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A műtétet végző kórház kártérítési felelősséggel tartozik, ha az operáló orvos a 

beteg testében olyan tárgyat hagy bent, amelyet a műtétnél nem használt fel, és 

amelyet a tőle elvárható gondosság és körültekintés esetén elháríthatott volna 

(1959. évi IV. törvény 339. § és 348. §; 1972. évi II. tv. 43. §). 

A felperest 1996. július 17-én vette fel az alperes kórház sebészeti osztálya laparoscopiás epeműtét elvégzése 

céljából, és a műtétet július 18-án el is végezték. Évekkel később, a 2001-ben történt kivizsgálása során 

megállapították, hogy az epeműtét területén a felhelyezett fémklipek (kapcsok) a megfelelő helyen összecsukva 

találhatók, de jobb oldalon, a máj és a vese felső pólusa között egy 12 mm nagyságú, „U” alakú fém intenzitású 

idegentest látható, amely nyitott sebészi fémklipnek felel meg, eltávolítása nem indokolt, panaszok esetén azonban a 

műtét elvégzése mérlegelendő. A felperesnek folyamatosan voltak és vannak hasi panaszai, és pszichés panaszai is, 

amelyek az idegentest bennlétének a tudatától fokozódtak. 

A felperes a keresetében az epeműtét elvégzésénél elkövetett hibára, a testében hagyott, fel nem használt, nyitott 

állapotú sebészi fémkapocsra, és az emiatt fennálló fizikai és pszichés károsodására hivatkozással 2 000 000 forint 

nemvagyoni kártérítés és ennek 2001. október 1-jétől járó késedelmi kamata, valamint 2001. október 1-jétől havi 20 

000 forint nemvagyoni kártérítés járadék formájában való megfizetésére kérte az alperes kötelezését. 

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Azt nem vitatta, hogy a nyitott fémklip az epeműtét során került a felperes 

testébe, de arra hivatkozott, hogy idegentestnek nem minősíthető, mert szövetbarát anyagból készült, és a műtét 

során több ilyen klipet is használt, amelyek ma is a műtét helyén találhatók. Álláspontja szerint a nyitott fémklip nem 

okozhatja a felperes hasi panaszait, és pszichés panaszai sem vezethetők erre vissza. Álláspontja szerint a műtét 

során az orvosai a szakmai szabályokat nem sértették meg, így kártérítésre nem kötelezhető. 

Az elsőfokú bíróság kiegészített ítéletével kötelezte az alperest 200 000 forint nemvagyoni kártérítés és ennek 

2001. október 1-jétől járó késedelmi kamata megfizetésére. Ez meghaladóan a keresetet elutasította, és a felperest 

kötelezte az alperes részére 50 000 forint részperköltség, míg az alperest 6530 forint állam által előlegezett költség 

megfizetésére, és megállapította, hogy az azt meghaladó költséget és a le nem rótt illetékeket az állam viseli. A 

rendelkezésre álló bizonyítékok - közöttük kiemelten az orvos-szakértői vélemények - mérlegelése alapján tényként 

megállapította, hogy az alperes orvosai a műtét során egy nyitott állapotban levő sebészeti fémkapcsot a felperes 

testében hagytak, amelynek ott nincs funkciója, és bár fizikai elváltozásokat nem okoz, a felperes pszichés 

állapotának romlását idézte elő. A felperes tehát a kártérítésnek az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 339. 

§-ában foglalt feltételeit bizonyította, az alperes pedig nem mentette ki a felelősségét azzal, hogy a műtétet az akkor 

hatályban volt, az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény 43. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglalt legnagyobb 

gondossággal és körültekintéssel végezte, mégis bekövetkezett a károsodás. Tekintettel azonban arra, hogy a felperes 

pszichés panaszai nem csak az adott fémklipre vezetők vissza, csupán betegségtudatát erősítik, az őt ért nemvagyoni 

hátrányra, és a károsodás bekövetkeztekori ár- és értékviszonyokra figyelemmel határozta meg a nemvagyoni 

kártérítés összegét 200 000 forintban. A felperes járadékigényét alaptalannak tartotta, és kifejtette, hogy a felperes e 

körben a követelés alapjául szolgáló tényeket, és azok bizonyítékait sem jelölte meg. 

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, a keresetet teljesen elutasította, és 

mellőzte az alperes költségben való marasztalását azzal, hogy a felmerült teljes költség az államot terheli. 

A másodfokú bíróságnak az volt az álláspontja, hogy a felperesnek nem sikerült bizonyítania az alperes 

magatartásának jogellenességét, azt, hogy a műtét során nem a legnagyobb gondossággal járt el. A szakértői 

vélemény szerint ugyanis az alperes szakmai szabályszegést nem követett el, a kapocs testüregbe kerülése 

lényegében az adott műtét kockázati körébe tartozik. „A kártérítési felelősség megállapításához szükséges 

jogellenesség és felróhatóság egyaránt hiányzik”. A másodfokú bíróság álláspontja szerint a felperes azt sem 

bizonyította, hogy megbetegedése és az ebből következő kárai okozati összefüggésben állnának a kapocsnak a 

testébe kerülésével, illetőleg hagyásával. Az orvos szakértő szerint ugyanis ez a kapocs panaszt nem okoz, s bár a 

felperes pszichés állapotát negatívan befolyásolta, „ezen felróhatóság az állapotrosszabbodásért az alperesi 

jogellenesség hiányában” a kártérítési felelősségét nem alapozza meg. 

A jogerős ítélet megváltoztatása és a keresetének megfelelő határozat meghozatala iránt a felperes nyújtott be 

felülvizsgálati kérelmet, és azt az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 270. §-a (2) bekezdésének a) és b) 

pontjaiba foglaltakra alapította. Álláspontja szerint a kártérítés feltételeit bizonyította, az alperes pedig a felelősség 

alól nem mentette ki magát. A legnagyobb gondossággal nem fér össze az idegentest szervezetben hagyása, tehát az 



alperes magatartása felróható volt, és kártérítésre köteles. A nem vagyoni kártérítésként megítélt összeget pedig 

méltánytalanul alacsonynak, és a felperest ért nemvagyoni hátrány ellensúlyozására alkalmatlannak tartotta. Kérte 

annak a keresete szerinti 2 000 000 forintra való felemelését. A járadékigénye körében pedig arra hivatkozott, hogy 

az az ő, valamint a gyermekei megélhetését biztosítaná a betegségével kapcsolatban időszakonként felmerülő 

költségek fedezésére. Miután a kialakult egészségi állapota miatt a korábbi foglalkozását nem tudja folytatni, és 

egyéb munkát sem tud végezni, e tények az életvitelét megnehezítik. Az ezzel kapcsolatos nemvagyoni hátrány - 

megítélése szerint - járadék fizetésével kompenzálható. Sérelmezte a perköltségben való marasztalását is, 

figyelemmel arra, hogy a jogalap körében, és részben az összegszerűség vonatkozásában is pernyertes lett. 

A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelem előzetes megvizsgálása során a felülvizsgálati eljárás lefolytatását 

elrendelte. 

Az Alkotmánybíróság 42/2004. (XI. 9.) AB határozata következtében a Legfelsőbb Bíróság már csak azt 

vizsgálhatta, hogy a jogerős ítélet a 270. §-a (2) bekezdésének hatályos szövege szerint az ügy érdemi elbírálására 

kihatóan jogszabálysértő-e. 

Az alperes orvosa alkalmazottként végezte a felperes epeműtétjét, ezért ha a munkaviszonyával összefüggésben 

kárt okozott, a Ptk. 348. §-ának (1) bekezdése értelmében - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a felperessel 

szemben a munkáltatója, vagyis az alperes a felelős. E rendelkezés alapján a felelőssége akkor állapítható meg, ha a 

kárt okozó alkalmazott felelőssége egyébként megállapítható lenne. A felelősség adott esetre irányadó anyagi jogi 

szabályai alapján kell vizsgálni az alkalmazott magatartását. 

A kártérítési felelősség Ptk. 339. §-ának (1) bekezdésében megfogalmazott szabálya azt jelenti, hogy a károsultnak 

kell bizonyítania: a másik fél jogellenes magatartásával okozati összefüggésben kára keletkezett. Ennek sikere esetén 

a károkozó felelősséggel tartozik, és ez alól csak akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy az adott helyzetben 

általában elvárható módon járt el. Az Eü. tv. 43. §-ának (2) bekezdése szerint az orvosnak a legnagyobb 

gondossággal és körültekintéssel kell kifejtenie a tevékenységét, amelyből következően az adott helyzetben általában 

elvárható magatartás az ő esetében a legnagyobb gondosság és körültekintés. 

Az alperes kártérítési felelősségének megítélése szempontjából lényeges körülményeket a bíróságok tisztázták, a 

másodfokú bíróság döntése azonban téves, mert a felperes terhére rótta annak bizonyítását, hogy az alperes a műtét 

során nem a legnagyobb gondossággal járt el, és e bizonyítás sikertelensége következtében az alperes magatartásának 

jogellenességét nem látta bizonyítottnak. 

A perben nem volt vitás, hogy az alperes orvosa az 1996-ban elvégzett epeműtét során az átvágott erek, csőszerű 

képletek lezárására szolgáló sebészi kapcsok közül egyet „elveszített”, és ez beesett a felperes testüregébe, mielőtt 

összenyomták, rögzítették volna. Ez lehet az adott műtét kockázata, de a gyógyító orvossal szemben támasztott 

követelmény, a tőle elvárható legnagyobb gondosság és körültekintés alapján kell megítélni azt a tényt, hogy a 

műtétnél fel nem használt fémkapocs bennhagyása a testüregben a „műtéti kockázat” körébe tartozik-e, avagy ezért a 

felelősséget meg kell állapítani. A „műtéti kockázat” fogalma körébe nem tartozik az olyan orvosi tevékenység és 

magatartás, amely a jogi megítélés szempontjából felróható magatartásnak minősül. Önmagában az, hogy a műtét 

során beesett egy fémkapocs a felperes testébe, nem hiba, ez a legnagyobb gondosság tanúsítása esetén is 

előfordulhat, de annak a testüregben maradása már nem felel meg ennek a követelménynek, és elkerülhető is, ha a 

műtétnél felhasznált eszközöket utólag megszámlálják, illetőleg gondosan és szakszerűen ellenőrzik a műtéti 

területet. Az orvosi szakma szabályaival is ellentétes az, hogy a műtéti területen maradjon olyan eszköz, amelyre a 

gyógyításhoz nincs szükség, és az elvárható gondosság követelményéből is az következik, hogy az oda nem tartozó 

tárgyak ne maradjanak a szervezetben. A megelőzést szolgáló biztos módszer és eljárás hiánya nem utalhatja azt a 

véletlent a „műtéti kockázat” beteget terhelő következményei körébe, amelyet az orvos a tőle elvárható gondosság és 

körültekintés esetén elháríthat. 

Az alperes orvosa a műtéti leírásban a felhasználandó, illetőleg a ténylegesen felhasznált kapcsok számát nem 

rögzítette, holott ennek a ténynek jelentősége lett volna, ha az adott műtét kockázati körébe tartozik a kapocs 

véletlenszerű beesése a testüregbe. A műtét befejezését követően a kapcsok megszámlálásával és a műtéti terület 

ellenőrzésével pedig a felperes esetében kialakult helyzet elkerülhető lett volna. 

A felperes a nyitott kapocs testüregben léte folytán egyértelműen károsodott. Az orvos szakértők a hasi panaszait, 

fizikai fájdalmait nem vezették ugyan vissza az adott kapocs bennlétére, de a fájdalomérzet szubjektív, az pedig a 

szakértői véleményből is megállapítható, hogy a felperes pszichés panaszai a kapocs bennlétének tudata folytán 

fokozódtak. A felperes tehát a Ptk. 339. §-ának (1) bekezdése szerint őt terhelő bizonyítási kötelezettségnek eleget 

tett. 

Az alperes kimenthette volna a kártérítési felelősségét, de nem bizonyította, hogy a legnagyobb gondossággal és 

körültekintéssel járt el, mégis beesett és bent is maradt a felperes testüregében a felhasználatlan kapocs. Annak 

idegentest voltát pedig nem az anyaga, hanem a funkciója dönti el, márpedig a felhasználatlan, oda nem illő, nyitott 

állapotú kapocs ilyennek minősül. 



Az alperes kártérítési felelősségét az elsőfokú bíróság állapította meg helyesen, de tévedett a nemvagyoni kár 

összegében. A nemvagyoni hátránynak az a minimuma, amely a kompenzálható mértéket eléri, egyedi tényállástól 

függ, és általános ismérvekkel nem határozható meg. A felperes esetében azonban az őt személyhez fűződő jogaiban 

ért sérelem, nemvagyoni hátrány ellensúlyozására nem alkalmas a megítélt összeg, még akkor sem, ha az a pszichés 

állapotrosszabbodásában nyilvánul meg. 

A kapocs bennlétének tudata, az állapotrosszabbodástól való félelem és szorongás, valamint az emiatti 

csökkentértékűség érzete alapvetően megváltoztatta a felperes mindennapjait. Az ő személyes körülményeinek, az 

ügy egyedi sajátosságainak értékelése alapján a Legfelsőbb Bíróság úgy látta, hogy az elsőfokú bíróság által 

megállapított 200 000 forint helyett a felperes javára 1 000 000 forint nemvagyoni kártérítés megítélése indokolt 

[Ptk. 355. § (4) bek.]. A felperesnek a gyermekei megélhetését is biztosítandó, járadék formájában előterjesztett 

nemvagyoni kártérítés iránti igényét azonban a bíróság jogerős ítéletével helyesen utasította el, ennek a követelésnek 

ugyanis nincs alapja, különösen arra tekintettel, hogy egy összegben megítélt nemvagyoni kártérítés mellett nincs 

lehetőség nemvagyoni kártérítésnek járadék formájában történő megítélésére. 

A felperest perköltségben marasztaló elsőfokú ítélet annyiban helyes, hogy a felperes nagyobb arányú pervesztes, 

a kártérítési felelősség kérdése ugyanis az összegszerűségtől nem választható el. Nincs jogalapban, illetőleg 

összegszerűségben való pervesztesség és pernyertesség, hanem a keresetben érvényesített követelés összegének 

teljesítéséhez képest ítélendő meg annak az aránya. 

A felperes tehát alappal hivatkozott a Pp. 270. §-a (2) bekezdésében meghatározott felülvizsgálati okra, s mert a 

jogszabályoknak megfelelő határozat meghozatalához szükséges tények az iratokból megállapíthatók, a Legfelsőbb 

Bíróság a Pp. 275. §-ának (4) bekezdése alapján - tárgyaláson kívül hozott határozatával - a jogszabályoknak 

megfelelő új határozatot hozott. (Legf. Bír. Pfv. III. 21.527/2004. sz.) 

 

 


