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„Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a hatóság kirendelése vagy megbízás 
alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával 
készített szakvéleménnyel, a függetlenség és pártatlanság követelményének 
megtartásával döntse el a szakkérdést, és segítse a tényállás megállapítását.” 

 

2016. évi XXIX. Törvény az igazságügyi szakértőkről 

forenzikus vegyészet 

tőkepiac 

történeti kertek 

siklóernyő légiüzemeltetése 

drágakő 

igazságügyi orvosszakértő 

zene- és hangszertörténeti emlékek 

logopédia 
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• Semmelweis Egyetem Igazságügyi és 
Biztosítás-orvostani Intézet 

• SZTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet 
• PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézet 
• DE Igazságügyi Orvostani Intézet 

 
 

 
 

11 vidéki intézet + BP 

EGÉSZSÉGÜGYI TUDOMÁNYOS TANÁCS 
Egészségügyi Területen Működő 
Igazságügyi Szakértői Testület 

Az igazságügyi szakértői névjegyzékben  
található szakértők. 
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TANÚ (ÁLTALÁBAN) NINCS 
 

ÓRIÁSI LATENCIA, 
VÉLETLENÜL(HET) DERÜL KI 

 
DOKUMENTÁCIÓRA 

ALAPOZNI NEM LEHET 
 
 

 
 

MŰHIBA 
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[KATEGÓRIA NEVE]; [ÉRTÉK]; 
[SZÁZALÉK] 

nyomozati; 3; 3% 

baleseti; 18; 18% 

büntető; 17; 17% 

A SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGEM  - „ÜGYTÍPUS” SZERINT  

polgári peres nyomozati baleseti büntető

KI NYER? 

FELPERES ALPERES
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igazságügyi
szakértő 

közjegyző, 
bíróság 

rendőrség, 
ügyészség 

társszakértői 
felkérés 

(IOI, NSZKK) 

magánszakértői 
vélemény 

(„panaszos”, 
orvos, vagy ezek 
jogi képviselője) 
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kirendelt szakértő 

• A bíróság választja ki, a 
kérdéseket a bíróság 
teszi fel (de felhasználja 
a felek által benyújtott 
kérdéseket is), általában 
letétből fizeti ki 

magánszakértő 

• A bizonyító fél választja 
ki, a kérdéseket ő teszi 
fel és ő is fizeti a 
munkadíját 

A BIZONYÍTÓERŐ AZONOS! 
2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről 
2016. évi CXXX. törvény az új Polgári Perrendtartásról 
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büntetőjogi 

közigazgatási 
 jogi 

polgári 
jogi 

munkajogi 

ORVOSI FELELŐSSÉG 

etikai 
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megszűnt az  
„orvosi immunitás” 

gyengült a  
társadalmi bizalom 

 
a páciens mellérendelt és 

nem alárendelt  
(1997. évi CLIV. Tv.) 

(nem így az 1972. évi II tv.)  
„ügyfél” 

 

piaci verseny – sokszor 
tisztességtelen eszközökkel 

MŰHIBAPEREK 
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„apró mulasztás” 

jelentős anyagi hátrány 

akár az egzisztenciát is 
megrengetheti 

Pszichés 
hatás 

Kártérítési 
krízis-

effektus 

kárigény 

AB: "a nem vagyoni károk 
vagyoni mércével 

mérhetetlenek, így a kártérítés 
a sérelemhez képest 

mindenképpen inadekvát" 
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KÁRTÉRÍTÉSI 
FELELŐSSÉG 

KONTRAKTUÁLIS 

DELIKTUÁLIS 

„szerződéses” 
tárgyalással, 
kockázatfelméréssel  
a felek magánautonómiáján  
és szerződési szabadságán 
alapuló kötelezettség 

szerződésen kívüli 
véletlenszerű is lehet 
nem lehet önként vállalt 
kötelezettség megszegéseként 
kezelni. 

2013. évi V. törvény a 
Polgári Törvénykönyvről 
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megbízási szerződés gondossági kötelem 

vállalkozási szerződés eredménykötelem 

AZ ORVOS-BETEG JOGVISZONY JOGI MINŐSÍTÉSE 

Nem eredménykötelem! A legkörültekintőbben, legmegfelelőbben kell ellátni – 
de nem az eredményre nézve. Cél: a gyógyulás – de ha nem érhető el, az nem 

jelenti azt, hogy az orvos nem teljesítette a szolgáltatást. 
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művi meddővé-tétel ? (gyermek, mint kár?) 
terhesség megszakítás ? 
esztétikai sebészeti beavatkozások? – 
(gyógyító jelleg hiánya) 

? 
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„az ártatlanság 
vélelme” 

„a vétkesség 
vélelme” 

A károkozónak kell a felróhatóság hiányát bizonyítania. 
Ehhez dokumentáció kell(ene). 
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JOGELLENESSÉG 
bizonyítja: a felperes 

FELRÓHATÓSÁG 
a károkozó mentheti ki magát 

„elvárható gondossággal” 

KÁR 
bizonyítja: a felperes 

OKOZATOSSÁG 
bizonyítja: a felperes 

A kártérítési 
felelősség 

szükségszerű 
elemei 

MINDEN MAGATARTÁS JOGELLENES AMELY KÁRT OKOZ! 
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jogos védelem 

szükséghelyzet 

károsult beleegyezése 

A károkozót szerződés vagy 
jogszabály feljogosítja 

JOGELLENESSÉGET 
KIZÁRÓ OKOK 

MINDEN MAGATARTÁS JOGELLENES AMELY KÁRT OKOZ! 

testi sértés 
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OKOZATOSSÁG 

A jogellenes magatartás és a kár között kell 
fennállnia okozati összefüggésnek. 

a károkozó nem látta és nem is láthatta előre 

nem állapítható meg az okozati összefüggés 
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FELRÓHATÓSÁG 

" ... nem az általános társadalmi elvárásoknak megfelelően járt el ...  
 
" ... nem az orvosszakmai szabályoknak megfelelően járt el ... " 

• szakmai protokollok 
• módszertani levelek 
• Irányelvek 
• szakvizsga tananyagát képező tankönyv 
• íratlan szabályok 

…??? 

FELRÓHATÓ, HA: 
• hanem volt indikált a beavatkozás 
• nem észlelte a legrövidebb időn belül a 

szövődményt… 
• nem megfelelő gyakorlati képzettsége volt az 

orvosnak  

18 Távoktatás



KÁR 

VAGYONI 

NEM VAGYONI 

Legfelsőbb Bíróság (1953):  "... szocialista viszonyok között az erkölcsi értékek pénzre 
nem válthatók..." 
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SÉRELEMDÍJ 

• az élet, a testi épség és az egészség 
megsértése; 

• a személyes szabadság, a magánélet, a 
magánlakás megsértése; 

• a személy hátrányos megkülönböztetése; 
• a becsület és a jóhírnév megsértése; 

• a magántitokhoz és a személyes adatok 
védelméhez való jog megsértése; 

• a névviseléshez való jog megsértése; 
• a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog 

megsértése 
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TÁJÉKOZTATÁS 

A páciens alapvető joga. 

Bizonyíthatónak kell lennie! 

Úgy kell tájékoztatni, ahogyan megérti. 

Ha nem kapja meg, az önmagában kártérítést alapozhat meg! 

A kockázatot a páciens viseli – ehhez információkkal kell rendelkeznie. 

A dokumentáció az orvosé (intézeté, kórházé), az abban lévő adatok  a páciensé! 
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Elodázás 
 

Passzivitás 
 

Sértettség 
 

Felháborodás 
 

Szégyen 
 

Kért volna bocsánatot! 
 

Megakadályozom, hogy 
mások is így járjanak! 

 
Elvesztettem a bizalmamat! 

 
Megmondta XY doktor, hogy 
ő még ilyen munkát sohasem 

látott! 

Illetékfeljegyzési jog 
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Mit tegyünk, ha 
perfenyegetettségben 

vagyunk? 

Peren kívül 
El kell ismerni a felelősséget! – Biztosító! 

Meg kell egyezni. 
Gyors, de kompromisszumos megoldás. 

Perben 
Nem kell elismerni el a felelősséget. 

 Évekig tarthat. 
Precedensjogi motívum. 

„Hajcihő”. 

 
MEDIÁCIÓ 

PROFIN KEZELNI 
NEM ELLENSÉG 

MINDENKI HIBÁZIK 
BIZTOSÍTÓ 
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A „műhibaperek” generátora sok esetben az orvostársadalom maga. 

SZUBKULTÚRÁLIS ÖSSZETARTÁS PIACI (FARKAS)TÖRVÉNYEK 

Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe  
"Véleménynyilvánítás más orvos tevékenységéről" 

„Más orvos képzettségét, orvosi tevékenységét (vizsgálati módszereit, a kórismére vonatkozó megállapításait, gyógyító eljárását, 
műtéti készségét, stb.) vagy magatartását ne bírálja a beteg, vagy hozzátartozó előtt, ne tegyen kifogásoló, lekicsinylő, elmarasztaló 
vagy hitelrontó kijelentéseket.” 
„Ha az orvos bármely más orvos tevékenységében szakmai hibát észlel, köteles erre az érintett orvos figyelmét felhívni. A 
véleményeltérést az érintettek kötelesek elsősorban egymás között tisztázni. Szükség esetén - különösen, ha az észlelt hiba a beteg 
életét veszélyeztetheti vagy állapotát súlyosbíthatja - ki kell kérni a szakmai felettes, illetve konzíliárius véleményét, ennek 
akadályozottsága vagy eredménytelensége esetén pedig az esetet az egészségügyi hatóságnak is jelenteni kell. Ez a rendelkezés 
nem akadályozza azt, hogy az orvos a beteg megkeresésére a kezelésről véleményt adjon.”  
„Más orvos szaktudásának, tevékenységének, képességeinek, magatartásának konkrét esettől független, általános bírálata 
etikátlan, különösen akkor, ha a bírálat beteg kezelésének átvételét célozza vagy eredményezi. „ 
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Mi lehet az oka a 
dokumentálatlanságnak? 

BIZALOMVESZTÉS 

PÉNZ VISSZAADÁS 
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Ne fogadjuk el a ráutaló magatartást 
vagy a szóbeli beleegyezést ! 

Kezelési terv és beleegyező aláíratása! 
  

Individualizált írásos beleegyező 
nyilatkozatra van szükség, 

beavatkozás-típusokra szerkesztve, az 
adott intézetre szabva. 

 
ÁSZF nélkül ne kezdjünk bele a 

páciens kezelésébe! 
A magánszférában is írjunk műtéti 

leírást és emlékeztetőket saját 
magunknak, írjunk dekurzust, 

rögzítsük a kezelés menetét, sőt 
akár szubjektív következtetéseket is 

rögzítsünk. 
 

Használjuk a fényképezőt (telefon) beavatkozás előtt, közben és után is. 
 

Ha szövődmény lép fel egy páciensünk ellátása kapcsán, akkor MINDENT tegyünk 
meg a szövődmény elhárítása érdekében, mégpedig BIZONYÍTHATÓ módon! 
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HA PEDIG KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYBE 
„KEVEREDÜNK”, AKKOR (IS) VISELKEDJÜNK 

PROFESSZIONÁLISAN, KÉSZÜLJÜNK FEL 
ALAPOSAN, MARADJUNK INDULATMENTESEK 

ÉS IGYEKEZZÜNK MEGNYERNI A PERT. 
 

 TUDNUNK KELL AZONBAN, HOGY AKKOR IS 
VESZÍTHETÜNK, HA A MAGUNK RÉSZÉRŐL 

MINDENT JÓL ÉS SZABÁLYSZERŰEN 
CSINÁLTUNK… 
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