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CSELEKVŐKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÖNRENDELKEZÉSI JOG 

 

1. A cselekvőképesség korlátozásáról általában 

 

A cselekvőképesség kérdésével a polgári jog hagyományosan a vagyonjog keretében 

foglalkozik: a kötelmi jogban a szerződéskötéshez szükséges akaratnyilvánítás 

(szerződőképesség) és a károkozás (vétőképesség), az öröklési jogban a halál esetére 

szóló rendelkezés (végrendelkezési képesség) jelentik a vizsgálatok fő fókuszpontjait. A 

XX. század második felében előtérbe kerültek a cselekvőképesség korlátozásának a 

személyiséget érintő szempontjai. Az egészségügy fejlődésével azok a kérdések is 

fontossá váltak, amelyek az egészségügyi önrendelkezés gyakorlásának garanciájaként a 

különböző orvosi kezelésekhez, beavatkozásokhoz, műtétekhez történő hozzájárulás 

feltételeit taglalják. A tanulmány ennek a szemléleti változásnak a rövid bemutatására 

vállalkozik, a terjedelmi korlát miatt pedig elsődlegesen az állapotuk miatt 

cselekvőképességük korlátozására szoruló személyekre van tekintettel. 

A cselekvőképesség korlátozása a kiskorúak, és az erre állapotuk miatt
1
 rászoruló 

nagykorúak esetében is, annak érdekében történik, hogy védje őket a jogrendszer olyan 

kötelezettségek vállalásától, amelynek következményeit nem tudják átlátni. A régebbi 

jogok is ismerték
2
 azt a mai magyar jogban érvényesülő szabályt, hogy a korlátozottan 

cselekvőképes kiskorúak és a cselekvőképességükben részlegesen korlátozott 

nagykorúak önállóan járhatnak el az olyan ügyletek megkötése során, amelyekkel 

kizárólag előnyt szereznek.
3
 A szabály célját jelentő védelem már nem teljesen 

egyértelmű az állapotuk miatt a cselekvőképességük teljes korlátozására szoruló 

nagykorúaknál. A régebbi jogirodalom konfliktushelyzetet látott az állapot elfogadását 

jelentő humanitás szempontja és a forgalom biztonságát védő érdek között. A harmadik 

személyek károsodástól való védelme érdekében mind a római, mind a porosz és a 

                                                 
1
 A jelenlegi Ptk. szövegezése szerint: ügyei viteléhez szükséges belátási képessége – mentális zavara 

következtében – tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent vagy teljeskörűen 

hiányzik.  
2
 Dernburg 1902. 152. o. A BGB vonatkozásában idézi, hogy a korlátozott ügyleti képességgel 

rendelkezők a kizárólag előny szerzésére irányuló jognyilatkozatuk által jogosítottá válnak. A 155. 

oldalon a szerző megismétli ezt, általánosítva valamennyi kiskorúra: a kiskorú csak a törvényes 

képviselője beleegyezésével tehet jognyilatkozatot, ha azzal nem kizárólag előnyt szerez (a BGB nem 

ismert fokozatokat a kiskorúság korhatára alatt; a porosz jogban ismert, 7 éves kor alatti „gyermek” 

kategóriát a törvény szövege nem vette át, csak a jogirodalom alkalmazta).  
3
 Ptk. 2:12. § (2) bekezdés d), 2:20. § (3) bekezdés d) pont 

A Ptk. az idézett szabályt a cselekvőképtelen kiskorúak és a cselekvőképességükben teljesen 

korlátozott nagykorúakra vonatkozóan nem alkalmazza. 
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német jogrendszer a teljes korlátozás alatt álló személyek által kötött ügyletek 

érvénytelenségének kimondása mellett döntött.
4
 A német jogirodalom hangsúlyozza 

azonban, hogy a nem teljesen cselekvőképes személyek védelmét a forgalom 

biztonságának érdekei elé kell helyezni.
5
 Rámutat arra is, hogy a védelemnek az 

„anyagi igazságosság” keretein belül kell maradnia, valamint, hogy a károk okozásáért 

való felelősség nem függ össze azzal, hogy a nem cselekvőképes személy a 

jognyilatkozatok tekintetében milyen mértékben kötelezheti magát, mert ebben a körben 

a másik félre (a károsultra) nem indokolt kockázatot telepíteni.
6
  

A cselekvőképesség korlátozásának védelmi jellege a Polgári Törvénykönyvnek 

abban a szabályában is tükröződik, miszerint az ilyen személyek által kötött ügyletek 

csak relatíve semmisek, vagyis csak annak érdekében lehet a semmisségre hivatkozni, 

aki a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen.
7
  

A cselekvőképtelenség súlyos korlátozást jelent: a cselekvőképtelen személyek az 

ügyleti forgalomban egyáltalán nem rendelkezhetnek, nem is végrendelkezhetnek. Az 

állapotuk miatt cselekvőképtelen nagykorú személyek esetében elsőként a porosz 

Allgemeines Landrecht alkalmazta azt a megkülönböztetést, hogy vannak a betegségük 

által belátási képességükben súlyosabb és enyhébb fokban érintett személyek. 

Előbbieket a 7 év alatti gyermekekkel, az utóbbiakat a 7. életévüket betöltött 

kiskorúakkal sorolta egy tekintet alá a jogkövetkezmények szempontjából. A régi német 

jogirodalomnak fenntartásai voltak a porosz jog által a nem cselekvőképes nagykorúak 

megjelöléseként használt kifejezésekkel szemben (ezeket nem idézem), de magát a két 

kategória elkülönítését jónak tartotta. A BGB első tervezete még nem alkalmazta a 

megkülönböztetést, de a második bizottsági javaslat alapján porosz mintára bekerült a 

szövegbe a kétféle jogállás a szellemi fogyatkozás miatt történő gondnokság alá 

helyezés tekintetében.
8
  

A cselekvőképesség korlátját okozó állapot időben változó kategória. Az életkor 

miatti korlátozásnál ez az időmúlással történő változás egyértelmű: az adott életkor 

betöltésével a személy cselekvőképessé válik. Az életkor természetes módon 

meghatározza a személy testi és szellemi képességeit, ami egyénenként különböző 

korban jelentkezik. A jogrendszer ezeket az egyéni különbségeket nem tudja figyelembe 

venni, hanem mindenkire egyformán kötelezően, objektív módon, az átlagot 

irányadónak tekintve jelöli ki a fejlettségi foknak megfelelő korhatárokat.
9
 A 

cselekvőképesség korhatárát az egyes időszakokban más-más életkorban határozták 

meg. A cselekvőképtelenség korlátozását jelentő körülmények nemcsak az életkor 

                                                 
4
 Dernburg 1902. 157. o. (4. lábjegyzet) A szerző utal arra, hogy az angol jogban a szellemi 

fogyatkozás nem érintette a cselekvőképességet, az ilyen személy által aláírt csekk például érvényes volt, 

és csak a Korona általi, költséges és ritkán előforduló gondnokság alá helyezés változtatott ezen. 
5
 Gitter, Münchener Kommentar 1993. 795. o. 

6 
Gitter, Münchener Kommentar 1993. 804. o 

7
 Mind a jelenlegi Ptk. (2:24.§) tartalmazza ezt a szabályt, mind a régi Ptk-ban benne volt (a hatályon 

kívül helyezett 1959. évi IV. törvény 13/B. § (2) bekezdése volt). A cselekvőképtelenségre vonatkozó 

magyar szabályozásról részletes áttekintést ad Molnár Hella 2018. 9-85. o. 
8
 Dernburg 1902. 158-159. o. 

9
 Lenkovics, Vékás-Gárdos 75. o. és Unger 1868. 282.o.  
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előrehaladásával, hanem az állapot miatti korlátozás esetén, a belátási képesség 

tekintetében is változhatnak. Ez jelentkezhet abban, hogy a belátási képességet 

befolyásoló betegség időszakosan nem mutat tüneteket, de jelentheti azt is, hogy az 

érintett személy felépült a betegségéből és visszanyerte belátási képességét. 

A római jog az „elmebetegek” által kötött szerződéseket nem ismerte el, de nem 

vonta kétségbe azt, hogy a 25. életévüket betöltött (vagyis a fentiek alapján nagykorú), 

ebben a betegségben szenvedő személyek a betegségnek azokban a köztes fázisaiban, 

amikor lényegében egészségesnek tűnnek, adásvételt vagy bármilyen más ügyletet 

megkössenek.
10

  

A régi magyar jog szerint az „elmebeteg” „csak viszonylag cselekvőképtelen”, vagyis 

csak annyiban, amennyiben a konkrét esetben a betegség befolyásolta az ügyletkötést. A 

gondnokságnak csak a cselekvőképtelenség bizonyítása szempontjából volt 

jelentősége.
11

 

A porosz és a régebbi német jogban csak akkor nyerte vissza az ügyleti képességét 

(cselekvőképességét) az a személy, akit a szellemi fogyatkozása miatt gondnokság alá 

helyeztek, ha a gondnokság megszüntetésre került. Erre sem a betegség egészségesnek 

látszó időszakaiban, sem a felgyógyulás esetében nem volt lehetőség, a gondnokság 

megszüntetése nélkül.
12

 A BGB 104. §-a ugyanakkor úgy rendelkezik, hogy 

cselekvőképtelen az, aki a szellemi tevékenység betegségből eredő zavara miatt a 

szabad akaratnyilvánítást kizáró állapotban van, ha ez az állapot nem átmeneti (tehát 

nem beszél gondnokság alá helyezésről). A BGB kommentárja a jogszabályszövegnek 

abból a kifejezéséből, hogy a személy ilyen „állapotban van”, arra következtet, hogy az 

ún. „világos pillanatokban” tett akaratnyilatkozatok érvényesek, akkor is, ha egyébként 

tartósan fennáll a szellemi zavar.
13

  

A magyar Polgári Törvénykönyvnek a cselekvőképtelen állapotban tett 

jognyilatkozat semmiségére vonatkozó rendelkezését (2:9.§) nyilvánvalóan hasonló 

módon kell értelmezni. A Polgári Törvénykönyvnek ez a szakasza a (2) bekezdés 

szerint a jognyilatkozatot akkor sem nyilvánítja semmisnek, ha a személy 

cselekvőképtelen állapotban van, de „a jognyilatkozat megtétele a fél cselekvőképessége 

esetén is indokolt lett volna”. 

Az osztrák jogban a lelki megbetegedés vagy szellemi akadályozottság miatt ügyeit 

nem ellátni tudó nagykorú személy számára esetlegesen ügygondnokot lehet rendelni, 

ebben az esetben az ügyei vitelében akadályozott személy az ügygondnoki körbe utalt 

ügyekben (kivéve a mindennapok kisebb jelentőségű szerződéseit) jogügyleti 

nyilatkozatot nem tehet.
14

 

                                                 
10

 Földi – Hamza 228. és Codex Iustinianus 4.38.2 Emptionem et venditionem consensum desiderare 

nec furiosi ullum esse consensum manifestum est. Intermissionis autem tempore furiosos maiores viginti 

quinque annis venditiones et alios quoslibet contractus posse facere non ambigitur 

https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/CJ4.htm#38  (2018.04.19.) 
11

 Szladits 1941. 541-542. o. 
12

 Dernburg 1902. 159-160. o. 
13

 Gitter, Münchener Kommentar 1993. 827. o. 
14

 ABGB §280 b) (1) Die behinderte Person kann innerhalb des Wirkungskreises des Sachwalters 

https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/CJ4.htm#38
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A Code Civil is úgy rendelkezik, hogy az olyan személy, aki az ügylet megkötésekor 

mentálisan nem egészséges, érvényesen nem rendelkezhet. Az ilyen személy 

kártérítésre sem kötelezhető.
15

 

 

2. A gondnokság mibenléte 

 

A gondnok feladata alapvetően a segítségre szoruló személy gondozása, a személyét és 

vagyonát érintő ügyekben. A gondnokság római jogi eredetű jogintézmény, a régi 

irodalom a gyámság „surrogatum”-ának
16

 nevezi. Míg a gyámság a gondozott 

önállóságának elvesztését, a személyiség egybeolvadását jelentette a képviselővel, a 

gondnokot jóval szűkebb rendelkezési jog illette meg a gondnokolt vagyona felett.
17

 A 

római jogfejlődés során a gyámság jogintézménye szorosan kapcsolódott a családi 

kötelékekhez (a fő cél a családi vagyon egybetartása volt)
18

. A porosz Allgemeines 

Landrecht-ben és az ezen alapuló porosz gyámsági rendeletben (ami külön fejezetet 

tartalmazott a gondnokságról) viszont már mind a gyám, mind a gondnok mint állami 

feladat ellátója szerepelt
19

. A gyám többnyire a gondozott minden ügyében eljárt, míg a 

gondnok csak bizonyos ügyeket vagy az ügyek egy meghatározott csoportját látta el.  

A XIX. századi források szerint a gyámnak már nem volt meg a római jogban 

korábban meglévő független jogállása, a gyámhatóság felügyelete alatt állt.
20

 

Szászország polgári törvénykönyvének tervezete a kiskorúak feletti gyámságról úgy 

rendelkezett, hogy a gyám vagyonkezelési joga a kiskorú egész vagyonára kiterjedt 

(1959. §). A kiskorúak gyámsága mellett a tervezet szerint azokat a nagykorú 

személyeket is gyámság alá helyezték (amennyiben nem álltak apai hatalom alatt), akik 

igazságügyi orvos-szakértői vizsgálat alapján a szellemi tevékenység gyakorlásában 

korlátozottak (2014. §).
21

 

A XIX. század végén a gondnokságról írt német jogirodalom a magyar jogról szólva 

külön hangsúlyozta, hogy sehol máshol nem érvényesült olyan élesen az az alapelv, 

                                                                                                                                               
ohne dessen ausdrückliche oder stillschweigende Einwilligung rechtsgeschäftlich weder verfügen noch 

sich verpflichten. 

(2) Schließt die behinderte Person im Rahmen des Wirkungskreises des Sachwalters ein 

Rechtsgeschäft, das eine geringfügige Angelegenheit des täglichen Lebens betrifft, so wird dieses 

Rechtsgeschäft mit der Erfüllung der die behinderte Person treffenden Pflichten rückwirkend 

rechtswirksam. 
15

 Code Civil Article 414-1 Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui 

agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. 

Article 414-3 Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental 

n'en est pas moins obligé à réparation. 
16

 Adamkiewicz 1892. 12. o. 
17

 Adamkiewicz 1892. 13-14. o. 
18

 Adamkiewicz 1892. 4. o. 
19

 Adamkiewicz 1892. 73-74. o. 
20

 Spezielle Motiven 378. o 
21

 Entwurf 1860. 315. és 323. o. 
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hogy a gondnokság a gyámsággal szemben mindössze a vagyon felügyeletére és 

kezelésére vonatkozik, mint a magyar jogban.
22

  

A mai magyar jog a gondokság alá helyezett személyt e ténynél fogva korlátozza a 

cselekvőképességében. A Ptk. a cselekvőképesség korlátozásának definícióját az 

alábbiak szerint hozzákapcsolja a gondnokság alá helyezéshez: a 2:19. § (1) bekezdés 

szerint cselekvőképességében részlegesen korlátozott az a nagykorú, akit a bíróság ilyen 

hatállyal gondnokság alá helyezett. A 2:21. § (1) bekezdése szerint cselekvőképtelen az 

a nagykorú, akit a bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá 

helyezett. A régi magyar jog
23

 ezzel szemben nem ismert olyan gondnokságot, amely a 

cselekvőképességet általában teljesen kizárta volna. A gondnokság alá helyezést 

kimondó határozat erejénél fogva a gondnokoltnak korlátozott cselekvőképessége volt a 

régebbi jogban is, tekintet nélkül arra, hogy fennállt-e az a fogyatkozása, ami miatt 

gondnokság alá helyezték. Amennyiben a gondnokság alá helyezettnek a 

cselekvőképessége a testi állapotából eredően teljes egészében kizárt volt, abban az 

esetben cselekvőképtelennek minősült (vagyis a cselekvőképtelenség nem a 

gondnokság alá helyezésből, hanem a tényleges állapotból adódott, a gondnokság alá 

helyezés tényéből csak a cselekvőképesség korlátozottsága következett). 

Grosschmid további megkülönböztetést tesz a gondokolt által kötött ügyletek 

tekintetében: az ún. „felsőbb cselekvőképességet” igénylő, ’constitutiv’ ügyletekben 

(kötelezettség-vállalás, joglemondás) már maga a gondnokság alá helyezés korlátolt 

cselekvőképességet jelent, tehát az elmebetegség címén gondnokság alá helyezett akkor 

sem kötelezheti magát (jogról nem mondhat le), ha sohasem volt elmebeteg, vagy 

kigyógyult, sem az ún. lucidum intervallumaiban. Ellenben az „alsóbb 

cselekvőképességgel” járó ún. ’declarativ’ ügylet során (pl. a végrendelet) az ügylet 

nem azért semmis, mert elmebeteggé van nyilvánítva, hanem mert valósággal 

elmebeteg. Grosschmid is utal arra a bírói gyakorlatra, amely szerint „az elmebeteggé 

nyilvánítás tartamára” a bíróságok vélelmezik a valóságos elmebetegséget.
24

 

A Ptk.
25

 a gondnokság alá helyezés miatti cselekvőképtelenség mellett arról is 

rendelkezik, hogy a cselekvőképtelen állapotban lévő személy jognyilatkozata abban az 

esetben is semmis, ha gondnokság alá helyezésére nem került sor. E szabály mellett a 

teljes cselekvőképtelenséget jelentő gondnokság fenntartása nyilvánvalóan a forgalom 

biztonságának érdekeit szolgálja, olykor a gondnokolt érdekei felett is, figyelembe véve 

azt, hogy adott esetben a személy a gondnokság fennállása ellenére sem biztos, hogy 

cselekvőképtelen, ha állapotában a gondnokság alá helyezés óta javulás következett be, 

de a gondnokságot még nem szüntették meg. 

                                                 
22

 „(…) nur darf nicht unbetont gelassen werden, dass nirgends der Grundsatz – die Curatel beziehe 

sich im Gegensatz zur Vormundschaft lediglich auf die Aufsicht und die Verwaltung des Vermögens – so 

streng durchgeführt erscheint, wie im ungarischen Privatrecht.” Adamkiewicz 1892. 150. 
23

 A régi magyar jogra vonatkozóan: Szladits 1941. 564. o. 
24

 Grosschmid 1932. 32-33. (I. 35.) o. 
25

 Ptk. 2:9. § (1) Semmis annak a személynek a jognyilatkozata, aki a jognyilatkozat megtételekor 

olyan állapotban van, hogy az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik.  
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Az Emberi Jogok Európai Bírósága az X and Y v. Croatia ügyben kimondta, hogy a 

cselekvőképességtől történő megfosztás olyan súlyos intézkedés, amelyet csak 

kivételesen fennálló körülmények esetén lehet gyakorolni. A beteg vagy idős, illetve az 

önmaguk ellátására fogyatékosságuk miatt nem képes emberekről való gondoskodás 

feladata nem jelent egyet azzal, hogy valakit megfosztanak a cselekvőképességétől. Az 

ügyben a szociális otthonban elhelyezett, segítségre szoruló, dementiaval élő ellátottat a 

lánya naponta kétszer meglátogatta, és több órát eltöltött nála. Az ellátottat az ő és a 

lánya tiltakozása ellenére a nemzeti bíróság megfosztotta a cselekvőképességétől. Az 

nemzeti bíróság az ítéletét egy 6 évvel korábban készült pszichiátriai szakvéleményre 

alapozta. Gondnokként kérése ellenére nem a hozzátartozót nevezték ki. A Bíróság az 

eljárási hibák miatt megállapította az Egyezmény 6. Cikke (1) bekezdésének, valamint a 

8. Cikknek a sérelmét is, figyelemmel arra, hogy a cselekvőképességből kizárás a 

személy magánéletének számos aspektusát érinti. 

Az osztrák ABGB a kiskorúak mellett a törvény védelme alá helyezi azokat a 

személyeket is, akik valamilyen más okból nem tudják az ügyeiket vagy azok egy 

csoportját ellátni.
26

 Ha az ilyen személyek hátrányt szenvedhetnek, kérelmükre vagy 

hivatalból ügygondnokot kell kirendelni számukra, amennyiben a segítségnyújtás más 

módon (elsősorban a család vagy szociális ellátórendszer útján) nem megoldható. Az 

ügygondnoknak személyesen kapcsolatot kell tartania a gondnokolttal, és gondoskodnia 

kell arról, hogy a gondnokoltja az orvosi és szociális ellátásokat igénybe tudja venni. Az 

ügygondnok jogintézménye a korábbi gyámság (Entmündigung) szerepét vette át.
27

 

A német jogban a gyámság jogintézményét 1992-ben a gondnokság (Betreuung) 

váltotta fel. A gondnokság nem érinti a gondnokolt cselekvőképességét.
28

 Az 1992. 

január 1-jei hatállyal a BGB-be beillesztett 1896. § és az azt követő rendelkezések 

lehetővé teszik, hogy pszichés betegség, illetve testi, szellemi vagy lelki fogyatékosság 

esetén az érintett személy kérelmére vagy hivatalból a bíróság gondozó személyt 

jelöljön ki, ha a védelem meghatalmazott útján vagy más, a törvényes képviseletet nem 

igénylő módon nem megoldható. A gondozó feladatkörét a gondozás szükségességének 

megfelelően kell meghatározni. Beletartozik minden olyan tevékenység, amely a 

gondozott ügyeinek oly módon történő ellátásához szükséges, ami az ő javát és azt veszi 

figyelembe, ahogy a lehetőségeinek keretei között az életét ő maga alakítani szeretné. 

A francia Code Civil 415. cikke
29

 úgy rendelkezik, hogy az erre rászoruló 

nagykorúak az állapotuknak megfelelő gondoskodást kapják a személyi és vagyoni 

ügyeikben. A védelemnek az egyéni szabadságjogok, az alapvető emberi jogok és a 

                                                 
26

 ABGB §21 (1) Minderjährige und Personen, die aus einem anderen Grund als dem ihrer 

Minderjährigkeit alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten selbst gehörig zu besorgen nicht vermögen, 

stehen unter dem besonderen Schutz der Gesetze. 
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 Hopf-Weitzenböck 2001.b 530. o.  
28
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személy emberi méltóságának tiszteletben tartása mellett kell megvalósulnia, és az 

érintett személy érdekében kell történnie. A lehető legteljesebb mértékben tekintettel 

kell lenni a védelmet igénylő személy autonómiájának megőrzésére. A gondoskodást a 

családnak és a közösségnek kell biztosítania. Arra az esetre, ha állandó gondoskodásra 

van szükség, a Code Civil a gondnokság és a gyámság jogintézményeit is ismeri. 

„Curatelle” alá a bíróság azokat a személyeket helyezheti, akik saját maguk el tudnak 

járni az ügyeikben, de a polgári jogi ügyleteik során folyamatos jelleggel támogatásra 

vagy felügyeletre szorulnak. A „tutelle” szintén folyamatos jellegű jogintézmény, de a 

jogügyletek során képviseletet is jelent. Mindkét jogintézmény esetén a gondnok 

döntéseit megelőzi a családi tanács véleménye, ha ilyen megalakításra került. A családi 

tanácsot a bíróság alakíthatja meg a gondnokság alá helyezés esetén, ha a családi 

körülmények azt szükségessé és lehetővé teszik, annak tagjait a gondnokolt által 

kifejezett kívánság szerint kijelölve. „Curatelle” esetén a gondnok támogatása mellett 

tehetők meg azok a jognyilatkozatok, amelyek „tutelle” esetén a bíró vagy a családi 

tanács jóváhagyását igénylik.
30

 A gondoskodásra szoruló személy mindemellett – ha az 

állapota megengedi – a személyét érintő kérdésekben önállóan dönthet. A testi 

integritást vagy a privát szférát érintő kérdésekben a Code Civil garanciális 

rendelkezésként előírja, hogy a gondozást ellátó személy a bíróság vagy a családi tanács 

jóváhagyása nélkül – a sürgős esetek kivételével – nem határozhat.  

 

3. Cselekvőképesség és egészségügyi önrendelkezés 

 

3.1. Jogdogmatika és nemzetközi kitekintés 

 

A fentiekben láttuk, hogy Szladits dogmatikailag a deliktuális károkozási körben kezelte 

az egészségügyi beavatkozásokat. A kor miatt fennálló cselekvőképességi korlátozások 

tekintetében a legtöbb jogrendszer elkülöníti a szerződéskötési képességet attól a 

képességtől, hogy a gyermek a károkozó magatartás lehetséges következményeit fel 

tudja-e mérni (vétőképesség). Grosschmid a cselekvőképesség megítélése során külön 

kategóriákat állított fel a jogügyleteken belül is, nem tekintette ebből a szempontból 

egyformán kezelendő ügyletnek pl. a joglemondást és a végrendeletet, az utóbbi esetben 

indokoltnak tartotta a tényleges állapot figyelembevételét gondnokolt esetében. 

Az osztrák jogirodalom a gyermekek jogállására vonatkozó átfogó novella 

(Kindschaftsrechtsänderungsgesetz 2001) életbe lépését követően felvetette, hogy a 

cselekvőképesség és a vétőképesség kategóriái mellett külön kellene kezelni a 

személyes ügyekben történő belátási képességet („Handlungsfähigkeit in persönlichen 

Angelegenheiten”).
31

 

A testi épséghez fűződő alapjog a testi és nem testi (pl. zajártalom) beavatkozásokkal 

szembeni védelmet jelent. Ide tartozik valamennyi, az ember testét érintő behatás, 

közöttük az egészség védelmét vagy jobbítását célzó orvosi gyógyító-megelőző 
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beavatkozások is.
32

 A testi épséghez való jog a testi sérthetetlenséget, a fizikai jóllétet 

védi, valamint ide tartozik a testi integritáshoz fűződő jog védelme, az ember 

önrendelkezési joga a saját teste felett. Az állami egészségügyi szolgáltatók által 

gyógyító célból végzett műtétek alapjogot érintő beavatkozások, amelyhez az érintett 

beleegyezése szükséges.
33

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény az alapelvek között rögzíti, és a 

15. §-ban megismétli, hogy a beteg személyes szabadsága és önrendelkezési joga 

kizárólag az egészségi állapota által indokolt, a törvényben meghatározott esetekben és 

módon korlátozható. A 15. § szól arról is, hogy az önrendelkezési jog gyakorlása 

keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe 

venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve 

melyeket utasít vissza. Bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy 

ahhoz a beteg megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő 

tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. A 14. § lehetővé teszi a cselekvőképes beteg 

számára – kivéve, ha a betegsége természetét ismernie kell ahhoz, hogy mások 

egészségét ne veszélyeztesse – a tájékoztatásról való lemondást. A tájékoztatásról 

lemondás jogával helyettes döntéshozó nem élhet, mert ő csak teljes körű információk 

birtokában gyakorolhatja a beavatkozásokhoz történő beleegyezés jogát.
34

 

Az osztrák jogirodalmi dogmatika
35

 arra a következtetésre jutott, hogy az orvosi 

beavatkozáshoz adott beleegyezés során a cselekvőképesség szabályai még analóg 

módon sem alkalmazhatók. A testi integritáshoz fűződő jog a legszemélyesebb (másra 

át nem ruházható) jogokhoz tartozik, ezért amennyiben a beteg ítélőképességgel 

rendelkezik, a beavatkozáshoz neki magának kell hozzájárulnia, mert az ő testéről van 

szó. Az osztrák jogirodalomban megalapozott dogmatikai levezetés az ABGB 2001-ben 

bevezetett új rendelkezéseiben is tükröződik. E szabályok szerint az állapotuk miatt 

akadályozott személyek – a kiskorúakhoz hasonlóan – az orvosi kezelésekhez saját 

maguk járulnak hozzá, amennyiben belátási- és ítélőképességük birtokában vannak. 

Egyéb esetben az ügygondnok hozzájárulása is szükséges. A súlyosabb beavatkozások 

esetében, az ügygondnok nyilatkozatát megelőzően az orvosnak kell megállapítania, 

hogy a beteg nem rendelkezik belátási- és ítélőképességgel, és a beavatkozás az 

egészségének védelme érdekében szükséges. Ennek hiányában, amennyiben a nem 

cselekvőképes személy az ellátást visszautasítja, a bírósági jóváhagyásra van szükség. 

Ha a késedelem az élet és az egészség veszélyeztetését jelentené, a nyilatkozatoktól el 

lehet tekinteni. 

A francia egészségügyi törvény is kimondja, hogy – a sürgősség esetét kivéve – 

semmilyen orvosi beavatkozás nem hajtható végre az érintett személy szabadon 

kinyilvánított beleegyezése nélkül.
36

 Kiskorúak és gondnokság alá helyezett nagykorúak 
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esetében törekedni kell arra, hogy ők is beleegyezésüket adják a beavatkozáshoz, és a 

döntésben részt vegyenek, ha képesek az akaratuk kinyilvánítására. Ha a képviselőnek 

az ellátást visszautasító nyilatkozata veszélyezteti a nem cselekvőképes személy 

egészségét, az orvos megteheti a legszükségesebb intézkedéseket az ellátás érdekében. 

 

3.2. Az orvos szerepe a cselekvőképesség megítélésében  

 

Abban a kérdésben, hogy az orvosra milyen szerep hárul az ellátandó személy 

cselekvőképességének megítélése során, előkérdést jelent, hogy az egyes jogrendszerek 

milyen módon szabályozzák a kiskorú vagy az állapota miatt segítségre szoruló személy 

cselekvőképességét, illetve hogy a cselekvőképességgel egy kategória alá vonják-e az 

egészségügyi önrendelkezési jog gyakorlása keretében az orvosi beavatkozáshoz adott 

hozzájáruló nyilatkozatot. 

A német BGB kommentárja – a jogbiztonságot is szem előtt tartva – óva int attól, 

hogy az orvos ítélje meg a kiskorú érettségét, és ennek alapján döntse el, hogy az ő 

beleegyezése elegendő-e a beavatkozás elvégzéséhez.
37

 

Az ABGB fent leírt szabályai alapján, Ausztriában az orvos számára attól függően 

van szükség a kiskorú beteg beleegyezése mellett vagy a gondozásra köteles személy, 

vagy az ügygondnok hozzájárulására a beavatkozáshoz, hogy a nem cselekvőképes 

személy rendelkezik-e az ehhez szükséges belátási- és ítélőképességgel, vagyis a 

kezelés okát és jelentőségét fel tudja-e mérni, és ennek alapján az akaratát meg tudja-e 

fogalmazni. Ezt a kérdést az orvosnak kell megítélnie.
38

 

A magyar jogban a gondnokság alá helyezett személy cselekvőképessége fogalmilag 

részlegesen vagy teljesen korlátozott, a gondnokság hatályától függően. Az 

egészségügyi jogról szóló kézikönyv szerint annak, hogy a beteg érvényes belegyezését 

adja a beavatkozáshoz, alapvető feltétele a cselekvőképesség megléte.
39

 Az orvos a 

gondnokságról – erre vonatkozó, a rendelkezésére álló nyilvántartás hiányában – csak 

akkor szerez tudomást, ha a beteg közli vele, hogy gondnokság alatt áll. A gondnokság 

alá helyezés nélkül, a belátási képesség hiánya miatt cselekvőképtelen személy esetében 

a cselekvőképtelenség megállapítása és jogkövetkezményeinek alkalmazása az orvos 

feladata.
40

 A beteg cselekvőképtelensége esetén a törvényes képviselő vagy a beteg 

rendelkezése által megnevezett személy beleegyező nyilatkozatát kéri, illetve invazív 

beavatkozás esetén ezek hiányában a törvényben felsorolt hozzátartozók jogosultak 

nyilatkozni. Az egészségügyi törvény arról is rendelkezik, hogy a cselekvőképtelen, 

illetve a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében az 

egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen 
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korlátozott beteg véleményét a szakmailag lehetséges mértékben figyelembe kell venni 

abban az esetben is, ha a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát más személy 

gyakorolja. 

Az önrendelkezési jog gyakorlásától el kell különíteni az orvosi megbízás 

megkötését, amelynek során már a jogügyletekre vonatkozó, általános 

cselekvőképességi szabályok az irányadók, azokban a jogrendszerekben is, ahol a fent 

leírt dogmatikai elkülönítést következetesen alkalmazzák.
41
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*** 

 

LEGAL CAPACITY AND MEDICAL SELF-DETERMINATION 

 

The study deals with the legal capacity questions related to medical treatments. The first 

part of the study gives an overview of the historical changes of the regulation limiting 

legal capacity from Roman law to the modern civil law systems, including German, 

Austrian, French and Hungarian civil law. The second part of the article analyses the 

institution of guardianship, with special regard to the development of the concept and 

the Hungarian rules of the past. Szladits pointed to the fact in the literature that in older 

Hungarian law, guardianship in itself did not automatically mean the full exclusion of 

legal capacity. The study cites case X and Y v. Croatia of the European Court of Justice, 

and refers to the rules of the Austrian ABGB, the German BGB and the Civil Code of 

France. The third part of the article gives a dogmatic analysis of the declarations 

consenting to medical treatments and deals with certain aspects of the role of the 

physician treating patients with no full legal capacity. 

 


