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Egy pofon - 60.000 Ft 

A szándékos testi sértés egészségügyi költségeinek megfizetési kötelezettsége 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében évente közel 14.500-an válnak valamilyen bűncselekmény 
áldozatává, ebből több mint 1500-an az ellenük elkövetett támadás következtében. 
 
A legáltalánosabb a súlyos testi sértés bűntette, melynek elkövetése családon belüli veszekedés 
során, az italozó helyeken történő szóváltások közben vagy után, illetve a korábbi sérelmet követő 
megtorláskor valósul meg. 
 
Az emberek többsége tisztában van azzal, hogy az elkövetők ellen indított büntetőeljárások 
nagyobb részt a bíróságon végződnek, ahol kiszabják részükre a megfelelő büntetést. Az azonban 
már kevésbé ismert, hogy annak - aki személyi sérülést okoz – nem csak a bíróság előtt kell 
felelnie tettéért, hanem azon túl anyagi felelősséggel is tartozik, ugyanis ki kell egyenlítenie az 
egészségügyi ellátás költségeit is. 
 
A költségek megtérítése a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
(Ebtv.) alapján történik, melynek 67-68.§-ai szabályozzák az eljárások lefolytatását. Végrehajtója az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) , illetve regionális hivatalai.   
 
Az Ebtv. 68. § szerint, aki az egészségbiztosítási ellátásra jogosult betegségéért, 
keresőképtelenségéért, egészségkárosodásáért vagy haláláért felelős, köteles az emiatt nyújtott 
egészségbiztosítási ellátást megtéríteni. A megtérítési kötelezettség olyan mértékben áll fenn, 
amilyen mértékben a felelősség megállapítható. A felelősség megállapítására, ha jogszabály kivételt 
nem tesz, a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésen kívül okozott károkért fennálló felelősségre 
vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a felelősség abban az 
esetben is fennáll, ha az ellátásra jogosultnak vagyoni kára nincs. 
 
Ebbe a megtérítési körbe tartozik a közlekedési balesetek sérültjeinek ellátása. Az ezekből eredő 
költségek megtérítése a MABISZ-al kötött megállapodás alapján történik. Ide tartoznak az utak és 
járdák síkossága, vagy rossz állapota miatt bekövetkezett balesetek, az állatok (elsősorban kutya) 
által okozott sérülések és nem utolsó sorban a bántalmazásokkal okozottak. 
 
Az eljáró hivatalok a munkáltatók, illetve a kifizetőhelyek által beküldött baleseti 
jegyzőkönyvekből, baleseti nyilatkozatból szereznek tudomást a bekövetkezett sérülésekről, 
valamint az az OEP központi nyilvántartásából kapott egészségügyi szolgáltatók jelentéseiből.  



A bántalmazási ügyekben indult eljárások lefolytatása 
 
Először a sérült nyilatkoztatására kerül sor, melynek alkalmával megkérdezik, hogyan történt a 
sérülése, azt ki okozta, illetőleg azzal kapcsolatban indult-e hatósági eljárás. Amennyiben igen, az 
Ebtv. 68/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján megkeresik a rendőrséget, majd tájékoztatásuktól 
függően az ügyészséget, illetőleg a bíróságot. 
 
Amennyiben a beszerzett adatokból megállapítható a sérülést okozó személy felelőssége, az illető 
értesítést kap az ellene folyamatban lévő eljárásról. Lehetősége van felelősségét elismerni, ebben az 
esetben kamatmentességben részesül. Beszerzésre kerülnek a sérüléssel kapcsolatban felmerült 
egészségbiztosítási költségek (táppénz,baleseti táppénz, egészségügyi ellátási költségek, 
gyógyszerköltségek, stb.). Ezt követően az okozót fizetési meghagyással – ami fellebbezéssel nem 
támadható hatósági határozatnak minősül – kötelezik a felmerült költségek megtérítésére. A fizetési 
meghagyással szemben keresettel lehet élni, az így indult peres eljárás a munkaügyi bíróságok 
hatáskörébe tartozik. A jogerős fizetési meghagyásban kirótt összeg adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősül. A végrehajtási eljárást a NAV foganatosítja.   
 
Az alábbiakban Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Regionális Területi 
Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott néhány konkrét példával szemléltetjük, hogy akár 
százezres nagyságrendű költség kifizetése is terhelheti az elkövetőt. 
 
1. P.Sz. és V.F. Miskolcon, egy italbolt előtti területen ittas állapotban bántalmazták L.G-t oly 

módon, hogy V.F. kétszer pofon ütötte, majd P.Sz. ököllel több alkalommal megütötte a fejét. 
L.G. a bántalmazás következtében állkapocscsonttörést szenvedett. 
A büntetőeljárás során a bíróság P.Sz-t bűnösnek találta testi sértés bűntettében. 
A sérüléssel összefüggésben táppénz, fekvőbeteg ellátás, járóbeteg szakellátás, fogászati ellátás 
és gyógyszerköltség címén összesen 110.561.-Ft egészségbiztosítási költség merült fel, melynek 
megtérítésére köteleztük P.Sz-t, aki a fizetési meghagyás ellen nem élt keresettel, így az jogerőre 
emelkedett. 

 
2. B.K. Ózdon magántermészetű vitát követően bántalmazta B.J-t (nem rokonok), aki 8 napon belül 

gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett. 
A büntetőeljárás során az ügyészség a vádemelést elhalasztotta, megállapítva, hogy a vádlott 
elkövette a bántalmazást. 
A sérüléssel összefüggésben táppénz és járóbeteg szakellátás címén összesen 51.733.-Ft 
egészségbiztosítási költség merült fel, melynek megtérítésére köteleztük B.K-t, aki a fizetési 
meghagyás ellen nem élt keresettel, így az jogerőre emelkedett. 

   
3. O.A., akit alkoholos befolyásoltsága miatt beszállítottak a detoxikálóba, agresszív módon 

viselkedett H. Sz. ápolóval, aki meg akarta akadályozni, hogy elhagyja a detoxikálót, ennek 
során belerúgott H. Sz. kezébe, aki ennek következtében ujjtörést szenvedett. 
A büntetőeljárás során a bíróság megállapította O.A. bűnösségét testi sértés és közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak bűntettében.  
A sérüléssel összefüggésben táppénz és járóbeteg szakellátás címén összesen 219.378.-Ft 
egészségbiztosítási költség merült fel, melynek megtérítésére köteleztük O.A-t, aki a fizetési 
meghagyás ellen nem élt keresettel, így az jogerőre emelkedett. 
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