
MEGVÁLTOZOTT BÍRÓI GYAKORLAT?

a kórház polgári jogi felelőssége az elmúlt évtized jogalkalmazásában.

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2012. március 30-án 

„A jogalkalmazás vitatott területei – az egészségügyi szolgáltatók polgári 

jogi felelőssége – szigorú bírói gyakorlat?” című tudományos konferencián 

tartott előadás szerkesztett és rövidített változata.

Amikor a „műhibaper” elnevezést használjuk, akkor az egészségügyi szolgáltatások 

nyújtásával  kapcsolatban  felróhatóan  okozott  károk  megtérítése  iránt  indított 

eljárásokat értünk alatta, ez nem szakmai, hanem közhasználatú kifejezés. 

Az  egészségügyi  ellátást  különböző  jogviszonyok  kapcsolatrendszere  alkotja,  a 

fenntartói  jogviszony  mellett  van  finanszírozási  jogviszony,  jogviszony  áll  fenn  az 

egészségügyi  intézmény és személyzete között,  ezen kívül  a kártérítési  felelősség 

szempontjából  az  egészségügyi  szolgáltató  és  a  beteg  közötti  jogviszonynak  van 

jelentősége. Az orvos és a beteg között létrejövő jogviszony gondossági kötelem, az 

orvos nem az eredmény nyújtására, hanem a gondos eljárásra vállal kötelezettséget, 

még akkor  is,  ha eredmény elérésére  törekszik.  A  többségében megbízási  típusú 

orvosi  beavatkozások  mellett  vannak  vállalkozási  jellegű  orvosi  beavatkozások, 

például terhességmegszakítás, fogpótlás, bizonyos plasztikai beavatkozások.  

Az 1997. évi CLIV. törvény (az Egészségügyről) hatálybalépése óta – a kártérítési 

felelősséget érintően – két alkalommal módosult. 

2004. május hó 1. napjától kezdődően a törvény 77. §-ának (3) bekezdése, melynek 

korábbi  szövege a következő volt:  „minden beteget – az ellátás igénybevételének 

jogcímére  tekintet  nélkül  –  az  ellátásban  résztvevőktől  elvárható  legnagyobb 

gondossággal, valamint a szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek betartásával 



kell ellátni.” megváltozott, a „legnagyobb” jelzőt hatályon kívül helyezték. Ez azonban 

lényeges  változást  nem  jelentett  az  elvárhatóság,  a  felróhatóság  kérdése 

megítélésében.  A  Ptk.  339.  §-ának  (1)  bekezdésében  megfogalmazott  „az  adott 

helyzetben  általában  elvárható”  szóhasználatból  eredeztetve  a  bíróságok  ugyanis 

eleve  objektivizált  felróhatósági  mércét  állítottak  fel.  Nem  a  károkozó  egyéni 

adottságainak,  szubjektumának  van  jelentősége  a  gondosság  megítélése  során, 

hanem a konkrét  károkozótól  függetlenül  egy  elvont,  a  társadalmi  közfelfogásból 

következő elvárhatóságnak.

Az  érzékelhető,  hogy  az  orvosi  szakma  a  kórházat  és  az  orvosokat  terhelő 

kötelezettségeket a büntetőjogi felelősség feltételének a szintjére szűkítené le, azaz 

az egészségügyi törvényben és más szakmai szabályokban konkrétan és tételesen 

meghatározott  kötelezettségekre,  továbbá  az  általuk  felállítani  kívánt  „elvárható 

gondosság” mércéje alacsonyabb, mint amit a bírósági gyakorlat közvetít.

Az egészségügyi törvény 244. §-a 2010. január hó 1. napjától módosult, a korábbi 

szabályozás  szerint  a  Polgári  Törvénykönyv  szabályait  kellett  alkalmazni,  most  a 

következőképpen  szól,  „Az  egészségügyi  szolgáltatásokkal  összefüggésben 

keletkezett  kárigények  tekintetében  a  szerződésszegéssel  okozott  károkért  való 

felelősség  polgári  jogi  szabályait  kell  megfelelően  alkalmazni”  (2009.  évi  CLIV. 

törvény 58. §-a). 

A  fenti  két  jogszabályi  változás  a  bírói  gyakorlatban  érzékelhető  változást  nem 

eredményezett. 

A  változás  a  gyakorlatban  az  okozati  összefüggés  területén  mutatkozott  meg.  A 

kártérítés egyik alapvető feltétele az okozati összefüggés a jogellenes magatartás és 

a  bekövetkezett  kár  között.  Az  egészségügyi  szolgáltatások  során  az  orvosi 

beavatkozásból, illetőleg mulasztásból, vagy a beleegyezés nélkül végzett ellátásból 

akkor keletkezhet kártérítési  követelés, ha a kár azzal összefüggésben következett 

be. 

Tehát  a  károsult  bizonyítási  kötelezettségének  teljesüléséhez  elegendő  annak 

igazolása,  hogy  az  egészségkárosodás  a  gyógyintézet  által  végzett  kezelés  során 
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következett  be,  illetve,  az  esetleges  bizonytalanság  az  egészségügyi  szolgáltató 

terhére esik. 

Az  utóbbi  évtizedben  terjedt  el  az  un.  „gyógyulási  esély  elvesztése  miatti  kár” 

érvényesítése. Ilyenkor azt nem lehet teljes bizonyossággal állítani, hogy ha a helyes 

diagnózist  időben felállítják,  akkor  a  beteg meggyógyult  volna,  pusztán azt  lehet 

állítani, hogy nagyobb esélye lett volna a gyógyulásra, tehát a téves diagnózis nem a 

gyógyulástól,  hanem  a  gyógyulás  esélyétől  fosztja  meg  a  beteget.  Az  esély 

elvesztése kárnak minősül, az egészségügyi intézmény alkalmazottainak közrehatása 

relevánsnak akkor tekinthető, ha a betegnek értékelhető esélye lett volna megfelelő 

kezelés esetén a gyógyulásra. 

Ugyanakkor  a  bírói  gyakorlat  változott  az  orvos-szakma  számára  kedvezően  az 

1/2008.  Polgári  jogegységi  határozat  óta,  amely  a  genetikai,  teratológiai  ártalom 

következtében fogyatékossággal született gyermek saját jogú kártérítési igényéről az 

egészségügyi szolgáltatóval szemben elnevezést viseli. 

A fogyatékos gyermek nem kívánt születése különféle orvosi hibához kapcsolódhat, 

de leggyakrabban diagnosztikus tévedéshez és a tájékoztatás elmaradásához. Ebben 

az  esetben  a  kötelezettségszegés  következménye  nem  maga  a  fogyatékosság, 

hanem  a  jogszabály  biztosította,  az  önrendelkezési  jog  érvényesítése  keretében 

időben  elvégezhető  terhességmegszakítás  lehetőségének  elvesztése  és  ennek 

következtében a fogyatékos gyermek megszületése. Hosszú időn át a bírói gyakorlat 

elismerte a fogyatékosan született  gyermek saját jogon járó kártérítési  igényét.  E 

helyzetet  a  gyermek  igényérvényesítését  tekintve  változtatta  meg  a  jogegységi 

határozat,  amely  kimondta,  hogy  a  genetikai,  teratológiai  ártalom  következtében 

fogyatékossággal  született  gyermek a saját  jogán nem érvényesíthet  kártérítést  a 

polgári  jog  szabályai  szerint  az  egészségügyi  szolgáltatótól  amiatt,  hogy  a 

terhesgondozás során elmaradt vagy hibás orvosi tájékoztatás következtében anyja 

nem élhetett a terhesség megszakítás jogszabály által biztosított jogával. 
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Érzékeny  pont  a  tájékoztatási  kötelezettség.  Az  orvos  rendelkezik  azzal  a 

szakértelemmel, amely szükséges ahhoz, hogy a többféle terápiás lehetőség közül a 

legalkalmasabbat kiválassza. Az Eütv. 13. § (1)-(8) bekezdései szerint a kezelőorvos 

a beteg tájékoztatását fokozatosan, a beteg állapotára és körülményeire tekintettel 

végzi  és  meg  kell  győződnie  arról,  hogy  a  beteg  a  tájékoztatást  megértette.  A 

tájékoztatás formája az un. terápiás célú tájékoztatás, azaz tájékoztatás a diagnózis 

terápiás  következményeiről  (gyógyszerezés,  életforma  változtatás,  stb.),  nem 

mellesleg  a  kezelés  gazdasági,  pénzügyi  következményeiről  való  felvilágosítás, 

továbbá az önrendelkezési célú tájékoztatás, mely az adott kezelés elfogadásához, 

vagy  elutasításához  szükséges  információ  közlését  jelenti  és  magában  foglalja  a 

kezelési alternatívát, illetve a kezelés kockázatairól nyújtott tájékoztatást is. Ha több 

elfogadott  szakmai  módszer  van,  az  orvos  választ,  ha  a  választható  kezelési 

módszerek  eltérő  kockázatúak,  szükség  van  a  beteg  részletes,  teljes  körű 

tájékoztatáson  alapuló  beleegyezésére,  ez  gyakorlatilag  a  hosszadalmasabb 

konzervatív kezelés vagy a radikális műtéti beavatkozás közötti választás lehetőségét 

foglalja  magában.  A  szövődmények  gyakoriságának  a  tájékoztatás  szempontjából 

jelentősége nincs, azonban ismert olyan döntés is, hogy a reálisan előre nem látható 

un.  szélsőséges  kockázatokról  a  beteget  nem  kell  tájékoztatni.  A  megfelelő 

tájékoztatás vonatkozásában a bizonyítás a kórházat terheli, igazolnia kell, hogy a 

hozzájáruló  beleegyező  nyilatkozat  nemcsak  formális  volt,  az  a  beteg  ismeretek 

birtokában lévő tudatos döntése. 

A  betegek  kezelése  során  nem  hagyható  figyelmen  kívül  az  a  nemzetközileg  is 

egységes  álláspont,  hogy  az  orvos-beteg  kapcsolata  az  egyenjogúság  és  a 

mellérendeltség jogi módszerével szabályozott magánjogi, polgári jogi jogviszony. 
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