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HÁZIREND HATÁLYA

I. Területi hatály:

Az Újpesti  Egészségügyi  Nonprofit  Kft.  területén,  azaz a járóbeteg ellátási  telephelyeken jelen 
HÁZIREND előírásai  az irányadók.  (vonatkozó jogszabály:  Az egészségügyről  szóló  1997.  évi 
CLIV. törvény, a továbbiakban: Eü.Tv. 6.§ - 34. §-ai).

II. Személyi hatály:

• a HÁZIREND hatálya kiterjed az egészségügyi szolgáltatóval alkalmazotti vagy megbízási 
jogviszonyban álló munkavállalóra,  és más megbízottra, aki a Kft. nevében jár el

• a  HÁZIREND hatálya kiterjed továbbá az egészségügyi szolgáltató által nyújtott bármely 
egészségügyi  ellátást  igénybe  vevő  betegre,  a  beteg  hozzátartozójára  és  bármely,  az 
intézet területére belépő személyre (a továbbiakban: Betegek).

III. TÁRGYI HATÁLY:

A  HÁZIREND az egészségügyről  szóló 1997.  évi CLIV.  törvényben,  valamint a gyógyintézetek 
működési  rendjéről,  illetve  szakmai  vezető  testületéről  szóló  43/2003.(VII.29.)  ESzCsM 
rendeletben előírtak alapján szabályozza:

a. az intézmény belső rendjével összefüggő előírásokat,

b. betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének előírásait,

c. a betegjogi képviselővel való kapcsolat tartás rendjét,

d. a beteg értékeinek megőrzésére vonatkozó szabályokat,

e. a diagnosztikai egységek és a járóbeteg szakellátás házirendjét,

f. a sajtónyilvánosság rendjét.

IV. IDŐBELI HATÁLY:



Az  intézeti  HÁZIREND az  Újpesti  Önkormányzat  képviseletében  eljáró  polgármester 
jóváhagyásával lép hatályba.

Betegek gyógykezelése

Az  egészségügyi  szakdolgozó  által  végezhető  gyógyító  ténykedések  körére  a  vonatkozó 
jogszabály  az irányadó.  Ezt  a munkaköri  leírásban rögzíteni  kell,  a megbízást  a szakdolgozók 
részére írásban is meg kell adni.

A betegek gyógykezelésének tervét a kezelő orvos készíti el, indokolt  esetben a szakrendelést 
vezető  főorvos  ellenőrzi  és  hagyja  jóvá.  Az  olyan  kezelési  eljárásnál,  beavatkozásnál,  ahol  a 
kezelő orvosnak nincs kellő tapasztalata, a felettesnek jelen kell lenni, vagy a beavatkozást el kell 
végeznie.

A gyógykezelési  tervek végrehajtása során szükséges lehet  más szakrendelések (diagnosztika 
illetve terápia) orvosainak, szakdolgozóinak együttműködése.

Amennyiben  a  szükséges  gyógykezelés  az  adott  szakrendelésen  nem biztosítható,  a  beteget 
gyógykezelés elvégzése céljából a progresszív ellátás keretében magasabb szintű ellátó helyre 
kell utalni.

A biztonságos gyógyszerfelírást, rendelést és beadást szervezeti szabályok és eljárások irányítják. 
A felírt vagy rendelt gyógyszerek dokumentálási követelményeit és a szóbeli gyógyszerrendelést a 
hatályos jogszabályok szerint kell alkalmazni.

Veszélyhelyzetek megelőzése

Eredményes fertőzésmegelőző és infectio-kontroll program feltétele, hogy átfogó legyen, figyeljen 
a betegellátásra és a személyzet egészségére egyaránt.

A szakrendelőben biztonságosan  kezelik  a veszélyes  anyagokat  és hulladékokat.  A  veszélyes 
anyagok és hulladékkezelési terv eljárásokat ad

• veszélyes anyagok kezelésére, tárolására és használatára

• veszélyes anyagok és hulladék leltározására

• az anyagok szabályozatlan környezetbe kerülése, a személyzet érintettsége vagy 
más balesetek vizsgálatára és jelentésére



• veszélyes anyagok szakszerű elhelyezésére

• megfelelő  védőfelszerelésről  és  eljárásokról  a  használat,  szabályozatlan 
környezetbe kerülés, személyzet érintettsége esetén

• a dokumentációra, beleértve minden hozzájárulást, engedélyt vagy más szabályozó 
követelményeket

• veszélyes anyagok és hulladékok szakszerű jelölésére.

A betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai, a betegjogok gyakorlásának módja, a betegek 
kötelezettségei

Mind az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézetnek és alkalmazottainak, mind a betegeknek és 
hozzátartozóiknak tiszteletben kell tartaniuk az Egészségügyi Törvény alapelveit, azok betartásáról 
és érvényesüléséről mindkét fél gondoskodni köteles.

Betegek kötelezettségei (Eü.Tv.26. § - 27. §.)

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre 
vonatkozó jogszabályokat és az intézményi rendet. 

A beteg köteles az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei 
szerint az alábbiak szerint együttműködni:

• tájékoztatni  őket  mindarról,  mely szükséges a kórisme megállapításához,  így különösen 
minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény 
szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,

• tájékoztatni őket mindarról az adatról,  tényről  és körülményről,  ami jelen panaszaival és 
megbetegedésével  kapcsolatosan  általa  ismert,  különös  tekintettel  az  eddig  elvégzett 
és/vagy jelenleg is folyamatban lévő vizsgálatokról, beavatkozásokról és gyógykezelésről,

• a  személyét  érintő  fertőző  betegségekről  és  a  foglalkozás  végzését  kizáró 
megbetegedésekről és állapotokról tájékoztatást adni,

• egészségügyi ellátását érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról tájékoztatást adni,

• gyógykezelésével kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani,

• a Szakorvosi Rendelőintézet HÁZIREND -jét betartani,

• a jogszabály által előírt térítési díjat megfizetni,



• jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni (személyazonosságát, TAJ 
szám, stb.),

• a betegek és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak 
törvényben foglalt jogait.

Beteg jogai (Eü. Tv. 6. §. - 25. §.)

Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota 
által  indokolt,  megfelelő,  folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli  egészségügyi 
ellátáshoz.  A  betegnek  joga  van  az  állapota  által  szakmailag  indokolt  szintű  egészségügyi 
szolgáltató és a választott orvos egyetértésével az ellátását végző orvos megválasztásához.

A  beteg  megtilthatja,  hogy  a  gyógykezelésének  tényét  vagy  a  gyógykezelésével  kapcsolatos 
egyéb információt  más előtt  feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében,  közeli  hozzátartozója 
(vagy a gondozására köteles személy) kérésére lehet eltekinteni. A súlyos állapotú betegnek joga 
van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon.

A  beteget  megilleti  a  vallási  meggyőződésének  megfelelő  egyházi  személlyel  való  kapcsolat 
tartása és vallása szabad gyakorlásának joga.

A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljeskörű tájékoztatásra:

• egészségi állapotáról

• javasolt vizsgálatokról

• döntési jogáról a javasolt vizsgálatok/beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának 
lehetséges előnyeiről  és kockázatairól  (a beteg írásbeli  nyilatkozatot  tesz beleegyezése 
vagy elutasítása esetén is)

• a vizsgálatok/beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól.

A  beteget  megilleti  az  önrendelkezéshez  való  jog,  mely  kizárólag  törvényben  meghatározott 
esetekben és módon korlátozható az Eü. Törvény 15. §- 19. § szerint.



A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve 
joga  van  ahhoz,  hogy  egészségügyi  adatairól  tájékoztatást  kérjen.  A  beteg  jogosult  a  saját 
egészségügyi  dokumentációjába  betekinteni,  valamint  -  kérésére  -  azokról  saját  költségére 
másolatot kapni.

A Szakrendelőben történő kezeléséről a beteg jogosult ambuláns lapot kapni.

A beteg jogosult az adott betegségével kapcsolatos egészségügyi ellátásának ideje alatt az általa 
meghatározott személyt írásban felhatalmazni a rá vonatkozó egészségügyi dokumentációba való 
betekintésre, illetve arra, hogy azokról költségtérítés ellenében másolatot készíttessen. 

A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában résztvevő személyek az ellátása során 
tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat 
bizalmasan kezeljék.

Az ellátás visszautasításának joga

Az egyes  egészségügyi  ellátások  visszautasításának  részletes  szabályait  a  117/1998.  (VI.16.) 
Korm. rendelet tartalmazza.

A betegek jogainak érvényesítési rendje (Eü. Tv. 28. § - 34. §)

• A beteg jogosult megismerni a Szakorvosi Rendelőintézet HÁZIREND-jét.

• A beteg jogosult  az egészségügyi  ellátásával  kapcsolatban az egészségügyi  szolgáltató 
ügyfélszolgálatán  panaszt  tenni  szóban  vagy  írásban.  A  szóbeli  panaszról  az 
ügyfélszolgálat feljegyzést készít, melyet a panaszos ügyféllel (beteggel) aláírat. 

• Panasz  beadvány  esetén  a  főigazgató  az  orvosigazgató  bevonásával  kivizsgáltatja  a 
panaszos beadványban foglaltakat. Az adott szakrendelés vezető főorvosa, a kezelőorvos 
igazoló jelentése alapján haladéktalanul, írásban jelentést tesz az orvosigazgató felé, aki a 
benyújtott  panaszt  köteles  kivizsgálni,  és  ennek  eredményéről  a  főigazgatót  írásban 
tájékoztatni.

• A panasz  ügyeket  az  ügyfélszolgálat  köteles  nyilvántartani.  A  panasszal,  illetve  annak 
kivizsgálásával összefüggő iratokat 5 évig meg kell őrizni.

• Különösen  bonyolult,  nehéz  megítélésű,  továbbá  a  peres  vagy  peren  kívüli  külső 
megkeresések,  panaszok  kivizsgálásánál  a  Kft.  jogi  képviselője  is  közreműködik.  Ilyen 



esetekben az ügy valamennyi  iratát,  a szolgálati  út  betartásával  az ügyvezető igazgató 
részére kell felterjeszteni.

A betegjogi képviselővel való kapcsolattartás rendje

A Beteg jogosult - fentiek mellett vagy azok helyett - panaszával az ÁNTSZ által foglalkoztatott 
betegjogi képviselőhöz fordulni, aki a törvényben előírt módon köteles eljárni. A betegjogi képviselő 
fogadó órája a Kft. székhelyén, illetve a telephelyein kifüggesztett tájékoztatón olvasható.

SZAKRENDELŐ HÁZIRENDJE

Minden  betegnek  joga  van  egészségi  állapotának  megfelelő  szintű,  szakmailag  indokolt, 
folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz a jogszabályban 
meghatározott keretek között.

Jogosult  az  érintett  orvos  egyetértésével  az  ellátást  végző  orvos  megválasztásához.  A  Beteg 
jogosult  teljeskörű  és  személyre  szabott  egészségügyi  tájékoztatásra,  saját  egészségügyi 
dokumentációjának megismerésére, valamint kérésére erről - saját költségére - másolatot kapni.

A Szakorvosi Rendelőintézet  dolgozói a Betegek mielőbbi teljes gyógyulása érdekében végzett 
munkájukat hivatásukból adódó meggyőződésből végzik, ezért anyagi juttatást, más előnyt nem 
várnak el!

A  Szakrendelő  munkanapokon  reggel  6,30  órától  este  20  óráig  tart  nyitva.  Az  egyes 
szakrendelésekről a földszinten (a liftek mellett) elhelyezett tábláról informálódhatnak. A rendelési 
idők és változások az ajtókon elhelyezve láthatók. Az arra rászorulók részére elsősegélynyújtás és 
sürgősségi ellátás várakozás nélkül történik a szakrendeléseken.

A  Betegek  orvosi  ellátás  előtt  -  előjegyés  céljából  -  TAJ  kártyával,  és  ha  van,  beutalóval 
jelentkezzenek  regisztrációra  az  aulában  lévő  recepciós  pultnál.  Egyes  szakrendeléseken  a 
betegfogadás előjegyzés alapján - telefonon vagy személyesen - történik. 

Kérjük  a  Betegeket,  legyenek  tekintettel  arra,  hogy  az  orvosi,  diagnosztikai  vizsgálatok  és 
kezelések  időigényesek,  ezért  -  az akut  esetek kivételével  -  a  rendelés  befejezése  előtt  kellő 
időben jelentkezzenek ellátás céljából.



A Rendelőintézet  területére  behozott  értékekért  nem  vállalunk  felelősséget,  ennek  védelméről 
mindenki  maga  gondoskodik.  Az  intézet  csak  a  ruhatárban  elhelyezett  tárgyakért  vállal 
felelősséget.

 Dohányzási tilalom
A nemdohányzók  védelméről  és  a  dohánytermékek  fogyasztásának,  forgalmazásának  egyes 
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezése alapján  az intézmény egész területén 
és az intézmény bejáratától számított 5 (öt) méteres körzetben TILOS A DOHÁNYZÁS! 
A  tilalom megszegése  esetén -  a  jogszabály  rendelkezése  szerint  –  az  intézmény által  arra 
feljogosított személy a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt a jogsértés haladéktalan 
befejezésére köteles felhívni. Ennek eredménytelensége esetén az érintett személyt felszólítja az 
intézmény  elhagyására,  illetőleg  hatósági  eljárás  lefolytatását  kezdeményezi  a  jogsértővel 
szemben. Az eljáró hatóság a jogsértővel szemben egészségvédelmi bírságot szab ki.
A fent leírt dohányzási tilalom valamennyi az intézmény területén tartózkodó személyre (dolgozó, 
beteg, hozzátartozó, egyéb személyek, stb.) vonatkozik. ”

Szeszesital és drog fogyasztása, valamint szerencsejáték tilos!

A  váróteremben  és  a  folyosókon  mindenki  legyen  tekintettel  arra,  hogy  magatartásával, 
viselkedésével ne zavarja a rendeléseket, a várakozók nyugalmát és a Betegek gyógyítását.

A Betegek a rendelők helyiségeibe csak a személyzet hívására és engedélyével léphetnek be, az 
ott folyó munkát kopogtatással - sürgősségi eseteket kivéve - ne zavarják!

Audiovizuális  eszközök használata,  hallgatása  a  Betegek és  személyzet  zavarása nélkül  csak 
fülhallgatóval engedélyezett!

Rend  és  tisztaság  szabályait  a  Szakrendelő  összes  helyiségében  be  kell  tartani.  Hulladékot 
eldobálni tilos, azt csak a hulladéktárolóban lehet elhelyezni!

A  Rendelőintézet  berendezési  és  felszerelési  tárgyait  rongálni  tilos!  Gondatlansággal  vagy 
szándékosan okozott kárt az okozó köteles megtéríteni.

A  HÁZIREND  megsértéséért,  összeférhetetlen magatartásért  a Beteg a Szakrendelő területéről 
elküldhető.

A betegellátással kapcsolatosan minden egyéb, nem részletezett esettel összefüggően a hatályos 
egészségügyi törvényben rögzítettek irányadók.



A sajtónyilvánosság rendje

Az  Újpesti  Egészségügyi  Nonprofit  Kft.  képviseletében  az  elektronikus  és  írott  sajtóval  (a 
továbbiakban: sajtó) kizárólag az ügyvezető igazgató jogosult a kapcsolatot tartani, tájékoztatást 
és  felvilágosítást  adni,  nyilatkozni  (a  továbbiakban:  tájékoztatás)  a  Szakrendelő  szervezetével, 
működésével,  betegek ellátásával kapcsolatos kérdésekben. (fentiek alól természetesen kivételt 
képeznek  az  orvos,-  vagy  ápolásszakmai,  illetőleg  közgazdasági,  pénzügyi  vagy  jogi  tárgyú 
tudományos közlemények, tanulmányok, valamint a Kft. saját honlapján közzétett tájékoztatók).

A Kft. ügyezető igazgatója tájékoztatási jogkörét átruházhatja intézeti alkalmazottra, illetőleg az 
intézettel  nem alkalmazotti  jogviszonyban  álló  személyre.  Az intézet  más alkalmazottja,  egyéb 
megbízottjai kizárólag előzetes igazgatói hozzájárulás birtokában nyújthatnak tájékoztatást a sajtó 
részére.

Meg kell tagadni a tájékoztatást, ha az az intézet Adatvédelmi Szabályzatába ütközik, illetőleg ha 
az állami, intézeti,  szolgálati  (üzleti) vagy magántitkot sért és a titoktartási kötelezettség alól az 
arra jogosult szerv vagy személy nem adott felmentést.

A sajtó részére tájékoztatást adó személy a valóságnak megfelelő felvilágosítást köteles adni.

A tájékoztatásnál figyelembe veendő, hogy

• a  sajtótörvény  (1986.  évi  II.  törvény)  4.  §-ában  foglalt,  az  állami  és  egyéb  szervek 
felvilágosítás  adási  kötelezettsége  nem  értelmezhető  úgy,  hogy  a  sajtó  jogosult  lenne 
megszabni a szükséges felvilágosítás adás módját, és az információforrást jelentő anyag 
terjedelmét,

• ha a felvilágosítás vagy adat más szerv (személy) tevékenységét is érinti, a felvilágosítást 
adó (személy) szerv a felvilágosítást az érintett személlyel, szervvel egyeztetve adja meg,

• a  sajtónál  hivatásszerűen  tájékoztatási  tevékenységet  végző  személy  (a  továbbiakban: 
újságíró), hivatása gyakorlása során bármely szervezettől vagy magánszemélytől jogosult 
felvilágosítást kérni,

• az újságíró a felvilágosítást adó személy nevét jogosult - annak kérelmére köteles - titokban 
tartani,  bűncselekményre  vonatkozó  felvilágosítás  esetén  a  büntető  jogszabályok 
rendelkezései az irányadók,

• az  újságíró  a  kapott  felvilágosítást,  valamint  megállapításait  kellő  körültekintéssel, 
ellenőrzéssel és a valóságnak megfelelően köteles közzétételre előkészíteni, a tényeket, 
eseményeket a maguk teljességében köteles ismertetni,



• az  újságíró  köteles  a  nyilvános  közlésre  készített  nyilatkozatot  -  a  nyilatkozatot  adó 
személy kérelmére - bemutatni, azt nem közölheti, ha ehhez a nyilatkozatot adó személy 
azért nem járul hozzá, mert nyilatkozatát az újságíró megváltoztatta,

• az  újságíró  köteles  megtagadni  az  olyan  közlés  tartalmi  kialakításában  való 
közreműködést, amely ellentétben áll a sajtótörvény rendelkezéseivel.

• ha a sajtó a nyilatkozathoz vagy a válaszhoz megjegyzést  fűz, köteles az érdekelt  erre 
vonatkozó észrevételét közölni.

• a  munkáltató  és  a  Szakrendelőben  foglalkoztatott  bármely  személy  az  alkalmazottra, 
megbízottra  (a  továbbiakban  együtt:  munkavállaló)  vonatkozó  tényt,  adatot,  véleményt 
harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló előzetes 
hozzájárulásával  közölhet.  A  munkavállalóra  vonatkozó  adatok  statisztikai  célra 
felhasználhatók,  és  statisztikai  célú  felhasználásra  -  személyazonosításra  alkalmatlan 
módon átadhatók,

• a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - 
nem  tanúsíthat  olyan  magatartást,  amellyel  munkáltatója  jogos  gazdasági  érdekeit 
veszélyeztetné.
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