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ORVOSI FELELŐSSÉG = BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉG?
1
 

 

Fáskerty Éva Katalin⃰ 

 

 

1. Problémafelvetés 

 

Az orvosi tevékenység sajnos nem mindig éri el a kívánt célját, legyen szó bármilyen gondos 

ellátásról. Kérdés, hogy kizárólag az orvosok és az egészségügyi dolgozók felelősek ezért? 

Ennek megállapítása nem mindig egyszerű. Természetesen érdeke az egészségügyi 

dolgozóknak is, hogy a betegek elérjék a legteljesebb egészségi potenciáljukat. Ezért fontos, 

hogy mind a betegek, mind a hozzátartozóik megfelelő tájékoztatást és ellátást kapjanak 

minden orvos-beteg találkozás alkalmával, ellenkező esetben a jelentkező orvosi kockázatok 

könnyen (büntető) jogi kockázatokká válhatnak. 

 

 

2. Jogtörténeti előzmények 

 

Magyarországon az 1948. évi XLVIII. törvényben jelent meg először a foglalkozás körében 

elkövetett veszélyeztetés bűncselekménye.
2
  

Eszerint (20.§ (1) „vétséget követ el és egy évtől öt évig terjedhető fogházzal büntetendő, 

aki hivatása vagy foglalkozása szabályainak tudatos megszegésével vagy az azzal járó 

kötelességek tudatos elhanyagolásával mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek 

teszi ki.” A tényállás első bekezdése tehát a tudatos gondatlanságot (luxuria) vétségnek 

minősíti, jelentsen ez tevőleges magatartást vagy kötelezettség elmulasztását a foglalkozási 

szabályszegés körében. A második bekezdés szerint: „egy évtől öt évig terjedhető börtönnel 

büntetendő az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője, ha a cselekményéből 

súlyos testi sértés származott, vagy azt vagyoni haszon végett vagy ismétlődően, illetőleg 

folyamatosan követte el, ha pedig a cselekmény a sértett halálát okozta, a büntetés tíz évig 

terjedhető fegyház.” Ebben a bekezdésben a szándékos elkövetés két különböző eredménye, 

így a súlyos testi sérelem vagy a halál bekövetkezése és az elkövetés módja szerint a 

folytatólagos elkövetés jelenik meg.  

Enyhébb büntetési szabályokat állapít meg gondatlanság esetére a 21.§, mivel ha az érintett 

a „20.§ (1) meghatározott cselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig 

terjedhető fogházzal, aki pedig a 20.§ (2) bekezdése alá eső cselekményt követi el 

gondatlanságból, három évig terjedhető fogházzal büntetendő.”
3
  

Sokakban felmerült a kérdés, hogy miért ne lehetne egy külön orvosok foglalkozás 

körében elkövetett tényállást törvényi keretek között szabályozni, és külön bűncselekménnyé 

nyilvánítani. Két válasz is szolgál ennek magyarázatául. Az első, hogy a foglalkozási 

szabályok megszegésével létrehozott veszélyhelyzet és ennek okozati összefüggésben 

bekövetkezett mint eredmény büntetőjogi megítélésében az egyes foglalkozások között elvi 

különbség nem tehető. Miért nem? A választ véleményem szerint egy egyszerű példával lehet 
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2
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szemléltetni. Miért lenne különbség egy építőipari munkás súlyos testi sérelemének 

bekövetkezése (ami például egy biztonsági háló hiányában épületről történő leesés 

következtében keletkezik) és egy gyógyulni vágyó beteg ugyanilyen súlyú egészségromlása 

között, ha azok az adott, felelős személy gondatlan eljárása eredményeként következnek be?  

A másik indok pedig az, ha a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés tényállás 

alkalmazást nyerne minden, az orvosi tevékenységgel kapcsolatos szabályok megszegésével 

létrehozott veszélyhelyzetek esetében, akkor ez nyomatékosan megemelné a felelősségre 

vonandó orvosok számát. Kónya István szerint máig helytálló mindkét érv; noha ismert, hogy 

azóta kerültek egyéb, orvosi tevékenységre specializált tényállások, így az egészségügyi 

bűncselekmények is a büntetőtörvénykönyvekbe.
4
 

A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés tényállását az 1978. évi IV. törvény 

eredeti szövege is tartalmazta, a büntető törvénykönyv napjainkban befejeződő pályafutását 

megvizsgálva megállapítható, hogy az egyik legstabilabb tényállásnak tekinthető. Az 

elkövetési magatartások, elkövetési módok, az eredmény és a minősített esetek az évtizedek 

során változatlanok maradtak, csupán a büntetési nemek és az alkalmazható büntetési tételek 

vonatkozásában következett be minimális változás. 

 

 

3. Hatályos tényállás elemzése 

 

3.1. Tényállás 

 

„165. § (1) Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy 

egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétség miatt 

egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó 

fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, b) egy évtől öt évig 

terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, c) két évtől nyolc évig terjedő 

szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos 

tömegszerencsétlenséget okoz. 

(3) Ha az elkövető a közvetlen veszélyt szándékosan idézi elő, bűntett miatt az (1) 

bekezdésben meghatározott esetben három évig, a (2) bekezdésben meghatározott esetben - az 

ott tett megkülönböztetés szerint - egy évtől öt évig, két évtől nyolc évig, illetve öt évtől tíz évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(4) E § alkalmazásában foglalkozási szabály a lőfegyver, a robbantószer és a 

robbanóanyag használatára és kezelésére vonatkozó szabály is.”
5
 

 

A régi (1978. évi) Büntető Törvénykönyv érdemének tekinthető az is, hogy az új Büntető 

Kódex szövege szinte szóról szóra megegyezik a több évtizedes szabályozással. A 

tényállásban csupán fogalmazásbeli eltéréseket találhatunk („foglalkozása szabályai”, illetve 

„foglalkozási szabály”), valamint szándékos veszélyeztetés esetén a büntetési tétel egy 

esetben minimálisan emelkedett (öt évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetés helyett alsó 

tétel beiktatásával egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés).  

 

3.2. Tényállási elemek 

 

                                                 
4
 Kónya István: Orvoslás és jogorvoslás. In: Orvosok és jogászok a büntető igazságszolgáltatásban: Dezső 

László emlékkönyv. Pécs, 2005. 87-89. 
5
 Ld. pl.: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről. 



Doktori Műhelytanulmányok 2014. 

20 
 

A Btk. kommentár alapján a tényállásról a következők mondhatók el. A bűncselekmény jogi 

tárgya az emberi élet, testi épség és egészség, azaz egy vagy több ember életének, testi 

épségének és egészségének védelméhez fűződő társadalmi érdek. A törvényi tényállásból 

következik, hogy a törvényhozó az életet, testi épséget, egészséget nem sértő, de közvetlenül 

veszélyeztető cselekményekkel szemben is védelmet biztosít. A bűncselekmény passzív 

alanya „más”, így, a törvényi tényállásból láthatjuk, hogy az önveszélyeztetés nem minősül 

bűncselekménynek.
6
 A bűncselekmény passzív alanya: kizárólag – nemtől, kortól, stb. 

független – élő természetes személy lehet. 

A bűncselekmény elkövetési magatartása a foglalkozási szabály szándékos vagy gondatlan 

megszegése. A „foglalkozás” e körben egy gyűjtőfogalmat jelent. Magában foglalja a 

keresetszerűen, a megélhetés biztosítása végett űzött tevékenységet. E minőségben annak 

azonban nincs jelentősége, hogy a tevékenység gyakorlása szakképzettséget igényel vagy 

sem, hatósági engedélyhez kötött vagy sem, főfoglalkozásként vagy alkalomszerűen, 

mellékállásban végzett tevékenység. Az újabb joggyakorlat a foglalkozást mint tényállási 

elemet úgy értelmezi, hogy a bűncselekmény önálló tettese az, aki a tevékenysége során 

valamely foglalkozás szabályainak hatálya alá kerül, független ez a tény attól, hogy a 

hétköznapi értelemben vett kereső foglalkozása, nem az adott tevékenység.  

A kommentár hangsúlyozza azt is, hogy nemcsak a munkajog, hanem a polgári jog szerint 

végzett tevékenység is foglalkozásnak minősül. Így az ítélkezési gyakorlat a foglalkozási 

szabályok négy nagy csoportját különbözteti meg: 

 a) a munkavédelmi és balesetelhárító szabályok,  

b) az építkezéssel kapcsolatos műszaki, statikai szabályok, technológiai leírások,  

c) az orvosi tevékenységgel kapcsolatos szabályok, és  

d) a lőfegyver használatára és kezelésére vonatkozó szabályok. 

 

A bűncselekmény megállapításához minden olyan magatartás alkalmas lehet, amely 

ellentétben áll az elkövető foglalkozásának szabályaival. Ez a magatartás lehet aktív, de nem 

zárható ki a mulasztással történő elkövetés sem, amikor az elkövetőnek a foglalkozási 

szabályok szerint kötelessége lenne a veszélyhelyzet elhárítása, megszüntetése, enyhítése, de 

mulasztásával ennek nem tesz eleget. A bűncselekmény eredménye a foglalkozás körében 

elkövetett veszélyeztetés materiális bűncselekmény, és eredménye más vagy mások életének, 

testi épségének vagy egészségének közvetlen veszélyeztetése, illetve a testi sértés okozása. A 

veszély olyan helyzet, amikor fennáll az élet, a testi épség vagy az egészség sérelmének reális 

veszélye, közvetlen veszély pedig, ha térben és időben konkretizálódik, tehát meghatározott 

személyt vagy személyeket fenyeget. A bűncselekmény alanya, elkövetője bárki lehet, de 

csak olyan személy, aki valamely foglalkozási szabály hatálya alatt áll, szabályokhoz kötött 

foglalkozást gyakorol. 

A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésnek – mint gondatlan és veszélyeztetési 

bűncselekménynek – nincs kísérleti alakzata. A foglalkozás körében elkövetett szándékos 

veszélyeztetés kísérlete elvileg lehetséges, a bűncselekmény akkor válik befejezetté, amikor a 

veszély közvetlenné válik. 

Megkülönböztetünk egy szándékos és egy gondatlan alapesetet. A szakasz (1) bekezdése 

és (3) bekezdés I. fordulata a tényállás alapesete. A két alapeseti cselekmény megjelenítése a 

törvényben könnyen indokolható, mivel a szándékos alakzat nem lehet a gondatlan alakzat 

minősített esete, ugyanis ahhoz képest nem további körülményt tartalmaz, hanem annak 

létrejöttét eleve kizárja. A gondatlan alakzat megállapítására akkor kerülhet sor, ha az adott 

foglalkozási szabályszegés a beteg életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, illetőleg 

a testi sérülés bekövetkezése gondatlanságra vezethető vissza. A foglalkozási szabályszegés 

                                                 
6
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lehet szándékos és lehet gondatlan, de a veszélyhelyzetre vagy a testi sérülés okozása 

tekintetében az elkövető kizárólag a gondatlan lehet. (Van olyan eltérő álláspont is, amely 

szerint a foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetésnek a testi sértés okozása 

nem tényállási eleme, ugyanis a (3) bekezdés eredményként csak a közvetlen veszélyt 

nevesíti.) 

A veszélyeztetési bűncselekmények, így a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés is 

materiális bűncselekmény. Az eredmény itt nem a sérelem, hanem más, a sérelem veszélye. A 

veszély dogmatikai funkciója azonos a sérelmével. A sértő eredményt tartalmazó tényállások 

esetében a sérelem bekövetkezése konstituálja az eredmény elkerülési kötelezettség 

megszegését, amit maga a sérelemokozás manifesztál. Tehát amennyiben a veszélyeztetési 

bűncselekmények dogmatikailag ún. eredmény-bűntettek, úgy a jogellenességi elemei a 

következők: a) az eredmény elkerülési kötelezettség megszegése és b) az okozati összefüggés 

a foglalkozási szabályszegés és a veszélyhelyzet között.
7
 Az oksági kapcsolatot nem szakítja 

meg, hogy a sértett nem járt el kellő gondossággal. Például nem volt okozati kapcsolat abban 

az esetben, amikor a belgyógyász és sebész bevonására vonatkozó foglalkozási szabályokat a 

vádlott megszegte, de ezek nem veszélyeztették közvetlenül a sértett testi épségét. A műtét 

után jelentkező szövődményekkel kapcsolatos folyamatok bekövetkezéséért nem tartozott 

felelősséggel, az a műtéti kockázat körébe volt sorolható.
8
 Objektív beszámítás hiányában 

nem állapítható meg az eredményért való felelősség, ha a terhelt betartotta foglalkozásának 

szabályait, ennek ellenére a veszélyhelyzet bekövetkezett. A foglalkozási szabály gondatlan 

megszegése abban áll, habár az illető ismeri az adott foglalkozási szabályt, elmulasztja a kellő 

figyelmet és körültekintést, így nem ismeri fel, hogy az adott helyzetben milyen magatartást 

kellene tanúsítania. Gondatlan az az eset is, ha azért nem ismeri az adott foglalkozási szabályt 

az elkövető, mert elmulasztotta a kellő körültekintést és figyelmet.
9
 

A minősített eset megállapításának feltétele, hogy a súlyosabb eredmény tekintetében is 

fennálljon az okozati összefüggés. A szándékos alapesetnek három különböző súlyú 

minősített esete van. Az első a maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás vagy 

tömegszerencsétlenség. Ezen eredményre az elkövető gondatlanságának ki kell terjednie. Ha a 

szándéka is kiterjed, akkor a testi sértés megfelelő minősített esetét lehet megállapítani. 

Tömegszerencsétlenségről akkor beszélhetünk, ha egy ember súlyosan, további legalább 

kilenc pedig könnyen sérül. Ezen körülmény tekintetében is csak az elkövető 

gondatlanságáról beszélhetünk, ellenkező (szándékos) esetben különböző szándékos testi 

sértések halmazata megállapítására van lehetőség. A következő minősítő tényező a halál, 

melyre feltétlenül csak a gondatlanságnak szabad kiterjednie, máskülönben emberölésről 

beszélhetnénk (mivel a halált okozó foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés háttérbe 

szorul az emberölés tényállásához képest). A specialitásra tekintettel a foglalkozás körében 

elkövetett veszélyeztetés tényállása látszólagos halmazatban előtérbe lép a gondatlan 

emberölés vétségéhez képest. A harmadik feltétel a kettőnél több ember halála vagy halálos 

tömegszerencsétlenség. Mindegyik esetben szintén fontos, hogy csak a gondatlansága 

terjedjen ki az eredményre az elkövetőnek. A halálos tömegszerencsétlenséget eredményező 

szándékos veszélyeztetéshez képest látszólagos halmazatban háttérbe szorul a gondatlan 

emberölés és a gondatlan testi sértés. A bűncselekmény gondatlan alapesetének is három 

különböző súlyú minősített esete van. A minősítő körülmények és a különböző súlyú 

minősített esetek közötti megoszlása megegyezik a szándékos alapesettel, és természetesen a 

büntetési tétel sokkal alacsonyabb.
10

 

 

                                                 
7
 Békés Imre: A gondatlanság a büntetőjogban. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1974. 294- 297. 

8
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4. Összegzés 
 

A fentiek alapján meg kell vizsgálni, hogy vajon a foglalkozás körében elkövetett 

veszélyeztetés kriminalizálása és büntetőjogi szabályozása alkotmányosan büntetendő-e, és ha 

igen, milyen büntetéssel lehet fenyegetni? A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 

kapcsán kérdésként merülhet fel, hogy az orvos-beteg kapcsolatban van-e annak relevanciája, 

hogy voltaképpen a beteg végső soron az „orvos kezébe helyezi életét” (de legalábbis 

egészségét), beleegyezik egy kezelésbe, tehát saját maga dönt a sorsáról. Ha tehát egy olyan 

kezelésbe egyezik bele az előírt előzetes tájékoztatást követően, ami végül kedvezőtlenül 

érinti őt, mennyiben számolható ez az ő terhére?  

Miért kell mégis az adott tévedést, figyelmetlenséget vagy gondatlanságot kriminalizálni? 

Megalapozottan állíthatjuk, hogy míg a 20. században a technika fejlődött, ezt a 21. században 

az orvostudomány fogja megelőzni. Ezen tendencia amellett, hogy hasznos az emberiségnek 

számos visszásságot is felvethet. Nem látható előre, hogy milyen mélyebb erkölcsi-etikai 

problémák adódhatnak e rohamos fejlődéssel kapcsolatban illetve, hogy Pandora 

szelencéjében valóban a remény volt-e az utolsó, amit a sok keserűség után végül mégis 

visszakapott a világ, vagy számíthatunk súlyosabb következményekre is?  

Az orvos tevékenysége az ember életének megmentésére irányul, tehát annak kell 

tudatosulnia minden orvosban (nyilván tudatosul is), hogy a kezelése alatt álló személy 

nemcsak tárgya a szakmájának, hanem egyben alanya is. Az emberi testet nem lehet 

elválasztani a személytől magától. Az orvosok azáltal, hogy tevékenységükkel hatnak az 

emberi szervezet működésére, tulajdonképpen látszólag sértik a személyiséget, az emberi test 

integritását. A gyógyítás esetében ez természetesen nem bír általános érvénnyel, mivel az 

elsősorban a gyógyításra irányul, ezáltal jót szolgál minden mögöttes tartalom nélkül. 

Ilyenformán a gyógyító tevékenység az emberi test, élet integritását és az egészséget 

támogatja azzal, hogy a legteljesebb testi és lelki épség helyreállítására törekszik. Persze ez is, 

mint ahogy minden más fokozott veszéllyel járó foglalkozás, nagyon sok veszélyt és 

hibalehetőséget rejt magában. Bár nem a tágabb értelemben vett tevékenység és annak célja 

hordozza magában a veszélyt, hanem maga az eredmény, ami sok esetben nem kiszámítható. 

Maga a veszélyesség veti fel a felelősség kérdését.  

Az esetleges káros következményt a gyógyítási folyamat alanyának, a betegnek kell 

viselnie. Joga van ahhoz, hogy eldöntse igénybe veszi-e az egészségügyi szolgáltatást és azon 

belül is mely vizsgálatokat. Ezt nevezzük a beteg önrendelkezési joga gyakorlásának. 

Megállapíthatjuk, hogy a fokozott veszéllyel járó tevékenységet, fokozott figyelemnek kell 

kísérnie. Az állam ennek betartatására köteles olyan szabályrendszert alkotni, amely 

megfelelően védi az életet, egészséget és testi épséget. Ezt több jogágon keresztül valósítja 

meg: közigazgatási dokumentációs kötelezettség, polgári jogi kártérítési felelősség és végül, 

ha elkerülhetetlen, büntetőjogi eszközöket is felhasználhat. Az orvosi tevékenység büntetőjogi 

szabályozásának alapja, hogy a beavatkozás, ami testi sérelem okozásával jár, formálisan 

jogellenes. Az orvos tevékenysége materiális értelemben véve azonban nem veszélyes a 

társadalomra, mert a gyógyítás nem káros, hanem hasznos tevékenységként kezelendő. A 

jogellenességet kizáró okok közül az orvosi tevékenység ezen jellege, íratlan szabályokban 

jelenik meg, amolyan „törvény feletti” kizáró okként.
11

  

Összefoglalva tehát, az orvosi tevékenységre vonatkozó büntetőjogi szabályok olyan 

magatartásokat takarnak, amelyek formálisan bűncselekménynek minősülnek, azonban 

materiális értelemben véve a magatartások tanúsításának társadalmi érdekeket szolgáló 

indokai vannak. Továbbá ezen cselekmények személy elleni, valamint az orvostudománnyal 
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és egészséggel kapcsolatos bűncselekmények. Megvalósításukat tekintve veszélyeztetési 

deliktumok, melyekben már maga a veszélyhelyzet előidézése megalapozza a büntetőjogi 

felelősséget, illetve eme bűncselekményi tényállások kerettényállásnak tekinthetők, mivel 

más jogágak töltik meg tartalommal az adott foglalkozási szabályokat (közigazgatási jog, 

orvosi etika, stb.).
12
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