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Ádám G yörgy: Az orvosi hálapénz M agyarországon
(Magvető Kiadó, Budapest 1986.)

Magam sem hittem volna, hogy 
Ádám György monográfiájával az or
vosi hálapénz ilyen újszerű megközelí
tését és sokoldalú feldolgozását kapja 
kézhez az olvasó. Azt ugyanis m inden
ki — szó szerint a saját bőrén — érzi, 
hogy a hálapénz a jelenkori magyar 
társadalmi valóság egyik legneuralgi
kusabb pontja. Darázsfészek, hiszen a 
már megszokott, sémákba rendeződött 
vélemények csapnak össze pro- és 
kontra évtizedek óta (legutóbb pl.
1984-ben).

Azzal általában mindenki tisztában 
van, hogy a magyar orvosi hálapénz
adás és -elfogadás méreteiben egyedül
álló a világon. Ádám György könyve 
azonban épp azért merész vállalkozás, 
mert a jelenség puszta leírásán túl an
nak kialakulását, fejlődését, valamint
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komplex magyarázatát is adja. Teszi 
mindezt a bizonyítékok precíz felvo
nultatásával, imponálóan magabiztos 
és következetes érveléssel, a jobbítás 
tiszteletre méltó szándékával.

Könyve bepillantást enged a min
denkori orvostársadalom helyzetébe 
(az orvosnyomortól a legmagasabb 
presztízsű foglalkozásig), rám utat az 
orvosetikai kérdések és az orvosok 
gazdasági helyzete között fennálló szo
ros összefüggésre, valamint arra, hogy 
a hálapénz társadalmi-jogi megítélése 
mennyiben függvénye a fennálló poli
tikai viszonyoknak.

Ádám György m onográfiájának ki
indulópontja az, hogy a paraszolvencia 
mechanizmusának kialakulását és mű
ködését több tényező által meghatáro
zott jelenségként fogja fel. Kutatása 
során — a különböző törvények, ren
deletek, rendtartások, akciók és terve
zetek özönében és tükrében — mindvé
gig lenyűgöző egyszerűséggel és tárgyi
lagossággal hívja fel az esetleg laikus 
olvasó figyelmét a jogi ellentm ondá
sokra, a hatályos büntetőjogi szabá
lyok semmibe vételére, valamint a nem 
létező jogszabályi rendelkezések köztu
datba vitelére.

így válik érthetővé egy teljesen jog
ellenes állapot kialakulása és ijesztő el
terjedése. Vagyis míg a köztudatban — 
felülről irányítottan! — a hálapénz 
utólagos elfogadásának jogi „megen
gedettsége” rögzült, ezt valójában sem 
az orvosegészségügyi, sem a büntető 
jogszabályok nem magyarázzák. Ez 
utóbbiak kifejezetten bűncselekmény
nek (vesztegetésnek, illetve ajándék til
tott elfogadásának) nyilvánítják a fenti 
m agatartást!



Ádám György a jogszabályok törté- 
neti-összehasonlító elemzése mellett 
mindvégig felhasználja a témával kap
csolatos szociológiai kutatások ered
ményeit is. Mindezek alapján a követ
kező fontosabb megállapításokat teszi:

— A magyar orvosi hálapénzadás és 
-elfogadás méreteiben annak ellenére 
egyedülálló a világon, hogy kiváltó 
okai pl. a gazdasági nehézségek, a szűk 
egészségügyi kapacitás és az alacsony 
orvosi fizetések sok országban hason
lóságot mutatnak.

— A sajátos magyar helyzet kiala
kulását illetően megállapítható, hogy 
megtörtént egyrészt a hálapénz bekal- 
kulálása — az orvosi pótlékok rendsze
rének folyamatos bővítésével — az or
vosi fizetésekbe, másrészt végbement a 
hálapénz adásának és elfogadásának 
deklarált engedélyezése, és ennek a ha
mis információnak a közvéleményben 
történő tudatosítása. Mindez pedig 
„még egy olyan magas erkölcsiségű 
szakmát is demoralizálni képes, mint 
az orvosi”.

— A fenti okok eredményeképpen 
létre jött az a tarthatatlan állapot, 
amelyben a korábbi jogi szabályozások 
fél-, illetve átmenti jellegű megoldásai 
nem gátolták, hanem éppen ellenkező
leg, ösztönözték a paraszolvencia elter
jedését. Több mint 25 év alatt a hála
pénz elfogadása ügyében egyetlen fe
gyelmi vagy büntető ügy sem volt; (ha 
ugyanis az orvos „anyagiassága” végett 
eljárásra került sor, ez kizárólag tiltott 
magángyakorlat vagy pácienstől pénz
kérés miatt történt.)

— M ár a hatvanas években erősen 
megkérdőjeleződött az orvosi ellátás 
ingyenessége, hiszen a szociológiai fel
mérések szerint az állampolgárok már 
akkor kevesebbet költöttek — össztár
sadalmi szinten — magánorvosra, mint 
amennyivel az állami orvosokat hála
pénz formájában támogatták.

A fenti okok feltárását szellemesen 
egészíti ki egy fejezet, melyben a szer
ző sorra veszi a hálapénz kapcsán ki
alakult — hagyományos és újabb kele

tű — magyarázatokat, és részletesen 
elemzi őket. Foglalkozik például a be
tegek ajándékozási hajlamával mint az 
emberi természet törvényszerűségével, 
az ökonomizáló elméletek közül pedig 
például az ingyenességgel.

Végül olvasóban és szerzőben egy
aránt felmerül a költői kérdés: van-e 
kiút? S jóllehet a kialakult folyamat 
szinte irreverzibilisnek tűnik, a válasz 
mégis — igen! Az események többször 
is megállíthatók és visszafordíthatok 
lettek volna, ha az egészségügy feledé
keny vezetői a fogadkozások helyett 
valóban különválasztották volna a kor
rupciós cselekményeket (az ágyak áru
lását, a tiltott magángyakorlatot, pén
zért táppénzes állományba helyezést, a 
borravaló kikényszerítését), az úgy
mond „engedélyezett” hálapénztől. 
Minderre azonban a mai napig nem 
került sor!

Ádám György az alábbiakat javasol
ja  megoldásként. El kell érni, hogy az 
orvos a megelőzésben legyen érdekelt, 
vagyis javadalmazása a hozzátartozó 
lakossági létszám arányához igazod
jon. így nem a betegségért, hanem az 
egészségért kapja majd a fizetését. 
Emellett természetesen az orvosi illet
ményeket is jelentősen emelni kellene.

A szerző szerint átalakításra szorul a 
betegbiztosítás mai rendszere is. Oly 
módon, hogy az egyes állampolgárok 
helyenként és időnként elviselhetetlen 
anyagi megterhelését az összlakosság 
elviselhető kisebb terhévé kell tenni. 
A volt hálapénzt, mely az egyes állam
polgár szintjén nem érné el a jövede
lem 1%-át sem, az orvosok össztársa
dalmi szintű dotálására kellene fordí
tani. Ezeket a lépéseket aztán követhet
né az orvosi hálapénz radikális jogi be
tiltása.

Végezetül mi volt a szerző célja? 
Semmiképpen sem az, hogy az illetéke
seket a hálapénzt elfogadó orvosok 
megbüntetésére ösztönözze. Éppen el
lenkezőleg: „Tanulmányom kifejezet
ten o rvospárti. . .  Be kívántam mutatni 
azt a helyzetet, amibe önhibájukon kí
vül kerültek, és amelyből — a legevi-
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densebb — érdekük sürgősen kikerül
ni

Ádám György monográfiája tehát 
végigkíséri egy társadalmi jelenség 
„kalandos” útját — a kialakulástól an

nak széles körű elterjedéséig —, amely 
kétségtelenül a mai magyar társadalmi 
valóság kor- és kórképének egyik legel
lentmondásosabb problémája lett.

Dr. Langó Katalin

Ferge Zsuzsa: 
Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből
(Magvető Kiadó, Budapest 1986.)

Mi a szegénység? Feltehető-e ma ez 
a kérdés. Hisz a mai magyar népesség 
többségében még elevenen élő, keser
ves emlék a „nem ju t kapanyél” érzése. 
Vajon a munkanélküliek, létminimum 
alatt tengődök sorsát lehet ma is sze
génynek nevezni? M inden korban 
ugyanaz a jelenség áll a szegénység fo
galmi hátterében? Ferge Zsuzsa ezekre 
a kérdésekre ad válasz t. . .

Mollat szerint „elfogadott módon, 
szűkösségként értelmezve a szegénység 
az egész középkorban állandó volt”. 
Senki nem gondolt megszüntetésére, 
amíg a reneszánsz és a reformáció ki 
nem alakította kortársaiban a szégyen

érzetet az emberhez méltatlan helyze
tek láttán.

A XVI. századtól megoldandó, tár
sadalmi probléma lett a szegénység. 
Felszámolása, illetve csökkentése érde
kében állami, egyéni karitatív erők in
dítottak küzdelmet. Európa-szerte 
megjelenik a szegényügy, a népjólét 
ügye, amely több-kevesebb sikerrel 
próbál segíteni a nyomorgó tömege
ken.

A könyv kétféle szegénységfogalmat 
említ: az abszolút szegénységet és a re
latív szegénységet. Az előbbi anyagi 
szűkösségként értelmezhető, az utóbbi 
csupán társadalmi egyenlőtlenséget je 
lent, alsóbbrendűségi, kizsákmányolt- 
sági viszonyt von maga után. Az abszo
lút szegénység kifejezés a század köze
péig dívik, a relatív szegénység jelensé
ge a gazdaságilag fejlettebb társadal
makban kísért. A szegénység e típusa, 
már nem vált ki se a közösségből, se a 
politikából egyértelmű karitatív reak
ciókat.

Ferge Zsuzsa a könyv első fejezeté
ben a magyarországi abszolút szegény
ség alakulását ábrázolja 1867-től nap
jainkig. Az 1867 és 1914 közötti idő
szak is két részre bontható a szegény
ség szempontjából. A különbség a szo
ciális összetételből ered. Eleinte alap
vetően falusi-mezőgazdasági jelenség a 
szegénység, később viszont már érzé
kelhető súlya van a városi proletariá
tus nyomorának. Ez idő tájt 300-400 
ezerre tehető a létminimum alatt, vagy 
annak legalsó határán, élők száma. 
Közismert, hogy a létminimum a meg
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élhetésnek azt a szintjét jelenti mindig, 
amely lehetővé teszi az ember számára 
munkaerejének újratermelését az adott 
korban. A könyv szerzője által elem
zett következő történelmi időszak 1920 
és 1944 közé esik. A két világháború 
között az összlakosság 55-75 százaléka 
vehető szegénynek. A harmincas évek 
közepén, a válság éveiben volt a pau- 
perek száma a legmagasabb.

A második világháborút követő idő
szak is részekre osztható. A romba dőlt 
országban először mindenki szegény, a 
földosztás és az államosítás után pedig 
senki sem szegény vagy, ha tetszik, 
mindenki egyformán szegény. A „ló- 
denkabát szocializmus” eltüntette a 
felszínről a szociális különbségeket. 
S bár a népesség 55-60 százaléka ekkor 
tájt is szűkölködik, ez más szegénység, 
mint a háború előtti. Nőtt a létbizton
ság, eltűntek a mérhetetlen társadalmi 
igazságtalanságok, a társadalmi moz
gások lendüiete megcsillantotta a sze
génység végleges felszámolásának le
hetőségét — s mindez csökkentette, al
kalmasint meg is szüntette a szegény
ségtudatot.

A helyzet a későbbiekben bonyolul
tabbá vált. A létfenntartási szint körüli 
szegénység a hatvanas évekre felszá
molódott, de megmaradt, sőt egyre nö
vekvő tendenciát mutat, a relatív sze
génység. A nyolcvanas évek elején a 
szegények száma két-három millió, a 
lakosság csaknem egyharmada. M ind
ez összefügg a szegényekről való szoci
ális gondoskodás fejlődésével, amelyet 
a szerző könyvének második nagy feje
zetében tárgyal.

Milyen erők befolyásolják a sze
génységet? Ferge szerint a politikai 
mozgalmak és a társadalomtudományi 
gondolkodás. Magyarországon a poli
tikának volt a legnagyobb szerepe a 
szegénység alakulásában. A felszaba
dulást követő politikai elképzelés, a 
gazdaságra épülő társadalombiztosítás 
és szociálpolitika megszünteti az önál
ló szegénypolitikát, létrehozza a népjó
létnek és a szociális gondoskodásnak 
jól működő, kiterjedt, formális hálóza
tát. A fordulat éve után a szegénység

kérdése szinte egyik napról a másikra 
lekerült a napirendről.

A korabeli kincstári optimizmus 
szinte mindenféle szociálpolitika lét
alapját megkérdőjelezte. Ratkó Anna, 
az utolsó népjóléti miniszter 1950-ben 
így ír: „népi demokráciánk egész társa
dalmi és gazdasági rendszerének min
den tette és intézkedése szociálpoliti
ka”. Ez annyit jelent, hogy nincs szük
ség önálló szociálpolitikára, mert min
den szegénységnek hamarosan magá
tól vége szakad. Előbb a Népjóléti Mi
nisztériumot szüntették meg — együtt 
a szociális szakszolgálatokkal, a segé
lyezéssel, a szociálpolitika területi szer
veivel —, majd később teljes egészében 
elfelejti — mind a közgondolkodás, 
mind a politika — a szegénységet mint 
szociális problémát. Évtizekedeken ke
resztül tabutémává válik említése.

Mi magától értetődő természetesség
gel olvassuk a könyv 16. oldalán lévő 
sorokat „A szegénység társadalmi je
lenség, a társadalom erőviszonyai for
málják, hatnak mértékére is, megjele
nési formájára is”, de tudjuk, hogy 
Ferge Zsuzsa csökönyös küzdelmet 
folytatott annak érdekében, hogy a sze
génységről mint társadalmi problémá
ról beszélni lehessen. Hisz adatok töm- 
kelege bizonyítja: a jelenség itt van!

A könyv harmadik fejezete napjaink 
szociálpolitikájának ellentmondásait és 
azok következményeit elemzi borotva
éles tisztánlátással. E rendkívül izgal
mas rész érzékeltetésére csak egy pél
dát ragadok ki. Már említettük, hogy 
napjaink szegénysége nem abszolút 
anyagi hiányokhoz, hanem inkább tár
sadalmi egyenlőtlenségekhez kötődik. 
Ám, ha a szegénységet nem társadalmi 
problémaként kezeli a politika, akkor 
azt az egyén adottságaihoz rendeli. így 
a szegénység egyedi, deviáns elemei 
kapnak nyomatékot, a probléma lég
üres térben jelenik meg, nem úgy mint 
valamiféle társadalmi folyamat lekép- 
ződése.

Ez esetben a kérdés nem úgy merül 
fel, hogy nincs-e valami zavar a gazda
ság működésében, ami miatt emelke
dik a munkanélküliek száma, hanem
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úgy, hogy egyesek miért nem képesek, 
mások miért nem hajlandók munkát 
vállalni. Nem úgy bukkan fel a problé
ma, hogy nincs-e hiányosság a társa
dalmi elosztás-újraelosztás elveiben, 
rendszerében, ha számos sokgyermekes 
család, illetőleg idős ember megélheté
si gondokkal küzd, hanem úgy, hogy 
egyesek viselkedése, mások magatartá
sa nem megfelelő.

E nézőpontból a gyermekesek azért 
nélkülöznek, mert az apa iszákos, az 
anya nem vállal munkát, az idősek 
azért nyomorognak, mert nem végez
tek olyan munkát fiatalabb korukban, 
ami nyugdíjjogosultságot biztosított 
volna számukra, vagy hozzátartozóik 
nem teljesítik szülőtartási kötelezettsé
güket. És így tovább . . .

Ferge Zsuzsa pontosan leírja a szoci
ális segélyezés működésének jelenlegi 
mechanizmusát. Ha a politika a prob
lematikus jelenségekért az egyénre há
rítja a felelősséget, akkor a társadalmi 
segítségnyújtásnak óvatosnak kell len
nie, gondosan meg kell vizsgálnia az 
egyén tulajdonságait. A közigazgatás 
tisztviselőinek ellenőrizniük kell, hogy 
érdemesek-e egyáltalán segítségre a ké
relmezők. A támogatás ugyanis az 
egyénnek szól, de közpénzből történik. 
A rászorulók tömege érdemesek és ér
demtelenek táborára oszlik. De mivel 
az érdemes szegények is egyéni balsze

rencséjükből adódó rossz helyzetük, 
nem pedig korábban nyújtott teljesít
ményük miatt kapnak anyagi segítsé
get, ezért velük is éreztetik, hogy nem 
jogosultak a köz támogatására, csupán 
annak jóságát élvezik.

Amíg a közösség nem ismeri fel és 
el, hogy az ún. egyéni balszerencse mö
gött többnyire valamilyen társadalmi 
tény rejlik, addig nem alakulhat ki 
más, minőségileg jobb segítési forma, 
mint a jelenlegi. Amíg az emberek nem 
értik meg, hogy életük szerencsés — 
balszerencsés mivolta mögött — a poli
tika által befolyásolt — társadalmi fo
lyamatok húzódnak meg, addig foko
zatosan lazul a társadalmi szolidaritás, 
az emberek közötti kohézió, azaz ösz- 
szetartó erő.

Ilyen körülmények között már a se
gítségre szorulás ténye gyanús. Már a 
segítségkérés stigmatizáló, megbélyeg
ző hatású. Gazdaságilag nehezedő idő
szakokban pedig az ún. érdemtelen 
szegények bűnbakokká, a társadalmi 
elégedetlenség levezetésének eszközei
vé válhatnak.

Érdekes, elgondolkodtató olvas
mány Ferge Zsuzsa könyve. Figyel
meztetéseit komolyan kell venni, külö
nösen most, amikor egyre szélesedik 
társadalmunkban a problémák, terhek 
egyénre való hárításának jelensége.

Dr. Kövér Ágnes
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