
Az egészségügyi szolgáltatók és szabadfoglalkozású orvosok szakmai 

felelősségbiztosításának minimumfeltételeiről 

 

Az egészségügyi szolgáltatók és a szabadfoglalkozású orvosok kártérítési felelősségének 
megállapítása iránt indított eljárások megnövekedése és a szakmai felelősségbiztosítás e 
területen mutatkozó különböző, néhol már az egészségügyi szolgáltatók érdekeivel ellentétes, 
megoldásai miatt, figyelemmel, az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108.§.(2) 
bekezdésére, a törvény 247 §. (1) bekezdés f. pontja alapján, a szakmai felelősségbiztosítás 
minimumfeltételeiként az alábbi rendeletet alkotjuk. 
 

1.§ 
A rendeletben használt kifejezésekről 

 
a.) Egészségügyi szolgáltató: Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.§.f. 

pontjában meghatározott körbe tartozó szolgáltató. 
b.) Szabadfoglalkozású orvos: Az Egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 

szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 8.§.-ban meghatározott szolgáltató, aki nem minősül 
az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.§ f. pontja szerinti egészségügyi 
szolgáltatónak 

c.) Egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó: Az Egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 3. §. d. pontja, illetve az Egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 4.§. a. és b. pontjai szerinti személy, aki az 
egészségügyi szolgáltatást vagy saját nevében vagy egészségügyi szolgáltatóval illetve 
szabadfoglalkozású orvossal szerződöttként nyújtja. 

d.) Egészségügyi szolgáltatás: Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §. e. 
pontja szerinti szolgáltatás, amit vagy egészségügyi szolgáltató, vagy szabadfoglalkozású 
orvos, illetve velük szerződött egészségügyi dolgozó nyújt. 

e.) Közreműködő: Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételiről valamint 
a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003 (VII. 15) Korm rendelet 2.§. (1) 
bekezdés k. pontjában megfogalmazott feltételeknek megfelelő egészségügyi szolgáltató, 
vagy szabadfoglalkozású orvos. A jelen rendeletben közreműködőnek minősül a 
közreműködőnek a 96/2003 (VII.15) Korm. rendelet 9.§. (4) bekezdésében írt 
feltételeknek megfelelő további közreműködője is.  

f.) Működési engedély: Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételiről 
valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003 (VII. 15) Korm 11-13.§-
ainak megfelelő engedély, ami alapján az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi 
szolgáltatást végzi.  

g.) Szabadfoglalkozású orvosi szerződés: Az Egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 9.§.-ban írtaknak megfelelő szerződés. 

h.) Egynapos sebészet: Az egynapos sebészeti és kúraszerűen végezhető ellátások szakmai 
feltételiről szóló 16/2002 (XII.12.) ESZCSM rendelet 2-4. §.- ban írt feltételek szerinti 
egészségügyi szolgáltatás. 

i.) Biztosító: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX törvény 
10.§.-a szerinti szolgáltató, amelyik az egészségügyi szolgáltatók és szabadfoglalkozású 
orvosok szakmai felelősségbiztosítási tevékenységet végzi. 

j.) Szerződő fél: Az egészségügyi szolgáltató, vagy szabadfoglalkozású orvos, amelyik, 
vagy aki közvetlenül szerződik az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban a 
biztosítóval, vagy aki, vagy ami a biztosítottak által végzett egészségügyi szolgáltatásra 
szakmai felelősségbiztosítási szerződést köt a biztosítóval. 



k.) Biztosított: A beteggel közvetlen jogviszonyba kerülő egészségügyi szolgáltató vagy 
szabadfoglalkozású orvos, illetve a velük jogviszonyba került egészségügyi szolgáltató, 
szabadfoglalkozású orvos, egészségügyi dolgozó vagy egészségügyben dolgozó, aki a 
beteg részére egészségügyi szolgáltatást nyújt, függetlenül a jogviszony tartalmától. 

l.)  Biztosítási esemény: Az egészségügyi szolgáltatás során a biztosított olyan cselekménye 
vagy mulasztása, ami miatt a biztosító helytállni tartozik a biztosítási szerződésben írt 
feltételek szerint. 

m.) Kizárás: A biztosítási szerződésben rögzített olyan feltétel, aminek bekövetkeztekor a 
biztosító biztosítási esemény beálltakor sem tartozik helytállni a biztosított helyett. 

n.) Eseti helytállási limit: A biztosítási szerződésbe rögzített kártérítési összeg, ameddig a 
biztosító esetenként helytállni tartozik a biztosított helyett  

o.) Önrész: Az eseti helytállási limitnek a biztosítási szerződésben meghatározott része, mit 
közvetlenül a kártokozó fizet a károsultnak. 

p.) Időbeli hatály: A biztosítási szerződésben rögzített azon időtartam, ameddig a biztosító 
helytállni tartozik a biztosítási szerződés hatály alatt okozott károkért. 

q.) Visszakövetelési jog: A biztosítási szerződésben meghatozott súlyosan gondatlan, illetve 
szándékos károkozás esetén a biztosító jogosultsága, ami alapján a biztosítottól 
követelheti a károsultnak kifizetett kártérítés visszafizetését.  
A visszakövetelési jog független a biztosító vagy az egészségügyi szolgáltató illetve 
szabadfoglalkozású orvos azon jogától, 
q.a. ) hogy a betegnek vagy hozzátartozójának kifizetett kártérítésnek a megtérítését 
követelhesse a közreműködőtől, ha a károkozás a közreműködő felróható magatartására 
vezethető vissza. 
q.b. ) hogy, ha az egészségügyi szolgáltatás során a közreműködő további közreműködőt 
vett igénybe, akkor, mint közreműködő vagy annak biztosítója - az általa a károsultnak 
közvetlenül felelő szolgáltató vagy szabadfoglalkozású orvos részére megtérített 
kártérítés - részére történő megtérítését követelhesse a további közreműködőtől, ha a 
károkozás a további közreműködő felróható magatartására vezethető vissza. 

 
2.§ 

A minimumfeltételekről 
 

(1) A jelen rendeltben írtak a biztosító, a szerződő felek és a biztosítottak által kötelezően 
alkalmazandó minimumfeltételek, a rendelet 3-8. §.- ban írtaktól, mint minimális 
követelménytől, az egészségügyi szolgáltatók és szabadfoglalkozású orvosok szakmai 
felelősségbiztosítási szerződései nem térhetnek el. 

 
3.§ 

Biztosítási esemény 
 

(1) A biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a 
biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 
biztosítási szerződési feltételekben szabályozott körben, módon és mértékben a biztosított 
helyett megtéríti a károsultnak azokat a vagyoni károkat és a személyhez fűződő jogok 
megsértése miatt bekövetkezett nem vagyoni károkat, amelyekért a biztosított a magyar 
jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.  
A biztosítási szerződési feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül az, ha a 
biztosított, vagy olyan természetes személy vagy jogi személy, akinek a magatartásáért a 
biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik, az 
egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó foglalkozási/szakmai előírások és szabályok 



felróható módon történő megszegése/megsértése miatt az egészségügyi szolgáltatást 
igénybe vevő vagy abban részesülő személy vagyonában, életében, testi épségében vagy 
egészségében kárt okoz. 

(2) A biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a 
biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a 
biztosítási szerződési feltételekben szabályozott körben, módon és mértékben a biztosított 
helyett megtéríti a biztosítottal szerződéses jogviszonyban lévő egészségügyi 
szolgáltatónak, azokat a máshonnan meg nem térülő vagyoni károkat és a személyhez 
fűződő jogok megsértése miatt bekövetkezett nem vagyoni károkat, amelyekért a 
biztosítottal szerződött egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségét közvetlenül a 
károsult irányában a magyar jog szabályai szerint megállapították, és amelyek összegét a 
biztosítottal szerződéses jogviszonyban lévő egészségügyi szolgáltató a károsultnak ki is 
fizette.  
A biztosítási szerződési feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül az, ha a 
biztosított, vagy olyan természetes személy vagy jogi személy, akinek a magatartásáért a 
biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik, az 
egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó foglalkozási/szakmai előírások és szabályok 
felróható módon történő megszegése/megsértése miatt az egészségügyi szolgáltatást 
igénybe vevő vagy abban részesülő személy vagyonában, életében, testi épségében vagy 
egészségében kárt okoz, és ezért a biztosítottal szerződéses jogviszonyban lévő 
egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségét a magyar jog szabályai szerint, az 
egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő károsult irányában megállapították.  

(3) A biztosítási szerződés, a szabadfoglalkozású orvos kivételével, mindig tartalmazza a 
jelen rendelet 3.§.(1)-(2) bekezdései szerinti mindkét biztosítási eseményt, hiszen egy 
egészségügyi szolgáltató lehet a betegnek közvetlenül szolgáltató és közreműködő is. 
Csak az egyik biztosítási esemény fogalom szerepeltetése nem jelent a biztosítottakra, 
szerződő félre nézve kedvezőbb rendelkezést.  

(4) Szabadfoglalkozású orvos esetén a biztosítási esemény csak a jelen §.(2) bekezdése 
szerinti lehet. 

 
4. §. 

Az eseti és éves helytállási limitről 
 

(1) A biztosító eseti helytállási limit összege kizárólag járó-beteg ellátást végző egészségügyi 
szolgáltató vagy szabadfoglalkozású orvos esetén legalább húszmillió forint.  

(2) A biztosító eseti helytállási limit összege kizárólag fekvő-beteg ellátását végző 
egészségügyi szolgáltató vagy szabadfoglalkozású orvos esetén legalább negyvenmillió 
forint. Abban az esetben, ha egy egészségügyi szolgáltató vagy szabadfoglalkozású orvos 
járó és fekvő-beteg ellátást is végez vegyesen, ugyanabban az egészségügyi szakterületen, 
a biztosító eseti helytállási limit összege legalább negyvenmillió forint.  

(3) Abban az esetben, ha az egészségügyi szolgáltató vagy szabadfoglalkozású orvos egy- 
napos sebészeti ellátását is végez kizárólag járó-beteg ellátás keretében, a biztosító eseti 
helytállási limit összege legalább negyvenmillió forint.  

(4) Azt, hogy egy szolgáltató milyen ellátásra vonatkozó helytállási limitre köteles szerződni, 
azt egészségügyi szolgáltató esetén az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó működési 
engedély, míg szabadfoglalkozású orvos esetén a szabadfoglalkozású orvosi szerződés, 
tartalma dönti el.  

(5) A biztosító éves helytállási limit összege minden esetben legalább az eseti helytállási limit 
összeg ötszöröse. 

 



5.§ 
Az önrészről 

 
(1) Az egészségügyi szolgáltatót terhelő önrész összege kizárólag járó-beteg ellátást végző 

egészségügyi szolgáltató és szabadfoglalkozású orvos esetén a kifizetésre kerülő kártérítés 
5%, de maximum ötszázezer forint.  

(2) Az egészségügyi szolgáltatót terhelő önrész összege kizárólag fekvő-beteg ellátását végző 
egészségügyi szolgáltató és szabadfoglalkozású orvos esetén a kifizetésre kerülő kártérítés 
5%, de maximum egymillió forint.  

(3) Abban az esetben, ha egy szolgáltató járó és fekvő-beteg ellátást is végez vegyesen, 
ugyanabban az egészségügyi szakterületen, az egészségügyi szolgáltatót, 
szabadfoglalkozású orvost terhelő önrész összege a kifizetésre kerülő kártérítés 5%-a, de 
maximum egymillió forint.  

(4) Abban az esetben, ha az egészségügyi szolgáltató egy napos sebészeti ellátását is végez 
kizárólag járó-beteg ellátás keretében, az egészségügyi szolgáltatót, szabadfoglalkozású 
orvost terhelő önrész összege a kifizetésre kerülő kártérítés 5%, de maximum egymillió 
forint.  

 
6.§ 

Kizárásokról 
 
A biztosítási szerződésben kizárásként nem szerepelhetnek az alábbiak: 
a.) A mindenkori hatályos jogszabályokban a betegek jogait és kötelezettségeit 
megfogalmazott valamennyi rendelkezéssel, vagy azok hiányával kapcsolatos magatartásért 
történő kártérítési felelősség, illetőleg a fenti rendelkezésekkel, vagy azok hiányával 
kapcsolatos magatartással okozati összefüggésben bekövetkezett bármilyen károsodás. 
b.) A szakorvosok, szak-fogorvosok, szak-gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok 
szakképesítésének megszerzéséről rendelkező mindenkori hatályos jogszabályban felsorolt 
bármely szakképesítés, annak bármely részcselekménye.  
c.) A mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott bármelyik egészségügyi szakma, 
egészségügyi szakterület, az annak alapján végzett tevékenységhez kapcsolódó diagnosztikai, 
vagy terápiás eszköz, vagy az eszköz által kiváltott bármilyen károsodás, illetve a fenti 
szakképesítés gyakorlása során kifejtett magatartással, vagy annak hiányával okozati 
összefüggésben bekövetkezett bármilyen károsodás. 
d.) A Polgári Törvénykönyv által szabályozott, vagy az ott leírtakból következő bármilyen 
vagyoni és nem vagyoni kártérítési forma, annak bármelyik esete, illetve bármilyen kártérítési 
járadék. 
 

7.§ 
A visszakövetelési jogról 

 
A biztosítási szerződésben visszakövetelési jog eseteiként kizárólag az alábbiak 
szerepelhetnek: 
a.) A mindenkori szakmai minimumfeltételek hiányában végzett egészségügyi szolgáltatás. 
b.) A mindenkori hatályos jogszabályokban előírt működési engedély nélkül, vagy az abban 
foglaltaktól eltérően végzett egészségügyi szolgáltatás. 
c.) Az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó által ittas állapotban, kábító 
vagy bódulatot keltő szer hatása alatt történő károkozás. 
d.) A kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettségek ismétlődő vagy folyamatos megsértésével 
történő károkozás. 



8.§. 
Az időbeli hatályról 

 
 
A biztosítónak helyt kell állnia, a Ptk általános elévülési szabályai mellett, a biztosítási 
időszak alatt okozott bekövetkezett és bejelentett, továbbá a biztosítási időszak alatt okozott 
és a biztosítási szerződés megszűnésétől számított három éven belül bekövetkezett és 
bejelentett, valamint  a biztosítási időszak alatt okozott és bekövetkezett, de a biztosítási 
szerződés megszűnésétől számított három éven belül bejelentett károkért, illetve a biztosítási 
időszakot megelőző egy évben okozott, bekövetkezett, de már a biztosítási időszakban 
bejelentett károkért. 
 

9.§ 
Záró rendelkezések 

 
(1) A jelen rendelet a megjelenéstől számított 30 napon belül lép hatályba és annak 

rendelkezéseit a hatályba lépés után kötött biztosítási szerződésekre kell alkalmazni. 
(2) A rendelet hatálybalépése napján fennálló biztosítási szerződésekre a biztosítási 

évfordulót követően kell a rendelet előírásait alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


