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Az egészségügy a magyar társadalom felértékelődő, és egyre nehezebben megoldható problémája. 
A probléma rég (és ma már jól látható módon) túlnőtt az egészségügy határain: a lakosság 
egészségi mutatóinak tragikus volta ma már kezd közismertté és társadalmi - erkölcsi teherré 
válni, másrészt az egészségügyi rendszer finanszírozhatósága a gazdaság egyik alapvető prob-
lémája. Napjainkra egyre nyilvánvalóbb, hogy az egészségügy problémái a hagyományos gondolat- és esz-
közrendszerben nem oldhatók meg, az egészségüggyel kapcsolatban alapvető szemléletváltásra van 
szükség. A (pénzügy-)politika még mindig hajlamos az egészségügyet, mint pénznyelő automatát, 
mint a kiadási oldal “veszteség-termelő” tételét kezelni, és ezért lehetőség szerint marginalizálni 
kívánja az egészségügyi költségeket. Ez a megközelítés sem az egészségügy gondjait, sem az 
egészség problémáit, de még a finanszírozási feszültségeket sem képes megoldani, így ezen a 
szemléleten alapvetően – és nemcsak nemzetpolitikai, de gazdasági szempontból is – változtatni 
kell. 
 
Új szemlélet kialakítására márcsak azért is szükség van, mert az egészségügy egyik legnagyobb problémája 
az, hogy jövőkép nélkül bukdácsol válságról válságra, és ez a perspektívátlanság még kilátás-
talanabbá teszi a szereplők helyzetét. Az egészségügy vitái arról szólnak, hogy akkor most ponto-
san hány százalék is a jövő évi béremelés, és miért nem pont annyi, illetve, hogy most, (az idén) 
be kell-e zárni azt a bizonyos 7000 ágyat, stb. Ezek napi, a túlélést feszegető kérdések, de a tény-
leges és méltó túléléshez szükség lenne célképzetre, jövőképre is. Ezzel zömmel még adósak 
vagyunk. Bár nincs valós jövőképünk, azt viszont már most is látni lehet, hogy a jövőkép nem 
képzelhető el szemléletváltás nélkül, a megújulás, az átalakítás csak alapvetően új szemlélettel 
érhető el. A szemléletváltásra több szinten is szükség van. 

1, Az egészség értékszemléletének változása 
Közhelyszerűen elcsépelt megállapítás, hogy az egészség nem érték. Ahhoz, hogy az egészség-
ügy megítélése, forrás-ellátottsága, helyzete változzon, alapvető feltétel, hogy az egészség 
visszakapja értékét, elnyerje méltó helyét a közgondolkodásban. Ezt nem lehet önmagában 
deklarációkkal elérni, hiszen a reál-folyamatok szerint érték az, aminek szükségletkielégítő (használati 
vagy élvezeti) vagy jövedelemszerző (forgalmi értéke vagy jövedelemtermelő) képessége van. Ahhoz, 
hogy az egészség ténylegesen érték legyen, ezekben a funkcióiban kell megerősíteni, illetve ennek 
a szempontrendszernek megfelelően kell az egészséghez való viszonyunkat felülvizsgálni. Az 
átértékelésnek mind a közösség, mind az egyén szintjén meg kell történnie. 

K ö z ö s s é g i  é r d e k e k :  a  h u m á n e rő f o r r á s  f e l é r t é k e lőd é s e ,  a z  e g é s z s é g ü g y ,  
m i n t  a  t á r s a d a l m i  i n f r a s t r u k t ú r a  a l a p e l e m e  

Az egészségügyi ellátórendszer célja leegyszerűsítve az élet meghosszabbítása és az életminőség 
javítása. Társadalmi-üzemgazdasági szinten ez a humánerőforrás működőképességének a bizto-
síthatóságát jelenti. Ma már közhelyszintű az a megállapítás, hogy a korszerű és eredményes gazdaságok-
ban a tudás-intenzív ágazatok veszik át a meghatározó szerepet. A pénztőke mellett egyre inkább felér-
tékelődik a tudástőke, miközben a természeti erőforrásokkal való ellátottság fontossága leérté-
kelődött. A pénztőke a globalizáció miatt egyre inkább nemzetközi és mobil, valamint aspecifikus, azaz 
távolsági korlátok nélkül áthelyezhető pillanatok alatt konvertálható egyik ágazatból, a másikba. 
Bár a globalizáció felgyorsította a humánerőforrás mobilizációját is, a tudástőke sajátossága, lassú 
kinevelhetősége miatt ma is inkább specifikus, a komplex működési feltételek miatt jobban hely-
hez kötött, és ami a legfontosabb: specifikussága miatt nehezebben pótolható (különösen egy olyan 
ország esetén, amelyik nem rendezkedhet be “agyelszívásra”). Mivel Magyarország esetében a 
gazdasági növekedést (a mezőgazdaságot leszámítva) nem lehet a természeti erőforrásokra ala-
pozni jelenlevő pénztőke pedig döntően nemzetközi, tehát jelentős magyar tőkeként kizárólag 
a tudástőke állhat folyamatosan és jó eséllyel rendelkezésünkre. Ahhoz azonban, hogy a “jó 
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eséllyel” kitétel teljesüljön, meg kell becsülni ezt az erőforrást, és mind bővített újra-
termelését, mind “karbantartását” biztosítani kell. 
Magyarországon nemcsak általában magas a halálozás, hanem ezen belül is a középkorúak halálo-
zási aránya növekszik kiemelkedően .1 Ennek egyik oka, hogy (magyar sajátosságként) magas a 
középkorú réteg halálozási aránya. Így Magyarországon a halálozási viszonyok a gazdaságilag aktív 
réteget a nemzetközi átlagnál fokozottabban érintik, és ez a későbbiekben a magasan képzett munkaerő 
foglalkoztatási szokásainak változása miatt (tényleges nyugalomba-vonulás kitolódása) még 
tovább fog fokozódni. A fentiek következtében a gazdaságnak – és így a kormánynak – 
nemcsak a magasan képzett munkaerő reprodukálása, képzése, de karbantartása, (műkö-
dőképes állapotban való) megtartása is alapvető érdeke. 

A magyar humán tőke ugyanakkor nem működtethető önmagában, hatékonyságához pénzre van 
szükség, mai pedig feltételezi a nemzetközi pénztőke folyamatos beáramlását. A nemzeti erőfor-
rásainkra önmagában nem alapozható a fenntartható növekedés, a felzárkózás az EU országaihoz. 
Az elmúlt évek azt is bebizonyították, hogy a (pénz)tőke nem kizárólag a munkaerő 
olcsósága, hanem egyre inkább a képzettsége, megbízhatósága, valamint a jogi és fizikai 
biztonság arányában jön Magyarországra. (Elég arra gondolnunk, hogy a beáramló tőke 
zömmel azokra a területekre koncentrálódott, ahol magyar viszonyok között a munkaerő a leg-
drágább, és elkerülte azokat a területeket, ahol a legolcsóbb, de alacsony a képzettsége, és rossz az 
infrastruktúra valamint a közbiztonság). Ez szintén azt igazolja, hogy a magasan képzett 
munkaerő gazdasági aktivitásának, kiszámítható rendelkezésre-állásának komoly jelen-
tősége van a gazdasági növekedésben. 

A tőke – mint láttuk – azokra a helyekre jön elsősorban, ahol jók a működés feltételei, és alacsony 
a kockázat, kiszámítható, ismerős környezet teremthető. Ebben kiemelkedő szerepe van az 
infrastruktúrának. Az infrastruktúra fogalmát hagyományosan szeretjük leegyszerűsíteni az 
út/telefon kérdésre, holott az infrastruktúrának ma már alapvető része a megfelelő egész-
ségügyi ellátás elérhetősége is. E tekintetben nem vagyunk se EU-, se OECD-konformok: 
Magyarországon nem található meg az a minőségi egészségügyi ellátás, amely felületében, kulturáltságában megfelel 
a fejlett államok polgárai elvárásainak. Mindez szintén eldönthet beruházási kérdéseket: a tőke 
biztonsága mellett a beruházók szemében a személyek biztonsága is meghatározó, amelynek része 
a megfelelő egészségügyi ellátás. Így az egészségügyi ellátás színvonala, igénybevehetősége az 
infrastruktúra része, meghatározza az ország megítélését, és mérlegelési szempont lehet a 
jelentősebb beruházásoknál. Ahhoz, hogy a térségben egy regionális decentrum szerepet töltsünk 
be, és Magyarországon koncentrálódjanak a közép-keleteurópai befektetők központjai, ezt a 
kérdést is meg kell oldanunk. 

Mindez azt bizonyítja, hogy a feltételek és a szükségszerűségek adottak ahhoz, hogy a politika 
átértékelje az egészségügyről alkotott képét: az egészségügy mind a legértékesebb tőkénk, a humánerőforrás 
megtartása, mind az ország alapmegítélése szempontjából erősen felértékelődött, és a fenntartható gazdasági növe-
kedés előfeltételévé vált. Ez a tény a gazdaság egésze szempontjából aláhúzza az egészségügy 
jelentőségét. 

E g y é n i  é r d e k e k :  a z  e g é s z s é g  é r t é k s z e r e p é n e k  v á l t o z á s a  
Az elmúlt 10 év változásai megalapozták azt, hogy az egészség tényleges, megélt értékké váljon a lakosság mind 
nagyobb hányadában. A definíció szerint akkor képvisel valami értéket, ha használati, élvezeti és 
jövedelemtermelő értéke van. Az egészségügyi ellátás célrendszerében kezd átalakulni: az élettar-
tam meghosszabbítása mellett az életminőség javítása is felértékelődik. A polgárok gyarapo-
dása felértékeli az egészséget, mint az életminőség determinánsát: a pénz, a vagyon komoly élvezeti 
értékkel bír, de csak abban az esetben, ha az egészségi állapot lehetővé teszi a javak élvezését. Ugyanígy átala-

                                                 
1 Magyarországon saját korosztályán belül másfélszer annyi 35-40 éves, és kétszer annyi 40 és 50 év közötti férfi 
hal meg, mint 30 évvel ezelőtt. 
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kul az egészségnek a jövedelemtermelő-képessége is. A szocializmusban az összenyomott kereseti 
viszonyok és kötelező teljes foglalkoztatottság mellett az egyének jövedelemszerző-képességét 
csak kismértékben befolyásolta az egészségi állapot. Ma ez megváltozott: a jövedelmi különbségek kinyíl-
tak, a munkaerőpiacon a verseny élesedett, így az egészség fontos előfeltételévé vált a nagyobb (munka)jövedelem 
megszerzésének. 
Ezek a tendenciák tették realitássá, hogy az egészség a lakosság számára is valós, megélt értékké 
váljon, amelyre áldozni is akar, illetve választási preferenciáival hajlandó kikényszeríteni azt, hogy 
a politika is értékként kezelje az egészséget. 

Az egészségügyi rendszer szerepének átértékelése, kitörési pontok 
Az egészségügy, mint finanszírozási probléma egyre nyomasztóbb, és a rendszer lényegéből fakad, hogy ez a 
probléma spontán nem oldódik, sőt: az élettartam meghosszabbodása, a tudomány és technika 
fejlődése miatt a költségek folyamatosan növekedni fognak. Ugyanakkor azt is tisztán látni: az ellátó-
rendszer külső és belső tartalékai kimerülnek. Az intézményekben folyamatosan nő mind a külső (kifi-
zetetlen számlák) mind a belső (lerobbantság, fejlesztések hiánya) eladósodás. A finanszírozási 
gondok a gyógyítás napi gyakorlatába is leszivárogtak, és az általános presztízs-vesztés miatt a 
gyógyítás szakmai színvonala is kezd egyenetlenné és kiszámíthatatlanabbá válni, mert a 
rendszer utolsó tartaléka, az egészségügyi dolgozók morális tartása is kimerülőben van. 
Ami mindenki számára világos: a jelenlegi forrásokból és a jelenlegi szolgáltatási csomag 
mellett ez az ellátórendszer nem működtethető. A problémának elvben két megoldási 
lehetősége van: vagy a forrásokat kell növelni, vagy az ellátórendszert és a szolgáltatásokat (szol-
gáltatási csomag) kell a forrásokhoz igazítani. 

Ez két, teljesen különböző koncepcionális megközelítés. Az egyik egy közellátási gondolko-
dás, ami alapvetően restrikcióra, a meglevő források jobb kihasználtságára, a feltárható feleslegek leépí-
tésére épít. A másik gondolkodás az egészségügyet egy dinamikusan fejlődő szolgáltatási ága-
zatnak tekinti, és ennek megfelelően alakítja át a finanszírozás rendszerét is. E tanulmány ennek 
a gondolkodásnak a terjedését sürgeti, és ehhez szeretne pár gondolattal hozzájárulni. 

A z  e g é s z s é g ü g y n e k ,  m i n t  s z o l g á l t a t ó  á g a z a t n a k  a  f e l é r t é k e lőd é s e  
Az egészségügyi rendszer a lakosság élet-esélyegyenlőségét meghatározó humán közszolgáltatás, 
amely nemcsak a lakosság egészségi állapota és biztonságtudata szempontjából kiemelkedő 
jelentőségű, de az ágazat a fejlett országokban a gazdaság innovatív húzóágazata, melynek foglalkozta-
tás-politikai hatása is jelentős. E tekintetben szerepe mára már a hadiiparéval és az űrkutatáséval 
vetekszik: az egészségügyi fogyasztás – így az egészségügyi termékek és szolgáltatások piaca – 
folyamatosan bővül, és ehhez az alapkutatás és a technológia gyors fejlődését igényli.  
 
A fejlett országok GDP-jének egyre nagyobb hányadát a szolgáltatások adják. Az egészségügyi 
szolgáltatások piacának bővülése a szükséglet oldaláról korlát nélküli, tehát egy folyamatosan 
bővülő piacról van szó, amelynek kiszolgáló háttéripara (gyógyszeripar, orvosi műszer-
ipar) már ma is a világ gazdaságának meghatározó ágazatai. 
 
Ha az egészségügyet nem fejlesztjük, szükséges rossznak tekintjük, akkor kimaradunk a 
világ legdinamikusabban fejlődő iparágából. A szolgáltatások fejletlensége magával vonja a 
háttérszolgáltatások (gyógyszer és műszeripar) fejletlenségét, holott a fejlett országokban ez az iparág 
a GDP egyre jelentősebb hányadát adja, és az egészségügyi (háttér)ipar súlya, jelentősége a későbbiekben is egyér-
telműen növekedni fog. A hadiipar lényege: stratégiai jelentőségű, korlátlan, önmegsemmisítő (folya-
matosan újratermelődő) fogyasztás. Az egészségügy ezt a szerepet is képes átvenni: a szükségletek 
növekedésének itt is csak a források szabnak határt, tehát az innovációra gyakorolt hatását a 
stratégiai jelentőség és a szükséglet korlátlan generálhatósága egyaránt magyarázza. 
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A magyar gazdaság a XX. század forradalmából, az informatika fejlődéséből nagyjából kimaradt, 
illetve elsősorban csak mint fogyasztók részesülünk ennek hasznából. A XXI. század gazdasá-
gának meghatározó tényezője az egészségügyi és szociális szféra lesz, a humán közszol-
gáltatás és annak háttéripara. Nem kellene ebből is kimaradni, sőt: az ágazat humántőke-tömege és 
minősége alkalmas arra, hogy Magyarország a térség egészségügyi központja legyen, és a környező országokból is 
idevonzza a high-tech igényű ellátásra szorulókat. Ezzel a gyógy-idegenforgalom előtt új perspektívák 
nyílnak: a hagyományos (de nem kiaknázott) gyógyvízre, nem orvosi szolgáltatásokra alapuló 
(“klasszikus”) gyógyturizmus mellett meg kell alapozni az orvosi high-tech alkalmazására 
alapuló (szívműtétek, speciális agyműtétek, stb.) minőségi gyógyturizmust is. 
 
Ez jelenti a kitörési pontot: nem leépíteni kell az egészségügyet, hanem a meglevő fizikai 
és humán kapacitások jobb kihasználása érdekében új, (elsősorban) külső piacokat kell 
keresni, hiszen a belső piac fizetőképessége nem nagyon bővíthető sem a közfinanszírozás, sem 
a magánfinanszírozás oldaláról. 
 
Ahhoz, hogy a magyar egészségügy valóban betölthesse ezt a szerepet, két dologra van szükség. 
Egyrészt kormányzati szemléletváltásra, szándékra, elszántságra, másrészt invesztícióra. 
 
Tisztán kell látni, hogy ez a szükséges invesztíció a szereplők egyikétől sem várható el kizárólago-
san. Ahhoz, hogy a magyar egészségügy hiánytermelő válságágazatból a gazdaság húzóerejévé 
váljon, újra kell értelmezni a köz és a magán viszonyát az egészségügyben. 
A magyar egészségügy alapértékein (teljeskörű társadalmi szolidaritás és nemzeti 
kockázatközösség) a későbbiekben sem szabad változtatni, de a szolidaritás prioritása mellett 
hangsúlyozottabban értéké kell tenni a szubszidiaritást és a hatékonyságot. Ehhez oldani kell a merev 
különállást a közfinanszírozású és a magánfinanszírozású intézmények között, másrészt meg kell 
engedni, hogy a magántőke a közintézményekbe is befektethessen, vegyes (TB és piaci) hasznosítás mellett, 
mindezt természetesen úgy, hogy a magyar egészségügy alapelve, a szolidaritás ne sérüljön. Ez ma 
már nem megoldhatatlan feladat: a “public private mixt” technika létezik a világban, és Magyarországon is 
készültek tanulmányok, amelyek ezt a vegyes finanszírozást a szolidaritást nem sértő, hanem erősítő módon 
készítik elő. A magyar egészségügy problémáira csak ebben a konstrukcióban kaphatunk választ: 
egyrészt ez a vegyes finanszírozás hozhatja meg a szükséges invesztíciót és működési 
költségtöbbletet, másrészt a magánszféra megerősödése versenyhelyzetbe hozza a 
közintézményeket, és ettől az ellátás általános színvonalának javulása várható. Ami még 
ennél is fontosabb: paradox módon csak ezzel a technikával kerülhető el a magyar egészségügy 
legnagyobb veszélye, a kettészakadás egy olcsó és rossz szegényegészségügyre és egy 
piaci elven működő magánegészségügyre. Ellenkező esetben a magántőke és a rétegigények 
kereslete létrehoz egy – a szegények elől elzárt – elit ellátórendszert, illetve az ilyen szükségletek 
külföldön elégülnek ki, kivive ezzel a pénzt a magyar egészségügy fejlesztése elől. 
 
A magánszféra szükségszerű megerősödése nem mentesíti az államot a felelősség alól. Egy-
részt, mint tulajdonosnak gondoskodnia kell az intézményeiről, másrészt a társadalombiztosítási finanszí-
rozást is a biztonságos működés szintjére kell felhozni, de a piaci viszonyok súlyának növekedése felértékeli az 
állam piacszabályozó és ellenőrző szerepét is.  
Az államnak fontos szerepe van a piacélénkítésben és piacbővítésben is. A környező 
országokban igen kevés az esély arra, hogy kialakuljon egy szakmailag és felületében is igényes 
ellátórendszer, amely mind a VIP igényeket, mind a speciális szakmai igényeket ki tudja elégíteni. 
2Ugyanakkor a környező országokban is kialakul egy vagyonos (sőt adott esetben igen vagyonos) 

                                                 
2 A térségben kétféle egészségügyi szolgáltatásban van hiány. Az egyik a “szokásos” ellátásoknak a kulturált, 
megbízható, felületében más minőségű nyújtása (ápolás, kommunikáció, “emberszámba vevés”), azaz a VIP ellátás. 
A másik hiány a méregdrága csúcstechnikán alapuló, szakmailag nagyon igényes ritka ellátások csoportja, amely kis 
esetszám esetében nem működtethető gazdaságosan egy országon belül (pl.: gamma kés, pozitron emissziós 

Dr. Kincses Gyula –5– 



réteg, és ezek külföldön fogják megoldani problémáikat. A környező országokban is egyre inkább 
jelen vannak a multinacionális vállalatok, melyek szeretnének alkalmazottaiknak megfelelő egész-
ségügyi ellátást biztosítani. Ezek az igények ma a térségben csak a manager-szűrés szintjén meg-
oldottak, a megfelelő gyógyításban égető és tartós hiány van. Magyarország földrajzi fekvése és a 
magyar egészségügy szakmai potenciálja alapján alkalmas lehet arra, hogy ezt az emelt szintű ellátást nyújtsa a 
régió számára, ne kelljen Kolozsvárról, Lembergből, Kassáról Bécsig, Innsbruckig, Zürichig menni, 
hanem elég legyen Debrecenig, Szegedig, Pécsig, vagy Budapestig utazni. A hazai egyetemi 
bázison lehet kialakítani egy olyan vegyes üzemeltetésű ellátórendszert, amely alkalmas a 
speciális ellátási igények regionális kielégítésére is. A szakmai invesztíció előnyeit ugyanúgy 
élveznék a TB terhére ellátott magyar betegek is, míg az így kialakított emeltszintű ellátórendszer 
szabad kapacitását (adott esetben elkülönített hotelrésszel) a befektető a piacon szabadon értéke-
síthetné. Ebben (a betegek, a fizető paciensek “beszervezésében”) partnerek lehetnek a térségben 
működő multik is, akik szeretnének megbízható ellátást adni a térségben dolgozó munkatársaik-
nak, de nem kizárt, hogy a fejlesztéshez, mint regionális programokhoz felhasználhatók az EU 
előcsatlakozási alapok is. Így Magyarország a minőségi gyógyturizmus regionális központ-
jává válhat.  
 
A piacbővítés lehetséges módjaiban szerencsés egybeesés van a kormányzat egyéb céljai és az 
egészségügy problémáinak megoldása között: a piacbővítés első, államilag támogatott lépése a határon 
túli magyarok egészségügyi ellátásának megoldása lehet. Amennyiben a határon túli 
magyarok ellátását egy – döntően külső forrásból működő – közalapítvány fedezi, akkor ez a magyar 
egészségügy számára a kapacitások jobb kihasználását és külső források bevonását 
jelentheti. Ez nemcsak a határon túli Magyarok iránti erkölcsi kötelezettségeink teljesítését 
jelenti, de az így ellátott magyarok lehetnek a magyar minőségi ellátás nagykövetei: hírét vihetik a 
magyar egészségügy teljesítményének és további fizetős betegeket generálhatnak. 
 
A kormányzatnak ezt a projectet fel kell vállalnia, mind a hivatalos külkapcsolatokon, mind 
az ország-imázs projecteken keresztül. Az ellátórendszer fejlesztésében bizonyosan találunk külföldi part-
nereket, de csak akkor, ha a külföldi szakmai befektetők látják, hogy az egészségügy területén megszűnik a 
kormányzat (többévtizedes) magánszektor-ellenes magatartása. 
 
Az egészségügy, mint a világ legtöbb országában, egyik legsúlyosabb társadalmi problémánkká 
válik. Megfelelő szemléletváltással még mindig (de talán az utolsó pillanatban…) van esély arra, 
hogy a folyamatos konszolidáció terepéből a gazdaság egyik sikertörténetévé váljon. Ehhez 
szemléletváltás, kormányzati elszántság, vállalkozásbarát környezet és pénz kell. 
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tomograph, stb.). Magyarországnak erre a második szerepre is rá kell startolnia, mert az egészségügyi ellátás 
fejlesztését nem egyszerűsíthetjük le a fürdőszobák, színestévék problémájára. 
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