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Felkészülés az élet végére – az előzetes rendelkezések alapjai és hazai gyakorlata 
 

 

I. Bevezetés 

 

Egész Európában megfigyelhető a születéskor várható élettartam és az átlagéletkor 

kitolódása, a népesség egyre jelentősebb hányadát alkotják időskorú emberek. Ez számos 

más tényező mellett köszönhető az orvostudomány fejlődésének és a modern 

egészségügyi ellátás kialakításának. 

 

Az orvostudomány fejlődésével az emberi élet korábban elképzelhetetlen mértékben 

meghosszabbítható, ma már elvárásként és nem csodaként tekintünk arra, ha valakit akár 

a legsúlyosabb betegségből is meggyógyítanak. Új technológiák váltak elérhetővé, az 

egyén létfontosságú szervei működésének szinte korlátlan fenntarthatósága új értelmezési 

lehetőségeket nyit meg az emberi méltóság paradigmájával és az önrendelkezéssel 

összefüggésben. 

 

A társadalom idősödő tendenciájából számos következtetés, kutatási irány eredhet. Jelen 

tanulmány keretében két, egymással szoros kapcsolatban álló aspektusra kívánunk 

rámutatni. 

 

A tanulmány vezérfonala az egyén által későbbi életére való felkészülés, az előzetes és 

tudatos tervezés garanciális szerepe az önrendelkezés és egyéni autonómia 

érvényesülésében. A tanulmány az előzetes tervezés érvényesülését egy konkrét terület, 

az életvégi döntéshozatal körébe tartozó életmentő, életfenntartó ellátás 

visszautasításának hazai lehetőségei körében vizsgálja. 

 

Számos olyan élethelyzet adódik, amikor bizonyosan előre látható, az ember mentális 

képességének (döntési képességének) romlása. Tekintsünk például a demenciára vagy az 

Alzheimer-kórra, amelyek diagnosztizálása egyet jelent annak megállapításával, hogy az 

egyén mentális képessége hanyatlani fog. Korai diagnózis esetén az egyén még teljesen 

ép elmével, mentális képességei birtokában tudja meg azt, hogy ezen mentális állapota a 

továbbiakban romlani fog, egészen odáig, hogy önellátásra és döntéshozatalra képtelen 

állapotba kerül. Az időskori demenciában szenvedők kilátásai hasonlóan alakulnak. 

Tekintettel arra, hogy 95 éves kor felett már nagyobb az időskori szellemi eltompulás 

(demencia) valószínűsége, mint annak a hiánya,3 előbb-utóbb valamennyien érintettek 

leszünk, ha megérjük. 

 

Vannak tehát olyan élethelyzetek, amikor az egyén bizonyosan előre látja, hogy mentális 

képességei romlani fognak. Előfordulnak ugyanakkor váratlan helyzetek, betegségek is 

(például agyvérzés, neurológiai betegségek vagy akár egy baleset következtében 

elszenvedett fejsérülés, kóma), amelyeket aligha látunk előre, mégis a mentális 

                                                 
1 Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosa, Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház, Győr. 
2 PhD hallgató, ELTE-ÁJK Alkotmányjogi Tanszék. 
3 Tringer László: A pszichiátria tankönyve. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2010, 215. o.  
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képességeinket átmenetileg vagy tartósan jelentős mértékben megváltoztatják. Mentális 

képességeink csökkenése, döntési képességünk elveszítése a cselekvőképesség 

korlátozása által könnyen eredményezhet olyan kiszolgáltatott állapotot, amikor mások 

döntenek helyettünk. 

 

Saját mentális képességünket általában természetesnek, magától értetődőnek tekintjük. 

Fontos azonban felismernünk, hogy mentális képességünk életünk során változik és 

szinte bizonyos, hogy adódni fognak olyan helyzetek amikor átmenetileg 

(eszméletvesztés, kóma) vagy tartósan (Alzheimer-kór) nem leszünk képesek döntéseket 

hozni vagy azokat kommunikálni a külvilág felé. A döntésre képtelennek tekintett egyén 

cselekvőképességét gyakran korlátozzák, helyette az életét érintő döntéseket jórészt más 

személyek hozzák meg: a gondnok, családtagok, kezelőorvosok. A döntési lehetőségeitől 

megfosztott ember könnyen válhat élete aktív irányítójából az őt körülvevő események, 

akár egészségügyi ellátása passzív szemlélőjévé, aki akár lerombolt egyéni autonómiája 

és emberi méltósága romjain éli életét.4 

 

A tanulmány kiinduló kutatási kérdése, hogy léteznek-e hatékony jogi eszközök, 

amelyekkel biztosíthatja az egyén, hogy döntési képessége elveszítése esetén is a saját 

akarata, önrendelkezése jusson érvényre? 

 

Előrevetítjük, hogy az európai jogrendszerekben két ilyen jogintézmény tekinthető 

elterjedtnek, az előzetes rendelkezés (advance directive) és a tartós meghatalmazott 

(continuing power of attorney). A magyar jog ezen jogintézményeket – eltérően azok 

európai gyakorlatától – egyedül az egészségügyi önrendelkezés körében ismeri, itt is 

kifejezetten az ellátás visszautasítása körében. 

 

A tanulmány alapjogi szemüvegen keresztül vizsgálja az életvégi döntéseket. Az alapjogi 

szemlélet az önrendelkezési jog és az egyéni autonómia felől közelít, így kutatási 

kérdésként adódik, hogy mi szükséges ahhoz, hogy az önrendelkezési jog érvényesülni 

tudjon az életvégi döntések során. 

 

Vizsgáljuk továbbá, hogy Magyarországon jelenleg miként valósul meg az életvégi 

döntéshozatal és e körben milyen szereppel bírnak az előzetes tervezés vizsgált 

jogintézményei. Végül kísérletet teszünk arra, hogy a kihívások, illetve hazai jó 

gyakorlatok azonosítását követően javaslatokat fogalmazzunk meg. 

 

A kutatási módszertan alapvetően alapjogi szempontú vizsgálat. Ennek alapját képezi 

azon alapjog felfogás, amely az alapjogok érvényesíthetőségét helyezi a középpontba. Az 

alapjogok érvényesíthetőségének megítélése körében jogon kívüli tényekre, a klinikai 

gyakorlatra támaszkodunk, a jogintézmények klinikai gyakorlatban való alkalmazására. 

 

A kutatási kérdések és az életvégi döntések aktualitását a Covid-19 járványhelyzet 

kíméletlenül felszínre hozta. Az egészségügyi ellátórendszer túlterheltsége, a kórházi 

ágyak korlátozott száma, a véges tárgyi és személyi erőforrások, valamint a beteg 

                                                 
4 Borza Beáta Zita: Kiszolgáltatott méltóság. Vázlat a bentlakásos intézmények lakóinak alapjogi 

helyzetéről. Magyar Jog, 2017/1., 15. o. 
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oldaláról az elviselhetetlen szenvedés,5 mind magában hordozza az életvégi döntések 

szükségszerűségét. A Covid-19 világjárvány kapcsán csak Magyarországon ez napi 

szinten több tucatszor igazolódik.6 

 

A szakirodalom szerint a betegek túlnyomó többsége érintetté válik a kezeléskorlátozás 

valamilyen formájában,7 azaz kezelését meg sem kezdik vagy leállítják. Az intenzív 

terápiás osztályon elhunytak 72,6%-a részesült kezeléskorlátozásban8 ennek keretei 

azonban hazánkban nem kidolgozottak.9 További nehézséget jelent, hogy az intenzív 

terápiás osztályokon lévő betegek közel 5%-a tekinthető csupán kompetens döntésre 

képesnek.10 

 

Már a bevezetésben foglaltak szerint is jól látható, hogy kulcsfontosságú kérdés, hogy ki 

dönt az élet végén, és milyen lehetőségeink vannak arra, hogy biztosítsuk azt, hogy saját 

akaratunknak megfelelő döntés szülessen. 

 

A tanulmány először a döntési képesség jövőbeli elvesztésére való felkészülést és az 

előzetes jognyilatkozatokat tekinti át, kiemelve azok alapjogi szempontból releváns 

vonásait, majd rátér a szoros értelemben vett kutatási területre, bemutatva az életvégi 

döntések és az önrendelkezés közötti alapjogi kapcsolatot. Ezt követően a kutatási fókusz 

tovább szűkül és az életvégi döntések hazai lehetőségeit veszi górcső alá. Az alapjogi 

elemzés ezen a ponton kiegészül a klinikai gyakorlat jogon kívüli tényeivel, amelyeket a 

tanulmány az alapjogok valódi érvényesülésének mércéjeként állít. Végül a szerzők 

választ adnak a kutatási kérdésekre és megfogalmazzák javaslataikat. 

 

 

II. A döntési képesség későbbi elveszítésére való felkészülés jogi eszközei: advance 

directive és continuing power of attorney11 

 

                                                 
5 Hegedűs Katalin: Létezik-e jó halál? Aszklepion, LAM 2012;22(12):703–706. 703.o. 
6 A kézirat lezárásakor, 2021. január 15-én 111 fő hunyt el COVID-ban Magyarországon, összesen itthon 

11 066-an, a világon összesen eddig a napig 1 995 273 fő szerepel a statisztikákban. Jelentős számú beteg 

halt meg közülük intenzív osztályokon.  

https://news.google.com/covid19/map?hl=hu&mid=%2Fm%2F03gj2&gl=HU&ceid=HU%3Ahu (utolsó 

hozzáférés dátuma 2021.01.15.) 
7 Prendergast, T. J., Claessens, M. T., Luce, J. M.: A national survey of end-of-life care for critically ill 

patients. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1998, 158, 1163–1167. 
8 Sprung, C. L., Cohen, S. L., Sjokvist, P. et al.: End-of-life practices in European intensive care units; The 

Ethicus Study. JAMA, 2003, 290, 790-797. 
9 Zubek László, Szabó Léna, Gál János, Öllős Ádám, Élő Gábor: A kezeléskorlátozás gyakorlata a hazai 

intenzív osztályokon. Orvosi Hetilap 2010. 151. évfolyam, 38. szám 1530–1536. 1531.o. 
10 Cook, D. J., Guyath, G., Rocker, G. et al.: Cardiopulmonary resuscitation directives on admission to 

intensive care unit: An international observational study. Lancet, 2001, 358, 1941-1945. o. 
11 A fogalmaknak bevett magyar fordítása egyelőre nem terjedt el. A jogintézmények rendeltetésével 

összhangban a szerzők az advance directive (AD) esetén az előzetes rendelkezés, a continuing power of 

attorney (CPA) esetén a tartós meghatalmazott fordításokat tartják a legpontosabbnak. A bevett magyar 

fogalomhasználat hiányában jelen tanulmány az eredeti angol nyelvű elnevezéseken alapuló, nemzetközi 

irodalomban bevett rövidítéseket használja a továbbiakban (AD, illetve CPA). 

https://news.google.com/covid19/map?hl=hu&mid=%2Fm%2F03gj2&gl=HU&ceid=HU%3Ahu
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1. A korlátozott döntési képesség és a sérülékeny nagykorúak védelme 

 

Annak érdekében, hogy az egyén döntési képessége vagy cselekvőképessége12 jövőbeli 

elvesztésének esetére biztosíthassa önrendelkezési joga érvényesülését, Európában két 

jogintézmény terjedt el, ezek a continuing power of attorney (CPA) és az advance 

directive (AD). 

 

A két jogintézmény megértéséhez érdemes először röviden utalni a mögöttük húzódó jogi 

és gyakorlati megfontolásokra. 

 

A bevezetőben utaltunk arra, hogy az európai társadalmakban az átlagéletkor jelentős 

mértékben megemelkedett. Ennek egyik következménye, hogy – főként a családi jogi 

gondolkodásban – egyre nagyobb figyelmet szentelnek a döntési képességükben 

korlátozott nagykorúak védelmének, illetve felismerték, hogy nagykorú személyek is 

gyakran szorulhatnak támogatásra, segítségre. 

 

A döntési képesség korlátozottsága általában valamilyen mentális károsodás 

következménye. Ilyen károsodás lehet például kognitív fogyatékosság13 amely fogalom 

alatt Flynn és Arstein-Kerslake meghatározása szerint a fogyatékosság széles körét, így a 

pszicho-szociális fogyatékosságnak tekinthető mentális zavarokat, a fejlődési zavarokat, a 

szerzett agyi sérüléseket, illetve a demenciát értjük. 

 

Jól látható, hogy számos oka lehet a döntési képesség korlátozottságának, rendkívül 

heterogén területről van szó, ide tartozik például egy közlekedési baleset során szerzett 

agyi sérülés, egy lassú leépüléssel járó neurológiai betegség vagy egy agyvérzés során 

szerzett maradandó károsodás egyaránt. 

 

Jelen tanulmány terjedelmi kereteire tekintettel a döntési képesség részletes alapjogi 

bemutatásától eltekintünk.14 Ami számunkra a továbbiakban releváns az annak 

megértése, hogy az egyén döntési képessége korántsem állandó adottság, bárki bármikor 

érintetté válhat annak korlátozódásában. 

 

A korlátozott döntési képesség kialakulása után térjünk át arra, hogy miként válaszol a 

jog erre az állapotra. Az államot alapjogi kötelezettség terheli, hogy a sérülékeny 

helyzetben lévő emberek védelmét hatékonyan biztosítsa. Alapvetően két csoportba 

sorolhatjuk ezen jogi eszközöket. Az első csoportba tartozó eszközök alkalmazására azt 

követően kerül sor, hogy a korlátozott döntési képesség kialakult (a károsodás beállt, az 

érintett személy döntéshozatali képességét részben vagy egészben elveszítette). Ide 

                                                 
12 A tanulmány megkülönbözteti egymástól a döntési képesség és a cselekvőképesség fogalmát. A 

distinkció alapja, hogy a cselekvőképesség az egyén döntési képességén, mint ténykérdésen alapuló jogi 

döntés, míg a cselekvőképesség jogi fogalom, mely az egyén döntéseinek jog által való elismerését jelenti. 

Cselekvőképesség hiányában az egyén hiába képes döntést hozni, a jog azt nem létezőnek tekinti. 
13 Flynn, Eilionor, Arstein-Kerslake, Anna: Legislating Personhood: Realising the Right to Support in 

Exercising Legal Capacity. International Journal of Law in Context 10 (2014) 81-104. o. 
14 Lásd részletesen: Litins'ka, Yana: Assessing Capacity to Decide on Medical Treatment: On Human 

Rights and the Use of Medical Knowledge in the Laws of England, Russia and Sweden. Uppsala University, 

Uppsala, 2018. 
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tartozik tipikusan a cselekvőképesség korlátozásával járó gondnokság alá helyezés, 

illetve a támogatott döntéshozatal. 

 

A második csoportba ezzel szemben azok az eszközök tartoznak, amelyeket a még teljes 

döntési képességgel bíró egyén maga vesz igénybe annak érdekében, hogy döntési 

képességének későbbi esetleges elvesztésére felkészüljön, erre előkészüljön. Ide 

sorolhatók az AD és a CPA. 

 

A két csoport közötti jellegadó különbség, hogy az első csoportba tartozó eszközök az 

egyén életébe való beavatkozást igényelnek (a bíróság gondnokság alá helyezi az egyént), 

egyben a cselekvőképesség egyidejűleg korlátozásra kerül, míg a második csoport esetén 

az egyén saját maga – döntési képessége birtokában, előzetesen – gondoskodik arról, 

hogy akarata és preferenciái későbbi élete során akkor is érvényesüljenek, ha ő döntési 

képességét elveszítené. Az egyén cselekvőképességét ezen eszközök nem érintik. A 

továbbiakban kizárólag a második csoporttal foglalkozunk. 

 

A continuing power of attorney (CPA) és az advance directive (AD) tekintetében a 

fentiekből következik, hogy olyan jogintézmények, melyek a korlátozott döntési 

képességű emberek védelmét hivatottak elősegíteni, egyben olyan előzetes jogi eszközök, 

melyeket a teljes döntési képességgel rendelkező egyének vehetnek igénybe annak 

érdekében, hogy döntési képességük későbbi elveszítésére felkészüljenek. Mindkét 

jogintézményre igaz, hogy meghozatalukat követően egyfajta nyugvó állapotba kerülnek, 

mivel akkor kell csak alkalmazni őket, ha az egyén döntési vagy cselekvőképességét a 

jövőben ténylegesen elveszíti. Amennyiben erre egyáltalán nem kerül sor, úgy sosem 

lépnek valóban hatályba, megmaradnak az egyéni autonómia mögöttes biztosítékaként. 

 

A CPA és AD jogintézmények elterjedése Európában egyre erőteljesebben 

megfigyelhető. Az angolszász országokban került először bevezetésre (Skócia, majd 

Anglia és Wales), ezt követően átterjedt Hollandia, Belgium, Dánia, Németország, 

Finnország szabályozásaiba is.15 Az egyes országok CPA és AD szabályozásai 

hasonlóságokat és eltéréseket egyaránt mutatnak. Közös azonban, hogy az Európa Tanács 

vonatkozó ajánlásait16 vették alapul az egyes országok szabályozásuk elkészítésekor. 

Ennek megfelelően a CPA és az AD bemutatása során alapvetően az Európa Tanács 

ajánlásaira támaszkodunk, amelyek célja, hogy a két jogintézményt illető gyakorlati 

megfontolásokkal segítsék az egyes államokat saját szabályozásuk megalkotása során.17 

Az ajánlások kötelező erővel nem bírnak, ugyanakkor az AD és CPA tekintetében 

                                                 
15 A CPA és AD gyakorlati szempontú vizsgálatának egyik kiemelt műhelye az amszterdami Vrije 

Universiteit, ahol több párhuzamos kutatási projekt is indult az elmúlt években. A kutatóműhely egyik 

vezetője Kees Blankman professzor, aki az Európa Tanács 2009-es ajánlását kidolgozó munkacsoport 

elnöke volt. 
16 Council of Europe Recommendation No. R (99) 4 on principles concerning the legal protection of 

incapable adults; Council of Europe Recommendation CM/Rec(2009)11 Principles concerning continuing 

powers of attorney andadvance directives for incapacity. 
17 Különösen a 2009-es ajánlást megelőzően rendkívül komoly szakmai előkészítő munka folyt, melyet jól 

tükröz az ajánlásban foglalt elvek gyakorlat centrikussága és praktikus alkalmazhatósága. Az ajánlást 

előkészítő munkacsoport elnökei a holland Kees Blankman és a dán Svend Danielsen voltak. 
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széleskörűen elfogadott elveket tartalmaznak, valamint az Emberi Jogok Európai 

Bírósága is hivatkozik gyakorlatában az ajánlásokra, mint egységes európai standardra.18 

 

2. Continuing power of attorney (CPA) 

 

A CPA a döntési képességgel rendelkező, cselekvőképes egyén által más személynek 

adott tartós meghatalmazás, amely akkor hatályosul, ha a meghatalmazó 

cselekvőképességét elveszíti. A CPA lényege, hogy az egyén – cselekvőképessége 

későbbi elveszítésének esetére – helyettes döntéshozót jelöl.19 

 

A CPA-ban adott meghatalmazás terjedelmét tekintve a meghatalmazó akarata irányadó. 

Adható CPA az ügyek vitelére általánosan vagy egyes területekre vonatkozóan (tipikusan 

ilyen területek lehetnek a vagyoni kérdések, az egészségügyi döntések, illetve más 

személyes kérdések). A CPA-ban akár több helyettes döntéshozó is kirendelhető, a 

meghatalmazó dönthet továbbá arról is, hogy a több meghatalmazott önállóan vagy 

együttesen járhat el vagy akár megjelölheti, hogy melyik meghatalmazott milyen 

kérdésekben járhat el. A CPA tartalmát illetően az ajánlások a meghatalmazó 

önrendelkezésének széles körben teret engednek, a meghatalmazó tetszés szerint 

rendelkezhet a meghatalmazás tartalmát illetően, illetve utasításokat is meghatározhat. 

 

Érdemes röviden összevetnünk a CPA jogintézményét a Polgári Törvénykönyv (a 

továbbiakban: Ptk) 2:39. §-ában foglalt előzetes jognyilatkozat intézményével. A Ptk. 

által szabályozott előzetes rendelkezés hasonlít a CPA-hoz abban, hogy a cselekvőképes 

személy későbbi cselekvőképtelensége esetére jelölhet helyettes döntéshozót. A két 

jogintézmény közötti jellegadó eltérés, hogy a Ptk. által bevezetett jogintézményben az 

egyén kizárólag gondnoka személyét határozhatja meg, míg a CPA ennél általánosabb 

körben teszi lehetővé helyettes döntéshozó kijelölését. A Ptk. 2:39. §-a szerinti előzetes 

jognyilatkozat tehát csakis akkor válik hatályossá, ha az egyén cselekvőképességet 

korlátozó gondnokság alá kerül, míg a CPA érvényesülését a döntési képesség bármilyen 

átmeneti korlátozottsága előidézheti. 

 

Példával szemléltetve, ha az egyén baleset következtében rövidebb időre, akár néhány 

napra eszméletét elveszíti vagy kómába kerül, CPA rendelkezése ezzel azonnal 

alkalmazhatóvá válik, míg a Ptk. szerinti előzetes rendelkezéshez szükséges gondnok 

kirendelése, amely bírósági (vagy legalább gyámhatósági) eljárást igényel. Az eljárás 

lefolytatásáig a Ptk. szerinti rendelkezés nem alkalmazható. Hasonlóan alakul a döntési 

képesség visszanyerése esetén is a rendelkezések hatálya: a döntési képesség 

visszanyerésével a CPA ismét azonnal nyugvó állapotba kerül, míg a Ptk. 2:39. §-a 

szerinti előzetes rendelkezés a gondnokság megszüntetésével veszíti csak hatályát. Jól 

látható, hogy a CPA a valós élethelyzetekhez sokkal rugalmasabban illeszkedik, amikor 

szükség van rá, gyorsabban tud érvényesülni, majd a döntési képességet korlátozó helyzet 

                                                 
18 H.F. v. Slovakia of 8 November 2005 (Application No. 54797/00), Shtukaturov v. Russia of 27 March 

2008 (Application no. 44009/05), X. v. Croatia of 17 July 2008 (Application no. 11223/04). 
19Principle 2 section 1. Council of Europe Recommendation CM/Rec(2009)11 Principles concerning 

continuing powers of attorney andadvance directives for incapacity. 
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elmúltával késedelem nélkül visszanyeri az egyén teljes autonómiáját. A két 

jogintézmény hatékonyságában jelentős eltérés mutatkozik. 

 

Az Európa Tanács ajánlásai garanciális elveket is tartalmaznak, amelyek a jogintézmény 

biztonságát hivatottak szolgálni. Ilyen például az írásbeli forma követelményére irányuló 

elv, továbbá az, hogy a meghatalmazó szabadon vissza is vonhassa a CPA-ban adott 

meghatalmazást. A (2009)11. számú ajánlás kifejezetten említi a CPA nyilvántartásba 

vételének elvét, amely kiemelt fontossággal bír tekintettel arra, hogy a CPA csakis akkor 

fog tudni érvényesülni a későbbiekben, ha arról az érintettek tudomással bírnak. 

 

Szintén garanciális jellegű elvnek tekinthetjük, hogy a meghatalmazott köteles a CPA-

ban foglaltak szerint és a meghatalmazó érdekében, az ő mindenkori akaratát és 

véleményét figyelembe véve eljárni, továbbá a meghatalmazóval lehetőség szerint 

folyamatosan egyeztetni és őt tájékoztatni. Az ajánlás javasolja továbbá, hogy az adott 

tagállam a CPA alapján eljáró meghatalmazott tevékenységét ellenőrző mechanizmust is 

hozzon létre. 

 

A CPA kizárólag akkor lép hatályba, ha a meghatalmazó elveszíti cselekvőképességét, 

így a helyettes döntéshozó is csakis ekkortól jogosult nevében eljárni. Amennyiben a 

meghatalmazó cselekvőképességét visszanyeri, úgy a CPA ismét „nyugvó állapotba 

kerül”. 

 

A CPA azáltal teljesíti ki az egyén önrendelkezését és autonómiáját, hogy amennyiben 

cselekvőképtelensége okán döntést nem hozhat, helyette olyan személy hozza meg az őt 

érintő döntéseket akiben megbízik és döntési képessége birtokában arra 

legalkalmasabbnak tekintett. Nem óvja meg tehát az egyént attól, hogy az őt érintő 

döntéseket helyette más hozza meg,20 viszont biztosítja számára, hogy a helyettes 

döntéshozó személyét megválaszthassa. 

 

3. Advance directive (AD) 

 

Az AD célja – a CPA-hoz hasonlóan – szintén az egyén önrendelkezésének és 

autonómiájának kiteljesítése. Az AD keretében azonban nem helyettes döntéshozót jelöl 

ki az egyén, hanem maga határoz meg egyes elveket, preferenciákat, adhat utasításokat 

amelyeket tiszteletben kell tartani akkor is, ha ő már cselekvőképtelensége okán nem 

képes döntést hozni.21 

 

Az AD tartalmát tekintve az ajánlások konkrét iránymutatást nem tartalmaznak. 

Alapvetően az egyes államok maguk határozzák meg, hogy milyen körben teszik 

lehetővé AD tételét. Angliában, illetve Hollandiában például széles körben adhat 

                                                 
20 A helyettes döntéshozatal léte önmagában komoly viták tárgyát képezi, ez azonban a tanulmány 

szempontjából közvetlen relevanciával nem bír. Lásd például: Stánicz Péter: Egyéni autonómia a 

paradigmaváltások viharában – Támogatott döntéshozatal és a tévedés méltósága. In: Hernádi Ilona, 

Könczei György, Fiala-Butora János (szerk.): Fogyatékosság és Társadalom. Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2019/2 Tematikus Különszám. 76-85. o. 
21 Principle 2 section 3. Council of Europe Recommendation CM/Rec(2009)11. 
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utasításokat, illetve határozhat meg rendelkezéseket az egyén. Az AD-ban előírható 

például, hogy az egyén egyes orvosi beavatkozásokat (mesterséges lélegeztetés, 

újraélesztés, vérátömlesztés) cselekvőképtelensége esetére is visszautasít, előírható 

továbbá például az is, hogy milyen esetben kíván bentlakásos otthonba költözni (akár 

pontosan megjelölve az intézményt), miként szeretné ha pénzügyeit intéznék (kockázatos 

befektetések előírása vagy kizárása, pénztartalékra vonatkozó utasítások). 

Magyarországon jelenleg egyedül az egészségügyi ellátás visszautasítása körében teszi 

lehetővé a szabályozás előzetes rendelkezés (AD) tételét. 

 

Az AD kapcsán fontos kiemelni továbbá, hogy annak jogi kötelező ereje szintén az egyes 

államok mérlegelési körébe tartozik. Ez annyiban lehet problémás, hogy a jogi kötelező 

erővel nem bíró AD kétséges, hogy alkalmas-e arra, hogy az egyén önrendelkezésének 

garanciájául szolgáljon. 

 

Az AD tekintetében az ajánlások hasonló garanciális rendelkezéseket tartalmaznak mint a 

CPA esetén: javasolt az írásbeli forma előírása, továbbá a nyilvántartás és 

hozzáférhetőség biztosítása. Az AD hasonlóan a CPA-hoz az egyén által bármikor 

szabadon visszavonható. 

 

Érdemes röviden kitérni a CPA-AD bevett terminológia mellett alkalmanként megjelenő 

living will intézményére, különösen annak sajátos – egyben sajnálatos – magyar fordítása 

okán. A living will dogmatikai szempontból nem tisztázott, az AD és a CPA 

szinonimájaként egyaránt megjelenik, a 2009-es ajánlás értelmező memoranduma is 

említi, mint az egészségügyi kérdéseket rendező AD-t. A magyar szakirodalomban ismert 

a kifejezés élő végrendeletként történő fordítása, ez azonban több okból sem szerencsés. 

Egyrészről a végrendelet kifejezés a jogi gondolkodásban bevett öröklési jogi 

jogintézmény téves asszociációját vonhatja maga után.22 Másrészt az előzetes rendelkezés 

célja, hogy az autonóm döntésre képes egyén váratlan élethelyzetekre előzetesen 

felkészülve meghatározza mindazon elveket és preferenciáit, amelyeket élete vezetésében 

lényegesnek tart, az előzetes rendelkezés az egyén akarata tartós érvényesülésének 

garanciája, ezért a ’will’ szó ’akarat’ jelentése jobban tükrözi a jogintézmény valódi 

funkcióját. 

 

Mind a CPA, mind az AD tehát arra szolgál, hogy az egyén önrendelkezését és 

autonómiáját kiteljesítve garanciaként szolgáljon arra, hogy az egyén döntési 

képességének birtokában, előre gondoskodhasson arról, hogy mi történjen vele 

amennyiben cselekvőképességét elveszíti. Ki kell térnünk arra is, hogy az AD és CPA 

jogintézmények akár egy dokumentumban is jelen lehetnek, nem kizárt – sőt, gyakori – 

az előzetes rendelkezésben helyettes döntéshozó (akár csak egyes kérdésekre, területekre) 

kijelölése mellett egyes kérdésekre vonatkozóan az egyénnek saját akaratát explicit 

módon kifejezni. 

 

                                                 
22 Az itt felmerült problémát a gyakorlat igazolja, ld.: Busa Csilla - Zeller Judit - Csikós Ágnes: Életvégi 

kívánalmakkal és döntésekkel kapcsolatos vélemények és ismeretek a magyar társadalomban, Kharon 

Thanatológiai Szemle, 2018/3, 19. 
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A CPA és AD rövid bemutatását követően megkezdjük a kutatási fókusz szűkítését, az 

önrendelkezésnek és egyéni autonómiának az élet valamennyi területén történő 

kiteljesítését szolgáló jogintézményeknek a továbbiakban az életvégi döntéshozatalban 

betöltött szerepét tesszük vizsgálatunk tárgyává. 

 

III. Az életvégi döntések 

 

A tanulmány kifejezetten az előzetes rendelkezés és tartós meghatalmazott 

jogintézményeinek az életvégi döntéshozatal körében való érvényesülési lehetőségeit 

vizsgálja Magyarországon. A hazai lehetőség vizsgálatát megelőzően fontosnak tartjuk 

leszögezni, hogy az életvégi döntések körébe tartozó – Európában elterjedt – 

önrendelkezésen alapuló jogintézmények közül Magyarországon jelenleg egyedül az 

életmentő, életfenntartó ellátás visszautasítását és a hospice-palliatív ellátást teszi 

lehetővé a jogi szabályozás.23 

 

Az egyes európai országokban életvégi döntésként több jogintézmény is kialakult, 

országonként eltérő azonban, hogy ezek közül egy adott ország melyeket teszi jogilag 

lehetővé.  

Annak előrebocsátása mellett, hogy az életvégi döntések rendszerezése igen kényes 

feladat az érintett szakmák, tudományterületek (orvos szakma, bioetika, filozófia, 

alkotmányjog, büntetőjog) eltérő megközelítésmódjaiból adódóan, egy új, az eddigiektől 

eltérő besorolásrendszert veszünk alapul.24 Az alkalmazott csoportosítás szerint annak 

alapján történik ugyanis a különbségtétel, hogy valamilyen végzetes kimenetelű, meglévő 

betegséghez, annak kezeléséhez, ellátásához vagy ezek lehetőségéhez kapcsolódik-e az 

adott életvégi döntés, avagy pusztán egy beteg életének (orvosi) segítséggel történő 

befejezéséről beszélünk, de nem feltétel a terminális25 állapot és az elviselhetetlen fizikai 

szenvedés. Így megkülönböztethetjük az alábbiakat: 

 

a) Kezeléssel összefüggésben meghozott döntések 

aa. orvosilag haszontalan kezelés 

ab. az ellátás visszautasítása 

ac. hospice-palliatív ellátás mint a kuratív kezelés mellett/helyett alkalmazott komfort 

kezelés  

 

                                                 
23 A kettő között lényeges különbség azonban, hogy a hospice-palliatív ellátásnak nem célja az élet végének 

siettetése, míg az életmentő, életfenntartó ellátás visszautasítása során ez közvetlenül megjelenik. 
24 Somody Bernadette – Stánicz Péter: A tények tükröződése az életvégi döntések alapjogi dogmatikájában: 

Elemzés a német alkotmánybíróság asszisztált öngyilkosságra vonatkozó döntésének apropóján. 

Fundamentum, 2020. 4. szám, közlésre elfogadva. 
25 A beteg terminális állapotban van, ha betegsége gyógyíthatatlan, állapota folyamatosan hanyatlik és 

halála rövidebb vagy hosszabb időn belül bekövetkezik. Más megközelítésből a terminális állapot a 

betegség azon szakasza, amikor az aktív kezeléstől gyógyulás nem várható, célja a fájdalom és a szenvedés 

csökkentése (palliatív ellátás), az élettartam pedig behatárolt. A terminális állapotot követő várható 

élettartam nagyon nehezen előre jelezhető, legfeljebb közelítésként adható meg, azonban ritkán haladja 

meg a 12 hónapot. Forrás: Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a terminális állapotú 

daganatos felnőtt és gyermek betegek hospice és palliatív ellátásáról. Egészségügyi Közlöny, 2010. évi 7. 

sz. (2010. március 25.) 1458. o. A meghatározást fenntartja a 2017-2020 időszakra érvényes „A daganatos 

felnőtt betegek teljes körű hospice és palliatív ellátásáról” szóló szakmai irányelv is. 
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b) Kezeléstől független, az élet befejezésére irányuló döntések 

ba. eutanázia 

bb. asszisztált öngyilkosság 

 

a)      Kezeléssel összefüggésben meghozott döntések 

Az életvégi döntések első köre tehát azokat az eseteket öleli fel, amikor az egyén – 

előrehaladott, súlyos betegsége folytán – további kezeléséről, ellátásáról szükséges 

dönteni. E körben három aleset azonosítható: 

 

aa) Orvosilag haszontalan kezelés (medical futility)  

Haszontalan kezelésről akkor beszélünk, ha a további kezeléstől eredmény nem várható, a 

gyógyulásra vagy a felépülésre valós remény nincs (kvantitatív haszontalanság), illetve, 

ha a beteg képtelen bármiféle javulás megtapasztalására (kvalitatív haszontalanság). A 

haszontalanság sajátos, az egyén önrendelkezésén alapvetően kívül eső életvégi döntés, 

amelyet az egészségügyi ellátó hoz meg. 

  

ab) Az ellátás visszautasítása  

Az egészségügyi ellátás egyik legfontosabb alapelve a tájékozott beleegyezésen alapuló 

kezelés, így az autonómia, mint az egészségügyi ellátás vezérelve jelenik meg. Ennek 

alapján minden kezelés, köztük az életmentő és életfenntartó kezelés is visszautasítható 

lehet. 

 

ac) Hospice-palliatív ellátás  

A palliatív ellátás a terminális állapotú betegek fájdalmának és egyéb tüneteinek 

enyhítésére irányuló támogató kezelések összességét jelenti, amely már a betegség 

korábbi szakaszában megkezdődik, mint a hospice ellátás. A hospice gondozás a palliatív 

ellátás egyik formájának is tekinthető, amelyre akkor van szükség, amikor kiderül, hogy a 

betegség várhatóan rövid időn belül a beteg halálához vezet. A kezelés életigenlő, célja a 

halálig tartó kísérése a terminális állapotban lévő embernek úgy, hogy közben mindvégig 

szem előtt tartják emberi méltóságát és autonómiáját.  

 

b) Kezeléstől független, az élet befejezésére irányuló döntések.  

Az életmentő, életfenntartó kezelés visszautasítása vagy orvosi haszontalansága, illetve a 

palliatív ellátás esetén is az egyén olyan súlyos betegségben szenved, amely a halálához 

vezet. Eutanáziáról, illetve asszisztált öngyilkosságról – a fenti besorolási szabály alapján 

– viszont olyan esetekben beszélünk, amelyekben az egyén – akár halálhoz vezető 

alapbetegség nélkül – úgy dönt, életének intézményesített formában kíván véget vetni. 

Nem kritérium tehát, hogy a betegség halálos vagy, hogy a szenvedés fizikai legyen.  

 

ba) Eutanázia  

Az általunk alkalmazott csoportképzési szabály alapján így az eutanázia valójában csakis 

aktív, direkt és önkéntes lehet. Megfogalmazható úgy, mint egy személy szándékos 

cselekménye, mely más személy szabad döntése alapján e személy életének befejezésére 

irányul azért, hogy szenvedésének véget vessen. 
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Itt kell kitérnünk a közkeletű, a miénktől eltérő csoportosítási rendszer26 szerinti 

besorolás alapját képező aktív és a passzív eutanázia kategóriapárra is, amely 

álláspontunk szerint az életvégi döntések szempontjából zavart okozó, elvetendő 

elhatárolási szempont. Az eutanázia fogalmilag kizárólag aktív cselekmény lehet, az 

ellátás visszautasítása pedig bár valóban nem-cselekvés vagy cselekvés abbahagyása által 

(kezeléskorlátozás) valósul meg, semmiképpen sem vonható az eutanázia körébe. Az 

aktív-passzív kategorizálás álláspontunk szerint kerülendő, mert nem reflektál az életvégi 

döntések összetett, gyakran szövevényes körülményeire és az eutanázia, valamint az 

ellátás visszautasítása eltérő fogalmainak összemosásán alapul.27  

 

bb) Asszisztált öngyilkosság (assisted suicide)  

Az eutanáziával azonos célra irányul az asszisztált öngyilkosság, az egyén halálának 

előidézésére. Eutanáziáról akkor beszélhetünk, ha az egyénen kívüli személy 

cselekménye vet véget az egyén életének, míg asszisztált öngyilkosság esetén maga az 

egyén az, aki – orvosi vagy más segítséggel – véget vet az életének, és a másik személy 

cselekménye az öngyilkossághoz nyújt segítség (pl. gyógyszer felírása). 

 

IV. Az életvégi döntések, a CPA és az AD szabályozása és gyakorlata 

Magyarországon 

 

1. Az advance directive és continuing power of attorney szerepe az életmentő, 

életfenntartó kezelések visszautasításában 

 

Ahogyan azt már a csoportosítást megelőzően is előrevetítettük, Magyarországon az 

életvégi döntések közül az eutanáziát és asszisztált öngyilkosságot nem teszi lehetővé a 

jogi szabályozás. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: 

Eütv.) tartalmazza az életmentő, életfenntartó kezelések visszautasításának szabályait.28 

 

Két lehetőség van a visszautasítás megtételére: az első esetben ún. on the spot 

visszautasítás (Eütv. 20. § (3) bekezdés) történik (a beteg már a kórházban van, 

közvetlenül kezelés megkezdése előtt, annak felmerülésekor kívánja gyakorolni a 

visszautasítás jogát). Az életmentő, életfenntartó ellátás visszautasításának másik 

lehetősége az Eütv. 22. §-ban foglalt előzetesen, közokiratban történő visszautasítás. 

 

Az Eütv. életmentő, életfenntartó ellátás visszautasítására vonatkozó rendelkezéseit 

összevetve az AD és CPA korábban ismertetett elveivel az alábbi következtetéseket 

tehetjük: 

                                                 
26 Filó Mihály: Az eutanázia a büntetőjogi gondolkodásban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2009. 
27 Bert Broeckaert - Flemish Palliative Care Federation: Treatment decisions in advanced disease: a 

conceptual framework, Indian journal of palliative care, 2009/15, 30. o. 
28 A terjedelmi keretekre tekintettel a életmentő, életfenntartó ellátás visszautasításának részletes 

szabályaira a továbbiakban csak annyiban térünk ki, amennyiben az a CPA és AD tekintetében releváns. Az 

életmentő, életfenntartó ellátás visszautasítása szabályozása részletes tárgyalásáért lásd például Busa Csilla, 

Csikós Ágnes, Dósa Ágnes, Élő Gábor, Filó Mihály, Hegedűs Katalin, Kovács József, Kussinszky Anikó, 

Zeller Judit, Zubek László munkásságát. 
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1. az Eütv. 16. § (1) bekezdés a) pontja és 22. § (2) bekezdése a CPA egészségügyi 

döntések körében történő intézményesítése;29 

2. az Eütv. 22. § (1) bekezdése az AD hazai jogi elismerése az egészségügyi 

döntések körében.30 

 

Az első esetben az egyén kijelölheti, hogy cselekvőképtelensége esetén ki jogosult 

helyette döntés meghozatalára. Az Eütv. szóhasználata egy helyettes döntéshozó 

kijelölésére utal, nincs azonban arra vonatkozó ismert gyakorlat, hogy a CPA elveinek 

megfelelően több helyettes döntéshozó kijelölésére is van-e lehetőség. 

 

A második esetben szigorú alakisági követelmények előírása mellett teszi lehetővé 

cselekvőképes személy által későbbi cselekvőképtelensége esetére a jogalkotó az 

életmentő, életfenntartó ellátások AD-ben történő visszautasítását. Fontos kiemelni, hogy 

amennyiben az egyén AD-ben visszautasít egyes életmentő, életfenntartó kezeléseket 

(például az újraélesztést), az kizárólag akkor érvényesül, ha terminális állapotúvá válik a 

beteg. Tehát amennyiben valaki úgy dönt, hogy nem szeretné, ha terminális betegsége 

esetén életét és szenvedéseit meghosszabbítanák azáltal, hogy újraélesztik, nem kell attól 

tartania, hogy ezen akaratának tudatában életét orvosai terminális betegség hiányában ne 

mentenék meg. Az AD szerint az életmentő beavatkozást csakis akkor nem fogják rajta 

elvégezni, ha annak feltételei – rövid időn belül halálhoz vezető, terminális betegség – 

fennállnak. 

 

A cselekvőképes egyén terminális állapota esetén főszabályként jogosult az életmentő, 

életfenntartó kezelések on the spot visszautasítására. Megállapíthatjuk azt is, hogy az 

egyénnek szigorú alakiságra vonatkozó előírások megtartásával lehetősége van 

cselekvőképességének elvesztése esetére előzetesen meghatározni – közvetlenül vagy a 

helyettes döntéshozó kijelölésén keresztül – az életmentő, életfenntartó kezelésekkel 

kapcsolatos kívánalmait. Érdemes ezután megnéznünk mi történik, ha az egyén ilyen 

előzetes intézkedést nem tesz. 

 

A cselekvőképtelen beteg és a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással 

összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott betegek terminális 

állapotuk esetén amennyiben az életmentő, életfenntartó ellátást visszautasítják, az 

egészségügyi szolgáltató kötelezően kérelmet terjeszt elő a beleegyezés bíróság általi 

pótlása iránt (Eütv. 21. § (2) bekezdés). A kezelőorvos a bíróság jogerős határozatának 

meghozataláig köteles a beteg egészségi állapota által indokolt ellátások megtételére. 

 

Amennyiben tehát az egyén cselekvőképességét úgy veszíti el, hogy előzetesen, 

cselekvőképes állapotban sem CPA, sem pedig AD rendelkezést nem tett, úgy az 

életmentő, életfenntartó ellátás visszautasítására nagyon szűk körben van lehetősége. 

                                                 
29 Az Eütv. 16. § (1) bekezdés a) pontja és a 22. § (2) bekezdése közötti rendszertani kapcsolat nem világos, 

a két rendelkezés érdemben azonosnak mutatkozik.  
30 Érdemes megfigyelni, hogy az előzetes rendelkezésben visszautasítható ellátások és az Eütv. 20. § (3) 

bekezdése szerint visszautasítható ellátások között következetlenség mutatkozik: az egyén későbbi 

cselekvőképtelenné válása esetére olyan ellátást is visszautasíthat, amelyet cselekvőképessége megőrzése 

esetén (a 20. § (3) bekezdése szerint) nem tehet meg. 
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Kiemelendő e körben, hogy a kötelező bírósági eljárás miatt életmentő ellátás on the spot 

visszautasítására ténylegesen nincsen lehetőség, hiszen az életmentés szükségszerű 

eleme, hogy a beavatkozást azonnal el kell végezni, különben a beteg meghal – a bírósági 

eljárás lefolytatására ilyen rövid időn belül értelemszerűen nincs lehetőség, a bíróság 

döntésének meghozataláig pedig a kezelőorvos köteles az életmentő beavatkozás 

elvégzésére. Továbbá azonnali beavatkozást igénylő ellátás (újraélesztés, légútbiztosítás) 

esetén az on the spot visszautasítás Eütv. által előírt háromtagú bizottság összehívására, 

valamint a 3 nap elteltével történő megerősítésre nincsen lehetőség.31 Az életmentő 

beavatkozások on the spot visszautasítása tehát valójában lehetetlen még a beteg 

cselekvőképessége esetén is.32 

 

Ezzel szorosan összefügg az életveszélybe kerülő betegek jellemzően de facto szűkült 

tudatállapota, amely a belátási képességet jelentős mértékben korlátozza,33 így az ellátás 

visszautasításának jogszerűsége (döntési képesség hiányában) megkérdőjeleződik. 

 

Az azonnaliság és a de facto szűkült tudatállapot okozta helyzet gyakorlati 

megoldásaként szolgálhat az Eütv. által is intézményesített AD.34 Az AD lehetőséget 

teremt arra, hogy a döntési képessége és cselekvőképessége birtokában lévő egyén 

előzetesen átgondolja, miként viszonyul az egyes életmentő, életfenntartó kezelésekhez, 

terminális betegsége esetén kívánná-e és meddig, hogy életét meghosszabbítsák akár 

mesterséges módon. 

 

2. A hazai klinikai gyakorlat 

 

Az előzőekben foglaltak szerint megállapíthatjuk, hogy az önrendelkezési jog 

legteljesebb érvényesülését az AD (előzetes rendelkezés) biztosítja az egyén számára, 

mivel ilyen formában akkor is visszautasítható az életmentő, életfenntartó ellátás, ha a 

betegség gyógyíthatatlan és a beteg önellátásra képtelen állapotba kerül, illetve fájdalmai 

nem enyhíthetőek.35 

 

Megállapítható az is, hogy mind az AD, mind a CPA alkalmas arra, hogy az életvégi 

helyzetekkel rendszerint együttjáró tudatszűkült állapotot ellensúlyozva juttassa érvényre 

az egyén önrendelkezése alapján korábban meghozott döntését. 

 

                                                 
31 Az on the spot visszautasítás eljárási és formai előírásaihoz ld. Eütv. 20. § (4) – (8) bekezdéseit. 
32 Élő Gábor: Az újraélesztés újraértlemezése – Autonómia és betegbiztonság. Állam- és Jogtudomány, 

2016/4. 91-104. 95. o. 
33 Zubek László: Életvégi döntések az intenzív terápiában – az önrendelkezés és a kezeléskorlátozás etikai 

és jogi vonatkozásai. Doktori értekezés, Semmelweis Egyetem 2011. 119. o. Elérhető: 

http://old.semmelweis.hu/wp-content/phd/phd_live/vedes/export/zubeklaszlo.d.pdf (letöltve: 2021.01.10.) 
34 A CPA-ban kijelölt helyettes döntéshozó által történő visszautasítás esetén az on the spot visszautasítás 

eljárási előírásai alkalmazandóak azzal, hogy a helyettes döntéshozó döntési képessége tekintetében 

nyilatkozik a bizottság (Eütv. 22. § (4) bekezdés). 
35 Itt szeretnénk visszautalni arra, hogy az életmentő/életfenntartó kezelés on the spot visszautasítása akkor 

lehetséges, ha az érintett olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása 

szerint rövid időn belül – megfelelő orvosi ellátás mellett is - halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. Az Eütv. 

22. § (1) bekezdés c) pontja ezt szélesíti ki a főszövegben említett lehetőséggel. 

http://old.semmelweis.hu/wp-content/phd/phd_live/vedes/export/zubeklaszlo.d.pdf
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Tanulmányunk bevezetőjében meghatároztuk alapjogi szemléletünk jellegadó vonását, 

miszerint az alapjogok érvényesülését (érvényesíthetőségét) tekintjük elsődlegesnek 

annak megítélésében, hogy az állam miként biztosítja az önrendelkezési jog és az egyéni 

autonómia objektív intézményvédelmi kötelezettségét. Az életvégi önrendelkezési jog 

érvényesülése kapcsán azt vizsgáljuk, hogy a valós élethelyzetekben, a klinikai 

gyakorlatban miként képes érvényre jutni az egyén önrendelkezésén alapuló döntés. E 

körben alapvetően jogon kívüli tényekre, az orvostudományra és a klinikai gyakorlatra 

támaszkodunk. 

 

3. Az átfogó ombudsmani vizsgálat tapasztalatai 

 

Az alapvető jogok biztosa (ombudsman) jelenleg is tartó átfogó vizsgálatot folytat az 

életvégi döntések kérdésében, amelynek során széleskörű felmérést végzett a magyar 

orvosi gyakorlat köréből.36 Az ombudsman vizsgálata során megkereste az egyetemi 

klinikai központokat, valamint az Országos Onkológiai Intézetet és az Országos 

Mentőszolgálatot is a klinikai gyakorlat feltárása érdekében. 

 

Az ombudsman munkatársai beszámoltak arról, hogy az Eütv. 20. § (3) bekezdésében 

foglalt életmentő vagy életfenntartó ellátás on the spot visszautasítására 2010 óta a 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi 

Albert Klinikai Központ és az Országos Onkológiai Intézet tagintézményei körében 

egyáltalán nem került sor. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 

tagintézményeiben „néhány” alkalommal, a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ 

tagintézményeiben pedig évente megközelítőleg 51 alkalommal került sor életmentő, 

életfenntartó kezelés visszautasítására. 

 

Az ombudsmani vizsgálat kitért továbbá az AD és CPA klinikai gyakorlatban való 

alkalmazásának vizsgálatára is. A klinikai gyakorlat e tekintetben is meglehetősen lesújtó 

képet mutat: előzetes rendelkezés (CPA vagy AD) bemutatására a klinikai központok 

tagintézményeiben egyetlen egy alkalommal sem került sor. A megkeresések kapcsán az 

ombudsmani vizsgálat feltárta azt is, hogy az előzetes rendelkezésekről valósidejű, 

hozzáférhető nyilvántartás mindezidáig nem került kimunkálásra.37 

 

4. A családorvosok és a lakosság ismeretei és igényei az életvégi döntések 

tekintetében 

 

A PTE ÁOK Palliatív Tanszék, PTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs-Baranyai 

Hospice Alapítvány Jogklinika programjának keretében jelentős kutatás valósult meg, 

                                                 
36 A problematikai részletesebb tárgyalásához ld. Kussinszky Anikó - Stánicz Péter: Van-e döntésünk az 

élet végén? Lehetőségek és kompetenciák a gyakorlat tükrében, kézirat, melyet a szerzők az Autonómia, 

életvédelem, Jogbiztonság - Az életvégi döntések szabályozása konferencia (ELTE-ÁJK, 2019.) 

tanulmánykötetéhez adtak le. 
37 Forrás: Kussinszky Anikó - Stánicz Péter: Van-e döntésünk az élet végén? Lehetőségek és kompetenciák 

a gyakorlat tükrében, Előadás, Autonómia, életvédelem, Jogbiztonság - Az életvégi döntések szabályozása 

konferencia, ELTE-ÁJK, 2019. 

http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/az_ombudsman_is_vizsgalja_az_eletvegi_kerdeseket 

http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/az_ombudsman_is_vizsgalja_az_eletvegi_kerdeseket
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amely a családorvosok előzetes rendelkezésekkel38 kapcsolatos ismereteit vizsgálta. A 

kutatás eredményei szerint az előzetes döntés jogintézményéről a családorvosok kevés 

praktikus ismerettel rendelkeznek. 84,3%-uk gondolta például azt, hogy az előzetes 

döntéshozatal során a beteg örökösödési kérdésekről is rendelkezik.39 

 

Az életvégi döntésekkel kapcsolatosan a családorvosok általánosságban véve kevéssé 

rendelkeznek praktikus ismeretekkel saját bevallásuk szerint és a betegek önrendelkezési 

jogait illetően is csak közepes szinten tájékozottak. Ugyanakkor a családorvosok 

majdnem fele (46,1%-uk) felvállalná, hogy megbeszéli betegeivel az életvégi döntéseket 

és segítene azok dokumentálásában. 

 

2017-ben első alkalommal került sor Magyarországon átfogó kutatásra a felnőtt lakosság 

életvégi kívánalmairól, az életvégi döntésekkel kapcsolatos véleményükről és 

ismereteikről. Az 1100 fős reprezentatív minta alapján végzett felmérésben a válaszadók 

77%-a csak tüneti terápiát kérne gyógyíthatatlan betegsége végstádiumában. A 

megkérdezettek 57,2%-a otthon, szakképzett gondozók bevonásával szeretne meghalni. 

 

A lakosság tájékozottságát érintően az életmentő, életfenntartó kezelés visszautasításának 

lehetőségéről a kutatásban megkérdezettek 65,1%-a, az előzetes rendelkezésről pedig 

34,5%-a hallott már, ismereteik azonban pontatlanok. Jól látható, hogy egyértelmű 

társadalmi igény van arra, hogy az egyén dönthessen saját élete végéről. 

 

A kezelés visszautasítással kapcsolatos tájékozottságot felmérő összes kérdésre adott 

válaszokból az látszik, hogy a válaszadók több mint fele téves, további negyede pedig 

semmilyen ismerettel nem rendelkezik e témában.40 

 

A klinikai gyakorlat és a lakosság, valamint az egészségügyi szakemberek részvételével 

végzett fentiekben hivatkozott kutatások és vizsgálatok alapján összegzésként 

megállapíthatjuk, hogy bár jogilag lehetőség van arra, hogy az egyén maga döntsön élete 

végéről, a gyakorlatban ez egyáltalán nem tud érvényesülni. 

 

A jelen tanulmány tárgyát képező AD és CPA dokumentumok kapcsán kiderült, hogy 

egyetlen vizsgált intézményben sem találkoztak még ilyen dokumentummal, és elérhető 

nyilvántartás sincsen ezen dokumentumokról.  

 

V. Kihívások, javaslatok és hazai jó gyakorlatok 

 

Az egyénnek fontos felkészülnie azon eshetőségre, hogy döntési képességét, 

cselekvőképességét élete folyamán később elveszítheti. Bemutattuk az önrendelkezés és 

autonómia kiteljesítését biztosító előzetes eszközök (AD, CPA) mögött húzódó 

                                                 
38 A kutatás során az előzetes rendelkezések alatt a CPA és AD rendelkezéseket vizsgálták. Ez is 

alátámasztja a bevett fogalomhasználat és hiteles fordítás hiányát. A különbségtétel a kutatás eredményeit 

érdemben nem érinti, jelen tanulmány szempontjából a feltárt adatok és a kutatás következtetései 

helytállóak és relevánsak. 
39 Ez is rámutat arra, hogy az élő végrendelet elnevezésből milyen komoly gyakorlati problémák 

fakadhatnak. 
40 Kussinszky – Stánicz 2021: i.m. 
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megfontolásokat, valamint az Európában elterjedt jogi eszközöket és azok jellegadó 

vonásait. A CPA és AD hazai gyakorlatát, valódi érvényesülési kereteit megvizsgálva 

kirajzolódik számunkra egy problématérkép az alábbi csomópontok mentén: 

 

• mind a lakosság, mind az egészségügyi ellátó személyek híján vannak az AD és 

CPA-val kapcsolatos alapvető ismereteknek; 

• az ismeretek hiánya mellett gyakoriak a téves ismeretek és tévhitek; 

• a CPA és AD rendelkezések számára jelenleg nincs elérhető nyilvántartás; 

• a közokirati formából az átlag ember számára nehézségek származnak. 

 

Az AD és CPA valódi érvényesülésével kapcsolatos kihívások, akadályok azt 

eredményezik, hogy 2010 óta elenyésző számban kerültek bemutatásra ilyen 

dokumentumok, a jogintézmény jórészt kihasználatlan.41 

 

A jogintézmény kihasználatlansága több okra vezethető vissza. Az ismeretek hiánya és a 

téves ismeretek komoly visszatartó erőt jelentenek. A pécsi kutatás42 alapján a 

válaszadóknak csak alig 40%-a van tisztában a kezelés visszautasítás jelentésével és 

annak következményeivel.43 A válaszadók majdnem 9%-a szerint egy kezelés 

visszautasítását követően a beteg a visszautasítást követően semmilyen kezelést nem kap, 

28,5%-a szerint pedig onnantól csak életmentő kezeléseket kap, semmi mást. 24%-uk 

egyáltalán nem tudja mit jelent a kezelés visszautasítása, és milyen következményekkel 

jár. Ez rendkívül komoly tévhit tekintettel arra, hogy az AD-ben történő ellátás 

visszautasítás csakis akkor vehető figyelembe, ha az egyén terminális állapotú. Nem kell 

tehát attól tartania az egyénnek, hogy AD rendelkezése miatt őt nem terminális 

betegségéből ne gyógyítanák ki vagy ne mentenék meg az életét. 

 

Mint a jogintézmények általában, az AD és CPA rendelkezések is akkor tölthetik be 

szándékolt szerepüket, ha az érintettek megfelelő tudomással bírnak róluk. Az életvégi 

önrendelkezést biztosító jogintézményekről való ismeretek elősegítése az állam oldalán 

kötelezettséget teremt. A tájékoztatáshoz való jog megsértése az önrendelkezési joggal 

összefüggő visszásságot is jelent, hiszen csak a tájékozott beteg kerül valódi döntési 

helyzetbe, az egyén akkor tudja önrendelkezési jogát gyakorolni, ha kellően tájékozott a 

lehetőségeit illetően. 

 

Az előzetes rendelkezés jogintézményének működésével összefüggésben szintén 

kulcsfontosságú szerepe volna a tájékoztatásnak. Ez azonban végképp fehér folt az 

egészségügyi ellátás során. Alapvetően mindennemű egészségügyi probléma hiányában is 

tanácsos volna előzetesen átgondolnunk az egyes ellátásokkal kapcsolatos 

preferenciáinkat, ideértve különösen az egyes életvégi helyzeteket, kérdéseket. A CPA és 

AD az önrendelkezési jogunk megvalósítását szolgáló jogintézmények, amelyek 

                                                 
41 Itt fontos említést tenni arról, hogy az AD és CPA rendelkezések nem csak kórházakban kerülhetnek 

bemutatásra. A hospice-palliatív ellátók számoltak be ilyen előzetes rendelkezések bemutatásáról, pontos 

számadat azonban nem áll rendelkezésre. 
42 Busa-Zeller-Csikós: i.m. 
43 Ha egy beteg visszautasít egy orvosi kezelést, ugyanúgy megkap minden további szükséges ellátást, csak 

azt nem, amit visszautasított. 
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bármilyen egészségügyi probléma akut felmerülésétől függetlenül, a jövőre nézve 

garantálják autonómiánk védelmét, akaratunk érvényesülését. Felmerül ugyanakkor a 

kérdés, hogy kinek a feladata az, hogy ezzel összefüggésben tájékoztatást adjon? Ismét 

vissza kell utaljunk az állam objektív intézményvédelmi kötelezettségére. Nem elegendő 

ugyanis az önrendelkezési jog kiteljesítését elősegítő eszközök elérhetővé tétele, az 

államnak lehetővé kell tenni azok valódi érvényesülését is, ennek pedig legelső lépése a 

megfelelő tájékozottság, tájékoztatás. 

 

Az AD elkészítése során kötelező közokirati formát ír elő az Eütv., míg CPA közokirati 

vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában is tehető. Az AD-t a közokirati forma 

miatt jelenleg csakis közjegyző készítheti el, noha annak tartalmát a betegnek kell 

meghatároznia, amelyhez mindenképpen javasolt orvossal történő konzultáció. A 

közjegyzői eljárás költségvonzata a gyakorlatban ugyancsak komoly akadályt jelent. Az 

előzetes egészségügyi rendelkezéssel kapcsolatban a megkérdezettek több mint 37%-a a 

közjegyzői díj miatt nem élne ezzel a lehetőséggel.44 A közjegyzői eljárás kapcsán 

szintén meg kell említeni, hogy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nem vezet 

nyilvántartást az elkészített AD és CPA rendelkezésekről, valamint azokat nem továbbítja 

az egészségügyi intézmények felé sem. 

 

Az egészségügyi intézményrendszerben sem létezik jelenleg olyan nyilvántartás, ahová 

az AD és CPA rendelkezéseket rögzítenék. Világosan látható, hogy sem a CPA, sem 

pedig az AD rendelkezések nem képesek érvényesülni, ha az illetékes személyek 

(egészségügyi ellátók) nem értesülnek róla, illetve azok tartalmát nem tudják megismerni 

hitelt érdemlő módon. Nem életszerű, hogy az egyén AD vagy CPA rendelkezését 

folyamatosan magánál hordja, hogyha netalán döntési képességét érintő helyzetbe 

kerülne (például egy súlyos baleset következtében kómába kerül), akkor kezelőorvosai 

értesüljenek az abban foglaltakról. 

 

Jelenleg nincs közhiteles, hozzáférhető nyilvántartás, így a CPA-ban vagy AD-ben 

foglaltak érvényesülése voltaképpen esetleges. Márpedig az előzetes rendelkezés – 

különösen életmentő beavatkozás visszautasítása tárgyában – csak akkor töltheti be a 

funkcióját, ha a mentőszolgálat munkatársa/kezelőorvos azonnal hozzáférhető és 

megbízható információval rendelkezik arról, hogy a betegnek van-e ilyen irányú előzetes 

rendelkezése. 

 

Álláspontunk szerint az ehhez szükséges technikai háttér feltételei adottak lennének az 

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT), amely a betegek valamennyi 

kezeléssel kapcsolatos dokumentációját tartalmazza és a kezelőorvosok könnyen 

hozzáférnek. A CPA és AD rendelkezések EESZT-be történő bevezetése számos 

gyakorlati akadályt elhárítana és jelentős mértékben segítené az életvégi önrendelkezés 

kiteljesedését. 

 

A magyar jog az AD és CPA jogintézményeit az egészségügyi kérdésekre korlátozza, 

ugyanakkor továbbra is meglehetősen nagy szabadsága van az egyénnek a tekintetben, 

                                                 
44 Busa-Zeller-Csikós: i.m. 
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hogy milyen ellátásokat kíván visszautasítani.45 Ez a rendelkezési szabadság alapvetően 

az önrendelkezési jog érvényesülését segíti elő, lehetővé teszi, hogy az egyén teljes 

mértékben saját személyes preferenciái és akarata szerint határozza meg, mikor és milyen 

ellátásokat nem kíván igénybe venni (életmentő, életfenntartó ellátások esetén erre 

továbbra is csakis terminális betegséges esetén van lehetőség). 

 

Az AD elkészítése során éppen ezért mindenképpen javasolt az orvossal történő 

konzultáció, mivel a visszautasítható egyes kezelések megértéséhez, a tájékoztatáshoz 

orvosi szakértelemre van szükség. Az életvégi kívánalmak körében érdemes lehet 

egyeztetni továbbá a hospice-palliatív ellátásban jártas személlyel is, mivel az egyes 

ellátások visszautasítására gyakran a hospice ellátás alatt vagy azt közvetlenül 

megelőzően kerül sor. 

 

A leggyakrabban visszautasított ellátások, illetve az AD készítésekor megfontolni 

javasolt ellátások a teljesség igénye nélkül a gépi lélegeztetés, az újraélesztés, a 

mesterséges táplálék, illetve folyadék pótlás. Gyakran merül fel továbbá a tudatot 

elnyomó fájdalomcsillapító szerek alkalmazása, illetve a kemoterápia és a vértranszfúzió 

is. 

 

A konzultációhoz tanácsos volna, ha központilag rendelkezésre állna egy nyilatkozat 

minta, amely tartalmazza azoknak az ellátásoknak a körét, amelyekre érdemes kitérni az 

előzetes rendelkezésekben. Ezt a mintát beszélhetné át az egyén orvossal vagy hospice 

szakemberrel, amikor az életvégi kívánalmait határozza meg. 

 

Történtek pozitív kezdeményezések, főként a civil szféra részéről, így például a Társaság 

a Szabadságjogokért honlapján elérhető egy változat,46 amelyet a Hegedűs Katalin által 

vezetett Életvégi Egyetemközi Munkacsoport dolgozott ki.47 Kiemelendő továbbá az 

Életvégi Tervezés Alapítvány48 és a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület49 munkája is. 

 

 Az egységes és hatékony érvényesülés szempontjából az lenne a legalkalmasabb, ha az 

előzetes rendelkezések szakemberek által kidolgozott mintái (AD és CPA) egy érvényes 

és hatályos jogszabály mellékleteként bárki számára magától értetődő módon elérhetők 

lennének. 

 

VI. Összegzés 

 

A tanulmány során meglehetősen nagy utat jártunk be. A döntési képességükben 

korlátozott nagykorúak védelmétől kiindulva, a cselekvőképesség jövőbeli elveszítésére 

való felkészülés alapjogi szempontjai felől kezdtük vizsgálatunkat. A tanulmány 

azonosította az Európában elterjedt előzetes rendelkezések körében elterjedt 

                                                 
45 Az AD-ben ezt közvetlenül teheti meg, míg CPA esetén olyan helyettes döntéshozót jelöl ki, aki – 

vélhetően – az egyén preferenciáinak szerez érvényt, ha az egyén cselekvőképességét elveszíti. 
46 https://tasz.hu/a/files/MINTA_Elozetes_rendelkezes.pdf, 
47 A Társaság a Szabadságjogokért tagja az életvégi munkacsoportnak. 
48 https://eletveg.hu/hu/ 
49 https://hospice.hu/ 

https://tasz.hu/a/files/MINTA_Elozetes_rendelkezes.pdf
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jogintézményeket, az AD és CPA rendelkezéseket, bemutatva azok jellegadó vonásait és 

célját. A döntési képességükben korlátozott egyének önrendelkezési jogát ezt követően 

kifejezetten az életvégi döntések körében vizsgáltuk, különös figyelmet szentelve a hazai 

lehetőségekre és a magyar klinikai gyakorlat elemzéséből kirajzolódó kihívásokra. A 

problématérkép felvázolását követően előrelépési lehetőségeket fogalmazott meg a 

tanulmány, végül pedig néhány előremutató, konstruktív hazai törekvés, kezdeményezés 

került megjelölésre. 

 

Kutatási kérdéseink az alábbiak voltak: 

• Léteznek hatékony jogi eszközök, amelyekkel biztosíthatja az egyén, hogy döntési 

képessége elveszítése esetén is a saját akarata, önrendelkezése jusson érvényre? 

• Magyarországon jelenleg miként valósul meg az életvégi döntéshozatal és e 

körben milyen szereppel bírnak az előzetes tervezés vizsgált jogintézményei? 

• Mi szükséges ahhoz, hogy az önrendelkezési jog érvényesülni tudjon az életvégi 

döntések során? 

• Azonosíthatóak-e kihívások, illetve hazai jó gyakorlatok? 

 

Az egyén autonómiáját és önrendelkezését biztosító jogi eszközök Európában elterjedtek, 

hazánkban azonban egyelőre csak az egészségügyi kérdések kapcsán van erre lehetőség. 

A szabályozás tehát eleve korlátozza az előzetes tervezés eszközeit, az AD és CPA 

érvényesülési körét. A megszorító szabályozás mellett a gyakorlatban további akadályok, 

illetve kihívások azonosíthatóak, amelyek a jogintézmények hatékony működését jelenleg 

teljes mértékben megkérdőjelezik. 

 

Az önrendelkezési jog érvényesülésének elengedhetetlen feltétele, hogy az állam a 

jogintézmények jogba való átültetésén túl azok hatékony érvényesülését is elősegítse, e 

körben kiemelt jelentőséggel bír a tájékoztatás, amely az önrendelkezési joghoz 

kapcsolódó objektív intézményvédelmi kötelezettség része. Ezért érdemes lenne 

megfontolni az AD és CPA rendelkezések szélesebb körű, az európai gyakorlatnak 

megfelelő szabályozását, az egészségügyi jogszabályokban való elhelyezés helyett. A 

CPA és AD mint előzetes rendelkezésekkel kapcsolatos kihívások tehát egyrészt a 

normatív, szabályozási kérdések, másrészt praktikus, technikai akadályok. A kihívások 

ellensúlyozása érdekében jelentős civil erőfeszítések történtek és történnek, az állami 

szerepvállalás azonban nem váltható ki. 

 

A tanulmány során kikristályosodott hogy az életvégi döntések megítélése tekintetében 

változásra van szükség. A változás a társadalom körében valójában már megkezdődött, 

ahogyan azt a lakosság életvégi kívánalmait bemutató kutatások bizonyították. A jogi 

szabályozás azonban számos tekintetben lemaradásban van. 

 

Az államot objektív intézményvédelmi kötelezettség terheli az önrendelkezési joggal 

kapcsolatosan, ez azt jelenti, hogy az állam köteles hatékony intézkedésekkel elősegíteni 

az önrendelkezési jog érvényesülését. Ez magában foglalja az állam azon kötelezettségét 

is, hogy a létező jogintézmények valódi érvényesülését elősegítse. 
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Az életvégi kérdések mindannyiunkat érinteni fognak, erre érdemes időben 

felkészülnünk, mert az életvégi helyzetekben döntési képességünk valószínűleg már nem 

lesz teljes. Az orvostudomány fejlődése következtében a létfontosságú szervek működése 

korábban elképzelhetetlen mértékben meghosszabbíthatók, így különös hangsúlyt kap az, 

hogy az élet mesterséges fenntartása érdekében folytatott heroikus küzdelem és jelentős 

anyagi források felhasználása mikor és kinek a döntése alapján fejeződik be. 

 

Az előzetes felkészülés jogi eszközei, a CPA és AD jogintézmények, rendelkezésre 

állnak, valódi érvényesülésükhöz azonban további lépések szükségesek. Ezen lépések 

nem jelentenének jelentős terhet az állam számára, az egyén önrendelkezési jogát viszont 

nagymértékben szélesítenék és az egyén autonómiáját megnyugtatóan biztosítanák. 


