8/2012. számú Klinikai Fıigazgatói Utasítás
harmadik személy részérıl történı díjazás elfogadásáról
A munka törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 52.§ (1)-(2),
valamint a (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a PTE Klinikai Központ által
nyújtott egészségügyi szolgáltatás vonatkozásában az alábbi Fıigazgatói Utasítást adom ki.
1.§ (1) Az utasítás szervezeti és területi hatálya kiterjed a Klinikai Központ, (a továbbiakban:
Intézmény) valamennyi szervezeti egységére, illetve telephelyére.
(2) Az utasítás személyi hatálya kiterjed az Intézmény valamennyi közalkalmazottjára,
valamint az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkozatott személyekre.
2.§ (1) Az Mt. 52.§ (2) bekezdése alapján a munkavállaló a munkáltató elızetes hozzájárulása
nélkül harmadik személytıl díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel
nem fogadhat el, vagy nem köthet ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjazásnak minısül minden olyan vagyoni értékő
szolgáltatás, amelyet harmadik személy a munkáltatót megilletı szolgáltatáson felül a
munkavállalónak nyújt.
3.§ (1) Jelen fıigazgatói utasítás alkalmazásában hálapénz (paraszolvencia) minden olyan
pénzbeli juttatás, vagy bármilyen vagyoni értékő szolgáltatás, amelyet harmadik személy a
közalkalmazotti jogviszonyban (munkaviszonyban) végzett tevékenységre tekintettel nyújt a
munkavállalónak.
(2) A hálapénz elfogadásának tilalma alól az Intézmény munkavállalóit mentesítem, a
közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban végzett tevékenységre tekintettel történı, ennek
megfelelı elfogadásához kizárólag az alábbi feltételek együttes betartása mellett
hozzájárulok.
4.§ A hálapénz elfogadására az alábbi feltételek együttes megtartása mellett kerülhet sor:
a) Hálapénzt a munkavállaló kizárólag a Magyar Orvosi Kamara, illetıleg a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kódexében foglalt rendelkezések
maradéktalan betartása mellett fogadhat el.
b) Hálapénzként kizárólag az ellátás befejezését követıen önként, befolyástól mentesen
felajánlott, a beteg vagy hozzátartozó szabad elhatározásán alapuló, a hála kifejezésére
irányuló pénzösszeg vagy vagyoni értékő szolgáltatás fogadható el.
c) Díjazás kizárólag olyan elıny és/vagy juttatás lehet, amit a beteg vagy hozzátartozó az
ellátást követıen utólag, kérés nélkül az egészségügyi dolgozónak ad, amennyiben az
még közvetve sem befolyásolja az ellátás minıségét.
d) A beteg ellátása, illetve az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvényben
biztosított jogainak gyakorlása nem függhet a hálapénz nyújtásától, illetve annak
mértékétıl.
e) Az egészségéügyi dolgozónak az ellátás nyújtása során olyan magatartást kell
tanúsítania, amely a beteget, vagy hozzátartozóját arról gyızi meg, hogy az ellátás
minısége nem függ bárminemő vagyoni értékő juttatástól, illetve annak mértékétıl.
5. § A hálapénzt, mint jövedelmet a munkavállaló saját felelısségi és eljárási körébe tartozik
bejelenteni az adóhatóságnak.

6. § Sem az OEP finanszírozott, sem a PTE Klinikai Központ Térítéses Betegellátásról szóló
Szabályzatában meghatározott térítési kötelezettség alá esı ellátást megelızıen, sem azt
követıen, a térítési díjon felül egyéb díjazás nem köthetı ki.
7.§ (1) A beteg, vagy hozzátartozó szabad elhatározásásán alapuló vagyoni értékő szolgáltatás
nyújtásától élesen el kell különíteni az elıre kért, elvárt, kikövetelt jogtalan elınyt, amelynek
elfogadása a Büntetı törvénykönyvrıl szóló 1978. évi IV. törvény 251-252.§-ba ütközı
bőntettnek minısül, és az ott meghatározottak szerint büntetendı.
(2) Ugyancsak bőncselekménynek minısül a hálapénz, mint jövedelem adóbevallásának,
illetve az elıírt adó megfizetésének elmulasztása.
8.§ Jelen Fıigazgatói Utasítás 2012. július 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.
Pécs, 2012.06.28.
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