
 

Kurzuskód Felelős oktató Elnevezés Kredit Intézmény 

DIP5AGI1 

 

Dr. Ágoston 

István 

Az egészségügyi 

jog és 

határterületei 

1 kredit = 14 óra PTE-ETK 

Tematika-célja: Az egészségügyi jog és határterületei című kurzus célja, hogy megismertesse 

a hallgatókkal az egészségügyi jog speciális területeit, és mindazon 

kapcsolódó jogágak vonatkozó ismeretanyagát, amelyeket szorosan 

kapcsolódnak az egészségügyhöz, ezáltal elősegítve a hallgatók mind 

teljesebb tájékozottságát ezeken a jogterületeken. 

 

A kurzus meghirdetése: 

   Félév:    ősz/tavasz   

 

Jelentkezési határidő: szeptember 30./ február 28. 

 

   Jelentkezés: cím:  PTE ETK Doktori Iskola PhD képzés 

       7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 

 

A kurzust felvevő hallgatók minimális száma:  10 fő 

 

A kurzust felvevő hallgatók maximális száma: 15 fő 
 

Túljelentkezés esetén az elfogadás kritériuma:  
 

Az oktatás időkerete: Kurzus teljes óraszáma: 14 óra 

    Előadások időpontja:  

 

A számonkérés formája:   írásbeli/szóbeli 

 

Utóvizsga/javítóvizsga típusa:  szóbeli 

  

A kurzus elfogadásának kritériumai: a kurzuson való részvétel és a beadandó dolgozat 

megfelelő színvonalon történő elkészítése, határidőre történő beadása és elfogadása 

 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei: Szabályzat szerint 

 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok listája:  

a vonatkozó, hatályos jogszabályok és az órán kiadott előadásvázlatok 

 

A foglalkozások témája és oktatója  

 

A foglalkozások témája felöleli az egészségügyi jog teljes területét és annak munkajogi, 

büntetőjogi, társadalombiztosítási jogi határterületeit. 

 

A téma előadója: Dr. Ágoston István 



 

 

Előadások: 

 

1. óra Az egészségügyi jog alapfogalmainak, Magyarország Alaptörvényének vonatkozó 

részeinek áttekintése 

2. A betegek jogai és érvényesítésük lehetőségei.  

3. A betegek kötelezettségei és az egészségügyi dolgozók jogai. 

4. A pszichiátriai betegek jogai, a pszichiátriai ellátás sajátosságai. 

5. Az egészségügyi ellátórendszer felépítése, működésének szakmai követelményei. Az 

egészségügy irányítása és az állam szerepe. 

6. Az orvostudományi kutatások rendjének szabályai. 

7. Az emberi reprodukcióra irányuló eljárások szabályozása és az abortusz egyes kérdései.  

8. A szerv-, és szövetátültetés egyes kérdései, a halottakkal kapcsolatos rendelkezések. 

9. Az egészségügyi dolgozók felelősségének kérdései. 

10. Az egészségügyi- és a büntetőjog határterületei (büntetőjogi alapfogalmak, foglalkozás 

körében elkövetett veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása). 

11. 10. Az egészségügyi- és a büntetőjog határterületei II. (az egészségügyi beavatkozás és 

kutatás rendje elleni bűncselekmények). 

12. Munkajogi alapismeretek, sajátosságaik az egészségügyben. 

13. Az egészségügyi tevékenység végzésének munkajogi sajátosságai. Az egészségügyi 

szakértői tevékenység. 

14. A társadalombiztosítási jog alapjai. 


