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A hálapénzről röviden

• A megnevezés igen összetett fogalomrendszert takar.
• Definíciószerűen:
a hálapénz a betegellátással közvetlenül összefüggő, a betegtől
kapott, hivatalos elszámolás, szerződés nélkül (számla nélkül)
szerzett jövedelem.
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A hálapénz definíciója

• Az elnevezés eufemizmus, illetve az egyik aleset általánossá
nemesült megnevezése. Az orvostársadalom korrektebb:
paraszolvenciának, azaz egyszerűen mellékjövedelemnek hívja, nem
idealizálja a hálához kötéssel.
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•

A hálapénz rendszer egy olyan piramisjáték, ami szembe megy minden legális
érdekeltséggel, kormányzati szándékkal és betegérdekkel:
– gátolja a szükséges szerkezetátalakítást, konzerválja a széttagolt osztálystruktúrát,
– felülírja, hatástalanítja a finanszírozási rendszer üzeneteit, szándékait.

•

Diszkriminatív, azaz jogtalan előnyt biztosít a gazdagabb, vagy kapcsolati
tőkével rendelkező betegnek a szegényebb kárára.

•

Konzerválja az egészségügy torz belső viszonyait, feudalizmusát, gátolja a tudás
átadását, az új orvos-generációk szakmai fejlődését. (lásd: János kórház
rezidensei…)

•

A hálapénzrendszer gátolja a „kompetencia-átrendezést”, azaz a hálapénz
miatt végez orvos számos, nem feltétlenül orvosi tevékenységet.

•

Lehetetlenné teszi/nehezíti a legális piacok (önkéntes biztosítás,
egészségpénztár) fejlődését.
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A hálapénz rendszer és hatásai I.

•

Mértékéről fogalmunk sincs, 20 és 70 milliárd között szórnak a kutatások eredményi.

•

Annyit tudunk, hogy csökken a mennyisége és koncentrálódik.
(Egyre kevesebb „nagymenő” egyre nagyobb zsebébe kerül)

•

A csökkenésben szerepe van a legális piac (magánegészségügy) fejlődésének.

•

Elfogadott módon növeli az ország korrupciós indexét, a feketegazdaság szerepét.

•

Igazságtalan elosztású és abszolút nettó, ezért a kiváltásához minimum az
ötszörösére lenne szükség. (Nem elég „felbruttósítani” de az elosztás
igazságtalanságát is kezelni kell...)

•

A hálapénz-rendszert az a hamis közmegegyezés veszi körül hogy „rossz de nélküle
összeomlana az egészségügyi rendszer.”

•

Pozitívuma, hogy
– (ha torzan is) de valamilyen teljesítményarányosságot mutat a jövedelemben, és
– lehetőséget ad egyéni szociális mérlegelésre.
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A hálapénz rendszer és hatásai II.
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A „hálapénz” nem egységes
fogalom. Fajtái:
•

Hálából (utólag) adott. (Tankönyvi és a ritkább eset a jó és személyes ellátásért. Legutóbbi
Szinapszis mérés szerint az orvosoknak is csak a 17% gondolja így.)

•

Szokásból adott, mint az étteremben a borravaló. (Nem hálából, nem a különleges
minőségért adom, hanem mert szokás, mert tudom, hogy a bérezés ennek tudatában van
megállapítva. Csak durván rossz ellátás esetén büntetek azzal, hogy nem adok.)

•

Személyesség megvásárlása. (Nem akarok ketteske lenni, személyiségem elismerését és
személyerszabott információt, figyelmet, megbeszélést szeretnék.)

•

Áldozatbemutatás jellegű paraszolvencia. (Célja a jóindulat felkeltése, az önmegnyugtatás:
én megtettem a magamét. Nincs konkrét célja, és nem is „eredményköteles”.)

•

Számla nélküli szolgáltatásvásárlás. (Reális, mást nem károsító igény kielégítése:
orvosválasztás, technológia megválasztása, időpontkérés, gondos(abb) ápolás stb.)

•

Védelmi pénz jellegű hálapénz. (Vélt/valós hátrány elkerülése.)

•

Zsarolással kikényszerített „hálapénz”. (a szolgáltatás nyújtásának hálapénzhez kötése)

•

Korrupció jellegű vásárlás. (Más hátrányára vásárolt előny: várólista kerülés, intézményi
bevételt csökkentő fekete vásárlás)
5/14

Kincses Gyula

• A saját munka „árulása”
– A valós hálapénz (a beteg hálája a jó ellátásért)
– Személyes közreműködésért kapott vagy kért pénz

• Más erőforrásának árulása
– A kórházi erőforrások (jobb kórterem, időpont stb.) saját zsebre árulása
– A központi szűkösségből fakadó előnyök realizálása (várólista kerülés stb.)
– A beosztottak munkája után kasszírozott paraszolvencia

• „Arra jártam” típusú paraszolvencia
– (A borravaló típusú és az áldozatbemutatás típusú hálapénzek, amikor valaki
bármilyen személyes közreműködés nélkül -pl. pozícióból fakadóan- kapja a
hálapénzt)
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A paraszolvencia fajtái az orvos
szemszögéből

•

•

•
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A joghelyzet
A BTK 291. § (1) bekezdése szerint: „aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében
végzett tevékenységével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy
ennek ígéretét elfogadja (...) bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő”. b) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűnszövetségben vagy
üzletszerűen követi el, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 52. § (2) és (4) bekezdése
tartalmaz rendelkezéseket, mely alapján a „munkavállaló a munkáltató előzetes
hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett
tevékenységére tekintettel nem fogadhat el vagy nem köthet ki”
Azaz:
– A BTK szerint bűncselekmény
– Az MT szerint engedélyezhető
– A Kúria állásfoglalása:

• „hálapénz sem minősül jogtalan előnynek, hiszen a jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII.
törvény 1. számú melléklete kifejezetten nevesíti e két bevételt, mégpedig akként, hogy a 7.2
pont értelmében a hálapénz – a borravalóval ellentétben – adóköteles jövedelem.”
(Tájékoztató a Bhar.III.6/2015. számú büntetőügyben hozott, az orvosi hálapénzhez kapcsolódó elvi jelentőségű döntésről)
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•

A béremelés csak (erkölcsi) előfeltétele a hálapénz megszüntetésének, de
(önmagában) nem oldja meg.
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A hálapénz megoldása I.

– Az igazán nagy pénzt azok kaszálják, akik amúgyis a legtöbbet keresik az egészségügyben,
tehát önmagában a fizetésemelés nem old meg semmit…
– Más ágazatok kiemelt fizetése mellett (pl. pénzügyi szektor, politika) is van korrupció…

•

A valós okot, a (mennyiségi – minőségi) hiányt, és az ebből következő fogyasztói
nyomást kell csökkenteni, garantált minőséggel és legális megvásárolhatósággal.
(A feketepiacot nem rendőrrel lehet megszüntetni, hanem legális piaccal.)

•

A szakmai szabályok érvényesítése, a protokollszerű működés elterjesztése
(Miért nem adunk borravalót a McDonald'sban? Mert hiába adunk borravalót,
ugyanakkora burgert kapunk, és se jobbat, se rosszabbat. A pultosnak nincs ráhatása a
minőségre, az adag nagyságára)

•

A bérezés teljesítmény/minőség-arányosságának megvalósítása javíthat a helyzeten

•

Mentor-tutor rendszer átalakítása megfelelő felelőséggel és javadalmazással.

(az ábra integrálta a ReSzaSz egyes javaslatait: teljesítmény arányosság a bérezésben és az oktatás honorálása)
Kincses Gyula
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•

•

A hálapénz kriminális részlét tiltani kell, a társadalmilag (tevékenységéként) nem
káros részét pedig legalizálni kell.
A megoldáshoz
– a hiányt kell megszüntetni, amit a betegek meg akarnak szerezni (reális időben
nyújtott ellátás, bizalom, személyesség, hiteles minőség stb.)
– legálisan megvásárolhatóvá kell tenni a reális (de társadalombiztosítás terhére nem
nyújtható) mást nem károsító igényeket (orvosválasztás, eltérő technológiák stb.),
– a közszolgáltatóknál a nyújtandó ellátástömeget központilag kell kontingálni, e felett
elkülönített időben nyújthatnak magánfinanszírozású szolgáltatást,
– nyilvános listákkal, indikátorokkal transzparenssé kell tenni a folyamatokat,
– Az „önkéntes segítő” álságos rendszerét legális, szabályozott rendszerré kell alakítani.

•
•

•

Kincses Gyula

A hálapénz megoldása II.

A legalizáláshoz kedvező adókonstrukciót kell kidolgozni és erősíteni kell a szervezett
magánfinanszírozás intézményrendszerét.
Nekünk, betegeknek is változnunk kell: Ketteskéből tájékozott, jogtudatos fogyasztóvá
kell válnunk az egészségügyben is. A jövőben ne paciensek (=„belenyugvó”) legyünk,
hanem ügyfél…
Csak (önmagában) az egészségügyben nem lehet megszüntetni a korrupciót.
Általában változnia kell a szürke/feketegazdasághoz való viszonyulásunknak.Kincses Gyula
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Fő feladatok – lehetőségek:
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A legális piac megteremtése a
közösségi ellátásban

• Az ellátási csomag pontosítása, önkéntes kiegészítő díj kérése.
Ez az előfeltétele a legálisan megvásárolható szolgáltatások tényleges
terjedésének, ez teszi lehetővé, hogy a jelentős magánforrások a közellátást
is erősítsék. Területei:

– az igénybevételi rendtől való eltérés, beleértve a kezelőorvos megválasztását is,
– a finanszírozási protokolltól eltérő technológia (eljárás vagy anyag) alkalmazása,
– kényelmi szolgáltatások vásárlása.

• A partnerorvosi rendszer kialakítása (külön ábra)
• A partnerkórház rendszer támogatása (külön ábra)
• A részleges közfinanszírozás elszámolásának lehetősége a
magánszolgáltatóknál (külön ábra)
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Partnerorvosi rendszer
• A partnerorvos egy olyan, speciális szabályok szerint működő egészségügyi
szolgáltató, aki
– „főállásban” a járóbeteg-szakellátás keretében dolgozik (mindegy, hogy közvagy magánszolgáltatóként),
– jogszabályi felhatalmazás szerint a kórházzal kötött szerződés alapján
közreműködhet betegeinek a közfinanszírozás terhére történő kezelésében
(vizsgálatot végezhet, szülést vezethet, megoperálhatja a beteget,
közreműködhet a diagnózis és a terápia megállapításában stb.),
– a beteg ellátását a kórháznak a társadalombiztosítás teljes egészében kifizeti,
de a személyes közreműködésért a betegtől számla ellenben pénzt kér,
– emellett részt vesz a kórház általános közfeladatainak ellátásában (ügyelet,
oktatás stb.),
– részt vesz a kórház általános közfeladatainak ellátásában (ügyelet, oktatás
stb.),
– részt vesz a kórház képzési, továbbképzési rendszerében.
•

(Valójában ez a jelenlegi „önkéntes segítő” rendszer legális, szabályozott
változata)
Kincses Gyula
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• A partnerkórház egy olyan piaci alapon működő magánkórház, amely
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Partnerkórházi rendszer

– fizikailag egy közkórház területén, vagy közvetlen közelében, - de jól
elkülönítetten- helyezkedik el,
– szakmai és technikai szolgáltatásokat vásárol az „anyakórháztól”
(diagnosztikai szolgáltatások, műtő bérlés, intenzív ellátás vásárlása, mosatás,
sterilizálás stb.), esetleg területet bérel
– másodállás lehetőséget biztosít az „anyakórház” dolgozóinak,
– betegeivel maga számol el, a vásárolt szolgáltatásokat ő fizeti az
anyakórháznak (a beteg csak a partnerkórházzal áll jogviszonyban).

• A fentiekből következik, hogy itt a beteg (vagy biztosítója) a teljes ellátást
fizeti, nemcsak a kiegészítő szolgáltatásokat (hotel, személyes ellátás stb.)

• Az anyakórház lehet tulajdonos vagy résztulajdonos a partnerkórházban, de
ez nem feltétel.
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• A javaslat lényege:
– beteg saját döntéseként fordulhat erre akkreditált és OEP-pel is
szerződött magánszolgáltatókhoz, akik piaci áron kezelik őket,
és a beteg számla ellenében a kezelés OEP árának 70%-át az OEP-től
utólag visszaigényelheti.
• A piaci körülmények között a fentiek szerint igénybe vehető ellátók
lehetséges köre:
– a szakmai – pénzügyi ellenőrzést vállaló, erre akkreditált magánszolgáltatók,
– a közszolgáltatások számára le nem kötött, elkülönített kapacitásokat áruló
közszolgáltatók,
– a közszolgáltatások számára le nem kötött, elkülönített kapacitásokat a
közszolgáltatótól bérlő, és azt működtető vállalkozások.
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A magánszolgáltatók részleges
közfinanszírozása

• A hálapénz megoldandó és megoldható probléma.
• Romboló hatása összetettebb és mélyebb, mint gondoljuk.
• A megoldás feltételei:
– Érdemi béremelés (ez csak előfeltétel)
– Szabályozott, átlátható egészségügy (standardizált és felügyelt
minőség, definiált ellátási csomag)
– Legális piac megteremtése a közszolgáltatásokban azokon a
területeken, ahol ez nem más kárára szerzett előnyt jelent
– A közgondolkodás átalakítása: annak megértetése, hogy a hálapénzrendszer már nem a működtetője az egészségügyi rendszernek,
hanem gátja, és csak egy szűk elit érdeke.
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Összegzés

