
Igazságügyi szakértés, Biztosítási Szakértés 
(NRSZH-Kormányhivatalok), OEP-



A kezdet
n 1997. június Dr. Bálint György, Prof. Dr. Fehér János, 

Prof. Dr. Forgács Iván, Fogarasi István, Dr. Horváth 
Imre, Dr. Saliga Margit, Prof. Dr. Sótonyi Péter, Szász 
András, Szekulesz Lászlóné. 

n 1998. december:Semmelweis Orvostudományi Egyetem, 
MABISZ (1990), BOI, OEP. Együttműködési 
megállapodás biztosítási orvostani képzés közösen 
kidolgozott feltétel- és követelményrendszere alapján 
kérelmet nyújtanak be a Magyar Felsőoktatási 
Akkreditációs Bizottsághoz (MAB) a képzés 
megszervezése érdekében



n Dr. Juhász Ferenc, Dr. Fraknói Péter , Prof 
Sótonyi Péter, Prof. Varga Tibor szakképzés 
tananyag kidolgozása

n 2002. április 21-én fogadja be Dr. Mikola 
István eü miniszter a tervezetet

n 66/1999. EüM rendelet módosításáról szóló 
30/2002. (V.24.) EüM rendelet aláírásával az 
„Egészségbiztosítás” ráépített szakképesítés 
megindításához rendelet formájában 
hozzájárult. 
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Célkitűzés

§ Speciális komplex ismeretek megszerzése
§ Érdekeltek szakmai, emberi kapcsolatának 

megteremetése (Párbeszéd)
§ Szakterületen önállóan végezhető 

többoldalú minőségi tevékenység



Eredmények

n 300 szakorvos képzése
n Munkakapcsolatok
n Párbeszéd különböző szektorok között
n Közös gondolkodás



Eredmények-eredményes ügyek
n Békéscsaba-csőtükrözés
n Székesfehérvár-csőtükrözés
n Miskolc- nem megfelelő értékelés
n Szeged-nem megfelelő értékelés
n Budapest-többszörös elszámolás
n Császártöltés-40 év magány
Csak az együttes gondolkodás és munka 
vezetett eredményre!



Súlyos mozgáskorlátozottság 
véleményezése

n 164/1995 (XII.27) Korm. Rendelet 1.sz 
melléklet határozza meg: kérelmező nem 
tud tömegközlekedési eszközt igénybe 
venni







Jövő
n Nincs támogatás a szakorvosképzéshez
n Régi rendszer felbomlott
n Nem vonzó a Biztosítási szakorvosi munkakör, 

nincs jelentkező
n Kétséges a 2018-as bevezetése az érintett 

szerveknél az egészségbiztosítási szakorvosi 
vizsga kötelezővé tétele ill ennek megléte 
esetén történő foglalkoztatás



Problémák

n Nincs szakember
n Nincsenek szakmai irányelvek, protokollok
n Nem jelent meg a 7/2012 jogszabály 

módosítása
n Nem jelent meg a 2004-es könyv 

aktualizálása
n Új Ptk nem vette át az egészségkárosodás 

fogalmát, s rendszerét.



Irás Jenő 1972



Szakértés - szakvélemény 
elvárások nem jutnak érvényre
• Kompetencia

• Szakmai felkészültség

• Dokumentáció
Teljes körű
Lényegre törő
Megalapozott

Ellentmondást kerülni kell
A le nem írtakból adódó következmények



Szakértői kompetencia

n a szakértő csak azon a területen fejthet ki 
szakértői tevékenységet, amilyen 
szakterület szerepel a szakértői 
névjegyzékben



Szakértővel szemben támasztott alapvető elvárás
feledésbe merült

n Szakterületén belül megfelelő 
felkészültség, jártasság

n Megismert tények alapján szakmailag 
megalapozott logikai rend összeállítása

n Kompetenciájából adódóan az ok-okozati 
összefüggés levezetése

n Az adott szakkérdésben döntés, 
véleményadás



Követelmény a leírt szakvéleménnyel 
szemben

Megállapításai legyenek
n Indokoltak: Bizonyítékokon, tényeken alapuló 

következtetések
n Igazak: következtetése legyen szakszerű. 

Megállapítása az orvostudomány állásával egyező
n Világosak: Tömör, szabatos, lényegre törő
n Tárgyilagosak: Csak az objektív szakmai 

megállapításokat tartalmazza
n Elvárás: Kizárólag a feltett szakértői kérdések kereti 

között adjon szakmai választ
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Köszönöm a figyelmet


