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Tisztelt Államtitkár Úr! 

 

 

A Magyar Orvosi Kamara elnöksége összegyűjtötte a tagságtól az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) és végrehajtási rendeletei alkalmazása 

kapcsán felmerült kérdéseket, és ezeket továbbítottam az Emberi Erőforrások 

Minisztériumához. Ezekre a kérdésekre az államtitkár úrtól érkezett II/11204-

2/2020/JOGPERFO iktatószámú, 2020. december 14-én kelt levélben kaptunk választ. A 

válaszokat megosztottuk a MOK holnapján, és ez hozzájárult számos kérdés tisztázásához, 

félreértés eloszlatásához. 

 

A válaszokat köszönöm, ugyanakkor jelzem, hogy a 63. pontban feltett kérdésre, amelyben az 

iránt érdeklődünk, hogy 2021. január 1-jét követően a hálapénz átadása esetén csak az lesz 

büntethető, aki a pénzt adta, vagy az az orvos is, aki azt elfogadta, azt a választ kaptuk, hogy a 

hálapénz elfogadása csak fegyelmi, vagy etikai eljárást eredményezhet, büntetőjogi 

következményei a hálapénz adásának lehetnek, mivel az Eszjtv. keretében elfogadott Btk. 

módosítás csak ezt teszi lehetővé. 

 

Jogászokkal ismételetlen konzultálva megerősödött az a véleményünk, hogy a jelen jogi 

környezet — az Ön által leírtakkal ellentétben — büntetőjogi felelősségre vonást 

eredményezhet a hálapénz elfogadása is, mivel a Büntető Törvénykönyvnek nem kizárólag a 

vesztegetésre, hanem a vesztegetés elfogadására vonatkozó szabályai is módosultak. A Btk. 

291. § (6) bekezdése szerint: E § alkalmazásában az egészségügyi szolgáltatással 

összefüggésben jogtalan előnynek minősül az egészségügyről szóló törvényben 

meghatározottak szerinti jogtalan előny. Ez a büntetőjogi tényállás az Eütv. 138/A. §-ában 

leírtakkal együtt egyértelműen büntetőjogi konzekvenciákat rendel a hálapénz elfogadásához 

is. 
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Ennek megfelelően 2021. januárjától bűncselekménynek minősül mind a hálapénz adása, mind 

az elfogadása. Ez a jogi helyzet felel meg a Pintér Sándor belügyminiszer úrnak adott 

javaslatunknak, és az  Orbán Viktor miniszterelnök úrral kötött szóbeli megállapodásnak. 

 

Kérném, hogy az EMMI felsővezetése is – ellenkező jogi érvelés hiányában – ennek 

megfelelően kommunikálja a hálapénz jogi megítélést. 

 

 

Egyúttal tájékoztatom Államtitkár urat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 52. § (2) bekezdés alapján az elmúlt év végéig az intézményvezetők engedélyezhették 

a hálapénz elfogadását. A helyzet egyértelműsítése érdekében célszerű lenne vagy jogszabállyal 

vagy Országos Kórházfőigazgatói utasítással ezeket az esetleg még létező engedélyeket 

hatálytalanítani. 

 

 

 

Budapest, 2020. január 6. 
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