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BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA!

10- 27/6/1982.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 

6/1982. számú 
I N T É Z K E D É S E

az orvosi és más egészségügyi foglalkozás szabályainak 
megszegésével elkövetett bűncselekmények nyomozásáról

Budapest, 1982. évi február hó 16-án.

Az orvosi és más egészségügyi foglalkozás szabályainak megsze
gésével elkövetett bűncselekm ények nyomozása törvényességé
nek és szakszerűségének fokozott biztosítása érdekében kiadom 
az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az orvosi és más egészségügyi foglalkozás szabályainak 
megszegésével, illetve az e szabályok alapján kötelező se
gítségnyújtás elm ulasztásával elkövetett bűncselekmények 
nyomozása során a jelen intézkedésben m eghatározott elvek 
és módszerek figyelembe vételével kell eljárni.

2. A Btk. 171. § (2)- (3) valam int a 172. § (2)- (3) bekezdése 
szerint minősülő bűncselekmény nyomozásával a megyei 
(budapesti) rendőr-főkapitányság városi, járási, városi-járá
si, kerületi rendőrkapitányságot nem bízhat meg.
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HK a 8/1988 BMH 
ut.

3. Az eljáró rendőri szerv a feljelentés kiegészítésének elren
deléséről, a nyomozás megtagadásáról, illetve elrendeléséről 
a BM Országos Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztályát 
írásban tájékoztatni köteles.

4. Ha a foglalkozási szabályszegés, vagy m ulasztás és az ezek 
következtében lé tre jö tt veszélyhelyzet, káros eredm ény k ü 
lönböző rendőr-főkapitányságok illetékességi terü letén  tö r
tént, illetőleg következett be, a nyomozást a szabályszegés 
vagy a mulasztás helye szerin t illetékes nyomozó hatóság 
folytatja  le.

5. Az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel nem 
rendelkező rendőri szerv a halaszthatatlan  nyomozási cse
lekm ények körében köteles lefoglalni a bizonyításra alkal
mas okiratokat és a tárgyi bizonyítási eszközöket.
Ezeket haladéktalanul meg kell küldeni az eljárás lefolyta
tására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendőri 
szervnek.

A FELJELENTÉS KIEGÉSZÍTÉSE

6. Ha a feljelentés, illetve a bejelentés alapján nem lehet 
m egnyugtatóan állást foglalni a  nyomozás m egtagadásáról 
vagy elrendeléséről, a feljelentés kiegészítését kell elrendel
ni. Ennek során be kell szerezni a  sé rte tt egészségügyi ellá
tásakor készült leleteket, orvosi vényeket, kórlapokat, m ű
téti naplót és az egyéb bizonyítási eszközöket.
Be kell szerezni a sérte tt korábbi egészségügyi ellátásakor 
készült ilyen iratokat és egyéb bizonyítási eszközöket is, ha 
a korábbi egészségügyi ellátás és az eljárás tárgyá t képező 
cselekmény között okozati összefüggés lehet.

7. A körzeti- vagy az üzemi orvos, rendelőintézet által beutalt 
vagy más kórházból, gyógyintézetből átszállított sé rte tt ese
tében gondoskodni kell a beutalás alapjául szolgáló előzmé
nyi iratok, orvosi adatok beszerzéséről.

8. Ha az ira t eredeti példányának beszerzése az egészségügyi 
intézmény működését zavarná, arról lehetőség szerin t fény
másolatot, ha erre nincs mód, hiteles m ásolatot kell besze
rezni.
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A másolat hitelesítését az egészségügyi intézm ény vezető
jétől kell kérni.

9. A feljelentés kiegészítése körében az egészségügyi intéz
mény vezetőjétől felvilágosítás adását vagy a felügyeletet 
ellátó egészségügyi hatóság vezetőjétől vizsgálat ta rtásá t le
het kérni különösen annak m egállapítása céljából, hogy:
a) az adott tevékenységet, beavatkozást m ilyen foglalkozási 

szabályok szerint kell lefolytatni;

b) a  kezelőorvos milyen kórism ét állapított meg és milyen 
gyógymódot alkalmazott;

c) a m űtét, a gyógykezelés m ilyen betegellátási form ában 
történt, orvosi csoport tevékenysége esetén ki volt annak 
vezetője és tagja;

d) a kórház, az intézm ény gyakorlata szerint hogyan alakul 
a  csoporton belüli alá- és fölérendeltségi viszony, az u ta
sítási jogkör;

e) milyen képzettsége, orvosi (szakmai) gyakorlata van a 
sérte tt ellátását végző orvosnak, vagy más egészségügyi 
szakdolgozónak;

f) m ilyenek a sérte tte t ellátó osztály (egység) működésének 
személyi feltételei;

g) milyen a sé rte tte t ellátó osztály (egység) orvosi műsze
rekkel. eszközökkel, készülékekkel való felszereltsége.

10. Gyógyszermérgezés gyanúja esetén -  a cselekmény jelle
gétől függően -  tisztázni kell, hogy m ilyen szabályok sze
rin t tö rtén ik  az adott gyógyszer elkészítése, tárolása, nyil
vántartása, kiszolgálása és adagolása.

11. A nyomozó hatóság a  feljelen tett kivételével bárkitől felvi
lágosítást kérhet a sé rte tt állapotáról, az észlelt tünetekről 
és az eset körülm ényeiről.

12. A szükséges iratok kiválasztásához és beszerzéséhez a  ren 
delkezésre álló adatok, valam int a felügyeletet ellátó egész
ségügyi hatóság által lefolytatott vizsgálat m egállapításai
nak elemzéséhez, értékeléséhez szaktanácsadóként igazság
ügyi orvosszakértőt lehet bevonni.
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HALASZTHATATLAN NYOMOZÁSI CSELEKMÉNYEK,
A NYOMOZÁS ELRENDELÉSE

13. A nyomozás elrendelésének, vagy halaszthatatlan  nyomozá
si cselekmény foganatosításának van helye, ha az orvosi 
vagy más egészségügyi foglalkozás szabályainak m egsérté
sével elkövetett bűncselekm ény alapos gyanúja állapítható 
meg, így különösen, ha:

a) m ulasztás következtében a sérte tt testében idegen test 
m arad t;

b) folyadékpótlás (infúzió) vagy vérátöm lesztés során egész
ségkárosodás lépett fel;

c) a segítségnyújtást orvos, vagy más egészségügyi szakdol
gozó m egtagadta;

d) a rendőri szervek által előzetesen lefolytato tt államigaz
gatási eljárás m egállapításai, vagy a felügyeletet ellátó 
egészségügyi hatóság vizsgálata alapján bűncselekmény 
alapos gyanúja m erült fel.

14. A nyomozás elrendelésével, illetve a halaszthatatlan  nyo
mozási cselekmény foganatosításával egyidejűleg intézkedni 
kell a  gyári vagy helyi készítésű gyógyszer, a hibás orvosi 
eszköz, m űszer vagy készülék által okozott, vagy a járvány
nyal, a tömeges egészségkárosodással fenyegető veszélyhely
zet m egszüntetésére, a káros következm ények elhárítására.

A BIZONYÍTÁS

15. A sérte tt halála esetén igazságügyi orvosi boncolást, egyéb 
esetekben igazságügyi orvosszakértői vizsgálatot kell elren
delni.

16. Ha a holttestet m ár eltem ették, de a boncolástól -  előzetes 
igazságügyi orvosszakértői vélem ény szerint -  eredm ény 
várható, el kell rendelni a holttestnek -  igazságügyi orvos
szakértő jelenlétében történő -  kihantolását.

17. A nyomozás során le kell foglalni a 6- 7. pontban felsorolt 
okiratokat, továbbá azokat a tárgyi bizonyítási eszközöket,
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am elyeket az eljárás tárgyául szolgáló orvosi vagy más 
egészségügyi tevékenység előkészítésekor, illetőleg annak 
során felhasználtak, vagy egyébként a  foglalkozási szabá
lyok megszegését, illetve a kötelező segítségnyújtás elm u
lasztását bizonyítják. Az okiratok lefoglalása során a 8. 
pontban foglaltak szerint kell eljárni.

18. Ha az előállott veszélyhelyzet vagy káros eredm ény és a  fel
használt műszerek, berendezések műszaki hibája között 
okozati összefüggés lehet, illetőleg erre hivatkoznak, a hibás 
eszközöket szakértői vizsgálat céljára szakértő vagy szakta
nácsadó jelenlétében kell lefoglalni.

A lefoglalás és az elszállítás előtt az eszközök kezelő és ki
jelző egységeinek állását fényképfelvételen és jegyzőkönyv
ben rögzíteni kell.

19. A nem szállítható eszközöket a lefoglalás után úgy kell biz
tosítani, hogy az ism ételt üzembehelyezésükre, szétszerelé
sükre, a kezelő és kijelző egységeik állásának m egváltozta
tására ne legyen lehetőség.

20. Ha az eszköz használaton kívül helyezése vagy elszállítása 
az egészségügyi intézm ény m űködését zavarná, haladékta
lanul intézkedni kell a szakértői vizsgálat soron kívüli, a 
helyszínen történő lefolytatására.

21. A kórházon, a rendelőintézeten kívül tö rtén t gyógykezelés, 
betegellátás esetén biztosítani kell azokat az eszközöket, tá r
gyakat, am elyeket a kezelőorvos vagy az egészségügyi szak
dolgozó használt, és a helyszínen hátrahagyott.

22. A 11. pont alapján m eghallgatott szem élyeket az eljárás so
rán tanúkén t kell kihallgatni.

23. A nyomozás során -  a cselekmény jellegétől függően -  
meg kell állapítani, hogy a gyanúsított:

a) milyen végzettséggel, szakképzettséggel és milyen idő
tartam ú szakmai gyakorlattal rendelkezik;

b) a sérte tt egészségügyi ellátásában mi volt a szerepe;

c) jogait és kötelezettségeit m ilyen jogszabályok vagy belső 
rendelkezések írják  elő;
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d) a  cselekménnyel kapcsolatban m ilyen utasítást kapott és 
adott ki;

e) m ilyen tüneteket észlelt és mi volt az általa m egállapított 
kórism e;

f) milyen gyógymódot alkalm azott, m ilyen indokok alap
ján;

g) a  beavatkozást technikailag m ilyen módon, kinek a  rész
vételével vagy irányításával ha jto tta  végre;

h) előre nem látható  szövődményt észlelt-e, m it te tt annak 
elhárítása érdekében;

i) a beavatkozáshoz milyen technikai feltételekkel rendel
kezett ;

j) ta rto tt-e  konzílium ot és azon kik vettek  részt.

24. A tanú  és a  gyanúsított kihallgatásánál szükség esetén szak
értőt vagy szaktanácsadót kell igénybe venni.

25. Az orvosi és más egészségügyi foglalkozás szabályainak 
megszegésével kapcsolatos tények m egítéléséhez m inden 
esetben igazságügyi orvosszakértőt kell igénybe venni.

26. Az igazságügyi orvosszakértő rendelkezésére kell bocsátani:

a) a  beszerzett iratokat és a tárgyi bizonyítási eszközöket;

b) a  boncjegyzőkönyvet;

c) a tanú  és a gyanúsított kihallgatásáról készült jegyző
könyvet ;

d) a feljelentés kiegészítése vagy az előzetesen lefolytatott 
államigazgatási eljárás során keletkezett iratokat.

27. Az igazságügyi orvosszakértő t általában a következő kérdé
sekre kell nyilatkoztatni:

a) helyes volt-e a kórisme, illetve a sérte tt állapotának fel
ismerése;

b) az alkalm azott kezelés, eljárás a kórism ének vagy a fel
ism erésnek megfelelő volt-e;
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c) az alkalm azott gyógyszer elkészítése, tárolása, nyilván
tartása, kiadása és adagolása a szabályoknak megfelelő 
volt-e;

d) a  káros következmény kapcsolatban állt-e a beavatkozás
sal, más egészségügyi tevékenységgel vagy a gyógyszer 
alkalm azásával;

e) a károsodás szakszerű orvosi vagy más egészségügyi te 
vékenység ellenére keletkezett-e;

f) az adott orvosi vagy más egészségügyi tevékenység fog
lalkozási szabályait megszegték-e;

g) a foglalkozási szabályszegés és a kialakult közvetlen ve
szélyhelyzet vagy bekövetkezett károsodás, illetve a ha
lál között van-e okozati összefüggés;

h) idejében történő orvosi segítségnyújtás esetén a káros 
eredm ény elkerülhető lett volna-e.

28. Az igazságügyi orvosszakértőt nyilatkoztatni kell a bűn
cselekmény elkövetését közvetlenül lehetővé tevő okokról 
és körülményekről.

29. Különösen bonyolult tényállású cselekmény esetén az igaz
ságügyi orvosszakértőhöz intézett kérdések összeállításához 
szaktanácsadó segítségét kell igénybe venni.

30. A szakvélem ényt önmagában és az eljárás során összegyűj
tö tt más bizonyítékokkal egybevetve kell értékelni.

31. Nem fogadható el a szakvélemény, ha:

a) ellentétben áll az orvosi vagy más egészségügyi foglalko
zás gyakorlására vonatkozó hatályos jogszabályokkal;

b) az, illetőleg bárm ely része hiányos, homályos, önmagával 
vagy más szakvélem énnyel vagy az ügy m ás adatával el
lentétben állónak látszik, vagy helyességéhez egyébként 
kétség fér;

c) az orvosszakértői tevékenység határait túllépve az e ljá
rás adatainak helytállóságát kétségbe vonja;

d) jogi kérdésben nyilatkozik;
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e) állításait szakmai ténym egállapításokkal nem  tám asztja 
alá, tárgyi alap nélkül feltételezésekbe bocsátkozik;

f) a szakértő szakmai m űködési terü letén  kívül eső kérdé
sekkel foglalkozik;

g) a leleti résszel ellentétes m egállapítást tartalm az;

h) egyoldalúan értékel, vagy a leletekkel való összhang nél
kül egyes vallomásokra épül;

i) a megítélendő szakkérdést elvi vitával azonosítja.

32. Ha a szakvélem ény nem fogadható el, a szakértőt fel kell 
hívni a szükséges felvilágosítás m egadására, illetőleg a szak- 
vélem ény kiegészítésére.
Ha a felvilágosítás vagy a szakvélem ény kiegészítése nem 
vezetett eredm ényre, más szakértőt kell kirendelni.

33. Ha más szakértő kirendelése sem já r t eredm énnyel, vagy 
a szakvélem ények ellentmondóak, az Egészségügyi Tudom á
nyos Tanács Igazságügyi Bizottságát kell m egkeresni a szak- 
vélem ény felülvizsgálata érdekében.

34. Az okiratra  vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni azt 
az írásbeli szakvélem ényt, am elyet nem hatósági kirendelés 
alapján a sérte tt vagy hozzátartozója, a  gyanúsított, illetve 
védője szerzett be.
Az ilyen vélem ény bizonyítási eszközként szabadon értékel
hető.

35. M agyarországon forgalomban nem levő, illetve hivatalosan 
nem elfogadott gyógyszerek és gyógymódok, alkalmazása 
közben bekövetkezett veszélyeztetés vagy káros eredm ény 
vizsgálatánál az igazságügyi orvosszakértői vélem ény egy
idejű megküldésével kérni kell az Egészségügyi M iniszté
rium  állásfoglalását azok alkalm azhatóságára nézve.

AZ ELJÁRÁS BEFEJEZÉSE

36. Ha a rendelkezésre álló adatok alapján a halálos eredm é
nyért, illetve más m inősített esetért való felelősség nem ál
lapítható meg. vizsgálni kell. hogy a Btk. 171. § (1). illetőleg
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a 172. § (1) bekezdésében m eghatározott alapeset m egálla
pítható-e.

37. Az eljárás során m egállapított, a bűncselekmény elkövetését 
lehetővé tevő okokról és körülm ényekről -  a  további bűn- 
cselekmények megelőzése végett -  az illetékes egészség- 
ügyi hatóságot értesíteni kell. (Be. 117. §)

33. Figyelmeztető levelet kell küldeni az illetékes egészségügyi 
hatóságnak, ha az eljáró rendőri szerv az egészségügyi dol
gozók rendtartásában  foglalt m agatartási szabályok megsze
gését észleli.

39. Az intézkedés hatálya alá tartozó ügyekről a sajtót csak az 
eljárás jogerős befejezése u tán  lehet tájékoztatni.

40. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba. Az intézke
dést a bűnügyi állom ánnyal ism ertetni kell.

LADVÁNSZKY KÁROLY s. k.,
r. a ltáb o rn ag y  

m in isz te rh e ly e tte s

K észült: 640 példányban .
F e lte rjesz tv e : m in isz te r e lv tá rsn ak , 

á lla m titk á r  e lv tá rsn ak .
K a p já k : m in isz te rhe lye ttesek ,

főcsoportfőnök-helyettesek , 
csoportfőnökök, he lyettese ik , 
önálló  és beoszto tt osztályvezetők,
BM isko lák  paran csn o k a i,
budapesti, m egyei ren d ő r-fő k ap itán y o k , he lyettese ik , 
osztályvezetők.
já rá s i, városi, já rá s i és városi, k e rü le ti ren d ő rk ap itán y o k .
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