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Patient name: 

Name des Patienten/ der 

Patientin: 

Beteg neve: 

#!NEV; PatientID: 

TAJ szám: 

#!TAJ; 

Day of Birth: 

Geburtsdatum: 

Születési idő: 

#!SZULIDO;   

Date: 
Datum: 

Dátum: 

 Time: 
Zeit: 

Időpont: 

 

 

Name of the doctor giving the information: 

Name des aufklärenden Arztes:  

 ........................................................................................... 

Tájékoztatást adó orvos neve: 

Interpreter's name: 

Name des Übersetzers:    

 ......................................................................................... 

Tolmács: 

 

PATIENT'S DECLARATION: 

A páciens nyilatkozata 

I hereby certify that I have received the necessary and satisfactory information on the nature of my disease, the 

necessary treatment / procedures and also on the alternative treatment modalities to choose from, and on the 

possible consequences of turning down the offered treatment/ procedure. The doctor has given me detailed 

information on all possible complications of the offered treatment/ procedure. I have fully understood the 

information and the doctor has discussed all the additional matters I have found important in my own interest 

with me. He has given clear and understandable answers to my questions. 

Hiermit bestätige ich, die notwendige und ausreichende Information über meine Krankheit erhalten zu haben. Ebenso 

die notwendige Behandlung und alternative Behandlungsmöglichkeiten, um wählen und mögliche Konsequenzen bei 

Ablehnen der angebotenen Therapie. Derz Arzt gab mir detaillierte Information über alle möglichen Komplikationen 

der angebotenen Behandlung. Ich habe die Informationen völlig verstanden und mit dem Arzt alle meine weiteren 

Fragen / Belange, die mir wichtig waren besprechen können. Er gab mir klare und verständliche Antworten auf meine 

Fragen. 
Tanúsítom, hogy betegségemről, a szükséges kezelésről, beavatkozásokról, a lehetséges alternatív kezelési módokról,az orvos által 

javasolt gyógymód elmaradásának veszélyeiről, az általa javasolt kezelés/beavatkozás szövődményeiről a szükséges és elégséges 

felvilágosítást megkaptam , és azt teljes egészében megértettem és az orvos megvitatott velem minden olyan további témát, melyet 

saját érdekemben fontosnak tartottam. Az általam feltett kérdésekre számomra érthető és világos válaszokat kaptam. 

The above named doctor, who is currently giving me information has suggested that my interests are best 

served if I undergo. 

Der oben genannte Arzt, der mir die Informationen gab, ist der Meinung , dass diese Behandlung für mich die beste 

ist. 
Az engem felvilágosító, fent nevezett orvos azt tanácsolta, hogy érdekeimet a legjobban az szolgálja, ha alávetem magam az 

alábbi beavatkozásnak: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

    procedure/ treatment 

    Behandlung/Therapie 

    beavatkozás neve 
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Having received all the above information. 

Ich habe alle oben genannten Informationen erhalten. 
A fenti felvilágosítást követően 

I have accepted the offered treatment and therefore I authorize my current healthcare providers and medical 

personnel, that the above procedure/treatment be performed on me. I have understood that I may withdraw 

my consent any time, but in this case I might be obliged to reimburse all the duly emerged costs if the 

withdrawal lacks acceptable and valid grounds. 

Ich akzeptiere die angebotene Behandlung und erlaube meinen derzeitigen Behandlern und medizinischen Personal, 

dass diese Behandlung an mir durchgeführt werden darf. Ich habe verstanden, dass ich meine Zustimmung jederzeit 

zurückziehen darf, aber in diesem Fall kann 

es sein, dass ich die Kosten für die Behandlung übernehmen muss, falls keine akzeptablen fundierten Gründe für einen 

Behandlungsabbruch bestehen. 
Elfogadom a felajánlott kezelést, ennélfogva felhatalmazom jelenlegi egészségügyi szolgáltatómat és az egészségügyi személyzetet 

arra, hogy a fenti kezelést/beavatkozást rajtam 

elvégezzék. Megértettem, hogy beleegyezésemet bármikor visszavonhatom, azonban a beleegyezést alapos ok nélküli visszavonása 

esetén kötelezhető vagyok az ennek következtében felmerült és indokolt költségek megtérítésére. 

 

Patienten's signature:  

Patienten-Unterschrift:   

 ……………………………………………………................... 
Beteg aláírása: 

In spite of being aware of all the information detailed above I do not accept the offered treatment , and I refuse 

that the above procedure/treatment be performed on me. 

Trotz detaillierter Information wie oben gennant , akzeptiere ich die angebotene Behandlung nicht und lehne diese 

Behandlung an mir ab. 
Annak ellenére, hogy tudatában vagyok a fentiekben részletezett információknak, nem fogadom el a felajánlott kezelést és 

elutasítom, hogy a fenti beavatkozást rajtam elvégezzék. 

 

Patient's  signature:   

Patienten-Unterschrift:   

 …………………………………….................................... 

Beteg aláírása: 

 

PHYSICIAN 'S DECLARATION 

Erklärung des Behandlers: 
Az orvos nyilatkozata: 

I have given all the necessary information on the patient's disease, the necessary treatment and procedures, and 

also on the alternative treatment modalities to choose from, and on the possible consequences of turning down 

the offered treatment/procedure. I have given detailed information on all possible complications of the offered 

treatment/procedure.I have checked that the patient has fully understood the information. I have answered the 

patient's questions and I have discussed all the additional matters he/she has found important. 

Ich habe alle notwendigen Informationen über die Krankheit des Patienten, über die notwendige Therapie und 

Konsequenzen bei Ablehnung weitergegeben ( gesagt). Ich habe über Komplikationen und angebotene Therapie 

detailliert informiert. Der Patient hat die Information völlig verstanden. Ich habe den Patienten die Fragen beantwortet 

und alle zusätzlichen Belange seinerseits diskutiert. 
A páciens betegségéről, a szükséges kezelésről, beavatkozásokról, a lehetséges alternatív kezelési módokról, a javasolt gyógymód 

elmaradásának veszélyeiről, illetve annak/azok szövődményeiről a szükséges felvilágosítást megadtam. Meggyőződtem arról, hogy 

a tájékoztatást a beteg teljes mértékben megértette. Kérdéseire válaszoltam, megvitattam vele minden egyéb olyan vonatkozást, 

amit ő fontosnak tartott. 
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Signature of the doctor giving the information:  
Unterschrift des aufklärenden Arztes:  …………………………………………....................... 
Tájékoztatást végző orvos aláírása: 

 

 

INTERPRETER'S DECLARATION 

Übersetzer-Erklärung 
A tolmács nyilatkozata 

I have let the patient know about all the information, the above named doctor has supplied me with, including 

the contents of both his verbal communication and the translation of the available written matter,based on the 

original Hungarian Consent Form for this treatment/procedure. I hereby certify that the patient has fully 

understood the information and concerning the treatment/procedure suggested by the doctor he/she has made 

his/her decision following the apprecciation of the information detailed above, based on his/her own free will. 

Ich ließ dem Patienten alle Informationen zukommen. Der oben genannten Arzt unterstützte mich, sowohl inhaltlich, 

als auch bei der Übersetzung der vorhandenen und geschriebenen Belange basierend auf der „original Ungarischen 

Consent Form” für diese Behandlung/Therapie. 

Hiermit erkläre ich, dass der Patient die Information über seine Behandlung völlig vertanden hat, die vom Arzt 

vorgeschlagen wurde. Er/sie traf seine Entscheidung in vollem Bewusstsein über die detaillierte Information wie oben 

genannt aus freiem Willen. 
A tájékoztatást végző orvos által nyújtott információt teljes egészében a páciens tudomására hoztam, beleértve az orvos szóbeli 

kommunikációjának tartalmát és a rendelkezésre álló írásos tartalom lefordítását is, melynek alapja  a kezelésre/beavatkozásra 

vonatkozó, eredeti magyar beleegyező nyilatkozat. Tanúsítom, hogy a beteg a tájékoztatást megértette, és az orvos által javasolt 

kezelésre/beavatkozásra vonatkozóan döntését a fent részletezett információk értékelését követően, szabad akaratából hozta meg. 

 

 

Interpreter's signature:   
Übersetzer-Unterschrift:  …………………………………………………...................... 
Tolmács aláírása: 


