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Tárgy: A hálapénz elfogadásának szabályozása
1. A jelen Főigazgatói utasítás személyi hatálya
A Főigazgatói utasítás hatálya kiterjed az Egészségügyi Szolgálatnál
a) közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó munkavállalóra;
b) szabadfoglalkozású és önkéntes szerződés keretében végzett egészségügyi ellátást végző
személyekre;
A jelen Főigazgatói utasítást a közfinanszírozott egészségügyi ellátásban közreműködő egyéni és társas
vállalkozás keretében, önkéntes jogviszonyban történő feladat ellátására is alkalmazni kell.
2. A hálapénz fogalma - paraszolvencia, tiszteletdíj, vagy nem pénzbeli juttatás – amelyet az
egészségügyi ellátást igénybe vevő személy (ideértve annak hozzátartozóját és a vele egy tekintet alá
eső személyt aki az egészségügyi ellátást igénybe vevő személyre tekintettel ad ilyen juttatást, a
továbbiakban: beteg)
a) az egészségügyi ellátás, a kezelés befejezése után,
b) előny elvárása nélkül,
c) önkéntesen ad,
d) az ellátással való megelégedettség jeleként
a közfinanszírozott egészségügyi ellátásban résztvevő valamennyi közalkalmazotti, vagy más
jogviszonyban lévő orvosnak, szakdolgozónak, más e tevékenység ellátásában résztvevő személynek (a
továbbiakban egészségügyi dolgozó).
Felhívom valamennyi egészségügyi dolgozó figyelmét arra, hogy a közfinanszírozott egészségügyi
ellátás változatlanul és a beteg érdekében - jogszabályoknak, a szakmai írott és íratlan szabályoknak,
valamint az etikai elveknek megfelelően - történhet.
Munkáltatói jogkörömben eljárva az Egészségügyi Szolgálatnál a jelen 2. pont szerint meghatározott
hálapénz elfogadásához a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 52.§. (2) bekezdésére való
hivatkozással az előzetes hozzájárulást megadom.
3. Egészségügyi dolgozó felelőssége
Nem minősül hálapénz elfogadásnak, ezért az Egészségügyi Szolgálatnál nem megengedett – az
olyan pénzbeli vagy nem pénzbeli előny elfogadása, amelyet egészségügyi dolgozónak azért ad a
beteg, hogy
a) az ellátás során előnyt kapjon (különösen, de nem kizárólagosan: a szakmailag nem indokolt
kezelőorvos megválasztásáért, az egészségi állapot által szakmailag nem indokolt soron kívüli
ellátásért, többletszolgáltatás, így különösen várólista elkerülésének reményében, stb.) vagy
b) a vélt hátrány elkerülése érdekében.
Nem megengedett, hogy az egészségügyi dolgozó közvetlenül, vagy közvetve, avagy ráutaló
magatartás útján a hálapénzt megkövetelje és annak mértékét megszabja.
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A jelen Főigazgatói utasításban meghatározott feltételekkel ellentétes hálapénz elfogadása esetében
közalkalmazott egészségügyi dolgozó a jogsértő magatartás súlyához mérten munkajogi (fegyelmi) vagy
büntetőjogi felelősséggel tartozik.
A közfinanszírozott egészségügyi ellátásban közreműködő egyéni és társas vállalkozás,
szabadfoglalkozású és önkéntes jogviszonyban végzett feladat ellátás esetén a jelen Főigazgatói
utasításban meghatározott feltételekkel ellentétesen történő hálapénz elfogadás a szerződés
felmondását vonhatja maga után.
4. A hálapénz adójogi vonzata
A hálapénz elfogadással kapcsolatos adójogi ideértve a bevallás, az adó- és járulék befizetés,
valamint ezek elmulasztásából eredő felelősség és következmények kizárólag a hálapénzt elfogadó
személyt terhelik.
A jelen Főigazgatói utasítást 2012. július 2. napjától kell alkalmazni és visszavonásig érvényes.

Budapest, 2012. év július hó 2. napján.
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