfrki)ddsi engedd! kiaddsdra
a) fekudbeteg-sTakelldtdst, mentist, airelldtdst, haemodiali{st is :yt- ds sqi)uetbanki, biobanki, in uitro
rtftihryiciti, klinikai genetikai, genetikai tandcsadtisi, molekuldis genetikai laboratdiumi diagnos{ikai,
ualamint a feku6- is jdnibeteg-sqakelldtdst - diagnos{ikai srylgiltatdst is ideirtue - egyidiiileg lutijt(i
7.

sqolgiltatd ds

egesqsigi)gyi syolgihatd kiiryemilkiiddi esetin

- Jilgttleniil attdl, bogy o sqolgihatd
a4ors4lgos tisT!froraos,
b) akpelldtist, otthoni sTakdpoldst, ottboni botpice ellitdst, gttigyrisTati segedesTki;4iikkel kapcsolatos
syolgiltatdst, betegslillitist, intdTgten kiuiili sTiildsTgti ds tll-s<iiliitt-elldtdsi teudkerytsdget, mentisi teudkenltsdgen
egesrydgiigyi

e3,en

hdryt telephelten rynij/a siolgiltatdsait

-

beliil rendeTudry egesrydgilgyi biTtosittistit, bentlakdns sryocidlis uagy gyermekuddelmi intd4rudn-yben sTgnteTgtt
egesryigiigi elldtdst, onilld jdnibetegsTakelldtdst - ideirtae a< eg)/napr ubdsryti es a kilrasqgnten udgeThetd
elldnisokat - ds diagnos7tikai siolgiltatdst ryry-td eges4srigilgyi siolgiltatd * eTgn egesrydgiigyi syolgihatd
kt; rye m ii kti ddi e u ti n a jdni si hiuata l,

1t

)

ha aq a) pont :ryinti fekudbeteg:rykelldtdst ryilfiti, ualamint feku6- ds jinibetegqakelldtdst
a
diagnos4ikai srylgiltatdst is idednae egyidifikg rytiljtd srylgiltatd emellett t)ndlld jdrribetegsrykelldtdst is ryiljt,
a q o rs 41go s ti s
$6 o rao s,

-

-

d) ha a fekudbeteg-srykelldtdst rytily'd, ualamint fekad- is jdnibetegqakelldtdst - a diagnos{ikai
- egyid{fileg ryiljtd kt;qremfrkiidd fu sq,erndfies kiiTrem;frktidd egesisdgiigyi sqolgiltani

sqolgiltatrlst is ideirtae

emellett i)ndlld jdnibetegsqakelldtdst is

6.

ryiljt, aqt;ndlld jdnibetegsrykelldtds tekintetdben a jdrdsi hiuataljogosult.

Alldspontia szerint mikor 6s mely szervnek a hatisktirflbe tartozik egy, a
beielent6sben t6szletezett fert6z6s ugyanazon eg6szs6gtigyi szolgiitatilndival6 tdbbsztiri
el6fotdul6s a es et6n helys zini ellen6rz 6s tarths a?
A helyettes illlamdtkfu k6td6sre adott villaszdban a Jiwilnylgi int6zked6sek NM rendelet
alibbi rendelkez6seit id6zte:

i. SOAfemTA

inirlyuld hefii egisqsdgiigyi batdsdgi teuikenlsig a
ndpegesrydgiigyi feladatkiiriben e/dni fdudmsi ds megyei korrndnlhiuatal (a toudbbiakban: komdrythiuatal) ds a
fdudmi is negtei konndnlhiuatal nepegesryigiigyi feladatkariben e/dnl jinisi (fiudrosi keriikti) hiuatala (a
toudbbiakban: jdnisi hiuatal) hatdskijrebe turto7jk.
Q) Jdrvdryue:(! ewtdn a7 e7! dsqleld orvos kiiteles a fertfids teryeddsdnek meggitldsa drdekdben
sTiiksiget aqonnali intdqkeddnket megtenni, ds a megtett intiTkeddsekrfl a jdrdsi hiuatalt baladdktalanul
dmsinni.
4/. (5) A kormdnlbiuatal
,,a) a uonatko{ jogs<dblibi ehinisnak megfelelfien jelenti a kormdnlhiuatul nhal feliigyelt jnrvdryiiglti
betugsdgek megeldqdsdre ds lekiiqddsdre

[

eserzdnleket,

b)

be

!

s 71 ni

jdrud ry iigyi uiqsgilato t

a j dnii h iua t a I fe rt6$
t,i 1ke di k a fe rt67d s j di sd

) fe Iiigy e li
d) i n

te

e) go n do t ko

n

e

udge

b e tege
e

k

q,
k k e I kap

m ega k a d d

!

cs o la to
o

s

te u dke ryt s dge t,

7i s d n a k ird e k db e n,

di k a /a b o ra tdri u rz i ui qsgi la to k e ludgqe s d n e k fe Itdte le ifi l,

gondoskodik afert6{s rnegelflqg#nek, tejedisdnek lekiiqdi$heTsiiiksdges anlagoknil, esikii{ikrdl,
g) ellen6ry1 a fekudbeteg-gydgyintdqgtekben a7 elkiilt)nitis ktiriilmdryteit, s7iiksdg esetdn jdrvdrykdrhdq(

l)

osqldll rnfrktidisdt rendeli el,
h) elfirytes, iddsyakos ds ryimjekntdst kiild a kieneltjdniryiigijelentdsdgel binljdrudryoiln elfforduld
rt
6
qd
b
e t egs ige krf l, j i n i
ry o kni I a q o rs ryigo s ti s { fd o ruo s n a k. "
fe
7. V6lem6nye szetint mi mindstil az egflszs6gtigyi szolghltatits gyakorldsdnak
6ltal6nos felt6teleir6l, valamint a miiktid6si enged6lyez6si eli6r6st6l sz6l6 96/2003.
(UI.15.) Korm. rendelet 17.S (2) bekezd6se 6telm6ben az egflszs0gtigyi szolgiitatds
gyakotl6s rinak ellen6rz 6s e s or6n rendkivtili es em6nynek?
A helyettes 6llamtttk6r 6llispontja szerint, figyelemmel az a.l6bbiakn, rendkivirli
esem6nynek tekintend6 minden, abiztoasigos betegell6t6st vesz6lyeztet6 esem6ny, koriilm6ny.
A rendkivtili esem6nyekkel, kataszu6f6kkat kapcsolatos bejelent6s 6s adatkozl6s rendj6r6l
s26161,0/2005. (IV.12.) EiiM rendelet 2. $ (1) bekezd6se szerint e rendelet akalmazis6ban:
,,Rendkiuiili esemdnl
a) aiintdryadry dpiiktdt, berendeqd$t,felsqgreldsdt irintd kdresemdoJ,rgy kiiltiniisen:
aa) a tilryset, robbands,
ab) aqepiiletonlds,
ac) aq dni4kdr, beluiqkdr,
ad) egydb terrzdsryti csapds oko{a kdr (pdlddul: uibarkdr), feltiue, hogy o kdr tissTege uallsT1nfrsithetden
elii a Biintetd Ttiradrytkiiryta (a toudbbiakban: Btk.) sq,erintijelentdt kdr tissTggdt;
b) a q ege : ry tigiigy i s 7o lgi lta td s t e k n tdse n uagy turtd s a n ue s 4dfi e 7!e td

j

ba) kdrynils7olgibatds megssnis uagy egydb nfisiaki meghibisodds,
bb) ofian kiilsd ktiriitniry @ilddat: tituisryrytok, dernonstnlddk), ame[t miatt a dolgo4ri akaddfio4latott
a munkahefire aahi ey'utdsban;

) ai

ege sisdgiigyi do lgo

4i k s 7!n!' kja ;

d) aqintdryzdry teriiletin ftirtdnt

t2

da) nnorcselekmdnl,
db) bonbaiadd,
d c) lffeglt u e r

h a s 4n d la

t,

dd) i:meretlen eredetil sagar<,i arytag dsTfeldse, uagy beauatko$st igerytld saglrsrynnle1fidds,
de) :ugliqi arytag ilktue rtrt6<6 betegdg okolisdra ds eltery'es7ldsire alkalnas kdroko4l eltulE'donitdsa,

eltilniu,
dfl a katasgnifaaidelen (tfi4oltdsdg polgiri uidelen) beauatkolisdt ryeryit uegyi sq,enn1e76dds,
dg) kdbittis<!rt uagy ps(chotnip arytagot tartalna4i gydgysTgr aagy alapanlag eltal@donitdsa, eltiinise,
dh) renddi intiqkeddst igerytld aoportos ganildasdg
e) tenndsryti csapis, illetue ues{lthefiryt miatt ttirtdnd kimenekitis, kitelEitis;
j aia)-e)pontok sryinti esemdnlekkel dssiefiigdsben tiiftdnt sTgmdfii sdriilds uagy haldleset;

g) aq intdryniry dhal ds{eh halrnoqott fert6{

negbetegedds,

anefindl ualds{nfisithetfi, bog a

bioldgiaifeguer kis(tdsdre is alkalnas kdmko{ oko7ta;
h) aq intdqmdry dltat ds{eh, gyanithatdan ilgyana<olt fomi:bdl sryirmaryi ti)neges mirgeqds, ha a
n drge ry tte k sqtlm a aq ii tti t n egh a ladja.
A fentieken tul, az alilbbi rendkiviili esem6nyek eset6n is kozvetleniil int6zkedik az
megbetegeddrt

eg6szs6giigyi hat6s6g, mely sor6n helyszini ellen6rz6st is folytathatnak.
Az Eii. hat6s6gi 6.s igazgatdsi tv. 6. $ (1) bekezd6se szednt:
,Aqegesrydgilgyi tillamigaTgatdsi sryrv egesryegiigyi igaqgad:i ds koordindddsfeladatai kiirdben
0 ktiiuetkniil intd3kedik, ha ai1 rendkiui)li kiiriilndryt (jdradryt, termdsryeti csapds ds
katasTtnlfli k, hirte k n rt ildpd ontoshidryy stb.) sTii ksdgessd

te

egydb

:{ ;

m) kdiuetleniil intdikedik stiltot, ti)meges, ilktdkg ismdtlfidd egesrydgkdrosodds eldforduldsa, aagt annak
gyanrila esetdn a kiudltd okok megsiilntetdse, illetdleg aqeundnl megeld7,en drdekiben;
r) kdiuetleniil d: haladdktalanul intiqkedik, ha aq e/litdsi kiiteleryttsdgel rendelkeTf egerydgiigyi
srylgiltahindl hirtelenfelldpd ok niatt a betegelldtds dtmenetifennakaddsdnil drtesiil.

Tudomfsa szednt a beielent6sben t6szletezett esetekben folytattak-e
8.
vizsgdlatot a hatdskdrtel rendelkez6 eg6szs6giigyi fullamigazgatdsi szervek?
A helyettes 6llamtitk6r megillapitotta, hogy mivel az OTH-hoz nem tort6nt bejelent6s az
6rintettekt6l aTASZ leveleiben rlszletezett esetekben, kivizsgil6s nem tort6nt, nem tot6nhetett,
mivel nem volt r6la tudom6suk. Ar::a vonatkoz6an, hogy b6rmely korm6nyhivatal
megyeif f6virosi n6peg6szs6giigyi f6oszt6ly6hoz, illetve i6t6si/kertileti n6peg6szs6giigyi
osztillydhoz tort6nt-e bejelent6s ezen esetek kapcs6n, szint6n nincs tudom6suk.

hat6sktir6nek hi6ny6ra utal6, a vhlaszlevel6ben hivatkozott
Kotm6nyrendeletet (ANTSZ 323/2010. Kotminyrendelet) 2017.fuprihs 1-t6l hat6lyon kiviil
helyezte a f6vitosi 6s megyei korminyhivatal, valamint a iilfisi (f6v6tosi keriileti) hivatal
n6peg6szs6gtigai feladatai ellhthshtil, tovirbbh az egfiszs[giigyi hllarnigazgatdsi szerv
kif eltil6s 6t 6l sz 616 385 / 2016. (XI I. 2. ) Korm. rendelet.
A ielenleg hatdlyos iogszabhlyok alapjfin mely eg6szs6giigyi illarnigazgatisi szerv
hat6sktir6be tartozik a bejelent6sekben 6rintett eg6szs6gtigyi szolgflltat6k miiktid6s6nek,
igy kiildntisen az eg6szs6gtigyi elldtdssal dsszefiigg6 fert6z6sek dokumenthlfisa,

Az OTH

9.

beielent6s6re vonatko z6 kdtelezetts6gek ellen6rz6se?
A helyettes 6llamtitkir hivatkozott a Jir:ri.yogy, int6zked6sek

NM rendelet

alilbbr

rendelkez6seire:

3.
a

(l)Afertdqd

[

betegsdgek megelfiqdsdre ds /ekiiqddsdre

iniryuld heli

egesTstigiigyi haaisdgi teudkeryudg

feladatkiirdben e/dni fdudrosi ds megyei konnirythiuatal (a touibbiakban: kormdnlthiuatal) ds a
megtei kormdrythiaatal ndpegesrydgiigyi feladatktirdben eljdni jdnisi (fduirosi kenikti) hiuatala (a

nepegesrydgiigyi

fdudrosi

is

jdnlsi

l) hatisktiri be tarto{ k.
(2) JdrudryuesTi! esetdn aq e{ ds{el6 orvot ktiteles a fertd(s tery'edisdnek neggltldsa drdekdben
s4iiksdges aqonnali intd7keddseket megtenni, ds a megtett intiqkedd:ekrdl a ldrisi hiaatah haladdktalanul
toadb biakban

:

biuata

drtesiteni.

l3

4/.

[

(5)A

kormdrythiaatal

a) a uonatko{ jogsTabdli elfiinisnak

megfelelfien

jelenti a kormdnlhiuatal dhal feliigyelt jdntdrytiigyi

eumdnleket,

b)
c)

he

fi sq1 ni j dnd n1 iigti ui isgilato t uige 7,

fe Iiigy e Ii

a

j dni si

d) i n ti 1ke di k
e) go n d o s ko

fl

a

di k

b i u a ta I fexd 7d b e tege k ke I k ap cs o /a to s te ud ke n1 s ege t,
rtd
s te ry'e d i s d n e k m ega k a d dfi o Vl n a k i rde ki b e n,
fe
a /a b o ra td ri u m i ui 4sgi Ia to k e I udgqe : dn e k fe hi te Ie i ntl,

il

ii

gondotkodik afertfiry: negeldyuinek, teieddsdnek kkiiqddsdhe4sql)ksdget arytagoknll, es4kii4i)kfi|,

g) e/len6@ a fekudbeteg-gytigyintiq,etekben a< elkiiliinitds kiiriilmdryteit, sgksdg esettln
jdndry kri rb di@ satd lj m fr kii dd sdt re n de li l,
h) elfiqgtes, iddsiakot ds $nijelentdst kiild a kiemeltjdrvdnjtiigyijelentdsdggel binijdndryosdn elffordultl
fe t 6i6 b t egs dge k 6 I, j d n d ryt kni I a q rs 41go s ti s Ttijd rv o s n a k.
10. Rendelkez6sre 6ll-e az OTH-lnak az egyes eg6szs6giigyi int6zm6nyekben
az eg6szs6gtigyi elldtdssal tisszefiigg6sben el6fotdul6 fert6z6sek szhmdt dokumentdl6
nyilvfntartds? Ha igen, van-e tudomfsa a bejelent6sekben 6dntett eg6szs6gtigyi
szolgiltat6knil az eg6szs6gtigyi elldtdssal dsszeftigg6sben el6fordul6 fert6z6sek
e

e

o

o

o

szAmfu6l?

A helyettes 6llamtitkdr megyta, hogy haz6nkban az EiiM rendelet meghatLrozza az
infekci6kontroll tartalmilt, az eglszs6gtigyi szolg6ltat6k feladatait, illetve az eg6.szs6.gigvi hat6s6g
feladatait is, annak 6rdek6ben, hogy csokkentstk ak6thizr fert6z6sek kialakul6s6nakkock6zat6t.
A hat6kony megel6z6 tev6kenys6g megbizhat6 adatok birtok6ban v6gezhet6, ennek megfelel6en
kerriLlt lialakitdsra ahazaik6rhdzr fert6z6.sekre vonatkoz6 feliigyeleti (surveillance) rendszer.
A nosocomialis surveillar,ce eg6szs6giigyi ell6t6ssal osszefrigg6 fert6z6sek moritoroz6sa
^z
6rdek6ben v6gzett, a k6rbizi epidemiol6gia tudom6nyos evidenciilra t6maszkod6 6s k6pzett
szakember 6ltal v6.gzett folyamatos adatgyttjtls, elemz6s, 6rt6ke16s, 6s visszacsatolils az 6rintettek
szimin, valamint javaslatt6tel a beavatkozilsra a fert6z6st adnyok csokkent6se 6rdek6ben. Az
nosocomialis fert6z6sek el6fordulilsdra
eg6szs6giigyi ell6t6ssal osszefligg5 fert6z6sek,
^z^z
^
vonatkoz6 megbizhat6 adatok aktiv feltigyeleti (surveillance) tev6kenys6g folytatilsa, illetve
standardizillt, egys6ges eset definici6k 6s m6dszertan alkalmazilsa r6v6n nyerhet5k. Hazdnkban a
fent emlitett - nemzetk ozleg- is alkalma zott m6dszerek alkalmazdsdval kedilt lialakitdsra a 2004
6ta mrikod6, tobbszorosen fejlesztett 6s b6vitett Nemzeti Nosocomi6lis Surveillance Rendszer
oJNSR).

A Jelent6si rendr6l sz6l6 EMMI rendelet 6rtelm6ben, hazinkban az alilbbi eg6szs6giigyi
NNSR kotelez6 modulj6ba:
ell6t6ssal osszefiig45 fert6z6sek kotelez6en jelentend5k
^z
6ltal okozott fert5z6sek 6s
k6rokoz6
multirezisztens
Clostridium diffrcile 6ltal okozott fert6z6,s,
v6r6ramfert6z6sek, illetve a k6rh6zi iilwdnyok. Az EiiM tendelet 6rtelm6ben a kotelez6
jelent6seken tul a fekv6beteg-ell6t6 szolg6ltat6knak profil 6s progtesszivitilsi szint fiiggv6ny6ben
c6l surveillance modulba is adatokat kell szolg6ltatniuk.

A

fentiek zlapjin elmondhat6, hogy az eg6szs6.g;tgyr ell6tlssal osszeftigg6 fert6z6sekre
vonatkoz6anhazilnkiat megbizhat6 adatbdzis 6ll rendelkez6sre 6lI, amely megalapozhatia ahelyi
int6zm6nyi, illetve zz otszdgos megel6z6 programot.
Az NNSR c|ljai a magas morbidit6ssalf mortahtdssal, azaz gyakori 6s srilyos eg6szs6giigyi
ell6t6ssal osszefiigg5 fet5z6sek trendjeinek motitorozisa; a rizlk6t6nyez6k elemz6.s6, ezek
alapj6n a fert6z6sek megel6z6s6 re szolg6l6 beavatkozdsok megalapozdsa.
Melyek azok a szakmai 6s mennyis6gi ism6wek (pt fert6z6s gyakotis6ga,
ll.
fotm1ia 6s sflyossdga stb.), amelyek el6fotdul6sa indokoltt6 teszi, hogy egy adott
eg6szs6gtigyi szolg6ltat6n6l az eg6szs6giigyi ellitissal tisszeftigg6 fert6z6sek
megielen6se, k6z6rdekii probl6mak6nt kedili$n meghatdro zhsr3,?
Az eg:6,szs6g;tgyr ellitissal osszefti 996 fert6z6.sek kialakulils6ban sz6mos kocklzaa t6nyez6
jelent6s6gfiek a p6ciens alap betegs6gei, immunst6tusa, az
lfitsztk szerefet, -.ty"t koziil kiemelt
'tnvaziv
beavi*oz|.sok 6s eszkozok alkalmaz|sa, a m$t6tt beavatkoz6sok.

l4

Fontos kiemeLri, hogy a fekv6beteg ell6t6s olyan p6cienseket 16t el, akiknek sok esetben
kr6nikus kis6r6betegs6geik vannak, s6riilt az immunit6suk, 6.sfvagy magas kockizadt mfit6ti
beavatkozdsokon esnek it, invaziv eszkozok tart6s alkalmazisira keriil sot, melyek mindegyike
noveli a k6rhizi fert6z6sek ir6nti fog6konys6got, illetve kockizatot. Bz6rt, t6nyek bizonyitjlk,
hogy a k6rhdzi fert6z6sek 30-50 sz6zal6kit sajnos a legnagyobb gondoss6g 6s higr6n6s
rendszabilyok betart6sa mellett sem lehet megel5zni.
Glob6lisan 6talakul6ban van az eg6.szs6.giigyi ell6t6s, egyre tobb beteget kezelnek, illetve
beavatkoz6st v6geznek a i6r6-beteg szakelTiltils keretei kozott, ez6tt a k6rhilzakban

koncentr6l6dnak a k6rhdzi fert6z6sek szemponti6b6l is magas kockdzatu betegek 6s
beavatkozisok. Ez6rt, sajn6latos m6don, a vrlilgon mindenhol, igy Magyarorszilgot is n6ha
elkedilhetedeniil fordulnak e16 eg6szs6giigyi ellit6ssal osszefligg6 fert6z6.sek. Az tnt6.zm6nyek
k6rhdzlttgi6n6s szolg6latok illetve a hat6sig feladata, hogy a lehet6 legjobb infekci6kontroll
elkedilhet6 fert5z6sek megel6z6se,
gyakorlat kovetkezetes alkaTmazisa mellett val6suljon rneg
^z
illetve amennyiben a fert6z6.s kialakul6sa a beteg kockdzaa t6nyez6i 6s/vagy abeavafkoz6s magas

nzrk6ja miatt nem elkertilhet6, ne tort6nien meg a fert6z6,s terjed6se egy m6sik p6ciensre.
V6gezettil a helyettes 6llamtitk6r v|laszit azzal zirta, hogy annak biztositisa 6rdek6ben,
hogy hazai k6rhizakban javuljon az nfekci6kontroll tev6kenys6g, 6s a fert6z6sek kialakulisdnak

kockdzata minim6lisra csokkenjen a szakmai rinyit6 szerv m6dszefiani timogatist n$it,
jilrvirnl,trgyi priorit6sok ment6n 6ves munkatervi feladatban meghat6rozza a folytatand6 tewezett,
illetve akci6ellen5z6seket.
A, vizs ghlat

megillapitis ai

A hat6sktir tekintet6ben

Az

alapvet6 jogok biztos6nak feladat- 6s hat6skor6t, valamint az ennek el76t6,sihoz
s gilatt j ogosults 69 okat az A j b t. hat6ro zz^ meg.
Az Ajbt. 38/A. $ szerint, az alapvet6 jogok biztosa vizsgillla a panaszokr6l6s a koz6rdekfi
bejelent6sekr6l szolo torv6ny szerinti koz6rdekri bejelent6seknek a 18. $ (1) bekezd6s a)-k)pontjaa
szerinti hat6s6gok 6ltali, kezel6s6nek gyakotlatit, valamint k6relemte
egyes koz6rdekff
^z
bej elent6sek megfelel6 rnt6z6.s6t.
A Pkbt. 38/A. $ 6rtelm6ben az alapvetS jogok biztosa vizsg6lja a panaszokr6l 6s a
koz6rdekri bejelent6sek6l szol6 torv6ny szerinti koz6rdekfi bejelent6seknek a 18. $ (1) bekezd6s
a)-k) pontja szerinti hat6s6gok iltab, kezel6s6nek gyakorlatit, valamint k6relemre
eryes
^z
koz6rdekri bejelent6sek megfelel6 int6z6s6t.
Az OTH, illetve jelenleg az orszilgos tisztif6orvosi feladatok ell6t6s6,6rt felei5s EMMI
koz6tdekf bejelent6sek 6rdemi vizsgillatara jogosult szerv, illetve az Aibt. 18. S (1) bekezd6s a)
pontia szednti kozigazgatl,si szerv, tehdtvizsgillatila az alapvet6 jogok biztosa hatiskore kite{ed.
sztiks 6ges viz

Az 6dntett alapvet6 iogok tekintet6ben

Az alapvet6 jogok biztosa egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszeftigg6srendszet felt6r6,sa sot6n auton6m, objektiv m6don, kizfu6lagalapjogp 6rvek felsorakoztatS,sdval6.s
osszevet6s6vel tesz eleget az Alapt6rv6nyben kapott mand6tum6nak. Allispontom szednt
ombudsmank6nt akkor j6rok el helyesen, ha kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt tilmaszkodom az
' ,t.S (1) Az alapvet6 jogok biztosihoz birki fotdulhat,hr megit€l6se szerint a)k6zigazgatdsi szerv, b)helr1
onkormiryzat, c) nemzeisi.ei <inkorm6nyzat, d)kotelez6 tagsS,g alapjin mfikod6 koztestiilet, e) aMagyar Honv6ds6g,
/ rendv6delmi szew, g) ki)zigazgatisi jogkorben.elllr6 egy6b szerv e jogkor6ben, h) nyomoz6 hat6s6g v^gy
^z
tgy6szs6g nyomozist v6.gz6 szewe, i) ki>zjegyz6,j)r torv6nysz6ki v6grehajt6, k) oilll6 bir6sigi v6grehajt6 (...)
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Alkotm6nybr6s6,g alapvet6 jog6llami gannciilWal 6.s az alapjogok tartalm|val kapcsolatos elvi
megilllapitAsaira, valamint
egyes alzpjogS tesztekre.
^z
Alaptorv6ny Negyedik
vonatkoz6
rendelkez6seinek szovege
Az Alaptorv6ny
^z
M6dosit6s6nak hat6lyba 16p6s6t kovet5en tov6bbra is nagyr6szt megegyezik az Alkotm6nyban
foglaltakkal, az alkotm6nyos kovetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben jellemz6en nem taftalmaz
olyan rendelkez6seket, amely ellent6tesek voln6nak a koribbi alkotm6nyunk szoveg6vel. Az
mutatott 16, hogy ,,aq e1676
Alkotminybir6s6g a 22/2012. S. 11.) AB hatfuozatilban
^tt^
Alkotmdry ds aq Alaptt;rudryt egyes rendelkeTgsei turtalrni egye46sige evtin ,PPto ilem a koribbi
alkotmdrybinisdgi diintdtben megelendjogeluek dtaiteldt, hanem aqokfgyelnen kiuiil hagydtdt kell indokolni".
Az Alkotmdnybfuosig ugyanakkor a 13/2013. C/I. 17.) AB hattrozatdban azt emelte ki,
hogy az adott hatdrozatban vizsgillt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben mir az Alapto*lny
Negyedik M6dositisa alapjin ifu el a koribbi alkotm6nybu6sagt hatirozatokban foglaltak
felhaszn6lhat6s6g6t illet6en. A testtilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta ki zzt, hogy ,,a\
Alkotntlrybinisdg a hatiljttit aesTlett alkotrndrybinisigi hatdroryt forniskdnt ruegjeltildsduel, a liryegi, ai adott
iigyben felmeriil| alkotrndryosstigi kirdds eldAnilsdhei siiiksdges mirtdkfr is tery'edelnit turtalmi uagy siiiuegsigd
negelenitdssel hiuatkoihatja uag iddiheti a konibbi hatdmVztaiban kidolgoiott ineket, jogeluekel Ai
indokoldsnak is alkotmdryjogi fomisainak ugtanis a demokratikas jogillamban mindenki sTimdra
negismerbetdnek, ellendriyhetdnek kell lennie, ajogbiq\onsdgigerye d<, hlgy a diintdi negfontoldsok dtldthatdak,

intelh a dtintis indokldsdnak l,italapja. A konibbi hatdroqatokban kf/nt
drvekfelhasrydlbatdsdgit aiAlkotndrybinisdgmindigesetrdl esetre, a konkrdt iigy kontextusdban uiTsgi[a."
Ha osszevetlikaz Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben, az Alaptorv6ny XVI. cikk (1)
bekezd6s6ben foglaltakat a kor6bbi Alkotminy 2. S (1) bekezd6s6nek, 67. $ (1) bekezd6s6nek a
szoveg6vel, akkor az 6llapirhat6 meg, hogy a jogillamis6g elve, valamint a gyermekek v6delemhez
6s gondoskod6shoz val6 ioga tekintet6ben nem hoz olyan v6ltoz6,st az -illaptow6ny,,mely a
kor6bbi alkotm6nybuosirg1 gyakorlat elvet6s6t, tartalmi 6t6rt6kel6s6t aliltimasztanil. Igy elvi
megdllapitilsaim megfogalmazdsa, az alapjogok 6,s az alkotm6nyos elvek 6rtelmez6se sor6n ellenkei| tartalmil alkotnirytbiniilgi dtintis negsiiiletdsdig - k6nyad6tak tekintem az Alkotmdnybir6s6g
kovet6en meghozott
6ltal mind az Alaptowlny hatillyba l6p6s6t megel5z5en, mind pedig
^z ^zt
hat6rozatai indokol6s6ban kifejtett megilllapitdsokat, kovetl<eztet6seket. A tisztess6ges elj6r6s
joginak az 6w6nyestl6se kapcs6n ugyanakkor 6rdemes kiemelni azt is, hogy imm6t kiilon
alkotm6nyi tendelkez6s nevesiti a tit{usdges hatdsdgi efidrishoiuall jogot.
Az alapvet6 jogok biztosa egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefligg6srendszer feltirdsa sor6n auton6m, objektiv 6s neutr6lis m6don, l<tzLr6lag alapiogi 6rvek
1nt6zm61y
felsorakoztatisival6s cj,sszevet6s6vel tesz eleget mand6tum6nak. Az alapjogi biztos
^z
Alkotm6nybir6s6g
az
l6trejotte 6ta mindig is kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodott
alapvet6 iogiilami garancr6kal 6.s az alapjogok tartalmdval kapcsolatos elvi meg6llapitisaua,
valamint - az ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sai ment6n - alkalmazta az alapiogkorliltozds alkotm6nyoss6g6t megit6lni hivatott alapiogS teszteket.
kiiuethetdek legyenek.

A

rytiladnos

Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szerint Magtamrsryigfigttlen, denokratikasjogillan.
Az Alkotm6nybft6sig tobb hat6rozatdban r6mutatott, hogy a iog6llam n6lkiilozhetetlen
eleme a jogbiatons6g. A jogbiztons6g az 6llam koteless6g6v6 teszi annak biztosit6s6t, hogy a iog
eg6sze, egyes r6szteriiletei 6s tz egyes jogszab6lyok is vil6gosak, egy6rtelmfiek, mrikod6siiket
tekintve kisz6mithat6ak 6s el6rel6that6ak legyenek a norma cimzettiei szdmira. A )ogbiztons6g
egyes norm6k egy6rtelmris6g6t koveteli meg, de az egyes jogrnt6zm6nyek
nem csup6fl
^z
mrikod6s6nek kisz6mith at6sigit is. 19 /1992. (L 30.) AB hatdrozatl Az Alkotrn6nybu6s6g szerint
alanyi logok 6rv6nyesit6s6re szolgillo eliilrisi garanctdk a iogbiztons6g alkotm6nyos
^z
kovetelm6ny6b6l erednek, de szoros kapcsolatban 6llnak a jogegyenl6s6ggel, torv6ny el6tti
egyenl5s6ggel is. A megfelel6 eliilrilsi garancr6k n6lkiil mrikod6 elj6r6sban ugyanis a iogbiztonsdg
ai',amirer"kn"t.r".rrr"d. [9/1992. (I.30.) .ilBhatilrozat,75/1995. (XI.21.) .LBhatitozat)Ez6tt
alapvet6ek a jogbiztons6g kovetelm6nye szempontj6b6l az eli6rilsiog1 garanciilk. Csakis fotmaltz6h
1.
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ellilrisi szab6lyok megkovetel6s6vel 6s betartilsival mffkodhetnek alkotminyosan ^
jogint6zm6nyek. Az Alkotm6nybir6s6g 6telmez6se szerint a jogdllamis6g egyik alapvet6
kovetelm6nye, hogy akozhatalommal rendelkez6 szewek is csak a jog6ltalmeghatirozott keretek
kozcjtt fejthetik ki a tev6kenys6gtket. [56 / 199 1. (XL 8.) AB hat6rozat)
2. Az .Llaptorv6ny XXIV. cikke (1) bekezd6se 6teim6ben mindenkinekjoga uan ahho4, hogy
ilgyeit a hatdsdgok rdsryrehElis nilkiil, tisTlexdgu mddon 6s dssqgnt hatdiddn beliilintdi4lik.
Az Alaptorvlny hatalybal6p6s6t megel6z6en az Alkotminy a tis{essiges e!'inishoqaald jogot
explicite ugyan nem nevesitette, ugyanakkor az Alkotrn6nybr6sig gyakorlata szerlnt
^z ^
fliggetlen 6s pirtatlan brosfughoz val6 jog, illetve a jogbiztonsig elv6b6l levezethet6 eliilrisi
garanciik egymilsra vonatkoztat6sival tatalmilag levezetett olyan alkotm6nyos alapiogot jelent,
amely komplex kovetelm6nyrendszert testesit meg, mag6ban foglalva valamennyi, a jog6llamisig
6rt6krendj6nek megfelel6 eljir6si alapelvet 6s norm6t. A 2012. jan:uir 7-i6n hatilyba l6pett
Alaptorv6ny mfu expressis verbis tartalmazza ahat6s6,g7 iigyek tisztess6ges tnt6z6s6hez val6 jogot,
rogziwe, hogy a kozhatalmf szervek, hat5s6gok az iigyeket r6szrehajl6.s n6lktil, tisztess6ges
m6don, 6sszer6 hatald6n beliil int6zz6k, dont6seiket pedig a torv6nyben meghatirozottak szerint
indokolj6k. A tisztess6ges elj6ris k6vetelm6nye olyan nindsig, amelyet az effdnis egesqinek ds
ktiriilmiryteinek fgyekmbeadtelduel lehet negttdlnz, 6s amely hatdkoryt gi/dt kipeS a garanciilis sryb,ifiok
s4inddkolt felretiteldnek, f6lre6rtelmez6s6nek, zz egys6ges )ogalkalmazis bt6nyib6l,
^
kiszimithatadans6gb6l kovetkez6 t6nyleges 6s eshet5leges 6rdek- 6s jogs6telmek
bekovetkez6s6nek. F;zt tukrozik azok a kor6bbi AB hat6rozatok is, amelyek :6fa meg :6jra
kihangsirlyoztilk: a kdryetlen alkotmiryi garancidk ga4lasdgossrigi ds cils4entsegi okokbdl, az ellilris
id6szerfis6g kovetelm6ny6nek 6rv6nyestil6se cim6n sem ruellfiqhetdk.
egyszerrisit6se vagy
^z
(III.31.) ,LBhatiroz^t,422/B/1999. AB hatdtozat)
ABhatlrczat,5/7999.
149/1998.Q'I.27.)
Az Alkotmilnybirosdg szerint a tisztess6ges elj6r6s kovetelm6nye olyan min6s6g, amelyet
az elj6rds eg6sz6nek 6s kortilm6nyeinek figyelembev6tel6vel lehet megitelnl 16/1998. (I[. 11.) AB
hat6rozatl. Ugyanez ahatirozat a kovetkez6t is kimondta: Eqirt egyes risiletek hiirya ellendre ,PP,igy,
nint aq tissT,es wsTfetsqabdlt beturtdsdnak dacdra lehet aq efdrds ,,miltdnltalan" aagl ,,igarydgtalan", ouagy
,,nem tisrylessiges". A tisztess6ges eljlrils kovetelm6nye a hat6sigi iigyek int6z6se sor6n tehit
tulmutat az eliilrds legalit6sin. Az Alaptorv6ny )OilV. cikke 6rv6nyesiil6s6hez nem elegend6,ha a
hat6s6gok betattjik az i.J,gy elint6z6s6re iiryado anyagS 6s elj6r6si iogszabillyokat, hanem
sziiks6ges az is, hogy mind az egyedi tigyint6z6s, mtnd az arta irinyad6 iogszabillyok segits6k az
iigyf6li j ogok 6rv6nyesiil6s6t.
3. Az Alaptorv6ny II. cikke alapiS,n minden embernek uelesiiiletettjoga uail a<dletheids aierubei
mdltdsdghoi, anelyektdl senkit nem lehet tinkiryenn rnegfosTlani. Az embed m6lt6s6g az emberi 6lettel
eleve egytitt jfuo mn6s6g, amely oszthatatlan 6s korl6tozhatatTan, s ez6fi minden emberre n6zve
egyenl6. Az egyenl6 m6lt6s6ghozval6)ogaz 6lethez val6 joggal egys6gben aztbiztosiga, hogy ne

lehessen emberi 6letek 6rt6ke kozott jogilag ktilonbs6get tenni. Embed m6lt6s6ga 6s 6lete
mindenkinek 6dntheteden, aki ember, fiiggedeniil frzikai 6s szellemi fejletts6g6t6l, illetve
6llapotit6l,6s att6l is, hogy emberi lehet5s6g6b6l mennyit val6sitott meg, 6s mi6rt annyit. Az
Alaptorv6ny I. cikk (1) bekezd6se alapjin az EN{BER s6rthetetlen 6s elidegenithetetlen alapvet6
jogait tiszteletben kell tartani, v6delmtik az 6l7am els5rendfi kotelezetts6ge.
Az Alkotminybros6,g az ember 6let6t 6s m6lt6s6g6t egys6gben szeml6lte, ami azt jelenti,
nem v6laszthat6k ktlon az ember tirsadalmi 6s biol6grai dtmenzioiilhoz fizhet6 jogok. Az emberi
m6lt6s6ghoz f1z6d6 jogaz alkotm6nybr6siggyakoiatilban nem a szem6ly szubjektum6t6l fiigg6
m6lt6sig6rzethez kapcsol5dott, hanem azt ielentette, hogy a jog az lletet az emberi min6s6ggel
egyiitt ismeri el, 6s kapcsol ahhoz elidegenithetetlen jogokat. AqAlkotmirybinisdg sqgint aqenberi
ndltdsdghoqual6 jog a termisTgtes s7,emdfiek aatondni$dt jelenti, aqtinrcndelkeiuiiknek egy ol1an, mindenki
mds rendelkeqise aldl kiuont maga aan, anelnilfogaa aq ember alan1 marad, s nem adlhat es4ktiTp uagt
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tdrgyd. A m6lt6s6ghoz val6 jognak ez a felfogl,sa kiilonbozteti meg az embert a jogi szem6lyekt6l,
amelyek teljesen szabllyozis z16 vonhat6k, nincs 6dnthetetlen l6nyegiik.
Az Alkotminybirosl.gmdt az egyik els6, 1990-ben hozott dont6s6ben kimondta, hogy az

emberi m6lt6s6ghoz val6 iog 6ltal6nos szem6lyis6gi jog, amelynek egyes fontos eleme az
ontendelkez€s szabadsilga, az tinrendelkeqdsheq uald jog. Ugyanebben a hatlrozatban hivta fel a
figyelmet
Alkotrn6nybir6s6g, hogy az onrendelkez6si jog - mint az cisszes ktlonos
^t^jog
^z
szem6lyis6gi
egy6n atton6mi6jit, az egy6ni dont6s szabadsS,gilt v6di. Az
^z
Alkotm6nybr6s6,,g 2000-ben foglalkozott el5szor az egesryigiigyi tinrendelkeqisi jogk&d6.skcir6vel, a
betegek jogainak tartalmival a beteg oruendelkezlst jogit pedig krilonos szem6lyis6gi jogk6nt
vezetett le az Alkotm6ny szoveg6b6l. Az Alaptorv6ny kiilon nem nevesiti a betegek jogait, de
ezek a speci6lis jogositv6nyok - 6llispontom szerint tov6bbra is - levezethet6ek az embei
m6lt6sdghoz va,l6 jogb6l, 6s az onrendelkez6si jogb5l. A betegek jogainak fokozott illlami v6delmi
kotelezetts6gekb6l ad6d6 egyes alanyi jogokat torv6nyi szinten rogzitett6k az Fijw. betegjogi
katal6gusa nevesiti a beteg emberi m6lt5s6ghoz val6 jogit, t6j6koztat6s6hoz val6 jogdt,
onrendelke z 6.sr j o git, 6 s a gy6gyin t6z et elhagy ilsinak j o g6t.
A betegjogi jogv6delmi rendszer kozpontj6b^n egesisdgiigyi iinrendelkeTgsi jog bi71lositdsa,
^z
valamint az ,,informed consent", azaz a ti\lkozott beleegyez6s elve 611, ennek megfelel6en sz6les
korri alkotm6nyos v6delemben r6szesiil a szabad, tijlkozott 6s felel6ss6gteljes dont6ste k6pes
ember saj6t teste 6s sorsa feletti rendelkez6si joga. Az Alkotmdnybfuosig 36/2000. (X. 27.) AB
hatfuozatiban kifejtett 6ll6spontja szerint aq egisryigiigti elldtds sonin s4iiksdges beauatko$sokba aald
annak uissTauta$tdsa a rymifii:dgi jogok gakor/dsdnil eladlas7lhatailan. Szdmos kor6bbi
ombudsmani jelent6s kiemeli, hogy a beteg, eg6szs6gtigyi ell6t6"sra szorul6 szem6lyek e hefirytiikndl
beleegyeids, illetue

kisiolgiltatott - nerr, egy esetben ,,al6rendelt" - helyzetben vannak az eg6.szs6.gigyi
int6zm6nyekkel szembery igy jogaik kiilonosen s6riil6kenyek. Mindebb6l kovetkez6en az 6llamt6l
nemcsak az eglszsl.grigyi int6zm6nyrendszer fenntatt6sa 6s mfikodtet6se v6rhat6 el, hanem
alkotm6nyos kotelezetts6ge kiterjed aiegesqsdgiigyi elldtdsra s4orald srymdfiek alapuetdjogai aidelmire.
A k6t 6vtizedes alkotm6nybrtosdgs gyakorlat alapiiln iilami szemszogb6l lltezrk az
alapjogoknak egy objektiu intdryniryuidelmi oldala: az egy6n szubjektiv (alanyi) joginakbiztositilsival,
v6delm6vel, 6rv6nyesiil6s6vel osszeftrgg6 t6gabb 6rtelemben vett pozitiv illalrli kotelezetts6geket
osszefoglal6an objektiu dllani intiryniryuddelmi kiiteleTgfisdgnek nevezziik. Az objektiv
tnt6zm6nyv6delmi kotelezetts6g a negattv 6s pozrav 611ami kotelezetts6gekhez k6pest
komplementer )ellegri, vagyis felt6telezi a szubjektiv jog megl6t6t. L6nyeges azt is leszogezni, hogy
egy6n oldal6n alanyi
az 611ami tntlzmlnyv6delrni kotelezetts6g tipikusan nem keletkeztet
^z
toretlen 6s
jogokat, 6s az egy6n t6sz1r6l nem is k6nyszerithet6 ki. Az Alkotminybtosilg
6ll6spontom szednt tov6bbra is ir6nyad6 meg6l7apit6sa szerint az 6l7am ftsz6r6l gatanci6lis
feladatat el76t6.sdhoz sziiks6ges, hogy az egyes alanyi alapjogok btztositisa mellett az azokal
kapcsolatos 6rt6keket 6s 6lethelyzeteket nemcsak onmagukbafl, az egyes egyedi ig6nyekhez
kapcsol6d6an v6die, hanem a tobbi alapjoggal osszeftigg6sben kezelje. Az rnt6zm6nyv6detmi
kotelezetts6gnek a testtilet szerint az alapjogokhoz kapcsol6d6 6rt6kekre is ki kell terjednie. Az
Alkotm6nybros6g megdllapitott^ azt is, hogy az 6lew6.delmi kotelezetts6g - bfu az alaptowlny
kiilcin nem nevesi:d - azonban a korilbbi Alkotm6ny 8. S (1) bekezd6s6nek 6s az 54. $ (1)
bekezd6s6nek egyiittes 6rtelmez6,s6b6l kovetkezik. Ai dllan elsdrendii ds alapuetd fontosstigti
kdtekTgttsige aq enberi dlet addelne: nemctak egyedi s{nten, hanern dltaldban a4 emberi dlem ds ldtfelilnleket
kell addenie. Az dllam objektiv 6lew6delmi kotelezetts6ge az .illaptorw6ny I. cikk (1) bekezd6s6nek,
illetve a II. cikk6nek egytittes 6rtelmez6s6b6l tov6bbta is levezethet6.

fogua

eleue

joga aan a testi ds lelki
,gttryryhr<, tovdbb| a Q) bekezd6s rogziti, hogy ezt a iogot Magyarorsz6g - tobbek kozott - a a<
egetryigiigyi elldttls megsTgruerysiuel segltt el6. Az Alkotminybfuosl,g meg|lTapitotta, hogy
^z
emberi m6lt5s6g
Alaptorv6ny rendelkez6sei alapiiln is
eg6.szs6ghez val6 iog
^z
^z
sirthetetlens6g6b6l vezethet6 le, ez\rt az erre vonatkoz6 kot6bbi 6telmez6s6t fenntarthat6nak

4. Az Alaptorv6ny XX. cikk (1) bekezd6se alapj6n

mindenkinek
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nyilv6nitotta. Meg6llapitotta tov6bb6, hogy ,,Az eglszslghez valo alanytiog az egy6n testi 6s lelki
embet eg6szs6g6nek meg6ru6s1te szolgil." Bit , az
integrit6s6t v6di, s mint ilyen
^z
AkJtm6nybuosigl.ntirozata itt csak az illlamot emliti, azotban az onkorminyzatt hat6skorben
eldontend6 k6rd6iek szempontj6b6l a kozhatalmat gyakotl6 szerv ^z onkorm6nyz^t, igy ezekben
a k6rd6sekben az Alkotmiltybftosilgmegilltapit6sa az cinkotmdnyzatokta is kiterjed.
Az Alkotmilnybrosdg az Llaptow6ny XX. cikk (1) bekezd6s6t az eg6szs6.ghez val6 iog
alanyt oldai6nak, oig u (2) bekezd6s6t az objektiv, tnt1zm6nyv6delmi oldal6nak tekinti. A
3132/2013.$/IL 2.) AB hat|rozat kimondja, hogy ,,az eg|szs|qiigyi e[6t6tendszet megszervez6se
6s annak eg6szs6gbiztosit6s it16n tort6n6 fnanszttozisa az 6llamnak az .Llaptorv6ny )O(. cild< (2)
bekezd6s6ben - a kor6bbi Alkotm6ny 70/D. \ (2) bekezd6s6hez hasonl6 m6don - togzitett
objektiv, tnt6zm6nyv6dekni kotelezetts6ge. Az "eg6szs6gtigyi ellit6sok rnegszetvez6se" (...) az
6llamnak azt a kotelezetts6g6t foglalja magiban, hogy mrikod5k6pes, hat6kony 6s biztons6gos
rendszert alakitson ki. Abban azonban, hogy ezt milyen m6dszerrel 6s hogyan, milyen
szabilyokkal val6sitja meg, sz6les kotff szabadsiga van."
Az Alaptorv6ny XX. cikk6nek indokol6sa szerint: ,,a 16 eg6szs6gi illapot meg6rz6se
mindenki szimira sztiks6ges az emberhez m6lt6 6s tev6keny 6lethez. Mivel az eg6szs6g negativ
6llam kor6n ki\rtil es6 t6nyez6re otoklott
befoly6sol6sa sz6mos, a t6rsadalom 6s
^z
nrlajdons6g ok, ifuvinyok, balesetek stb. - is visszavezethet6, ebben a korben a szabillyoz6si 6s - a
mindenkod lehet6s6gek fiiggv6ny6ben tendelkeztiste 6116 ^ny^g eszkozokkel el6rhet6
eg6szs6gv6delmet t6zi ki c6lul."

A,

ngy 6rdem6ben

Az OTH 6s az orszdgos tisztif6orvosi feladatok6t felel6s helyettes dllamtitkir
feladatai

Amint

a helyettes 6llamtitk6r villasziban r6mutatott, a iogszab|lyr

^t^
v6ltoz6sok voltak

kornyezetben

az elr.rl(.lt id6szakban. L6nyeg6ben azonban villtozatfan maradt az az
ielent6s
hat6s6gi 6sigazgatasi tv. 1. $ (1) bekezd6s6ben rogzit:
amelyet
azFij.
illlamifeladat,
,,A ktirygisryigiigyi, a jdrudrytiigyi, ai egesry6gfy'les{dsi, aq egesTsigiigyi igaTgatdsi teuikenlsdgek
irinjtitdsa, koordindldsa is feliigyelete, ualamint aq egdszsigtigyi elldtds feligyelete dllami feladat,
amelyet az egdszs{gigyi dllamigazgatdsi szeru ldt e1."
A tov6bbiakban az eglszslgiigyi 6llamigazgat6.si szerv feladatait a torv6ny 2. S (1)
bekezd6se sorolja fel, igy tobbek kozott ,yLz egdszsdstigyi dllamigazgatdsi szen feltigyeletet
gyakotol az orszdg kdzegdszsdgtigyi-jdtvdnyngyi felett. Ennek keretdben tiibbek
koititt elknd@ a kt;rygesryigiigyi sqabnlok indryuiilisit ris u,igrehE/a a kiiltin jogsqabdfiokban hatdskiircbe
utahfeladatokat. Majd a torv6ny 3. $ paragrafus6ban r6szletezi az eglszsl.gltgyi illamtgazgatist szew
n6peg6szs 6gtigyi tev6kenys 6ge keret6ben elv6 gz end6 feladatokat, igy:
Q uirygilja, ai4sgiltay'a, el/en6@, elenTj is nltiludnossdgra borya a lakossdg tsttgrg, tillapotdnak
alakuldsdt ds aq aT! uesqdfyeTlet1, befofidnlf telepiildsi, lakdhefii ds tdrsadalmi kiirryteTgt f{kai, kdmiai,
b i o ldgi ai ds p s { cb o s 4o ci ri li s ti r17 $i n e k d IIap o t ti t,
ab) q egesrydgkdmsitti hatdsok megsTiintetdse, illetue csiikkentise, a kdmsodds negelfi{se drdekdben
kdzegdszsdgfigyt, jdndnyngyi 6s egdszsdgvddelmi progtamokat kezdemdnyez, illetve
vdgez,
t) tudomdnlosan megalapoTya a< egesqsigiigyi ktiuetelmdryteket, a< egesqsdgiigli sryrupontbdl
negengedhetd drtdkeket, hatdrdrtdkeket, aq egesisdgkdmsitd kockdqat csiikkentdsdnek mddoqatait, amelek
beturtdsa, illetue drudryesiilise lehetdvd tes{ a ktirnleryti drtalmak tis a7 egisryigkdrosoddsok kialakaldsdnak
negel64dsdt,fokoq7a aqemberi s7,erueryt te/esit6- ds uddekeqdkepesseget, bi7\osiy'a aqegydn, a ki)4iissdg ds aqutdd
nenTgddk qauartalan nsil, sTglleni ds ps{chosqocidlisfejlfidi:dnek kArryerytifeltiteleit;
d) tisTltin41 ds sqakmailag tdnogatla a ki)1egesryigiigyi drtalnak megeld(sit sqolgild - a<
dllanpolgirok tindlld diintdsdt segztd koTggdsrydgiigyi informdcidn alapulf - tudatos is aktia magatartds
e

tdrcadalmi miretii kialakitdsdt.

t9

A

385/2016. I(orm6nytendelet

1. S (1)

feladatkiireiuel iiss4efiigitben aqdllambiqlartdsnil s4lld 20/

e sqgruek nipegesryigiigyi
tiirvdry @ toudbbiakban: Aht.) 9. $

bekezd6se szerint,

l. iui CXCV.

fl-i) pon/dban meghahiroqott, ualamint a tdndnyessdgi 6s szakszedisdgi ellendrzdsi hatdskdtdket
az egdszsdgtigydtt felelfis minisztet gyakotolja. A minisztet hatdsktirei gyakoddsdhoz
sziiksdges ddntisek szal<mai elfikdszitdsdben az orszdgos tisztiffiorvos kcizremiikddik,
ezen feltil a minis{er sqakmai inirythdm keretdben a kormdnlhiualalok fu a kormdrythiuatal ndpegesryigiigyi
feladatktirdben e!'dni jdrdsi hiuatalai a srykmaifeladatelldtdt nrdn a4orsTigos tisztif6otvos dltal kiadott
szakmai eljdrdsrcndeknek, rttmutat6knak 6s elui dlldsfoglaldsoknak megfelelfien,
valamint a kiadott iratmintdk alapjdn udgTlk aiellenflrydseiket ds sqakmai teudkerysdgiiket.1385/2016.
I(otm6nyrendelet 1. S (3) d)l
Sziiks6gesnek tartom kiemelni m€ga legut6bb hivatkozott 385/2016.I(orm6nyrendelet 8.
$ (1) bekezd6s6t, amely t6szben azokat a szakmat feladatokat rogzia, amelyek eset6n a I(otm6ny
eg6szs6gtigyi illlamigazgatisi szervk6nt az orszigos tisztif6orvost jeloli lri. Ugyanezen logszablly
10. S (1) bekezd6s da) 6s db) pontjaiban a I(orm6ny eg6.szs6,giigyi 6llamigazgatdsi szervkltt az
orsz6gos tisztif6orvos 6s a korminyhivatal hat6skor6be utaljaaz Et. torv6ny 123. S (1) bekezd6s
a) pontja 6s (2) bekezd6s6ben, 6s 143. $-6ban meghatirozott feladatokat: ,,,4q ege:rydgtigyi
siolgiltahlk ds ai egetrydgiigyi sTolgiltatdsok tekintetdben a< affa k/elt;h egisrydgiigi dllamigaryatdsi sryra

hatilsdgi szakmai feliigyeletet gyakoroL A

hatdsdgi srykfeliigyelet keretdben

dllamigaTgatdsi sTerafeladata aqegesryigiigyi dgayati jogsTabdfiok dntdrytesiildsdnek elkn6@sa

ai

eges4sdgiigyi

[Eii. to. 123. S

(1) a), (2)l

Valamint: ,,.4iege:rydgiigy s7,erueyisduel ds irdrytitdsdual kapcsolatosfeladatok elldtlikidrt, ualamint a7
eTgkket iixiefiiggd jogok gyakorldsddrt ds kA*kTgttsdgek teljesitdddrt aald feleldssdg - a< e tiirvdnlben
foglaltaknak megt'eklden - aqOrs4igyilldst, a Konndnltt, a minis4:ert, a4egesrydgiigyi dllamigaryatdsi s<€ruet, a
befii tinkorrntirytlttokat, aq eges1sigiigyi s4olgiltatdk toadbbi fennturtdil ai egi:isdgbiT\oshdsi sT,eraeket,
aalamint a tdrsegi egesrydgsTgraeydsi dlknigaTgatdsi tT,entet terheli." pii' tv.143. $]
a helyettes illamtttkdr ts v6lasz6ban kit6rt - a
A szakfeliigyelet fogalmit - ahogyarl
^rt^
rogzii. A rendelet 3. S (1) bekezd6s6ben
1.
d)
pontja
szakfeltigyeletr6l sz6l6 EMMI rendelet
S
fejti ki, hogy ai eges1sigiigyi siolgiltatrlkkal, qolgiltatdnkkal tissryfilgisben a sqakfeliigyeletet al orsTigos
tisTfiflortos ds a ndpegesrydgiigyi fetadatktiriikben eljdnl jdudroi ds megyei kormtirythiuatalok a siakfeliigyeldk
ktiiremilktidisduel tdfuk el. Az orszdsos tisztif5orvos a szakfeliigyeleti rendszer uinyitilsa ketet6ben
tobbek kozott koordin6lja a szakfeliigyet6k mrikod6s6t, trinyitla a szakfeliigyel5k tev6kenys6g6t.
t6. S (1) c)-d)l
Mindebbdt ktiuetkeTflen a7 orsligos tis4ifdoraosi feladank rdsidt kdpeTl jelenkg is a batdsdgi sTakmai
sre n d n egh a tdm 4i s a, Ile n dtry t e.
fe Iiigy h t, i Ile tue a s 7a km ai lj ini
A helyettes illlamatkir 6ltal bemutatott 6ves ellen6rz6si munkatervek maidnem
mindegyike tartalmazta az infekci6kontroll tev6kenys6g illetve az eglszslgfigyi intlzmlnyekben a
k6zhigi6n6s gyakorlat felm6r6s6t, 201.6-ban kifejezetten az eg6szs6.gigyi ell6t6ssal osszefigg5
fert6zesek 6s antimikrobi6lis reziszterciavisszaszotit6sa 6tdek6ben aktiv k6rh6zak indik6tor alapri
korhdzbtgj6n6s akci6ellen6rz1s6t, vagy 2074-ben az NNRS kotelez6 ielent6sekkel kapcsolatos
j

e

e

e

elent6si f;gyelem vtzsg6,latdt.

Anltpontom sqiint aq ellendrTdsi teruek kialakittisa sonin, aq daes ellerufi@si tervek adgrehaltdsa,
aalamint a ninisTler siakrnai dtintdseinek elfikds{tdse sonin kieneltjelentdsdgtfeladata a4orsligos tisTltffionosi,
erdforrdsokat fordit q dllan e feladatok
feladatokat eltAi heltettes tillamtitktirnak, hrgy milen aryagi
e/ldtdsdra.

Ezt

timaszti6k al6

Szab1lyzatS,r6t

Orsz6gos Tisztif6orvosi Hivatal Szewezett 6s Mrikod6si
$I.24.) EMMI utasit6s 3.2. c) pont,a ts: ATOTH kii4ipirdryitd

^z
sz6l6 29/201,6.

signkint a4irtirytitdsa alti tartoTri o,rs$gos intiietekfetett a kduetkeqd irdryitdsi jogositudnlokat gtakorolja; a
slakmai feladatok vdgtehajtdsdhoz sziiksdges pdnztigyi feltitelek szetvezese' inlnyitdsa
6s ellendtzise.
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Az OTH hatisktire
A fenti hivatkozott jogszabdlyok 6s a beadvinyozo illtalis hivatkozott EiiNI tendelet 11. $
(1) bekezd6se 2077.6ptiJis 1-16t m.gel6z6en tartalmazta z ANTSZ Orsz6gos Tisztif5orvosi
Hivatal - mint :r:inyit6 szerv * az eg6.szs6.gpgyi szolgilltat6k infekci6konttollal kapcsolatos
kotelezetts6geinek, az infekci6kontroll-minimumok btztositilsinak 6s mrikod6s6nek rendszeres
ellen6rz6si kotelezetts6g6t. A hat6lyos szoveg alapjin ez tovdbbra is nem csak lehet6s,ige, hanem
i

o gs z

ab 6ly 6ltal r o gzitett ko telez

et

ts 6ge az o t s z 69o s tis z tif6 orvo s nak.

sqolgiltatdk e rendelet sT,einti infekcidkontrollal kapcsolatos kiiteleTgttsdgeit, a4
,,Aq
infekddkontmll-minimumok biqlositisrit ds mfrkiiddsdt aq orcTrigos tisqtffioraos, ualamint a ndpegesrydgiigyi
feladatkdrdben eljini fdudmsi es megyei kormdnlhiuatal is a fiudmsi ds megyei kormdryhiuatal nipegesryigiigyi
feladatkdriben eldni jdrdsi hiaatala (a touibbiakban egyiitt: egesrydgiigi dllamigaqgatdsi s7,eru), illetue a4
egesrydgiigti sqolgiltatdk siakfeltigeletit elldtd sryraek tendszeresen ellendtzik.
Ahogyan azt ahelyettes 6llamtitk6r megkeres6semre adottvilasziban rcgzitette, a<ors4igos
s{nt aq ellendrryndd teriiletek meghatdro4istin till elemS, drtdkeli aq ellenil@sek eredminleit, illetue sTiiksig
sqgi n t j aaas lato t tesq in ti 7ke disre.
egesqsdgiigyi

Fentiek alapjdn megdllapitom, hogy az elsd hdrcm beadvdnyra adott vdlaszban az
OTI{ hatdskcirdnek hidnyit megdllapit6 kitdtel megalapozatlan.

A beielent6s ktiz6rdekiis6ge
A bejelent6s koz6rdekfis6g6nek vizsg6latakor 6ll6spontom szerint az orszigos
tisztif6orvos t6vesen hivatkozott a beadvinyban felsorolt esetek egyedi p^n^sz min5s6g6re, 6s e
tekintetben t6vesen hivta fel villaszlevellben az AJB-7891/2072. szimri jelent6st.
Ahogyan a hivatkozott jelent6sben, rigy itt is sztks6gesnek tartom felhivni a Pkbt.
vonatkoz6 rendelkez6seit.

A Pkbt. 1. S (2) bekezd6se

szerint a palnLasz olyan k6relem, amely egy6ni jog- vagy
6rdeks6telem megszrintet6s6re ir6n1'u1, 6s elint6z6se nem tartozik m6s - igy kiilonosen bfu6sigi,
kozrgazgatdsi - elj6ris hatillya al6. A p^fl^sz javaslatot rs tartalmazhat.
A Pkbt. 1. S (3) bekezd6se alapjin a k6z6tdekii bejelentds olyan konilm6nyte hivja fel a
figyelmet, amelynek owosl6sa vagy megsztntet6se a kozoss6g vagy az eg6.sz titsadalom 6rdek6t
szolgdlia. A koz6rdekfi bejelent6s javaslatot is tartalmazhat.
A hivatkozott jelent6s a kornyezetv6delmi, term6szetv6delmi 6s vizrigyi feliigyel5s6gek
pataszkezel6si gyakorlat6t tekintette 6t. A vizsgilat eredm6nyeklnt 1<ralzol6dott a feliigyel5s6g
t6ves gyakorlata, amely sorin az 6rintett kotnyezetv6delmi iigyekben - pl. egy6ni p^fi^sz
^
szomsz6dban szabllytalanul 6getett hullad6k okozta b$z
egyedi panaszokat azok
^z
kornyezetv6delmi elem6nek a kozoss6g 6rdek6ben 6116 szintet is 6rinti mivolta miatt koz6rdekri
beielent6sekk6nt kezelte.

I(6ts6gtelen ugyanakkor, hogy panasz 6s koz6rdekri bejelent6s elhatirol6sa m6g az
^
ombudsmani gyakodat sor6n is gyakran problematikus, krilonosen akkor, amikor egy egy6ni
jogs6relem orvosl6sa ir6nti ig6ny a kozoss6g 6rdek6ben il16 koriikn6nyeket ts tart^Lrrr^z, ahogyan
ere a helyettes 6llamtitk6r is utalt villasziban.
A beadvinyok panaszk6nt vagy koz6rdekfi bejelent6sk6nt val6 esetenk6nti t6ves
besorolisa azonban mindaddig nem okoz probl6m6t, amig maga a beadvdny a vizsgillatta
hat6skorrel rendelkez5 szervhez meg6rkezik.
A TASZ beadvinyat kifejezetten tartalmaztik a koz6rdekris6gre val6 figyelemfelhivist,
fiiggedeniil att6l, hogy a beadvinyok a k6rt int6zked6sek sziiks6ges s6.g6t aliltimasztand6 egyedi
esetek felsorol6s6t tartaknaztik 6s a vizsgilafta hatiskorrel rendelkez6 szewhez is meg6rkeztek.
A k6rhdzi fert6z6sek csokkent6se, megsziintet6se 6rdek6ben szriks6ges int6zked6sek
v€.grehajtdsa 6ll6spontom szerint minden k6ts6get l<tzit6an az eg6.sz tirsadalom 6rdek6t szolgilljdk,
fiiggedentil att6l, hogy a konkr6t int6zked6sek kozvetlenil az orszigos tisztif6orvos hat6skor6be
tartoztakftartoztak-e, illetve hogy a bejelent6sekben szerepl6 esetek 6ltal meghatdrozott
id6szakban az adott fert6z6.s - a jelent6si fegyelem bizonytalans6ga fi.iggv6ny6ben - halmozottan
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fordult el6, avagy sem. ATorsTigos tis{fiorvos hatdtkdrenek,feladatainakjogsTabnfiok liltal meghatlirl<ltt
ktirinek dttekintisdt ktiaetden megtillapiton, hogy n TASZ kAVirdekli bg/ekntdseinek aiisgilata sonin minden
esetben lehetdsdge lett uolna hatdsdgi sTakmai feliigyeleti, illetae a srykmai eljdrdsrend ellendrrysdre iniryuld
i n td 7k d du k, u agt e ry kre ini ryt u ld i n td qke d dsi j a ua s Ia t m egtdt e ld re.
Az orsz6gos tisztif6orvosi feladatok ell6tis66rt felel6s helyettes 6llamtitk6rnak ^z
tilnyitS,sa al6 tartoz6 orsz6gos int6zetek szakrnai feladatainak v6grehajt6s6hoz sziiks6ges p6nziigyi
felt6telek, szervez6se, rinyitilsa 6s ellen6tz6se is feladatkor6be tartoz6 k6rd6s [OTH SZMSZ 3. S
(2) .)1. Ebb6l, valamint a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. S (1) bekezd6s6b6l - i. a
miniszter hat6skorei gyakorl6s6hoz sziiks6ges dont6sek szakmai el6k6szit6s6ben az orsz6gos
tisztif6orvos kozremrikodik - 6ll6spontom szednt az kovetkezik, hogy az orszigos int6zetek
szakmai feladatatnak v6grehajt6s6hoz sztiks6ges p6nziigyi felt6telek biztositilsdnak, rendelkezlxe
bocsiti"sinak el6k6szit6se, tervez6se is a feladatainak r6sze.
e

MindeTgk alapjdn negillapitom, hogy o< orsTigos ti:Tlijfioraos elsd hdrom ktiTdrdekfr byelentdsre adott
udlasryiban kialakitott ktiiirdekil bgjelentds ke7,el6 gakorlata, ame! sordn a belelentitben kifo&inh egeqsigiigyi
siolglltatrikat drintfien ki4inllag aq egyedi panasqok dntdrytesithetfsegere Jilkuryih, aqokat a bq'elentdnk
ktfejeTett turtalma ellendre panasTkdnt elutasitotta, sdrtette a jogbiTlonsdgho6 a tis1lessdges hatdsdgi e[dnlshoT
pontosan
f;fr7dd6 alapuetd jogokat. Ebbdl ktiuetkeqden aTismertelett gtakorlat kdiueletten terrndsrytes s7,emdltek
leueTgthetd
mdlhlsdg
aq
ebbdl
megi/letd
egyenlf
embei
a
mindenkit
nem
hatdroibatd,
nagyobb
ctoportjdnak
meg
tinrendelkeTisheTuald jog ds testi ds lelki eges;:dghe4ualdjogali)ssiefiiggdsben uixiassdgot oko1otL
egesrydgiigyi iinrendelkerysi jog is a testi ds /elki
uixlisstig
tekintetdben a4 objektiu dllami intdryndryaddelmi
,Srtrytghr< uald alapjogokkal dssiefiigdsben fenndlld
ki;nhrymdgfenndlldsa negillapithani. A<n<, a jelentissel dintett, aiorsligos tisqlffionorifeladatok elldtdslidrt
felells hefiettes dllamtitkdr dhal iniryitott orsligos intdqgtek syakmai feladatainak udgrehEtdsdho7 qiiksdges
pinTiigyi feltdtekk biqyositdsa
a sltkmai dlldspontok ds draek drvinlesitdse nellett s{ik$gk,ippen dllami
i n td yke di s rzt egtdte Id t j Ie n ti.

Vdgerytiil aq emberi ndltdsdgboq uali

-

jog ai

-

e

Int6zked6sek

A jelent6semben feltilrt alapvet6 jogokkat osszefrigg5 vissz6ss6gok orvosl6sa, illetve
jov5beni bekovetkez6se lehet5s6g6nek megel6z6se 6rdek6ben az A)bt.31. S (1) bekezd6se alapiiln
felk6tem az em b eri fifomis o k n inis qterdt, hogy
e

ak6r ktilon int6zked6s(ek) kezdemlnyez6.slvel - forditson kiemelt figyelmet a
miniszt6rium szeryeinek panasz- 6s koz6rdekri bejelent6s kezel6si gyakorlatira;
a I(orm6ny taganak feladat- 6s hat6skor6t6l szol6 152/2014. (VI. 6.) I(otm.
rendelet 52. S (1) a) 6s Q) b) pontjai alapj6n, az eg€szslgigyl.rt val6 felel6ss6ge
keret6ben tekintse 6t a kozegeszs6gtigyi, a n6peg6.szs6gtgyi feladatokta, ezek
vl.grehaitilsdnak rendszer6re vonatkoz6 iogszab6lyokat, valamint
eg6szs6gfejleszt6si 6s betegs6gmegel6z6si feladatok6rt val6 felel6ss6ge ketet6ben
az orszilgos tisztif6orvosi feladatok ell6tis66rt felel5s helyettes illlamtttkdr 6lJ:al
trinyitott orsz6gos int6zetek szakmar feladatainak vl.grehaitisdhoz sziiks6ges
p6nztgyi felt6teleket.

Budapest, 201
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