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DEBRECEN 
 
Kedves Csaba! 
 
Mi ismerjük egymást, még időszámításunk előttről, a nagykállói korszakból, szép idők voltak. 
Azért kereslek, mert akadt egy kis gond. Van egy kliensünk, akinek problematikája erősen 
szerteágazó és több polgári és büntetőjogi vetülete van. Ebbe nem is vonnálak be, mert 
szükségtelen. Két gondunk akadt. 
 
Az első, hogy fekszik nálatok egy xxx nevű kliens, aki már több alkalommal tartózkodott az 
intézményben. Beteg ember, de nem annyira, hogy gondnokság alá kelljen helyezni. Nem is 
beszélve arról, hogy a gondnokság intézménye több sebből vérzik, az egyik a teljesen korlátozó 
fajta, amelyet egyébként már tizenkét éve eltörölt a Ptk, de épp akkor volt kormányváltás és az új 
kormány is új Ptk-t akart és így ez benne maradt. Meg kell jegyezzem, hogy voltam kénytelen 
részt venni Magyarország aktuális CRPD védésén, ahol a gondnokság -mint olyan- eleve súlyos 
kifogás alá esett és szó volt arról is, hogy milyen kis mértékben alkalmazzuk a támogatott 
döntéshozatalt. 
 
Szóval nem látjuk annak hirtelen okát, hogy miért most és miért a hozzátartozók bárminemű 
értesítése nélkül indította el Dr. Szeitz Anikó a processzust. Ezzel az is a baj, hogy a gyámhivatal 
és a gondnokok imádják, ha újabb gondnokoltra lelnek, itt megjegyzem, hogy 2020. május 23-ai 
hír, hogy nehéz vasban vittek el gondnokot, gyámügyest és intézményvezetőt, teszem hozzá 
végre, mert embertelen mennyiségű visszaélés történik. Magyarázat persze mindenre van, nyilván 
erre is akadna orvosi indok. De a cél nem ez, főleg nem olyan esetben, ahol a hozzátartozó(k) 
megfelelően képesek megoldani a beteg körül adódó ügyeket és ez most pláne rosszkor jött, mert 
épp a komplex rehabilitációs vizsgálat előtt álltak. Még idetartozik -és nyilván ezt én nem állítom a 
Doktornőről- de számos esetben a folyamat nem egészen indokolatlanul kezdődik, ha érted mire 
gondolok. Ebben az ügyben jelenleg is folyik egy hagyatéki eljárás... 
 
A másik gond, hogy a kliens rokonai megkerestek minket és a GDPR bejövetele folytán egy 
nyomtatványt kell kitölteni és azt aláírva hozzánk eljuttatni, hogy az ügyekkel foglalkozni tudjunk. 
Eme nyomtatvány szabadon, bárki által megtekinthető: 
https://www.pef.hu/resources/documents/adatbejelento.pdf és a hozzátartozó meg is mutatta 
(semmi nem kötelezi rá) a Doktornőnek, aki azonban nem engedte azt aláírni. Na ez az a pont, 



amit nálam nem lehet át és meglépni, de te sem engedted volna. Mindenkinek alapvető joga, hogy 
hozzánk forduljon. Mivel GDPR van, ehhez kell egy darab papír. Ennek aláírását, sőt de facto 
átadását is megakadályozta (volna) a Doktornő, de ehelyett a hozzátartozó aláírta a nyomtatványt 
és ráírta, hogy kinek a képviseletében jár el. Kétség esetén bizonyítani tudjuk -de ilyen eszembe 
sem jut, nyilván elhiszed-, hogy megalapozottan írok. Mindezt főleg azért, hogy kellő  
elővigyázatosság és valós indokok mentén menjenek a dolgok, azért, hogy nekünk és a 
klienseknek kevesebb gondunk legyen és azért, hogy egyéb körülmények megléte esetén fokozott 
legyen az odafigyelés és az előrelátás. Meg azért, hogy senki hibáját ne rajtad verjék le. 
 
Úgyhogy voltaképpen ez egy félhivatalos tájékoztatás, minden további adminisztráció nélkül és 
természetesen abszolút bona fide. Jó, ha egy vezető mindenről tud és biztos vagyok abban, hogy 
egy rövid eligazítás segíthet javítani a Doktornő enyhén hiányos jogi tudásán és érvrendszerén, 
illetve alkalmas arra, hogy kellően gondolja át az ilyen ügyeket. Végül is nil nocere... 
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