
Simándi Erzsébet

Tevékeny szeretet és törődés – az ügyvédi munkában is lehet

Amikor éhes voltam, ennem adtál,
Amikor szomjas voltam, innom adtál.

Amikor hajléktalan voltam, megnyitottad ajtódat,
Amikor mezítelen voltam, nekem adtad ruhádat.

Amikor fáradt voltam, segítettél, hogy nyugalmat találjak,
Amikor aggódtam, minden félelmemet elcsitítottad.

Amikor kicsi voltam, olvasni tanítottál,
Amikor magányos voltam, szeretetet adtál.

Amikor börtönben voltam, eljöttél cellámba, 
Amikor betegágyon, törődtél szükségleteimmel.

Idegen országban otthont teremtettél nekem,
Mikor alkalmazást kerestem, állást kerítettél nekem.

Amikor megsebeztek a csatában, bekötötted sebeimet,
Amikor megértő kedvességet kerestem, kinyújtottad kezed.

Amikor kigúnyolt, megsértett néger, kínai, vagy fehér voltam,
Hurcoltad keresztemet.

Amikor öreg voltam, vetted magadnak a fáradságot, hogy rám mosolyogj,
Amikor nyugtalan voltam, meghallgattál és törődtél velem.

Láttál köpésekkel és vérrel elborítva,
S fölismerted vonásaimat, bár mocskos izzadtság födte el.

Amikor kinevettek, mellém álltál,
Amikor boldog voltam, megosztottad örömödet.

A családsegítőben

1993 január 27-én lépett  életbe „A szociális  igazgatásról és a szociális  ellátásokról” szóló 
1993. évi III. törvény, s ennek nyomán ugyanebben az évben elkezdte működését Budapest III. 
kerületében a KIÚT Családsegítő Központ. Az induló munkacsoportnak szerencsés véletlen 
folytán tagja lehettem és maradtam öt éven keresztül. 

Feladatom a családsegítő profiljából következően a családjog területéről szerveződött, 
olyan ügyekben, melyeket magánirodámban elvből nem vállalok el. Nem tudom elképzelni, 
hogy munkadíjat kérjek illetve kapjak azért, hogy házastársakat egymástól, gyermekeket egyik 
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vagy mindkét  szülőjétől,  összekovácsolódott,  sok  lemondással  összegyűjtött  szerény,  vagy 
tetemesebb házassági vagyonközösséget egyik vagy mindkét fél sérelmére szétromboljak. 

Míg  elméletben  az  egyik  legszebb  jogterületnek  az  öröklési  jogot  tartom,  hiszen 
alapjai a római joghoz nyúlnak vissza, annak gyakorlati megvalósulása igencsak kiábrándító. 
Gondolok itt arra, hogy családtagok sok esetben a beteg ágya felett huzakodnak a várt vagy 
remélt örökségért, majd a közjegyző előtt folyó hagyatéki tárgyaláson, vagy az I. fokú később 
a  II.  fokú  bíróság  előtt  néhány százezer  forintért  (sok  esetben  ennek  a  töredékéért)  ölre 
mennek  egymással,  gátlástalanul  megsértve  a  kegyeleti  jogot  és  a  meghalt  hozzátartozó 
emlékét. Kiábrándítóak ezek az ügyek, és főleg az ügyfelek, hiszen az ügyvédet többnyire arra 
szeretnék ki- és felhasználni, hogy egymást kijátsszák, megrövidítsék. 

A Családsegítőben – éppen az ellátás ingyenességének erkölcsi talajáról – módomban 
állt az ügyek és ügyfelek között szelektálni, meggyőződni arról, hogy a jogi segítségnyújtás a 
jó  ügyet,  a  felek  valós  és  jogos  igényét  szolgálja.  Az  esetek  nagy többségében  sikerült 
közöttük békét teremteni, nem pedig viszályt szítani, vagy a rossz viszonyt tartósítani hosszú 
évekre, esetleg örökre. Sok szép emlékkel és lélekben hálás ügyféllel kerülhettem kapcsolatba 
– ez az én fizetségem, a sors és az ügyfelek ajándéka.

Egy gyermekkori emlék – az anyai nagypapa

1996 tavaszán kezembe került egy kiadvány, mely arról értesítette az érdeklődőket, hogy 1996 
április 26-án jubileumi (5 évre visszatekintő) hospice konferencia lesz a Margit kórházban. 
Korábban valahol néhány sort olvastam erről a témáról, emlékeim szerint a Rákellenes Liga 
működésével  összefüggésben.  Felkeltette  kíváncsiságomat,  hiszen  az  egészségügy  iránti 
érdeklődésem a gyermekkorba nyúlik vissza. A betegség – ezen belül a rákbetegség – testet és 
szellemet  romboló  hatásának  tanulmányozása  (persze  laikus  módon)  13  éves  korom  óta 
foglalkoztatott. Hogy miért, azt egy rövid visszaemlékezéssel szeretném megvilágítani.

Nagyon szeretett, velünk együtt élő nagypapám, aki szüleim helyett is nevelt engem 
(ők sok időt szenteltek hivatásuknak) soha nem volt beteg. 77 éves korában hirtelen rosszul 
lett, hamarosan kiderült, hogy áttételes prosztata rákban szenved. Családunkban nyílt volt a 
kommunikáció, így szüleim a lesújtó diagnózis közlésének napján engem is felvilágosítottak a 
betegség  mibenlétéről,  súlyáról,  nagypapa  életkilátásairól.  Megosztották  velem  azt  a 
gondjukat is, vajon hogyan és meddig képes a három aktív (büszke voltam arra, hogy engem 
is beszámítanak) személyesre csökkent család otthon megbirkózni a betegséggel és főleg az 
ápolással. 

Klinikus  családból  származom,  ahol  köhintenem  sem  lehetett  anélkül,  hogy ne  a 
gyermekklinika ambulanciáján vagy egyik osztályán kössek ki. 13 évesen nem tudtam ezektől 
az élményektől szabadulni, és vad küzdelmet kezdtem – mint a család „egyenjogú” tagja – 
azért, hogy ameddig lehet, nagypapát ne vigyük klinikára, maradjon velem, hiszen az elmúlt 
13 évet  együtt  töltöttük.  Nagy dolog történt!  Szüleim megbíztak bennem, és fiatal  korom 
ellenére rám bízták nagypapa napközbeni felügyeletét, ápolását és gyógyszerelését. Ma már 
alig hiszem, hogy az akkor még folyékony állapotú morfiumot naponta három alkalommal 
szemcseppentővel  csepegtetve  adagoltam.  Nagypapa  állapotáról  naplót  vezettem,  hogy 
esténként  beszámolhassak  édesanyámnak  hogylétéről.  Csodálatos  hónapokat  töltöttem  el 
nagypapával. Azt a szeretet, törődést, amelyben 13 éven át részesültem, szerény mértékben és 
mintegy hat hónapig – remélem – sikerült részben viszonoznom, visszasugároznom. Ma is 
emlékszem  arra  a  gyomorszorító,  de  egyben  büszkeséggel  vegyes  érzésre,  ami  a  feladat 
súlyából  és  a nagypapa elesettségéből  adódott.  Hitetlenkedve figyeltem fel  arra,  mennyire 
megváltozott  közöttünk  a  viszony:  ekkor  kezdtem  magam  először  felnőttnek  érezni  –és 
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megdöbbenésemre a nagypapa vált  gyermekien elesetté. Megindító volt.  Boldog és büszke 
voltam arra a bizalomra, melyet szüleimtől és a nagypapa részéről megkaptam. Életre szóló 
élményben részesített az egyébként szörnyű és megszokhatatlan tünetű, testet, lelket romboló 
betegség. 

Sajnos nem tudtuk nagypapát élete végéig otthon gondozni, ugyanis a végstádiumban 
az agyi áttét olyan súlyos viselkedési zavarokat okozott, hogy önmagára és környezetére is 
veszélyessé  vált.  Lelkiismeret  furdalások közepette,  tehetetlenül  vártuk  a  megváltó  halált. 
Édesanyámat  évekig  riasztó  álmok  gyötörték,  amiért  nagypapát  az  utolsó  időszakban 
(kiszakítva  őt  megszokott  otthonából)  klinikára vitte  –  annak ellenére,  hogy ott  nagypapa 
protekciós ellátásban részesült. Természetesen a kivételezett helyzet sem pótolta az otthoni 
szeretetteljes légkört.

Nyitott ravatal mellett búcsúztunk tőle, kezét, homlokát megcsókoltuk. Nem féltem, 
gyönyörűnek láttam  szép  arisztokratikus  arcát,  sűrű  hófehér  haját,  kisimult,  szenvedéstől 
megszabadult vonásait. Ma is előttem van. Évekig nagyon fájt a veszteség, de az ápolás és a 
méltó búcsú végül megnyugtatott. 

Sajnos ezzel ellenkező jellegű élményeim is vannak, mind édesanyám, mind édesapám 
halála  körülményeinek rendezetlensége  miatt,  melyekre most  kitérni  nem szeretnék,  csak 
annyiban, hogy van fogalmam és tapasztalatom a feldolgozható gyász és a nehezen kezelhető, 
lezáratlan  életek  okozta  gyász  között.  Édesanyámat  1981-ben,  édesapámat  1985-ben 
vesztettem el,  tragikus körülmények között,  a  búcsú,  a  személyes segítségadás lehetősége 
nélkül.  Minden segítségre szoruló emberben őket  látom, így csaknem gondolkodás  nélkül 
segítek minden szinten, ahol tehetem. 

Ezért  a  hospice  mozgalomban  sem  elsősorban  az  intézményi  munkát  szeretném 
segíteni, hanem közvetlenül a betegek hasznára szeretnék tevékenykedni erőm, képességeim 
és megfelelőségem szerinti mértékben.

1996-ban elvégeztem a hospice alaptanfolyamot, majd a nővérképző emeltebb szintű 
tanfolyamát  és  izgalommal  vártam  a  gyakorlatot,  de  nem  tudtam  kivárni,  a  sors  és  a 
vágyakozás közbeszólt.

Az első, meghatározó hospice élményem

A nővérképző tanfolyamon megismerkedtem egy – fiatal kora ellenére csak a hivatásának élő 
– nővérrel, Csillával, aki a László Kórház Hospice Részlegében teljesített szolgálatot. (Amint 
és ahogyan ő tette a dolgát az valóban szolgálat volt!) Megkértem, hogy amennyiben nem 
zavarom munkájában tegye lehetővé – egy számára is megfelelő időpontban –, még a kötelező 
gyakorlat előtt,  hogy személyesen és minél hamarabb megtapasztalhassam mindazt,  amit a 
hospice ápolás valóban jelent. Kívánságom teljesült.

Egy nyári vasárnap délelőttjén, Zamárdiban éppen családi ebédfőzéshez készülődtem, 
amikor csöngött a telefon. Csilla nővér volt a vonal másik végén és megkérdezte, hogy még 
mindig szeretnék-e az osztályra bejönni, mert ha igen, örömmel venné a jelenlétemet. Váratlan 
jelentkezését azzal indokolta, hogy a másik nővér megbetegedett, így egyedül maradt, a meleg 
miatt a betegek különösen nyűgösek, jól jönne a segítség, még néma jelenlét formájában is. 
Elmondta, hogy Mária mellett folyamatosan ott kellene ülni, hiszen ő haldokló beteg, akinek 
órái  lehettek  hátra,  s  aki  azon  ritka  betegek  közé  tartozik,  akik  végóráikban  rendkívül 
agitáltak. Nem tud meghalni, valami bizonyosan nagyon bántja. Szívdobogva mondtam igent, 
ígérve, hogy azonnal indulok Budapestre. A családom nem akarta elhinni, hogy képes vagyok 
a  déli  rekkenő  hőségben,  ebédfőzés  és  a  családi  ebéd  közös  elköltése  helyett  a  hospice 
osztályra indulni. Látták, hajthatatlan vagyok, nem volt más választásuk, átvették a főzést és 
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én elindultam. Kissé kalandosan értem Budapestre, mivel az autóm menet közben elromlott, 
így az ígért időponthoz képest fél óra késéssel ugyan, de megérkeztem a kórházba. 

Csilla  nővérnek  a  rengeteg  munkája  mellett  volt  türelme  ahhoz  is,  hogy 
körbekalauzoljon a betegek között, röviden ismertetve állapotukat, életkörülményeiket. Végül 
a belső szobába kísért, ahol  Mária, a telefonban már említett haldokló beteg feküdt. (Itt szó 
szerint szeretném az aznap éjszaka magnókazettára mondott, illetve megfogalmazott, akkor 
még  friss  élményeimet  részlegesen közölni,  hiszen  ez  így  a  leghitelesebb,  s  remélem 
visszaadja  benyomásaimat  érzéseimet.  Ezen  a  napon  végleg  eldöntöttem,  hogy  a 
betegápoláshoz,  a  hospice-hoz a  jövőben mindenképpen szeretnék kötődni,  csak meg kell 
keresni annak számomra legoptimálisabb módját és mértékét.)

„…  (Mária)  haldoklott  reggel  óta.  Kicsit  szorongó  szívvel,  és  bevallom,  mégis 
kíváncsian léptem a három ágyas szobába, ahol egyedül feküdt. Nem tudom elfelejteni, amíg 
élek, azt  az  első pillantást,  amit  rám vetett,  s  ezt  követően az őt  körülvevő szűk világra. 
Döbbenetes látványt nyújtott: a szó szoros értelmében csontig soványodott asszony, akinek 
csontjaira a bőr rátapadt. Nem ő volt abban az időben az első beteg, akivel találkoztam, de 
ilyen állapotúval még soha. 

Nem tudtam szabadulni attól a gondolattól,  hogy vajon,  mi tartotta őt  még mindig 
életben, de még élt!,  és küzdött!.  Olyan hihetetlen félelem és az élethez való ragaszkodás 
tükröződött a szemében – és minden mozdulatában –, hogy azt az érzést talán sem elmondani, 
sem leírni nem lehet. 

Igazán  nem is  tudtam,  hogy mit  tegyek.  Csilla  nővér  hozzáment,  megsimogatta  – 
csodáltam őt ahogyan a beteggel beszélt,  ahogy hozzá ért,  ahogy hagyta a lelkét áramlani 
feléje. Érezhetően semmilyen előzetesen kigondolt szándék nem volt a haldokló felé irányuló 
magatartásában,  képzeletében,  hanem  igyekezett  belesimulni  a  haldokló  érzéseibe, 
gondolkodásmódjába.

Csillának más dolga is volt, a többi beteggel is törődnie kellett, és én elvállaltam, hogy 
Mária mellett  maradok, amíg más elfoglaltsága van.  Arra gondoltam, végül  is  semmi – a 
meglévőnél nagyobb – baj nem történhet, ott ülök a beteg mellett a széken, ha kell, megfogom 
a  kezét  és  beszélek  hozzá.  Azonban  Mária  rendkívül  riadt  és  nyugtalan  volt,  percenkét 
váltakozva, hol az ágy felett lévő kapaszkodót, hol az ágy karfáját markolászta. Iszonyatos 
félelem tükröződött az arcán, és láthatóan könyörgött a szemével a segítségért. Ezt a néma 
kiáltást nem lehetett passzívan nézni, oda kellett hozzá mennem. Először csak a kezét fogtam 
meg.  Nem  féltem  tőle.  Valami  hihetetlen  nyugalom  és  szeretet  szállt  meg  ezekben  a 
pillanatokban, bátorságot éreztem a közelséghez, pedig láttam rajta, hogy nagyon kevés ideig 
fog élni. Minden jel – kapkodó légzése, szabálytalan szívdobbanásai, egyre kihűlő végtagjai, 
rémült tekintete, az egyre beesettebbé váló arca – arra engedett következtetni, hogy ez a végső 
küzdelem.

Csak a filmekben van úgy, és csak kevés embernek adatik meg az a szerencse, hogy 
sóhajtanak egy nagyot, becsukják a szemüket és meghalnak. Amíg az utolsó sóhajtásig valaki 
eljut, néha rettenetes hosszú és küzdelmes úton kell végigmennie.

Segíteni próbáltam Máriának, mert tisztább pillanataiban hangosan ezt kérte, hiszen 
tudta, hogy betegsége végstádiumba jutott és most a halál kapujában áll. Látható és érezhető 
volt, hogy iszonyatosan fél a haláltól. Elementáris erővel tört rám a segíteni akarás – az a 
törekvés,  hogy  segítsek  megbirkózni  a  félelemmel.  Csendesen,  nyugodt  hangon  beszélni 
kezdtem hozzá, felidőződött bennem, a meditációs (hospice és más) kazetták élménye, ahol 
szintén szép, csendes, nyugodt hangon beszélnek a beteghez. Én, aki az ügyvédi praxisomban 
jövök,  megyek, nyüzsgök,  sokszor  darálva  beszélek,  sokszor  türelmetlen vagyok, ebben a 
helyzetben kicserélődtem, valami hihetetlen nyugalom szállt meg, és ösztönösen, lassan, szép 
finoman beszéltem a beteghez. Nem esett nehezemre úgy viselkedni, ahogy azt tanultam, a 
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tanult technikát önkéntelenül is sikerült felhasználni abban a rejtett hitben, hogy talán örömet, 
megnyugvást  szerezhetek  Máriának.  Szerettem  volna,  hogy  egy  kicsit  elszenderüljön,  és 
kipihenhesse  magát.  Nagyon  nehéz  volt  vele!  Minden  igyekezetem  ellenére  valamilyen 
fékezhetetlen belső erőből táplálkozott a nyugtalansága. Végső megoldásként eszembe jutott 
az,  amit  a  reiki  tanfolyamon  tanítottak  (és  amit  alkalmazni  szoktam  magamon  is  a 
megnyugvás és alvás elősegítésére). A tarkójára tettem mindkét kezem, majd a halántékára, 
végül  amikor  kezdett  az  izgalma csendesülni  és  nyugodtabban  feküdt,  a  szív  és  gyomor-
csakrájára  tettem a  kezem.  Közben  csendesen beszéltem hozzá  arról,  hogy milyen bátran 
viselkedik,  hogy nagyon  nehéz,  de  nagyon  szép  út  előtt  áll,  s  kértem,  próbáljon  ebben 
megnyugodni. Sajnos nem igazán tudott megnyugodni, továbbra is kétségbeesett arccal nézett 
rám, könyörgött  a  tekintete.  Egyszer csak megtörtént  a csoda.  A hálóing lecsúszott  Mária 
rettenetesen sovány karjáról és megláttam a felkarján egy tetoválást.  Ekkor eszembe jutott 
Csilla nővérnek az a mondata, hogy napok óta próbálják – a többi nővérrel együtt – megtudni 
tőle, mi nyomja a lelkét, de mindig elzárkózott a válaszadás elől. S ebben a pillanatban belém 
vágott a felismerés, hogy hátha olyan börtönélménye van, amelyet annyira szégyell a világ 
előtt, hogy azt soha senkinek nem akarja megmondani. Úgy éreztem, nem szalaszthatom el azt 
az  utolsó  lehetőséget,  azt,  hogy  feltárulkozása  elősegítésére  hangosan  kimondom,  amit 
gondolok  az  előéletéről.  Amikor  kérdő  hangsúllyal  kimondtam  azt  a  bűvös  szót,  hogy 
börtön?, abban a pillanatban, mint egy riadt kis állat, rám nézett, és összeomlott, erőtlenül 
fúródott a párnába. Kétoldalt megfogtam a fejét, s csendesen csak annyit mondtam, nem kell 
többet  félnie,  azzal  a szenvedéssel,  amit  eddig rámért az Isten, és amit  oly hősiesen tűrt, 
megbűnhődött azért, amit tett. Arra biztattam, nyugodjon meg, mert megtisztult a lelke.”

(Szeretném jelezni,  hogy a  börtönbüntetés  letöltésének okára is  fény derült  ezen a 
délutánon, melynek ismertetésétől etikai és kegyeleti okból is eltekintek. Azt azonban meg 
kell  magyaráznom,  hogy miért  sarkítottam  a  történetet  a  bűn  és  bűnhődés  kategóriájára. 
Hiszek abban, hogy Mária betegsége előéletének következménye, hiszek továbbá abban is, 
hogy a betegség típusa, lefolyásának módja, s halálának körülményei szoros összefüggésben 
vannak az általa elkövetett bűnnel. Igazolást találok Thorwald Dethlefsen A sors, mint esély, 
továbbá  Út  a  teljességhez  című  könyveiben,  melyekből  csak  röviden  utalnék  néhány 
mondatra. 

„A  beteg  bűnös  –  mind  konkrét,  mind  metafizikai  értelemben  –,  bűnösségével 
konfrontálódnia kell, betegségét üdvözüléssé kell transzmutálnia (átalakítania).”

„A betegség  tehát  azt  jelenti,  hogy letérünk  a  harmónia  útjáról,  illetve  kérdésessé 
tettünk egy addig kiegyensúlyozott rendet (a betegség tulajdonképpen ennek az egyensúlynak 
a helyreállítása). A harmónia zavara azonban a tudatban, az információk szintjén áll fenn, a 
testben csak megmutatkozik.”

„A betegség nem véletlen – s ezért kellemetlen zavar – ezen az úton, hanem maga az 
út, amelyen az ember a teljesség felé közelít. Minél tudatosabban szemléljük ezt az utat, a 
betegség annál inkább betölti célját.”)

„Én  ösztönösen  ugyan,  de  mindenképpen  „hazardíroztam”,  amikor  hangosan 
kimondtam a börtön szót. De igazam lett, Mária ugyan közvetlenül szóban nem erősített meg, 
de a szemével üzent, hogy eltaláltam a titkát. Ettől a pillanattól kezdve a szívébe fogadott, 
láthatóan megnyugodott, (fizikailag is) befelé fordult az ágyban, de úgy, hogy engem is lásson. 

Eleinte mereven nézett  rám,  de időnként  már le  merte  csukni  a szemét,  s  pihenni 
próbált. Majd fel-felriadt, ilyenkor keresett a szemével. A belső küzdelem percei voltak ezek, 
a  félelem  és  a  megnyugvás  között  ingadozva.  Végül  csak  megtörtént  a  második  csoda, 
visszaintett a szemével, s torz mosollyal igyekezett viszonozni biztató, mosolygó tekintetemet. 
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Szemével és apró gesztusokkal fejezte ki, örül, hogy ott vagyok mellette. Láthatóan, percről 
percre magához tért abból a révületből, amit a veseműködés leállása miatti mérgezéses állapot 
is előidézett. Tiszta tekintettel és tudattal „igen”-nel volt képes válaszolni arra a kérdésemre, 
hogy megnyugodott-e és érzi-e, hogy megtisztult és megbékélt a lelke. 

Bár találkozásunk első órájában még összefüggéstelenül beszélt, jajongott, de ebben a 
megnyugodott,  megbékélt  állapotban  képessé  vált  egy-két  szavas,  összefüggő,  jól  érthető 
gondolatot  is  közölni.  Kimondhatatlanul  boldog  voltam,  hogy ilyen rövid  idő  alatt,  ilyen 
nehéz körülmények mellett is Mária megszeretett, s ennek kifejezést is adott. Talán még soha 
életemben nem örültem ennyire ember  szeretetének.  Amit  én  igyekeztem adni,  semmiség 
ahhoz  képest,  amit  tőle  kaptam.  Valami  olyat  kaptam  tőle,  ami  megismételhetetlenül 
csodálatos, katartikus élmény volt.”

A tanfolyamon tanultak, a gyermekkori, fiatalkori emlékek, és Mária elkísérésének ez 
a  –  számomra  alapélményként  definiálható  –  tapasztalata  örökre  elkötelezett  a  haldoklók 
valamilyen módon történő gondozása mellett.

A betegség és a halál problémái az ügyvédi magánpraxisban

A beteg és a betegség – a betegjogok tükrében

Az egészségügyi törvény az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő vagy abban részesülő 
személyt  nevezi  betegnek,  ideértve  tehát  mindazokat  is,  akik  az  egészségügyi 
szolgáltatásokkal úgy kerülnek kapcsolatba, azt úgy veszik igénybe, hogy aktuális egészségi 
állapotuk jó.

Az  állampolgár  nem  veszíthet  jogaiból  csak  azért,  mert  egészségi  állapota 
megváltozott,  sőt,  mivel  betegsége  miatt  még  kiszolgáltatottabbá  válik,  emberi  jogai 
fokozottabb védelemre szorulnak. Az egészségügyi törvény, az Alkotmány – mint alaptörvény 
– és a Polgári Törvénykönyv normái biztosítják az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatba 
kerülő  személyek  jogainak  védelmét.  Az  úgynevezett  betegjogok  szabályozzák,  hogy  az 
állampolgárok hogyan érvényesíthetik emberi jogaikat az egészségügyi ellátás során. Fizikai 
értelemben csakis a beteg vállalja a gyógykezelés kockázatát, még akkor is, ha a jogi kockázat 
megoszlik  az  orvos  és  a  beteg  között.  A betegeket  be  kell  tehát  vonni  az  őket  érintő 
döntésekbe. A betegjogokra vonatkozó szabályozás az egyik – ha nem a legnagyobb – erénye 
az új egészségügyi törvénynek.

Az egészségügyi ellátáshoz való jog
Az egészségügyi törvény kimondja, hogy mindenki jogosult  az egészségügyi állapota által 
indokolt,  megfelelő,  folyamatosan  hozzáférhető  és  megkülönböztetés  nélküli  egészségügyi 
ellátásra. Mindenkinek joga van fájdalmának csillapításához, szenvedéseinek csökkentéséhez, 
fizetőképességétől függetlenül.

Tapasztalat: kevés  kivételtől  eltekintve  a  betegek  ellátásának  mértéke,  minősége, 
tartama nagyban függ a hálapénz mértékétől – kivéve a hospice ellátást! Ellátatlanság okán a 
betegek  egy  része  szívesen  indítana  bírósági  eljárást,  csak  az  eljárás  nagyon  valószínű 
sikertelensége (melynek oka köztudottan az orvosok összetartása) rettenti őket vissza.

Az emberi méltósághoz való jog
Az  emberi  méltósághoz  való  jog  olyan  alapvető  emberi  jog,  amely  soha,  semmilyen 
körülmények között nem korlátozható. Ehhez számos törvényi rendelkezés teremt garanciális 
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hátteret.  Az  egészségügyi  ellátás  során  mindenkinek  törvényes  joga,  hogy  tisztelettel  és 
megbecsüléssel bánjanak vele.

Tapasztalat: A betegek kifogásolják – a szervezetlenségből is  adódó – feleslegesen 
hosszú  várakozási  időt,  amely  a  hangulatukat  s  az  egészségi  állapotukat  lényegesen 
befolyásolhatja (egyes estekben akár egészségkárosodáshoz is vezethet). Kifogásolják továbbá 
az empátia hiányát, a bizalmaskodó stílust, amikor pl. „mamának”, „aranyoskámnak” szólítják 
őket. Az emberi méltóság megsértése annyira nehezen bizonyítható, hogy gyakorlott és ezzel 
foglakozó  ügyvédek  sem  vállalnak  ilyen  témában  képviseletet.  A  jövőben  azonban 
valószínűleg változás várható ezen a téren.

A kapcsolattartás joga
Ez a  jog a  magánélet sérthetetlenségével  áll  szoros  kapcsolatban.  A magánélet zavartalan 
gyakorlása jogának biztosítását jelenti, ha kórházba kerülése esetén a beteg számára lehetővé 
teszik például saját ruháinak használatát, de főképpen a hozzátartozóival való kapcsolattartást 
(személyesen – látogatók fogadásával, szóban – telefonon, írásban – levelek átadása útján). 
Különös  jelentőséggel  bír  a  kapcsolattartás  jogának  biztosítása  a  súlyos állapotú  betegek 
számára, akik önmagukat fizikailag ellátni  képtelenek, illetve fájdalmaik gyógyszerrel sem 
szüntethetőek meg teljesen, esetleg pszichés krízishelyzetben vannak. Nekik joguk van arra, 
hogy az általuk megjelölt személy mellettük tartózkodjon. A kapcsolattartás joga kiterjed a 
beteg azon igényeinek kielégítésére is, hogy a vallási meggyőződésének megfelelő személlyel 
érintkezésbe léphessen, illetve vallását szabadon gyakorolhassa.

Tapasztalat: Az orvosok nem veszik komolyan, hogy a beteg jogosult megtiltani, hogy 
gyógykezelésének tényét, vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információkat más – így 
hozzátartozója  –  előtt  feltárják.  (Ide  nem  érteve  azokat  az  eseteket,  amikor  a  gondozás 
érdekében  a  közeli  hozzátartozó  vagy  a  gondozásra  köteles  személy  ezt  kéri.)  Ebben  a 
témában a peres eljárás nem szokványos, a kapcsolattartást az intézmény szabályzata rendezi, 
a gyakorlat pedig a betegek javára rugalmas. 

Az intézmény elhagyásának joga
A betegnek joga van az egészségügyi intézményt bármikor elhagyni, kivéve ha ezzel mások 
testi épségét, egészségét veszélyeztetné.
Tapasztalat: A betegek által megfogalmazott panasz az, hogy az intézmény elhagyása miatt a 
kezelő orvos rosszallásától a jövőbeni ellátás megtagadásától, más intézménybe való bejutás 
lehetetlenségétől lehet tartani. Peres eljárás nem jellemző.

A tájékoztatáshoz való jog:
Az egészségügy törvény leszögezi,  hogy az  ellátást  igénybe vevők jogosultak  a  számukra 
egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. A betegeknek joguk van arra, hogy 
megismerjék a  vizsgálatok,  beavatkozások eredményeit  illetve,  azok  következményeit.  (Itt 
kell  megjegyezni,  hogy  a  cselekvőképtelen  és  korlátozottan  cselekvőképes  személyek 
informálása is kötelező a koruknak és pszichés állapotuknak megfelelően.) A tájékoztatásnak 
figyelemmel  kell  lenni  a  beteg  életkorára,  iskolázottságára,  ismereteire,  lelkiállapotára,  e 
tekintetben  megfogalmazott  kívánságára,  és  szükség  esetén  tolmácsot,  jeltolmácsot  kell 
biztosítani számára. 

Tapasztalat:  A betegek panasza alapján itt tapasztalható a legnagyobb hiányosság. A 
beteg bekerül a kórházi „nagyüzembe” nem tudja, hogy mi történik vele, a vizit alatt a beteg 
ágyánál suttognak, a személyzet tagjai egymással beszélgetnek, kihagyva a beteget az érdemi 
részből. Tájékoztatás híján a beteg nem érti a betegsége okát, kimenetelét, sokszor még azt 
sem közlik vele, hogy előreláthatóan mikor hagyhatja el az intézményt. Uralkodnak felette, 
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fölényesek vele,  kérdezni  sem mer.  Gyakran  csak futólag kérdezik  meg, hogy „hogy érzi 
magát”, majd a választ  esetleg meg sem várva haladnak tovább, magára hagyva a beteget 
kétségeivel, aggodalmaival. Peres eljárás ezen a területen jelenleg nem jellemző, de a jövőben 
várható.

Az önrendelkezéshez való jog
Szélesebb értelemben a tájékoztatáshoz való jog, az intézmény elhagyásának joga, illetve az 
ellátás visszautasításának joga is az önrendelkezési jog része, szűkebb értelemben azonban a 
gyógykezelésbe való beleegyezés jogát értjük alatta. Ez utóbbi szerint a beteg jogosult arra, 
hogy a  kivizsgálását  és  kezelését  érintő  döntésekben  részt  vegyen. Bármely egészségügyi 
beavatkozás  elvégzésének  előfeltétele,  hogy  arról  a  beteg  –  tévedéstől,  megtévesztéstől, 
fenyegetéstől mentes – megfelelő tájékoztatást kapjon. A beleegyező nyilatkozatot a beteg az 
adott egészségügyi ellátás előtt szóban, írásban, vagy ráutaló magatartással adhatja meg. A 
nyilatkozat  formái  a  különböző  beavatkozásoktól,  illetve  helyzetektől  függnek.  Így pl.  az 
úgynevezett invazív beavatkozásokhoz a beteg írásbeli, illetve ha erre nem képes, két tanú 
együttes jelenlétében szóban vagy más módon megtett  nyilatkozata szükséges.  (A törvény 
pontosan szabályozza azokat az eseteket, hogy mikor elengedhetetlen az írásbeliség, illetve 
mikor váltható ki más, érvényes, jogilag is elfogadható módszerekkel.)

Tapasztalat: Sok időnek kell eltelnie, sok példaértékű ügynek kell kipattannia ahhoz, 
hogy a  belegyezés  szabályozása  és  alkalmazhatósága  a  gyakorlatban  is  megszülessen,  és 
alkalmazást nyerjen.  Talán a betegjogi képviselők beállítása segít  a probléma megoldásán, 
mind az egészségügyi személyzet, mind a betegek esetében.

Az ellátás visszautasításának joga
A beteg jogosult visszautasítani mindazon ellátásokat is, amelyek elmaradása esetén egészségi 
állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás  következne be  és  elzárkózhat  az 
életmentő beavatkozások alkalmazása elől is. A visszautasítás csak közokiratban, vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelenség esetén két tanú együttes jelenlétében 
tett  szóbeli  nyilatkozattal  érvényes.  A betegség  természetes  lefolyását  lehetővé  téve  az 
életmentő  vagy  életfenntartó  beavatkozások  visszautasítására  csak  abban  az  esetben  van 
lehetőség, ha az érintett személy olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány 
mindenkori  állása  szerint  rövid  időn  belül  –  megfelelő  egészségügyi  ellátás  mellet  is  – 
halálhoz  vezet  és  gyógyíthatatlan.  Mivel  az  ilyen  jellegű  ellátások  visszautasítása  igen 
közelről érinti az emberi életet, annak végét, sőt az élethez való jogot is, szigorú garanciális 
szabályokat épített ki az egészségügyi törtvény (közokirati forma, közjegyző, orvosi bizottság, 
írásbeliség  minden  szintje,  nyilatkozat  megismétlése,  helyettes  döntéshozó  intézménye…) 
Természetesen a beteg az életmentő vagy fenntartó kezelések visszautasítása esetén is jogosult 
szenvedéseinek enyhítésére és fájdalmainak a csillapítására. 

Tapasztalat: jogászoknak,  orvosoknak,  az egészségügy személyzet  minden tagjának 
tanulni  kell  az  eljárási  szabályokat.  Ma  még  a  félelemből  fakadó  túlszabályozottság,  az 
írásbeliség túltengése figyelhető meg. Az egészségügyi személyzet néha többet foglalkozik a 
dokumentálással, mint a beteggel.

Néhány  hónapja  egy  fogadáson  találkoztam  egy  ismert  orvos  generáció  nagyhírű 
képviselőjével,  aki  az  új  egészségügyi  törvényről  így  nyilatkozott  „a  jogalkotók  sáros 
cipőjüket most éppen az orvosokba törölték.” Való igaz, nagyon sok kívánnivalót hagy maga 
után  ez  a  –  sok  tekintetben  kiforratlan  –  jogszabály,  sok  a  joghézag,  az  úgynevezett 
átjárhatóság hiánya, a végrehajtási  törvények fele sincs kész.  Mégis új  szemléletet  hozott, 
különösen  a  betegjogok  fejezetben,  amin  a  jövőben  –  figyelembe  véve  a  mindennapok 
gyakorlatát is – van mit fejleszteni. A jó értelemben vett nyilvánosság bizonyára változtatni 
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fog az orvosok attitűdjein. Sok vitát kiváltott dr. Kende Péter (közelmúltban megjelent) „Mik 
vagytok ti, Istenek?” című könyve. Ha a könyvben megjelenített eseteknek, történeteknek csak 
a töredéke igaz, akkor is indokolt az orvosi felelősség kérdését új szemlélettel kezelni, még 
akkor is, ha az orvos munkája más szakmával, más szakma felelősségi rendszerével össze sem 
hasonlítható.

A haldokló és a hospice az egészségügyi törtvényben

A  modern  ember  elvárja  az  orvostól  életének  minden  áron  való  meghosszabbítását, 
ugyanakkor meghalni váratlanul és fájdalmak nélkül szeretne. Az orvostudomány fejlődése, a 
technikai  ismeretek  rohamos  gyarapodása  miatt  manapság  jóformán  szinte  orvosi  döntés 
kérdése,  hogy  egy  súlyos  beteg  mikor  hal  meg.  A  haldoklás  testi  fájdalmakkal,  lelki 
szenvedéssel  teli  időszaka  mesterségesen  meghosszabbodik.  Nehéz  kérdés,  hogy  miként 
egyeztethető össze az emberi méltósággal és az önrendelkezési joggal az, ha a végstádiumban 
lévő beteg olyan kezelések elviselésére kényszerül, amihez nem járult hozzá, amivel nem ért 
egyet. 

A kérdés nem az, hogy az orvos mikor dönthet az életfenntartó kezelés abbahagyása 
vagy el sem kezdése mellett, hanem kizárólag az, hogy milyen életfenntartó kezelést utasíthat 
vissza a beteg, hogyan biztosítható, hogy a beteg akarata döntsön. Nehezíti  azonban ezt a 
kérdést az, hogy amikor az életfenntartó kezelés megszüntetésének kérdése felmerül, a beteg 
legtöbbször már nem cselekvőképes, azaz nem kérdezhető meg.

Megoldást jelenthet az élő végrendelet (living will) amelyben a még cselekvőképes 
állampolgár kinyilváníthatja (szigorú alaki feltételek mellett) erkölcsi alapelveit, rendelkezhet 
életfenntartó,  illetőleg  egyéb kezeléseket  illetően,  vagy megnevezheti  azt  a  személyt,  aki 
meghatalmazottja,  azaz  aki  helyette  dönthet.  Az  élő  végrendelet  tehát  eszköz,  melynek 
segítségével  a  beteg  önrendelkezési  joga  kiterjeszthető  arra  az  időszakra,  amikor 
akaratnyilvánításra  képtelen  állapotba  kerül.  Élő  végrendelet  hiányában  (kizárólag 
cselekvőképes  beteg  esetében)  a  beteggel  folytatott  beszélgetésben  kell  tisztázni  akaratát, 
kívánságát.

A hospice eszméje a természetes halál újrafelfedezésén nyugszik, elutasítva a „dühödt 
gyógyítani akarást”. Örömteli, hogy a hospice fogalma megjelent az egészségügyi törvényben 
(99. §). A haldokló embert azonban emellett az egészségügyi törvény általános rendelkezésein 
túlmenő  betegjogok  is  megilletik,  melyek korlátozhatatlanok.  A tüneti  kezelés  a  halálhoz 
közeli  állapotban  nem  azt  jelenti,  hogy  a  kezelőorvos  és  a  gondozók  automatikusan 
lemondanak az aktív gyógymódokról, kezelésekről. A kezelésről való automatikus lemondás 
nem tartozik bele a palliatív orvoslás fogalomkörébe. Bár az orvos és a betege tudja, hogy az 
alapbetegség gyógyíthatatlan, felléphetnek új tünetek, állapotok, fájdalmak, amelyeket lehet, 
és  – ha a beteg úgy dönt  –  kell  is  kezelni.  Vagyis a palliatív  gondozás során az orvos a 
beteggel  vagy megbízottjával  történt  megállapodás alapján a  halálhoz  vezető  alapbetegség 
aktív gyógykezeléséről és nem a beteg kezeléséről mond le. 

A jogi felelősségről általában az egészségügyben

Az elmúlt években mind az orvosok, mind a jogászok egyre többet foglalkoznak az orvosi 
felelősség  kérdéskörével.  A felelősség  lehet  etikai,  fegyelmi,  polgári  jogi,  büntetőjogi.  A 
különböző felelősségi formák egyidejűleg is érvényesülhetnek. 

Az etikai felelősség az orvosi tevékenység során tanúsított magatartásra vonatkozik. A 

9



fegyelmi felelősség a munkavégzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése esetére rendelt 
felelősségi  forma.  A szabálysértési  felelősség  kérdése  a  társadalomra  csekélyebb  fokban 
veszélyes  jogellenes  cselekmények,  tevékenységek  vagy  mulasztások,  az  úgynevezett 
szabálysértések esetén merül fel – ezeknek a társadalomra való veszélyessége nem éri el a 
bűncselekményekét. A polgári jogi felelősség szabályait a Polgári Törvénykönyv tartalmazza, 
melynek lényegét az alábbiakban lehet röviden összefoglalni: aki másnak kárt okoz, köteles 
azt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában 
elvárható,  tehát  magatartása nem volt  felróható.  A polgári  jogi  felelősség bírósági  úton a 
polgári  peres eljárás keretei  között  kerül  elbírálásra (ilyenkor a felperes minden esetben a 
beteg vagy a hozzátartozója, az alperes pedig az egészségügyi ellátó). A büntetőjogi felelősség 
szabályait  a  Büntető  Törvénykönyv  állapítja  meg  és  a  foglakozás  körében  elkövetett 
veszélyeztetés címszó alatt tárgyalja (köznyelvi megfelelője: orvosi műhiba). 

Az  egészségügyi  törvény  módosításával  merőben  új  büntetőjogi  szabályok  léptek 
életbe „az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi 
önrendelkezés  elleni  bűncselekmények” fejezetcímmel,  mely rendelkezéseket  az  1998  évi 
XXII. törvény 173/A - 173/I szakaszai rögzítik.

Az ügyvéd szerepe a hospice teamben

Szociális munka és szociális munkások Magyarországon

A szociális munka – mint hivatás – számára a beteg nem elszigetelt individuum, hanem egy 
társadalmi  háló  része,  önmagának  és  társadalmi  kapcsolatainak  múltjával,  jelenével  és 
jövőjével, illetve szociális és kulturális kontextusával.

Ha az orvos és a nővér már megszabadította a beteget a kínzó fizikai fájdalmaktól, 
illetve az életminőséget károsan befolyásoló egyéb tünetektől, csak akkor kerülhetnek előtérbe 
a beteg más jellegű, orvosi ellátással már nem kielégíthető szükségletei. A csoport többi tagja 
–  beleértve  a  szociális  munkásokat  is  –  ezeknek  a  nem  medikális  szükségleteknek  a 
kielégítésén fáradozik.

Magyarországon a szociális munkának még nincsenek olyan hagyományai, illetve nem 
annyira általánosan elfogadott, mint a fejlett világ országaiban – ez különösen igaz a hospice 
szellemű ellátás során végzendő szociális munkára. Példa értékű az angliai modell lehetne, 
azonban hazánkban a civil társadalom anyagi értelemben képtelen lenne fenntartani egy, az 
angliaihoz hasonló ellátórendszert. Hiányzik továbbá az a társadalmi szolidaritás is, amelyre 
az  angol  rendszer  épül.  Magyarországon a  hospice  szellemű ellátási  formáknak –  a  civil 
társadalom  gyengesége  következtében  –  nagyobb  mértékben  kell  támaszkodniuk  a 
társadalombiztosítás anyagi forrásaira, melyek azonban olyan szűkösek, hogy önmagukban a 
magas szintű és színvonalú ellátást nem tudják biztosítani. A nagyszámú képzés ellenére igen 
alacsony az aktív önkéntesek száma, és az önkéntes munka társadalmi támogatottsági foka is 
alacsony. A hospice teamekben néhol még nincs meg a szociális munkások egzisztenciális 
biztonsága, hiányoznak a munkavégzés megfelelő feltételei. 

Magánvéleményem:  Az  ingyenesség  fontos  alapelve  hazai  körülmények között  –  a 
források korlátozottsága miatt  –  jelenleg nehezíti  a  hospice  teamek,  s  általában a  hospice 
mozgalom fejlődését. A hospice szervezetek anyagi eszközeinek hiánya miatt nagyon sokan 
nem jutnak hozzá ehhez az ellátási formához. Remélhetőleg a helyzet évről évre javulni fog.

10



Az ügyvéd szerepe és feladatai az elintézetlen ügyek rendezésében

Feladatok a beteg életében
„Azt a beteget, akinek nincs lezáratlan ügye, béke és nyugalom tölti el: az a kellemes tudat, 
hogy teendőit elvégezte. Mint a családanyát, aki lefektette a gyermeket. Elmosogatott, leszedte 
az  asztalt,  és  úgy  érzi,  mindennel  elkészült,  amit  aznapra  eltervezett...  Büszke  magára, 
elégedett  teljesítményével  ...  most  már  nyugovóra  térhet.  Egészen  leegyszerűsítve ilyen a 
bevégzetlen dolgok bevégzése ” (Elisabeth Kübler-Ross: Élni, majd elbúcsúzni) 

Részben  azért  olyan  nehéz  megbékélni  az  idő  előtti  halál  gondolatával,  mert 
elintézetlen ügyek maradnak hátra. Nem kizárólag házasságukkal, illetve szülői mivoltukkal 
kapcsolatban szokták az emberek úgy érezni, hogy elintézendőik vannak (bár ez igen gyakori). 
A személyes célok, az üzleti kötelezettségek, a tágabb kapcsolatok mind ugyanilyen kihívást 
jelentenek.  Mivel  a  rákbeteg  emberek  elhúzódó  betegségre  számíthatnak,  ez  a  tény arra 
ösztönzi  őket,  hogy ügyeiket ne  halogassák  arra  az  időszakra,  amikor  már  túl  késő  lesz, 
amikor cselekvőképességük korlátozottá válik, vagy cselekvőképtelenné válnak. Elintézetlen 
ügyek rendezése soha nem könnyű, főleg nem ilyen felfokozott idegállapotban. 

Megítélésem  szerint  a  betegségtudattal  és  valós  prognózissal  rendelkező  betegek 
egyaránt igénylik a jogi és / vagy a szociális segítségnyújtást. Szándékosan használom együtt 
ezt a két segítségnyújtási formát, mert hazánkban a korábban említett objektív hiányosságok 
miatt egyelőre nem lehetséges a szociális munkának az egészségügyben való olyan minőségű 
alkalmazása,  mint  azt  Angliában,  vagy  Amerikában  tapasztalhatjuk.  A  szociális  munka 
összemosódik az adminisztrátori  feladatokkal,  hiszen a hospice teamnek is  könnyebbséget 
jelent,  ha  van  olyan  munkatársa,  aki  ezeket  az  időigényes  feladatokat  leveszi  az 
ápolószemélyzet  válláról  (figyelembe  véve  az  egészségügyi  törvény  és  a  végrehajtási 
jogszabályok  által  kötelezően  előirt  megnövekedett  adminisztrációs  feladatokat). 
Véleményem szerint  az  volna  az  ideális,  ha  legalább  egy adminisztrátor  és  egy szociális 
munkás tevékenykedne a teamben. E munkatársak mellett – szükség esetén – igénybe vennék 
az  ügyvédet  olyan  esetekben,  amelyekben  a  kompetencia  határ  miatt  már  sem  a 
koordinátornak,  sem a  szociális  munkásnak nincs  joga,  nincs,  és  nem is  lehet  megbízása 
tovább lépni a végleges rendezés, az ügyek úgymond jogerős lezárása érdekében.

A szociális munkás feladatai elméletileg a következők lehetnek:
• a társadalmi erőforrások felmérése és azoknak a beteg és családtagjai felé való közvetítése 

(pl.  a  szociális  segítő  intézményrendszer  elérhetőségéről,  az  önkormányzati  szociális 
támogatások feltételeiről, elérhetőségük módjáról)

• a beteg és családtagjai információhiányának pótlása
• a megváltozott családi szerepekben való eligazodás segítése 
• a családtagok egymás közötti kommunikációjának elősegítése
A tapasztalatok szerint jó esetben ezeket a feladatokat Budapesten a kerületekben működő 
családsegítő intézmények látják el – több-kevesebb sikerrel. Ez semmiképpen sem elegendő.

Szociális munkás ma érdemi hivatali eljárásra, képviseleti ügyintézésre nem kaphat 
megbízást. Csak példálózva megemlíthetőek az érdemi eljárást akadályozó tényezők. Így a 
szociális munkás nem kezelhet letétet, nem köthet kliense nevében adásvételi (vagy más, a 
tulajdont  rendező)  szerződést,  a  szerződések  érvényessége  érdekében  azokat  nem 
ellenjegyezheti, nem járhat el a földhivatalban, az illetékhivatalban, a cégbíróságon. Érvényes 
jognyilatkozatokat csak nagyon szűk körben tehet (pl.: nyugdíj felvétele stb.) Pedig a betegek 
és családtagjaik körüli rendezetlenség ilyen jellegű eljárást igényel. 

Bár a szociális munkás és az ügyvéd feladatköre a hospice munkában – mint láttuk –
bizonyos, kisebb területeken átfedést mutathat, az esetek egy részében a betegnek feltétlenül 
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ügyvédre volna szüksége. Ezt példázza a következő két eset.

Kórházi eset (1): Egyetemet végzett, 65 éves férfibeteg áttételes csontrákkal fekszik a hospice 
osztályon. Távoli hozzátartozói Zala megyében laknak, egyenes ági leszármazottja, élettársa, 
házastársa nincs. Magányos, egyedülálló férfi. Lakótelepi öröklakással rendelkezik, melynek 
havi költsége 23000 forint – ezt a költséget fizetni kell havonta, annak ellenére, hogy lassan 
egy éve nem lakja a lakást. Hozzátartozó hiányában a Máltai Szeretetszolgálatot bízza meg 
azzal,  hogy nyugdíját  vegyék fel,  s  abból  havonta  fizessék ki  a  lakás  költségeit.  Ez  nem 
hivatalos  megbízás,  szívességi  alapon működik,  emberségből  kialakult  bizalom alapján.  A 
beteg tudja, hogy soha többet nem tud felmenni a nyolcadik emeleti lakásába, a lépcsők és a 
lift közelébe való jutás lehetetlensége miatt. Szeretné a lakását eladni, hogy földszintes lakást 
vehessen, ahová tolókocsival begurulhat. Egy gondozót szeretne fogadni, aki ellátná őt otthon. 
Ügyvédet  nem  fogadott,  egyrészt,  mert  félt  attól,  hogy becsapja,  másrészt  azért,  mert  a 
munkadíjat előre kellett volna megfizetnie, olyan összegben, amire szerény nyugdíjából nem 
futotta.  Számításba  vette  a  lakás  bérbeadását,  de  ahhoz  valakinek  kulcsot  kellett  volna 
biztosítani,  s  megbízást  adni  megfelelő  bérlő  felkutatására,  szerződéskötésre.  Bonyolítja  a 
helyzetet, hogy fájdalmai erősödése miatt morfin tartalmú gyógyszert is kap, tehát beszámítási 
képességét is alapos vizsgálatnak kellene alávetni – szabályos ügyvédi megbízás esetén is –, a 
később kötendő szerződés(ek) érvényessége érdekében. A beteg jelenleg még viszonylag jó 
kondícióban van, állapota csak lassan romlik, (orvosa szerint drasztikus romlás rövid időn 
belül nem is várható) – túlságosan hosszú ideig azonban a hospice osztályon sem maradhat. 
Mivel  nincs,  aki  a lakótelepi  lakása helyett  új  otthont  szerezzen számára, feltételezhetően 
egyik kórházból a másikba vándorolva fog élni élete végéig azzal,  hogy a hospice osztály 
végstádiumban  visszaveszi.  Természetesen  a  hospice  főnővér  és  az  ápolók  a  napi  ellátás 
mellett az itt ismertetett problémákat megoldani nem tudják. Nem kétséges, hogy megbízható 
ügyvédre  volna  szüksége,  aki  gyorsan,  állapotának  megfelelő  emberi  körülményeket 
teremtene számára, szabályos eljárási rend betartása mellett.

Kórházi eset (2): 72 éves, terminális állapotú, prosztatarákos férfibeteg, egyedül él. Rokonai 
koncentrációs táborban haltak meg a háború alatt, egy távoli rokonának Kanadába sikerült 
menekülnie  –  vele  levelezés  útján  tartják  a  kapcsolatot.  A beteg  erősen  zavart  az  erős 
fájdalomcsillapítóktól, de vannak tiszta pillanatai is, amikor lehet vele beszélgetni szeretett 
munkájáról (műtárgykereskedőként élte le életét), szép emlékű utazásairól. Valószínűleg volt 
foglalkozásából  eredően  került  kapcsolatba  egy  házaspárral,  akik  szintén  használt  régi 
bútorokkal kereskednek, és akiknek tudomására jutott, hogy a betegnek értékes XII. kerületi 
lakása  és  műkincsei  vannak.  Tartási  és  életjáradéki  szerződést  kötöttek  vele,  az  ingatlant 
azonnal a saját nevükre íratták, abba beköltöztek, s a beteget – aki élete utolsó hónapjait éli – 
az osztályra helyezték. A beteg húga is előkerült testvére haldoklásának hírére, és aláíratott a 
beteggel  egy  meghatalmazást,  hogy  a  postán  nyugdíját  és  minden  egyéb  járandóságát 
felvehesse. 

Az eltartók nevetséges összegű tartási díjat fizetnek. A beteg által jóhiszeműen kötött 
szerződés bármelyik pillanatban sikeresen megtámadható lehetne a javára értékaránytalanság 
címén, de ki legyen, aki az ügyben eljár? A probléma csak az, hogy az eltartók az életjáradék 
összegét a kórházba küldik, ahol azt szabályos letétbe helyezik, azonban – a beteg beszámítási 
képességének hiánya miatt – a beteg kezébe nem adhatják. Így az a lehetetlen helyzet alakult 
ki,  hogy a betegnek egy fillér szabad rendelkezésű pénze sincs,  amiből  kívánsága szerinti 
nyalánkságokat vehetne (amihez egyébként egész életében hozzászokott). Az ápolónőktől nem 
várható  el,  hogy  csekély  fizetésükből  csokoládét  és  üdítőt  vásároljanak.  Annyit  tudnak 
kedvezni, hogy saját kávéjukból naponta megkínálják a beteget. Pedig a betegnek még mindig 
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van  annyi  jövedelme,  hogy abból  bőven  fedezhetné  minden  szükségletét.  Húga  a  felvett 
nyugdíjból állítólag az életjáradékkal lekötött lakás korábban elmaradt számláit egyenlíti ki, s 
így a betegnek ebből a forrásból sincs reménye semmilyen összegű és jogcímű ellátmányhoz 
jutni.  Itt  gyors  és  drasztikus  jogi  lépéseket  kellene  tenni  annak  érdekében,  hogy a  beteg 
gondnokság  alá  helyezés  útján  közvetett  módon  jövedelmével  rendelkezhessen,  és  apró 
kívánságait kielégíthesse. Megérdemelné egy élet munkája után! 

Lélektani  szempontból  az  ügyek  rendezésére  hasznosan  és  eredményesen 
felhasználható egyik időszak az alkudozás stádiuma, a másik a megbékélés stádiuma lehet.

Az alkudozás időszakában (amikor túl vannak az első megdöbbenés, riadalom okozta 
sokkon) a betegek többnyire cselekvőképes állapotban vannak, éreznek erőt és felelősséget 
családjuk, üzleti  ügyeik rendezésére. A betegek előtt  álló feladatok lekötik érdeklődésüket, 
kreativitásukat,  így  közérzetükben,  általános  állapotukban  stabilizálódás,  átmeneti  vagy 
tartósabbnak bizonyuló javulás tapasztalható. Ennek nemcsak az aktív kezelés az oka – az 
elvégzendő feladatok (súlyuknak megfelelően) maguk is komoly energiákat mozgósítanak. 

Ez  az  időszak  alkalmas  a  család  vagyoni helyzetének  felmérésére,  a  vagyonnak  a 
legjobban  hasznosuló  módon  való  átrendezésre,  öröklési  szerződések  megkötésére, 
végrendeletek készítésére, készíttetésére, ajándékozási szerződések realizálására. Mód van a 
törvényes öröklés rendjének – a beteg akaratának megfelelő – megváltoztatására, örökségről 
való  lemondások  megszövegezésére,  távolabbi  rokonok  kedvezményezésére  a  család 
beleegyezése mellett. 

Az volna az ideális, ha a betegségével, annak prognózisával tisztában lévő beteg ilyen 
szempontok alapján fel  tudná mérni  saját  elképzeléseit,  megfogalmazná igazságosnak vélt 
szándékát,  azokat  a  család  minden  érintett  tagjával  egyeztetné.  Az  ilyen  előzménnyel 
szerkesztett  okiratok  a  felek  valós  akaratát  tükröznék,  és  töredékére  csökkennének  az 
örökléssel kapcsolatos, nem éppen épületes perek. 

Külön kell szólni arról, hogy a gazdasági társaságok megjelenése óta különösen fontos 
a  felvilágosult  beteg időbeni  intézkedése,  hiszen  ez  esetben milliós,  vagy akár  milliárdos 
vagyonokról van szó, melyeknek a kezelése, és/vagy tulajdonlása hatalmas felelősséggel jár, 
mind a család, mind a tulajdonostársak, mind az üzletfelek irányában. Tapasztalati tény, hogy 
igen  sok  csődnek,  felszámolási  eljárásnak,  végelszámolásnak  oka  a  beteg 
ügyvezető/tulajdonos halogató magatartása, a társak tapintatos hallgatása, az ügyek háttérben 
való  –  sokszor  jó  szándékú,  de  minden  hozzáértést  nélkülöző  –  intézése,  melynek 
következménye az üzletfelek részéről történő bizalomvesztés, a megrendelések elvesztése és 
végül  a  csőd.  A jövedelem  kiesése  megkérdőjelezi  az  egyébként  is  kétségbeesett  család 
megélhetését,  egy olyan helyzetben, amikor különösen fontos lenne az anyagi biztonság.

Következtetés: Az  egyik  megoldás  az,  hogy  a  beteggel  kapcsolatban  lévő,  vagy 
kapcsolatba kerülő szociális munkás, vagy a pszichológus helyzetfeltárása, helyzetfelismerése 
alapján  a  hospice  szemlélettel  és  képzettséggel  rendelkező  ügyvéd  megfelelő  módon 
tanácsadással,  okiratszerkesztéssel  (öröklési  szerződés,  tartási  és  életjáradéki  szerződés, 
ajándékozási  szerződés,  végrendelet  stb.),  vagy a társasági jog szabályai szerint  a társaság 
iratok  módosításával,  gazdálkodásra  vonatkozó  tanácsadással,  speciális  –  a  polgári  jog 
úgynevezett különös részét érintő – szerződések elkészítésével segítené át a beteget ezen az 
egyébként is nehéz időszakon, melyben a betegsége is elég terhet jelent és ilyen állapotban 
nem tud a régi módon gondolkodni vagyona, cége, családja ügyeiről (sőt, esetleg szellemileg 
is elesettebb lesz).

A másik megoldás az, ha a hospice szemlélettel és képzettséggel rendelkező ügyvéd, 
mint  önkéntes  tevékenykedik a  hospice teamben,  és  így vagy direkt  úton keresik meg az 
ügyfelek, vagy indirekt módon vezeti rá a rászoruló ügyfelet – megismerve családi és egyéb 
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körülményeit – halaszthatatlan teendőire. Az ismeretek birtokában javaslatokat tehet az ügyek 
elintézési módjára, idejére, okirati szükségleteire.

Mindkét  megoldás  esetében  a  segítségnyújtás  történhet  kórházban,  klinikán, 
rehabilitációs  intézetben,  hospice  ház  nappali  szanatóriumában,  ügyvédi irodában,  a  beteg 
otthonában – vagyis a hospice gondozás bármely helyszínén.

Ebben a stádiumban általában a beteg maga intézkedik, illetve saját  elhatározásból 
igényli az ügyvédi eljárást, ügyintézést. A hospice teamben eljáró ügyvéd is csak az ügyfél 
megbízása alapján járhat el, az ügyvédi törvény és az etikai szabályok betartása mellett.  A 
cselekvőképtelen beteg is ugyanolyan elbírálásban részesülő ügyfél kell, hogy legyen, mint 
bárki más, azzal a különbséggel, hogy fokozottan kell ügyelni a helyzet kényessége miatt a 
vele és környezetével való megkülönböztetett bánásmódra, magasabb rendű etikára.

Egészen más szemléletet, eljárási rendet és fegyelmet igényel az a helyzet, amikor a 
beteg vagy a hozzátartozója a megbékélés stádiumában határoz ügyei rendezéséről. Ez nagyon 
kényes helyzet  lehet.  Fel  kell  mérni  a  beteg valóságos akaratát,  szándékát,  ennek kell  az 
elsőrendű  szempontnak  lenni,  minden,  és  mindenki  más  kívánsága,  érdeke  majdnem 
lényegtelen.  Ebben  a  szakaszban  értelemszerűen  gyakran  a  hozzátartozó  keresi  meg  az 
ügyvédet, felmérve a hamarosan bekövetkező halál esetleges vagyoni következményeit. Meg 
kell  győződni  a  beteg  cselekvőképességéről,  beszámítási  képességéről,  arról,  hogy  ügyei 
illetve helyzete felmérésében mennyire kompetens. Különös figyelmet kell fordítani a szóban 
megismert  tények  és  körülmények  dokumentumokban  is  fellelhető  valóságtartalmára. 
Körültekintően meg kell hallgatni minden családtagot és érdekeltet. A hallottakat úgynevezett 
tényállásban  kell  rögzíteni,  s  azt  az  érdekeltekkel  alá  kell  íratni  a  későbbi  félreértések 
elkerülése  érdekében.  Fel  kell  tárni  az  ellentmondásokat,  és  valószínűsíteni  kell  a 
rendelkezésre álló információk és iratok alapján a valóságot.  Csak alapos ismeretanyag és 
feltáró bizonyítékok alapján lehet megoldásokat keresni és javasolni. Ebben a szakaszban is 
szükség  van  arra,  hogy  az  ügyvéd  megbízást  kapjon  mind  az  ügyintézésre,  mind  az 
okiratszerkesztésre. A beteg egészségi állapotától és beszámítási képességétől függ az, hogy a 
megbízást  a beteg vagy a hozzátartozója adja.  Ugyanazokra a garanciális  szabályokra kell 
ügyelni, mint amit a betegjogi fejezetben vázoltam, illetve amit az egészségügyi törvény és 
végrehajtási rendeletei megkövetelnek.

Az  ügyvéd  –  a beteg  életében  való –  eljárásának  egyik  fő  célja  a  beteg 
életminőségének javítása, a megnyugvás biztosítása, a jogi ügyeknek a beteg kívánsága és 
életszemlélete szerinti rendezésével. Másik célja – ami legalább ilyen fontos –, hogy a jogi 
ügyek rendezettsége  békét  teremtsen  az  üzlettársak  között,  elkerülve  a  cég  összeomlását, 
továbbá békét teremtsen a családban, elkerülve a hagyaték feletti vég nélküli civakodást, a 
családi kapcsolatok végleges megromlását.

Feladatok a beteg halála után
Ebben az időszakban a hozzátartozók támogatása az elsőrendű feladat. Tájékoztatást kell adni 
arról,  hogy milyen teendők várnak rájuk,  milyen halaszthatatlan ügyekben kell  intézkedni. 
Megbízás esetén a személyes gondoskodást és jelenlétet nem igénylő esetekben az ügyvéd a 
hozzátartozókat  képviselheti,  helyettük el  is  járhat,  szükség esetén beadványt szerkeszthet. 
Hagyatéki ügyeket intézhet mind a hagyatéki előadónál, mind a közjegyző előtt. 

A halál tényének rögzítése szükséges a cégek társasági irataiban is. A cégjogban az 
öröklés,  jogutódlás  legalább  olyan kényes ügylet  –  ha  nem kényesebb –,  mint  a  családi 
magánvagyon esetében. 
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Vágyakozni mindig lehet, tenni soha nem késő

Szívesen dolgoznék együtt olyan minőségű hospice team tagokkal, ahol a szakmaiság az első, 
ahol  a  hospice  szellemű  ellátást  nyújtó  csoport  munkájának  során  holisztikus  szemlélet 
érvényesül.  Ahol  az  egyes  szakemberek  nem  elkülönülten  végzik  munkájukat,  hanem 
tevékenységi körükben átfedések vannak. Így egyik szakterület sem sajátíthatja ki magának a 
gondozást, illetve a beteget. Ugyanakkor becsülik egymás munkáját, szaktudását, emberségét, 
nem  elvenni  akarnak  az  egészből,  illetve  egymástól,  hanem  mindig  hozzátenni  a  közös 
ismerethez, tapasztalathoz egy keveset, valami egyedit, ami csak képzett és tapasztalt, nyílt 
szívű önzetlen társak együttműködése esetében lehetséges. Úgy gondolom, hospice munkát 
csak  ilyen  társakkal  és  szemlélettel  lehet  jól  csinálni,  a  betegek,  a  hozzátartozóik 
megbékélésére, hasznára és egymás épülésére.

Amennyiben  valami  csoda  folytán  anyagi  helyzetem  illetve  lehetőségeim 
megengednék,  magam  is  szívesen  szerveznék  hospice  házat  és  hasznosítanám  mindazon 
ismereteimet, amit mint jogász és mint hospice tanuló könyvekből, előadásból, tapasztalatból 
megszereztem. 

Ameddig  sem  egyik,  sem  másik  lehetőséggel  nem  élhetek,  úgy  ügyfeleimet 
ugyanabban az elbánásban részesítem, mint eddig. Remélem ez sem állt, s áll messze attól a 
profizmustól, amit a hospice szemléletű munka megkövetel.
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