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Előszó 
Az előszó általában megúszhatatlan része a könyveknek, ahol a szerző – a kitüntetett 
topográfiai pozíció miatt – még az elolvasás reményében magyarázkodhat az olvasói előtt. 
Kihasználva ezt a lehetőséget, pár szót kell szólnom arról, hogy e könyv mit vállal fel és 
mit nem, kiknek, milyen célból és reménnyel készült.  
 
A legkönnyebb azt meghatározni, hogy mi nem ez a könyv. Nem tekintető sem tankönyv-
nek, sem az egészségügyi gazdaságtan részletes, a szakterület problémáit szisztematikusan 
áttekintő kézikönyvének. A könyv nem ezzel a szándékkal – és alapossággal – készült. Az 
egészségügyi közgazdaságtan egyébként ma már létező, elkülönült diszciplína, ennek 
irodalma már Magyarországon is hozzáférhető. 

Szintén nem tekinthető a magyar egészségügy komplett probléma- és megoldás-leltárának, 
konkrét egészségpolitikai programnak. Az egészségügy szempontjából fontos kérdések 
(humánerőforrás management, a prevenció intézmény és eszközrendszerének részletezése 
stb.) például érintve sincsenek a könyvben, mert az egészségügyi ágazat belső 
problémáihoz tartoznak, melynek részleteivel e könyv most nem foglalkozik. Bár az egyik 
melléklet felvázolja egy egészségügyi reformprogram lehetséges vázát, de ennek célja 
elsősorban a problémaorientált gondolkodás lehetőségének demonstrálása a stratégiai 
tervezésben. 

Akkor mi is ez a könyv? Leginkább egy botcsinálta egészség-politológus nyilvános töpren-
géseinek tekintendő. Szándéka egy új, komplexebb szemlélet meghonosítása, elfogadta-
tása. Ma már – szerencsére – közhelynek számít az a felismerés, hogy az egészség fogalma, 
az egészségügyi ellátás helyzete nem vizsgálható izoláltan, mindkettőt erősen determinálja 
a társadalmi beágyazottság. Könyvemben – az egészségügyi közgazdaságtan ismereteit is 
felhasználva – ezeket az összefüggéseket és determinációkat kutatom, ebben az összefüggés-rendszerben 
kísérlem meg felvázolni az egészségügy reformjának esélyeit, várható irányait. 

A könyv szeretne rávilágítani arra is, hogy az egészségpolitikában nincs egy, mindenekfe-
lett álló igazság. Bár az egészségpolitika szándékunk szerint egyre inkább szakmává válik, 
mégis ugyanabból a tényanyagból eltérő erkölcsi, társadalmi, gazdasági prioritások állítása esetén 
eltérő válaszok vezethetők le. A válaszokat a kérdések és a mögöttük rejlő politikai prioritások 
már kódolják. 
 

Budapest - Veresegyház, 1999. június. 



 

Egy ágazat problémái, 

avagy az egészségügyi ellátás reformjának esélyei 

Az egészségügyi rendszer problémái 
Ma már általánosan elfogadott az az állítás, hogy az egészségügyi ellátás a társadalmak 
egyre jobban felértékelődő közjava. Az egészségügyi rendszer fejlettsége, minősége, az 
ellátások színvonala meghatározza a lakosság életkilátásait, egészségi állapotát, az 
életminőséget, mindennapjainak közérzetét. Emellett az egészségügyi rendszer 
gazdasági hatása sem elhanyagolható, a fejlett államokban a GDP egyre jelentősebb 
hányadát költik az egészségügyre. Az egészségügyi szolgáltató-rendszer erősen hat a 
munkaerő-piacra, az egészségügyet kiszolgáló háttéripar, mint innovatív húzóágazat egyre 
jelentősebb szerepet játszik. A hadiipar és az űrkutatás mellett ez az ágazat az, amely a 
high-tech fejlesztésekre a legnagyobb innovatív hatást gyakorolja. Mint korlátlan, 
önmegsemmisítő humán fogyasztás minden valószínűség szerint a XXI. század 
gazdaságának elsőszámú hajtóerejévé fog válni. Az egészségügyi rendszer eredményessége 
ugyanakkor a korstruktúrán keresztül erősen befolyásolja a gazdaság, a társadalom 
jövedelemtermelő képességét, és a jóléti kiadásokból eredő terheit is. 

Az általános felértékelődés ellenére az egészségügyben a világon sehol sem könnyű
sikereket elérni, így nem meglepő, hogy az egészségügy állandó elégedetlenség és 
konfliktusok forrása Magyarországon (is). A konfliktusok következtében egészségügyi 
rendszerünk lassan 10 éve a folyamatos reform és átalakítás állapotában van, de úgy tűnik, 
ez a szereplők egyikét sem teszi boldoggá.  

 

Elégedetlen a beteg, mert úgy érzi, nem kap megfelelő szolgáltatást a pénzéért, nem 
javult érezhetően az ellátás színvonala, nem szűnt meg a kiszolgáltatottság érzése.  

Elégedetlenek az ellátók, mert nem javultak a munkafeltételeik, nem rendeződtek az 
elvárt érték-hierarchiának megfelelően a bérek, csökkent a gyógyítási szabadság, nőtt, 
illetve megjelent a létbizonytalanság. 

Elégedetlen a politika is, mert a nem kevés gonddal előkészített reformoknak nincs 
megfelelő politikai nyeresége, de a dolog minden változás ellenére / következtében egyre 
többe kerül. 
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Bár az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos elvárások, problémák igen sokrétűek, a 
problémák (a politika szemszögéből) három nagy csoportba szedhetők: 
• igen rossz a lakosság egészségi állapota. 
• nem jó minőségű az egészségügyi ellátás, pontosabban annak a lakossággal 

érintkező felülete. 
• az ágazat folyamatos hiánytermelő, feneketlen kút, melybe látszólag eredmény 

nélkül önt forrásokat a mindenkori kormányzat. 

A lakosság egészségi állapota 

A három megállapítás közül az első mindenképpen igaz, sőt, a helyzet súlyossága a 
politika gyakorlatában inkább alulértékelt.  

A megbetegedési és halálozási mutatóink (azaz a lakosság egészségi állapota) valóban 
sokkal rosszabbak, mint ami az ország gazdasági fejlettségéből, földrajzi elhe-

lyezkedéséből, a lakos-
ság genetikai adottsá-
gából következne. Ez 
mind az EU átlaghoz, 
mind a GDP /capita ér-
tékéhez, mind a szűkebb 
környezetünkhöz képest is 
igaz.  
A főbb problémák össze-
foglalva: mindkét nemben, 
de főleg a férfiak esetében 
alacsony a születéskor 
várható átlagos élettartam, 
igen magas a halálozás –
különösen a középkorú 
férfiak körében–, magas az 
idő előtti halálozás, és jó 
néhány betegségben 

(elsősorban daganatos, szív-érrendszeri és májbetegség) a magyar időelőtti halálozási 
adatok vezetik az európai listát. A magyar mutatóknál gyakorlatilag csak néhány volt 
szovjet utódállam adatai rosszabbak.  

Dr. Kincses Gyula

Népmozgalmi adatok
ezer lakosra számítva
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Az elmúlt évek halálozási mutatói hirtelen javultak, de örömünket némi óvatosság kell, 
hogy kísérje. A 90-es évek második felének hirtelen javulása vélhetően nem más, mint a rendszerváltás 
kapcsán, az évtized elején a személyes egzisztenciák, élethelyzetek gyors változása, kialakult 
kapcsolatrendszerek fellazulása miatt megszaporodott, “előrehozott” halálozások korrekciója, 
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ezért rövidtávon akár a helyzet romlásával, középtávon pedig az alaptendenciák ismételt 
érvényesülésével kell számolnunk.  

A halálozásból számolt mu-
tatókhoz képest nem eléggé 
kutatott terület az egészségi 
állapot, illetve az egészség 
által determinált életminő-
ség – QALYs, (Quality Ad-
justed Life Years) DALYs 
(Disability-free Adjusted Life 
Years) – mérése, de bizo-
nyos, hogy lemaradásaink e 
téren is igen jelentősek.  

Sajnálattal kell azt is le-
szögezni, hogy bár a lakos-
ság egészségi állapota a po-
litika retorikájában mindig 
kiemelt hivatkozási alapként 

szerepelt, a valós cselekvések, tényleges történések nem az egészség feltételeinek 
biztosítására, hanem az egészségügyi rendszer problémáinak a kezelésére irányultak. Az 
utóbbi években e téren a napi aktualitások, a hosszú távú hatásokkal nem számoló 
válságkezelés vette át a főszerepet. 

Dr. Kincses Gyula
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Az egészségügyi ellátás minősége 

Az egészségügyi ellátással (ellátórendszerrel) kapcsolatos elégedetlenség megítélése már 
problematikusabb, összetettebb. Pontosabb az a megfogalmazás, hogy a lakosság 
(betegek, ellátók, politikusok) nem az ellátással, hanem az ellátás felületével elégedetlenek. A 
magyar egészségügy – különösen a forrásokhoz képest – nemzetközi szinten is igen 
jó (szabados) hozzáférésű, magas színvonalú (orvos-szakmai tartalmú) 
szolgáltatásokat nyújt, és e tekintetben a magyar egészségügy teljesítménye a 
lakosság szemében mélyen és méltatlanul alulértékelt. A panaszok igazi oka nem a 
kapott ellátás orvos-szakmai tartalmában, hanem az ellátórendszer lelakottságában, az 
orvos-beteg viszony paternalisztikusságában, a kórházi fürdőszobák lerobbantsá-
gában, és főleg a hálapénz-kényszerben van. Bár a beteg hálapénzért elvben jobb 
ellátást remél, de a gyakorlatban nem jobb műtétet, drágább gyógyszert, korszerűbb kezelést vásárol, 
hanem kisebb kórtermet, kedvesebb nővért szeretne, illetve az értelmetlen és céltalan várakozásoktól, 
kvázi-megaláztatásoktól, személytelenségtől próbál menekülni. A paraszolvencia megszüntetése 
(reálisabban: csökkentése) igen lényeges kérdés, mert a paraszolvencia nem csak az orvos-
beteg viszonyt mérgezi, nem csak a lakosságot (és a politikát) irritálja, de igen komoly 
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ellenérdekeltséget teremt a reformok végrehajtásában és a reformok pozitív finanszírozási 
ösztönzőinek hatását is kioltja. Úgy tűnik, a probléma kezelésében a jogi – etikai - tilalmi 
politika nem a legmegfelelőbb módszer. A paraszolvenciát nem az elfogadói oldalról lehet 
megszüntetni (béremelés + szigor + ellenőrzés), hanem a “kínálati oldalt” kell 
megszüntetni. A paraszolvenciával a betegek valamilyen hiányt akarnak 
megvásárolni. Ha ezeket a hiányokat az egészségügyi ellátás javításával és a biztosítási 
rendszer átalakításával sikerül megszűnteti illetve legálisan megvásárolhatóvá tenni, akkor 
a paraszolvencia spontán kimúlik, de ha az elfogadás oldaláról akarjuk a problémát 
megoldani, akkor a vállalkozás esélye igen kétes. 
Az utóbbi évek gazdasági folyamatai egyes kórházakban olyan jelenségeket is megindí-
tottak, amelyek alapvetően meghatározzák, rontják a lakosság ítéletét. Egyre általánosabbá 
válik az ápolás minőségének romlása és hálapénz-függősége, illetve a kórházi 
gyógyszerellátást illegálisan a betegekre terhelik. Bár ezen magánkiadások aránya a kapott 
szolgáltatás értékéhez képest elenyésző, az egészségügyi ellátással való elégedetlenségben 
igen komoly szerepet játszanak. 

Az ellátás társadalmi megítélésénél szintén lényeges annak érzékelése, hogy a társadalmi 
szerkezet átalakulásával, a polgárosodás megindulásával az egészségügyben is megjelent a 
differenciált igények differenciált kielégítésének igénye, és a lakosság jelentős rétege 
az egészségügyi ellátás tekintetében is ragaszkodik fogyasztási szokásainak 
érvényesíthetőségéhez. Egészségügyünk e tekintetben nem „polgár-konform”, azaz sem 
az ellátók piaci esélyegyenlőségét, sem a differenciált igények kielégítésnek 
lehetőségét nem biztosítja. 

Az egészségügyi reform politikai, pénzügyi megítélése 

A politika számára a reformok ellenére az ágazat permanens kudarcgyáros és notórius 
“loss-maker”. A politika egyfolytában “valós reformokat” sürget – ettől remélve a 
felelősségének csökkenését –, közben megfeledkezik arról, hogy az elosztás rendszerében 
(a TB finanszírozás technikájában) Magyarország nemzetközi szinten is olyan 
kiemelkedő reformot hajtott végre, amit nem csak a környező országok nem tudtak 
utánunk csinálni, hanem a fejlett országok is jelentős késéssel, nagy óvatossággal és 
lassúsággal kezdték meg a magyar reform alapelveivel megegyező változásaikat (pl.: 
teljeskörű DRGs elvű finanszírozás). Szintén a rendszerváltáshoz kötődő alapvető 
változás (reform) volt az Állami Egészségügyi Szolgálat társadalombiztosítássá alakítása. 
Ezek a változások alapvető reformok voltak. Ugyanakkor az is igaz, hogy ezek a nagy ívű 
változások a bevezetésben említett problémákat nem oldották meg, azaz felületes 
megközelítésben “semmi sem változott”. 
Ez nem igaz, mert az eddigi reformfolyamatok feltárták a rendszer belső tartalékait, 
nagyban nőtt a rendszer makro- és mikro-szintű hatékonysága. Minden konfliktusa 
ellenére a kórházvezetés management-té alakult, a HBCs rendszer hatására – mint azt a 
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rendszer hibái bizonyítják a legjobban – megjelent a költségérzékenység a kórházakban, 
elkezdtek gazdálkodni, néha ennek vadhajtásaival együtt. Tárgyilagos értékelésként azt 
fogadhatjuk el, hogy az egészségügyi rendszer reformja tette lehetővé az egészség-
ügyi források hatalmas értékvesztésének ellenére a működőképesség megőrzését, 
de a forráscsökkenés elvitte a reformok hozadékát, megélhető eredményeit. Az 
egészségügyi ellátórendszer finanszírozási pozíciójára, a hatékonyság kérdéseire az 
egészségpolitikai alapelvek fejezetben részletesebben visszatérek. 
A gazdaságpolitika az egészségügyet még mindig, mint pénznyelő automatát, a kiadási 
oldal egyik szükségszerű, de kellemetlen tételének tekinti. Jellemző a szóhasználat is: az 
egészségügy – akárcsak annak idején a nemzeti jövedelemből – ma is részesedik a GDP-
ből. Alapvető szemléletváltásra van szükség: el kell fogadtatni, hogy a GDP a megtermelt 
javak összessége, tehát az egészségügy nem részesedik a GDP-ből, hanem – mint az egyik 
legfontosabb szolgáltatási ágazat – hozzájárul a nemzeti össztermékhez, azaz értéket állít 
elő, nem pedig értéket fogyaszt. 

Az egészségügyi reform mentális problémái 

Az általános elégedetlenségnek az egyik oka az, hogy a rendszer egyes szereplői elvárásaik, 
vágyaik szerint politizálnak, és ezek a vágyak gyakran egymást kizárják. Az egészségügyi 
rendszer átalakításában elmaradt a vágyak és lehetőségek konszenzusos „kibeszélése”. Be 
kell látni, hogy az egészségügyben az egyes szereplők érdekei eltérőek, és az 
érdekeket megalapozó értékek egymásnak ellentmondóak. Közhelyszerűen hangzik, 
már-már populizmusnak tűnik annak kijelentése, hogy nem lehet egyszerre csökkenteni a 
lakossági és közösségi terheket (járulékot vagy adót), növelni a szolgáltatás színvonalát, és 
fokozni a szereplők választási lehetőségét a rendszerben, mindezt úgy, hogy a kevesebb 
pénzből nyújtott több és jobb szolgáltatásból az egészségügyi ellátók is jobban járjanak. 
A fentiek képtelenségét általánosságban bárki belátja, de ha az egyes kérdések külön-
külön merülnek fel, az egyes szereplők már gyakran egymásnak – időnként önmaguknak 
is – ellentmondó válaszokat adnak. Elég arra gondolni, hogy mindenki elfogadja a 
járulékcsökkentés igényét, de az érintettek már felháborítónak tartják, hogy ennek 
kompenzálására a honorárium is járulékköteles lehet, vagy a vállalkozóknak, illetve a 
mezőgazdasági termelőknek is az átlagos mértékig hozzá kellene járulniuk az egészségügyi 
kiadáshoz. Nagyjából és általánosságban elfogadjuk azt, hogy egy túlfejlesztett ellátó-
rendszer finanszírozhatatlan, de hogy pont az a kórház, ahol születtünk, ahol már 
ismerjük az orvosokat, ahol szeretteink könnyen tudnak minket látogatni, az essen 
áldozatul ennek a szűklátókörű fiskális szemléletnek...? Ez már ugye felháborító, mert 
velünk történik. Ugyanígy mindenki elismeri azt, hogy a szocialista egészségügy ígérete a 
„teljes körű, magas színvonalú, ingyenes” egészségügyről tarthatatlan, de általában újság-
főcímet, híradó riportot, miniszterelnöki látogatást érdemel az, ha pár speciális betegség 
méregdrága ellátásának finanszírozása átmeneti zavart szenved. Mindez azt bizonyítja, 
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hogy bár tudjuk, sőt az elméletek szintjén megértjük a helyzet komplexitását, nehézségét, 
ha rólunk van szó, akkor megengedhetetlennek tartunk bármilyen kompromisszumot. 
Napjaink vitái az ellátórendszer továbbfejlesztéséről, a közfinanszírozás formájáról, a 
magánfinanszírozás arányairól, a társadalombiztosítási önkormányzatokról a globális 
megközelítés helyett a történet egy-egy nézetéről szólnak csupán, részletkérdések izolált megoldását 
célozzák.  

Az egészségügyi ellátás értékei valamint az egyes szereplők érdekviszonyai 
ellentmondásosak, megfelelő rendszert csak kiérlelt, elfogadott kompromisszumok árán lehet 
kialakítani. Átfogó, rendszerszemléletű megoldás, konszenzuskeresés helyett ma is az 
egyes szereplők hitegetése folyik, elmarad az a közmegegyezést kereső társadalmi 
vita, amely az ellátórendszer jövőjét hosszú távon meghatározhatja. 
A mindenkori egészségpolitika igazi feladata az egymást kizáró értékek konszenzusos 
harmonizálása, illetve olyan arányának a megtalálása, amely a lakosság legjobb egészségi 
állapotát éri el a szereplők legnagyobb (elérhető) elégedettsége mellett. Ez csak komplex 
megközelítésű, világos program mentén, közmegegyezés alapján lehetséges, az 
egyes szereplőkkel kötött különalkuk, engedmények taktikája – mint ezt az elmúlt évek 
történései bizonyították –, csak rövidéletű megoldást hoznak. 
Ahhoz, hogy megfelelő támogatottságú egészségügyi rendszert alakítsunk ki, összhangba 
kell hozni az értékeket és az érdekeket. Ehhez először számba kell vennünk az 
egészségügyi rendszerek alapvető értékeit, és meg kell határoznunk azt, hogy 
mely értékek mennyire sérülhetnek a kompromisszumok során.  
 



Az egészségügyi ellátórendszer értékei 
Az egészségügyi ellátással kapcsolatos alapérték az evidencia szintjén mindenki által 
elfogadott, hiszen a „SALUS AEGROTI SUPREMA LEX ESTO” jelmondatot senki 
nem vitatja. Az már más kérdés, hogy valóban meg tudjuk-e mondani, hogy mi a beteg 
tényleges érdeke (üdve), és a rendszer egyes szereplőinek eltérő érdekei, a külső
körülmények és gazdasági lehetőségek mennyiben változtatják meg az elsődlegesen 
vallott alapértéket.  

 

Az egészségügyi ellátás értékei a valóságban rendkívül bonyolult összefüggéshalmazban, 
árnyaltan, egymásra rétegezetten, interferenciákkal jelentkeznek. Az alábbi taglalásban 
didaktikai szempontból megpróbálom lecsupaszítva, sematikusan végiggondolni az 
egészségügyi ellátás alapértékeit, illetve érvényesülésük hatását és korlátait. 

finanszírozhatóság 

Az egészségügy egyik alapvető értéke a finanszírozhatóság, mely nem tartozik az 
egészségügyi rendszerek tradicionálisan elfogadott értékei közé. Az utóbbi években értékelődött fel 
ismét, amikor az orvostechnika és az orvostudomány fejlődésével egyszerre erősödött 
meg a társadalmakban a teljes körű ellátás igénye, és napi, megélt konfliktussá vált a 
„technikailag lehetséges, gazdaságilag megengedhető” ellentmondása. 

A finanszírozhatóság két értelemben is jelentős kérdéssé vált.  
A gazdaság egészét tekintve egyre jelentősebb az egészségügy forrásigénye, hiszen 
a fejlett országokban a nemzeti összterméknek átlagosan 6-15%-át az egészségügyre 
költik. Az arány nincs szoros összefüggésben a lakosság egészségi állapotával, az a 
tendencia ugyanakkor megfigyelhető, hogy minél gazdagabb egy ország, annál többet költ 
az egészségügyre. A kor-struktúra prognosztizálható változása és az orvostudomány 
fejlődése miatt ezek a költségek bizonyosan a továbbiakban is növekedni fognak, 
és változatlan rendszerben az államháztartás egészének egyensúlyát fogják 
veszélyeztetni. Ezért az elmúlt években a makrogazdasági szakemberek érdeklődését is 
felkeltették az egészségügyi költségek befolyásolhatóságának problémái. 
Az egészségügyi költségek általános növekedése miatt egyre nőnek az egészségügyi 
magánkiadások is, ezért az egyén számára is alapvető értékké válik az egészségügyi 
ellátás finanszírozhatósága. 

A finanszírozhatóság olyan érték, amely az egészségügyben minden egyéb érték kiteljesülése ellen 
hat. Ugyanakkor a finanszírozhatóság kritériuma nélkül az egyéb értékek nem 
érvényesülhetnek. 
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minőség 

Az egészségügyi ellátás minősége minden szereplő által egyaránt vágyott alapvető érték.  
A minőség az egészségügyi ellátásban különösen összetett, nem egységes kategória, 
melynek értékelésében keverednek az eredményességi, a megfelelőségi és a szubjektív elemek. Az 
ellátás minősége így alapvetően az ellátók felkészültségétől, az ellátás tárgyi feltételeitől és 
a betegjogok érvényesülésétől függ.  
A minőség fogalma az elmúlt években jelentősen változott. A minőség hagyományosan 
jelzőként funkcionált, és valamilyen relatív fogalmat, az átlagtól való pozitív eltérést takart 
(jobb, legjobb…). Az elmúlt években a minőség fogalma sokat objektivizálódott, és 
elsősorban – valamilyen normának való – megfelelőséget jelent. 
A minőség mérésének az utóbbi időben elterjedt eszköze az elégedettség mérése, de 
tudnunk kell azt, hogy az elégedettség nem jelzi megfelelően az ellátás minőségét. Az 
elégedettség mérése alapvetően azt mutatja meg, hogy az ellátás menyire felelt meg a beteg 
előzetes elvárásainak. Ebben az ellátás tényleges minőségén kívül fontos szerepet 
játszik az ellátó és az ellátott kapcsolata, de a gyógyulás ténye vagy elmaradása is 
befolyásolja a gyógyítás megítélését. 

A minőség, mint érték, abszolutizált prioritásként tekintve – annak ellenére, hogy a minőség 
fogalmába a korszerű definíciók szerint a hatékonyság is beletartozik – a finanszírozhatóság 
ellen hat, és ezáltal az esélyegyenlőséget is csökkenti. 

hozzáférési esélyegyenlőség 

A XX. században az egészségügyi rendszerek egyre fontosabb értéke az egészségügyi 
ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés. Ezt a célt szolgálja többek között a 
korszerű egészségpolitika egyik alapelve az equity1 elv is. Történetileg a társadalmi 
egyenlőtlenség csökkentésének szervezett igénye először a társadalombiztosítás 
rendszerében jelent meg, mely az egyes életperiódusok (aktív életszakasz-nyugdíjaskor, 
illetve betegek-egészségesek) és az egyes társadalmi csoportok (tulajdonosok-
alkalmazottak) közötti szolidaritás megvalósításával az esélyegyenlőség megteremtését 
célozta. A XX. században megjelent az egész társadalomra kiterjedő szolidaritás 
megteremtésének az igénye, melyet az adóból finanszírozott állami egészségügyi 
szolgálatok, illetve a kötelező társadalombiztosítási rendszerek valósítanak meg. 
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés az egyén szempontjából legalább három 
módon értelmezhető. A beteg számára a hozzáférés egyenlőségét jelenti az, hogy 
lakóhelyén, illetve annak közelében elérhetőek-e a település-szerkezetnek megfelelő
ellátási formák. Az equity elv elfogadja azt, hogy természetesen sohasem lehet egyenlő 

 

                                                      
1 Az equity értelmezése a mellékletekben található 
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esélye szívinfarktus esetében egy tanyán élő embernek és annak, aki a kardiológiai 
központ mellett lakik, de két falusi esélye között már nem lehet különbség aszerint, hogy 
az ország keleti, vagy nyugati felén lakik-e. A hozzáférés másik igen jelentős aspektusa, 
hogy az egyént aktuális fizetőképessége mennyiben korlátozza a polgárokat a 
megfelelő szintű egészségügyi ellátások igénybevételében. Ez alapvetően az 
egészségügyi rendszer függvénye, azaz attól függ, hogy az adott rendszerben milyen a 
közfinanszírozás és a magánfinanszírozás aránya, valamint milyen ellátások tartoznak a 
részleges, vagy teljes térítés mellett igénybe vehető ellátások körébe. 
Az esélyegyenlőség harmadik (főbb) dimenziója a minőség, azaz az esélyegyenlőség 
fogalmába beletartozik az is, hogy minden polgárnak azonos minőségű (azonos orvos-
szakmai tartalmú és eredményességű) ellátás igénybevételére legyen lehetősége. 

A hozzáférési egyenlőség alapvetően meghatározza a lakosság egészségi állapotát, de komolyan 
konfrontál a finanszírozhatósággal, és a szereplők szabadságának korlátlan érvényesülését is 
korlátozza. 

szabadság 

A polgári társadalmak alapvető értéke a választás szabadsága, az egyéni lehetőségek 
korlátozásának hiánya.  

A szabadág, mint érték a beteg számára az orvos és az intézmény szabad választásaként, 
illetve az ellátás szintjének szabad megválasztásaként jelentkezik. Az egyén a választható 
intézmények és orvosok körének, a választható intézményszintnek, vagy az igénybevétel 
eljárási rendjének szakmai vagy gazdasági okokból való meghatározását korlátozásnak, a 
személyi szabadság csorbításaként éli meg.  

Az ellátórendszer, az orvosok számára is kétféle módon értelmezhető a szabadság, mint 
érték. Egyrészt meghatározó jelentőségű a foglalkozás művelésének szabadsága, mely 
a piacralépés, a praxisalapítás korlátozatlanságát jelenti.  

Az orvos számára a szabadság másik vetülete a gyógyeljárások szabad 
megválasztásának és alkalmazásának lehetősége, amely a hippokratészi esküből 
levezethetően nem tűr más korlátozást, mint a beteg érdeke. 

A szabadság érvényesülésének is elsősorban finanszírozhatósági korlátai vannak, de korlátozás 
nélküli érvényesülése egyértelműen rontja az ellátás hatékonyságát és minőségét is. Az orvosok 
„foglakozás-űzési” szabadsága az equity elvet korlátozza, hiszen a szabad praxisalapítás 
esetén az ellátók eloszlását a piac szabályozza, a piac célja pedig nem a valós szükségletek, 
hanem a fizetőképes kereslet kielégítése. A gyógyítás szabadsága nem tűri a külső korlátozást 
és így az egységes, ellenőrzött minőség kialakulását is akadályozza. 
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A hippokratészi eskü átértelmezése 

A századvég egészségügyi kihívásai megváltoztatják hippokratészi eskü értelmezését. Maga 
az eskü, –mely az orvosok gyakori hivatkozási alapja a költségkorlátokkal szemben– eleve 
átértelmezett. A diploma átadásakor elmondott esküszöveget senki nem szó szerint 
értelmezi, hiszen ez számos, ma elfogadott eljárást tilt (követ nem vágok…), illetve az 
orvost arra kötelezné, hogy vagyonát ossza meg szegény betegeivel és tanítványaival. Ezért 
a hippokratészi eskü tartalmában csak alapelvként, – koronként más – szimbolikus tartalommal 
értelmezhető. Az eskü hagyományos értelmezése az orvosok azon attitűdjét tartalmazza, 
amely szerint az orvos minden cselekedetének a beteg javát kell szolgálnia, és ezt semmi (pénzügyi 
korlát, politikai akarat, vagy más területet érintő jogi szabályozás) sem korlátozhatja. Ebben 
az értelmezésben az orvos felelőssége alapvetően a betege viszonylatában jelentkezik, és az adott beteg 
legeredményesebb gyógyítása az egyetlen szempont. A források globális szűkössége 
átértelmezi az orvos felelősségét, és így magát a hippokratészi esküt. Ma az orvos 
lelkiismereti (hippokratészi esküjéből) fakadó etikai kötelessége a rendelkezésre álló forrásokkal 
való gazdálkodás, azaz mérlegelnie kell, hogy az adott erőforrásból hogyan lehet populációs 
szinten a legnagyobb egészségnyereséget elérni. Így napjainkra a hatásosság helyett a 
költség-hatékonyság elve válik a meghatározóvá, azaz az orvos felelőssége nem az egyes beteg 
egészségére korlátozódik, hanem általában a betegei egészségéért felelős, hiszen az egyes betegek 
ellátása konkurál a lehetséges források tekintetében. Ebben a megközelítésben populáció 
szintű maximális egészségnyereség elérése a cél, ahol a betegeknek a lehetséges, de a 
mások esélyét még nem rontó ellátásokhoz kell hozzájutniuk. 
 



Az egészségügy átalakításának szakmai 
környezete  

– az egészségpolitika és egészségügyi gazdaságtan alapelvei és 
érvényesülésük 

 

A higgadt, tárgyilagos értékelés azért nagyon fontos, mert a realitások kijelölik az 
ígérgetés, tervezés lehetséges mezsgyéjét. E realitások tudatosulása nélkül a 
további reformok ismételt kudarcélmények forrásává válnak. 

Az egészségügyi rendszer átalakításának továbbfejlesztését tovább nehezíti az is, hogy e 
tekintetben az általánosan használt iránytű, EU-hoz való igazodás nem sok kapaszkodót 
nyújt. Az EU államok egészségügyi rendszerei igen különbözőek, és így bármely érv, 
állítás mellett és ellen fel lehet hozni európai példákat. 

A megoldáskeresésben egy dolgot tisztán kell látni: a világ szakirodalma és gyakorlata 
nem ismer olyan példát vagy teóriát, amely képes a magyar egészségügy 
mindhárom problémájának együttes kezelésére. A világban kialakult modellek egy-
egy probléma kezelésére ugyan alkalmasak, de az egyes problémák megoldása mélyíthet 
más konfliktusokat. 

Az egészségügyi rendszer továbbfejlesztésében bizonyos sarokpontokat figyelembe kell 
venni. Ezek a WHO Health for All stratégiája és az egészségügyi közgazdaságtan 
alaptételei alapján jelölhetők ki. 

A populációs szintű egészségi állapot alapvetően az ellátórendszeren kívüli okok 
határozzák meg. 

 

Az ellátórendszeren kívüli okok: 
• társadalmi egyenlőtlenségek mértéke (beleértve az egészségügyi ellátás 

hozzáférését is), 
• életmód, 
• környezeti káros hatások. 

A fenti megállapítás két konzekvencia levonását involválja. Az egészségért nem tehető 
egyedül felelőssé az egészségügyi rendszer, illetve az egészségügyi miniszter, mert az 
egészség feltételeinek megteremtése messze túlnyúlik a szaktárca kompetenciáján, ezért 
összkormányzati feladat. Az egészségi állapotban az életmód játssza a leglényegesebb szerepet, 
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ez pedig társadalmi minta és jövedelempozíció függvénye. Elég az Egyesült Államok 
példájára utalnunk, ahol a kiemelkedően jó egészségügyi ellátás, általában magas szintű 
egészségkultúra mellett is rosszak a populációs szintű egészségi mutatók. Az elveszett 

életév-tömeg jelentős 
része nem az 
átlagpolgárok körében, 
hanem a Harlemben, a 
beilleszkedni nem tudó 
bevándorlók, illetve a 
biztosítással nem ren-
delkezők körében vész 
el, bizonyítva a társa-
dalmi egyenlőtlenségek 
mértékének és az el-

A potenciálisan elvesztett életévek*  és
az egészségügyi kiadások összefüggése
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látáshoz való hozzá-
férésnek a jelentőségét. 
A társadalmi egyenlőt-
lenségek növekedése 
Magyarország számára 
is komoly kihívás.  
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A probléma nem szimplifikálható, mert a társadalmi polarizáció egyszerre lehet motorja és 
szétzilálója a társadalomnak. Történelmi példák bizonyítják, hogy egy ország társadalmi és 
gazdasági értelemben is csak akkor működőképes, ha van társadalmi mobilitás. Ehhez 
viszont jól érzékelhető, de elérhető különbségek kellenek. Ez a tény, a létező elérhető
különbségek adják a hajtóerőt, a motivációt mind az egyének, mind a gazdaság egyéb 
szereplői számára. Ugyanakkor a társadalmi mértékben megfelelő drive-ot adó polarizáció 
széttagolja a társadalmat, mert egyes rétegek, egyes egyének számára a szakadék 
áthidalhatatlanná válik, és a polarizáció ettől kezdve már nem hajtóerőként, hanem 
gettósító tényezőként működik.  

 

A polarizáció, a széttöredezettség nem csak gazdasági értelemben megy végbe, hanem 
ehhez mélyülő kulturális, etnikai törésvonalak társulnak. Ennek egyrészt egyes egyének 
egészségi állapota miatt van jelentősége (a hajléktalanok életkilátásai sokkal rosszabbak, 
mint a rendezett körülmények között élőké), másrészt a gettósodás a közegészségügyi 
helyzetet is szétzilálhatja. A legyőzöttnek hitt fertőző megbetegedések ismételt terjedése 
sajnos komoly realitás: a TBC területén ez már bekövetkezett, de mára már a védő-
oltásokat kapott gyermekek aránya nem 100%-os, ami komoly veszélyeket rejt, mert a 
szomszédos országokban ismét gyakorlati problémává vált néhány legyőzöttnek hitt 
fertőző betegség, mint például a himlő, a torokgyík, vagy a gyermekbénulás. 
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A másik lényeges megállapítás, hogy az egészségügyi szaktárca feladata sem 
korlátozható a megfelelő egészségügyi ellátás biztosítására, a népegészségügyi 
feladatok ennél sokkal összetettebbek. Ugyanebből a tényből fakad az a megállapítás is, 
hogy a társadalombiztosítás (egészségbiztosítás) “rendbetételével” a kormány még nem 
dőlhet hátra, az egészségbiztosítás legjobb esetben is csak a gyógyító szolgáltatások 
finanszírozását oldja meg, a közegészségügy és a prevenció ettől még komoly (forrásokat 
igénylő) feladat marad. 

Az egészségügyi költségek folyamatosan növekednek 

Az egészségügyi költségek növekedése nem valamilyen magyar átok, a 40 év öröksége, 
vagy a rendszerváltás szükségszerű következménye, hanem az egészségügyi rendszer 
minden országban és struktúrában érvényesülő alaptulajdonsága. Az alábbi táblázat jól 
szemléltei azt, hogy a költségnövekedés az egészségügy ország- és rendszer-független 
alaptulajdonsága. 

Ország egy főre jutó eü. kiadás, DM-ben 
vásárlóerő-paritáson* 

Változás 
%-ban 

GDP hányad 
változása 

 1980 1994 % % 

Belgium 1451 3369 132 23 

Franciaország 1.770 3.822 116 28 

Hollandia 1.679 3.257 94 11 

Dánia 1834 3943 83 -6 

Egyesült Kir. 1.193 3.138 163 45 

Ausztria 1.556 3.875 149 32 

Svájc 2.182 4.662 114 27 

USA 2.487 6.767 172 54 

A táblázat 1980 és 1994 közötti változásokat mutatja két mutató segítségével: az egész-
ségügyi kiadások változást és az egészségügyi kiadásoknak a nemzeti össztermékhez 
viszonyított részarány-változását vizsgálták. A könnyebb összehasonlíthatóság érdekén a 
kiadásokat vásárló-erő paritáson, DM-ben számolták. 15 év alatt a kiadások átlagosan 
több mint megduplázódtak (128%-os növekedés). A szolgáltatástömeg, illetve 

                                                      
* Forrás: Egészségügyi rendszerek összehasonlítása, M. Schneider et al 
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értéknövekedés mellett figyelemre méltó, hogy az országok nemzeti össztermékük egyre 
nagyobb hányadát költik egészségügyre, a növekedés átlagosan 25%-os a vizsgált 
időszakban. Mint látható, a kiadások az egészségügyi rendszertől gyakorlatilag függetlenül 
általánosan növekedtek. Ennek okai az alábbiakban foglalhatók össze: 

Az orvostudomány és az orvostechnika exponenciális fejlődése 

A tudomány és technika fejlődése új, és igen költséges lehetőségeket biztosít a diagnosz-
tika és terápia számára. A költségspirált tovább fokozza, hogy az orvostudomány fejlődése 
nem csak a terápiás lehetőségeket bővíti, hanem az alapkutatások és a diagnosztika 
fejlődése új betegségek felfedezését is lehetővé teszi, ami a szükségletet (igényeket) is 
tovább gerjeszti. 

A korstruktúra megváltozása, a lakosság elöregedése 

Az egészségügyi ellátás iránti szükséglet az életkor függvényében U alakú görbét mutat. 
Magas az ellátási igény újszülött és csecsemőkorban, majd fiatal-felnőtt korra minimali-
zálódik, az életkorral ismét nő, idős korban már exponenciálisan. A modern társadalmak 
jellemzője a korfa megváltozása, az időskorúak arányának növekedése, és ez mind az 
egészségügyi kiadások nagyságát, mind finanszírozhatóságát megszabja. Az időskorúak 
ellátási igénye két ok miatt is nő. Egyrészt a várható élettartam megnövekedtével objektíve 
is nő a megbetegedettek, az egészségkárosodottak, az ellátásra, ápolásra szorultak száma, 
másrészt az elvárások megváltoztak: az utóbbi években erős prioritássá vált az élettartam 
mindenáron való meghosszabbítása. Antall Z. László szép megfogalmazásával: az 
emberek századunkban örök élet helyett hosszú életet szeretnének. 

A szociális biztonság növekedése 

A modern társadalmak természetes igénye a szociális biztonság kiterjesztése, amelynek 
része az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségében az esélyegyenlőség (equity) megterem-
tése. Az orvostudomány fejlődése a kiterjesztett igények mellett nagyban növeli a költsé-
geket. Az utóbbi években a finanszírozási korlátok miatt megtorpant az ellátási igények 
kiszélesítése, a teljes egyenlőség, az „egality” helyett „equity”, a méltányos egyenlőség elve 
válik meghatározóvá. 

Az egészségügyi fogyasztás nem racionális 

A piacgazdaságban a kínálat globálisan meghaladja a keresletet és ez a fogyasztót racionális 
magatartásra kényszeríti. A fogyasztás folyamatos költség - haszon elemzéseken alapul, a 
fogyasztó nem a legjobb terméket, hanem az elvárt haszon érdekében ráfordítható 
forrásért a legjobbat fogja vásárolni, így talál egyaránt vevőre a használt Lada és az új 
Mercedes. Az egészségügy az egyetlen terület, ahol a fogyasztás (a fogyasztó részé-
ől) nem költség - haszon elemzésen alapul, nem rangsorolt a konkuráló javakkal, r
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hanem mindenki az elérhető legjobb, legbiztonságosabb szolgáltatást kívánja megkapni, azaz a 
társadalmi elvárások szerint minden betegnek mindig feltétlenül a legújabb, legjobb 
gyógyszert kell megkapnia. A helyzet ahhoz hasonló, mintha egy országban a polgárok 
elvárnák, hogy az állam mindenkinknek jó műszaki állapotú, 4 oldali légzsákos, ABS-es, 
kipörgésgátlós, 4 kerék meghajtású autót garantáljon, hiszen ezen életek múlhatnak. Elvá-
rásaink tehát nem „egyenszilárdságúak”, azaz a szolgáltatásoknak egy területén maxima-
listák vagyunk, míg a többi szolgáltatásnál belátjuk a realitásokat és rangsorolunk. 

A fogyasztás irracionalitásának két oka van. Tradicionálisan a legjobb és csakis a legjobb egész-
ségügyi ellátás elfogadására vagyunk szocializálva (ezt erősítette az 1972. Évi egészségügyi 
törvény teljesíthetetlen ígérete a teljes körű, magas-színvonalú, ingyenes ellátásról), 
másrészt a társadalombiztosítás harmadik fizető jellege miatt a biztosítottak fogyasztása nem költség-
tudatos, mert a fogyasztó (a beteg) nem költségérzékeny (kapjak valamit végre azért a sok 
járulékomért…). Az egészségügyi fogyasztás specifikumairól a későbbiekben még 
részletesen szólunk. 

A technikailag lehetséges – gazdaságilag megengedhető konfliktusa 
Az egészségügyi rendszerek alapvető, a rendszer lényegéből fakadó alaptulajdonsága a 
rendelkezésre álló források elégtelensége. Lényeges annak tudatosítása, hogy az egész-
ségügyi rendszerek forráshiánya nem átmeneti, szervezési, vagy egyéb okra visszavezet-
hető múló állapot. Az erőforrásoknak az egészségügyi költségek természetéből fakadó 
elégtelenségét a közgazdászok is leírták, ezt a jelenséget Kornai a „szűkösség” elneve-
zéssel illeti. Sajnos a magyar egészségügy alulfinanszírozottságát sem foghatjuk sem a 
szocializmus örökségére, sem a rendszerváltásra, az egészségügyi források szűkössége 
tartós, az egészségügyi ellátás lényegéből fakadó, determinált alapjellemző, 
amellyel az egészségügyi rendszereknek meg kell tanulniuk együtt élni, illetve ennek meg-
felelően ki kell fejleszteniük a megfelelő adaptációs technikákat.  

Az egészségpolitika számára ezért a forráshiány a rendszerek olyan alapjellemzője, amit 
megszüntetni nem lehet, de a rendszer működőképességének a megőrzése érdekében az 
egészségpolitika alapvető feladata azoknak a szabályzóknak, struktúráknak, érdekeltségi 
rendszereknek a megtalálása, amelyek képesek tompítani, minimalizálni a szűkösség 
következményeit. 

A szűkösség oka az, hogy az egészségügyi források és az egészségügy forrás-szükséglete között egy 
folyamatosan nyíló rés tátong. Az egészségügyi kiadások növekedésének szükségszerűségét az 
előző fejezetek tárgyalták. A források növekedése (mely alapvetően GDP függő) sehol 
nem képes lépést tartani a növekvő forrásigénnyel. A probléma lényege az, hogy a 
gazdaság növekedése –a kialakult hozzáférési egyenlőség fenntartása mellett– 
nem képes fedezni az egészségügy műszaki-tudományos fejlődésének költség-
igényét. 
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A kiadási oldal forrásigénye teoretikusan és a gyakorlatban exponenciális, a forrásnöve-
kedés (a gazdaság növekedése) pedig alapvetően (eltekintve az átmeneti hullámzásoktól) 
lineáris. Ez a tény okozza az egészségügy determinált alulfinanszírozottságát, és ez a tény 
teszi egyre kiélezettebbé a technikailag lehetséges – gazdaságilag megengedhető
konfliktusát. Az egészségpolitika kötelessége, hogy azt a terhet, amit a gazdasági okok 
miatti szelekció jelent, ne az orvos beteg kapcsolat szintjére tolja át, hanem a szakmai 
és biztosítás-politikai szabályozással vállalja magára az ebből a kényszerből fakadó 
alapvető döntéseket. 

 

A klasszikus piaci szabályok az egészségügyben nem, vagy igen nagy korlátozá-
sokkal érvényesülnek 

Az egészségügyi közgazdaságtan régi tétele, hogy a piaci szabályozás az egészségügyben a 
klasszikus szerepében nem alkalmazható, azaz a kereslet nem tudja optimálisan 

szabályozni a kínálatot. 
Ennek két fő oka van. Az 
egyik a fogyasztói infor-
mációs aszimmetriával 
kapcsolatos, azaz a fogyasztó 
nem tudja megfelelően kon-
trollálni saját szükségletét. 
Az egészségügyben a 
szolgáltató szabja meg az 
igénybevevő szükségletét 
(igényét), így végső soron 
a kínálat szabja meg a 
keresletet. (Egészséges 
ember nincs, csak rosszul 
kivizsgált beteg…). A má-
sik ok a fogyasztói maga-
tartással kapcsolatos. Az 
egészségügyben alapvető-

en mind a mai napig paciensek maradtunk, és nem fogyasztók vagyunk.  

Dr. Kincses Gyula

A mandulaműtét gyakorisága és
 a fül-orr-gégészeti ágyszám összefüggése
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Maga a paciens szó is elgondolkoztató: eredeti jelentése „türelemest” jelent, amit csak egy 
lépés választ el a „belenyugvótól”. Fogyasztásunk általában komparatív elemzéseken 
alapul. Az információs aszimmetria valójában az élet legtöbb területén fennáll, hiszen 
amennyire nem tudjuk megítélni azt, hogy szükséges-e az epeműtét, vagy diétával is 
helyrehozható lenne a probléma, a legtöbb ember ugyanúgy nem tudja megítélni azt, hogy 
nem egyenletesen járó motorú autójában a komplett mikroelektronikát cserélni kell-e az 
elektromos injektor jobb működéséhez, vagy elég lenne a gyertyát megtisztítani. A 
szervizben mégis működik valami kontroll-mechanizmus bennünk, ha soknak találjuk az 
ajánlatot „második szakvéleményt kérünk”, azaz más szervizbe is elvisszük az autót. Az 



E g é s z s é g  ( ? )  G a z d a s á g  ( ? )  

 

Kincses Gyula –27– Egészség (?) – Gazdaság (?) 

egészségügyben ez nem így van, a második szakvélemény kérése alapvetően kínos a 
betegnek, hiszen orvosa ezt bizalomvesztésnek élné meg, amit a beteg nem legtöbb 
esetben nem kockáztat meg.  
Ez azonban nemcsak a betegek kiszolgáltatottságából fakad, hanem abból az alapvető 
tényből, hogy az orvosi tevékenység nem tipikus szolgáltatás. Az eredményességben a 
nyújtott szolgáltatással egyenértékű szerepe van a nem meghatározható tényezőknek, a 
bizalomnak, a gyógyulásba vetett hitnek. (Elég arra gondolnunk, hogy az elmúlt évek nagy 
történetei (Bánfi hajszesz, Celladam, a Béres csepp, mint daganat ellenes szer) csak addig 
hatottak, amíg legendák, mítoszok voltak, termékként, hit nélkül már hatástalannak 
bizonyultak.  

Ezért a beteg magatartása sohasem fog tipikus és racionális fogyasztói magatartássá 
alakulni, mert a gyógyítás lényegéhez hozzátartozik az orvos-beteg bizalmi viszony, 
ami leszűkíti a beteg racionális döntéseit. Ez az ambivalencia (a technológiai fegyelem 
pontosodása és az irracionális, emocionális elemek továbbélése) egyébként a szakma, az 
orvostudomány kettős gyökeréből fakad, és várhatóan tartósan fennmarad. Az orvosi 
mesterség két őse a Sámán és a borbély. A sámán a test és lélek gyógyulásának 
misztikus, irracionális de holisztikus elemeit kiegészítve a népi gyógyászat tapasztalataival 
alapvetően kultikus gyógyítást végzett, a borbély pedig mint becsületes mesterember, a céh szabályai 
szerint működött. A borbélymesterség az, ami tökéletesen szabványosítható, a korszerű 
fogyasztóvédelem eszközeivel számonkérhető, ellenőrizhető. A sámáni tevékenység soha 
sem lesz ISO alapú, mindig megmarad benne valami misztikum és irracionalitás, és ebből 
fakadóan aszimmetria is. Ez az az elem, ami miatt soha nem fog a gyógyítás a 
szolgáltatási szektor általános szabályai szerint alakulni, ezért nem lesz soha 
kizárólagos az egészségügyben a tele-shopping, a távkonzílium, a telemedicina és a bete-
gek számára készített szakértői rendszerek segítségével racionalizált / objektivizált 
medicina. Amíg a gyógyulásnak része az orvosba vetett hit, addig az egészségügyi 
fogyasztás sem lesz soha tipikus vásárlói magatartás, és az aszimmetria az eladó- fogyasztó 
között fennmarad. 

A kínálat korlátlan kielégíthetőségének van mégegy oka: az egészségügyi szolgáltatások 
jellemző (és szükséges) módon általában térítésmentesen, illetve minimális térítés fejében 
vehetők igénybe. Ezért a beteg fogyasztása nem költségérzékeny, így a beteg – a 
fogyasztó – „partner” a szolgáltatást nyújtók teljesítmény-gerjesztésében.  

A kínálat meghatározó voltát alátámasztó elméleti levezetést tökéletesen igazolja a magyar 
gyakorlat: a 18 év alatti gyermekek mandulaműtétének gyakorisága igen erős összefüggést 
mutat a területen található fül-orr-gégészeti ágyak számával. (A feldolgozásnál 
természetesen nem a műtét helyét, hanem a műtéten átesett lakosok lakhelyét vettük 
alapul.) A mandulaműtét azért tekinthető jó példának, mert ebben az esetben a procedúra 
kellemetlensége és fájdalmassága miatt nem merülhet fel az ingyenességből fakadó 
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lakossági nyomás, itt a meghatározó egyértelműen a szakmai gyakorlat egyenetlensége és 
az ellátók kínálati befolyásoló-képessége. 

A fentiek értelmében a piaci szabályok teljes liberalizálása az egészségügyben jelentős 
költségnövekedést okoz. Tudni kell azt is, hogy a polipragmázia nem veszélytelen, és a 
„több gyógyítás = több egészség” tétel a szükségletet meghaladó mértékben egyértelműen nem 
igaz, a szolgáltatók által gerjesztett szolgáltatások nem csak drágítják a rendszert, de az 
egészségi állapotra kifejtett hatásuk is igen kétséges. 

A másik lényeges megjegyzés, hogy a piaci szabályozás alapvetően másra való, azaz más 
célrendszer esetében hatékony. A kereslet kínálatszabályzó szerepe piaci viszonyok 
között érvényesül, és a fizetőképes kereslet optimális kielégítését célozza, az 
egészségügyben pedig nem fizetőképes keresletet kell kielégíteni, hanem 
közszolgáltatást kell nyújtani.  

Az egészségügyi fogyasztás specifikumai 

az egészségügyi szükséglet jellege 

Az egészségpolitika egyik kedvelt közhelye a szükséglet-alapú tervezés igényének 
hangoztatása. Ez alap és irányelvként feltétlenül érvényesítendő, de tudnunk kell azt, hogy 
a szükséglet még definíció szinten is igen nehezen meghatározható. Éppen ezért fontos 
definíciós probléma a szükséglet, az igény és kereslet közötti különbségtétel. 

A szükséglet a populáció egészségi állapotból következő egészségügyi rendszeren 
keresztül adandó releváns és szükséges válaszok összessége.  

A szükséglet-alapú tervezés problémáját három tényező okozza: 
• maga a szükséglet nem objektív, hanem kultúrafüggő, 
• a szükséglet nem ismerhető meg pontosan (még adott keretek között sem), 
• napi (technikai vagy politikai) problémaként nem a szükséglet, hanem az igény, 

vagy kereslet kielégíthetősége jelentkezik. 

A szükséglet meghatározói: 

• a lakosság egészségi állapota, 
• a társadalmi minták, 
• az egészségügyi ellátórendszer szakmai-technikai változása (orvostudomány-, 

orvos-technika fejlődése), 
• a fizetőképesség, illetve vertikális esélyegyenlőség változása. 
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A szükségletet elvben, mint az egészségi állapot derivátumát, illetve az abból következő 
tényezőt szokás értelmezni. Problémát az jelent, hogy az egészségi állapotnak, illetve a 
szükségletet előidéző állapotnak, a betegségnek nincsenek kortól, társadalomtól, országtól 
független objektív paraméterei. Ha még azt a durva egyszerűsítést el is fogadnánk, hogy 
„az egészség = betegségek hiánya”, akkor sem jutottunk objektíven meghatározható ki-
indulási ponthoz, mert a betegség fogalma egyrészt az orvos-tudomány fejlettségétől, 
másrészt a társadalmi mintáktól függ. Ahhoz, hogy az egészségi állapot bizonyos változása 
betegségként jelenjen meg, a tudomány fejlődésére van szükség, a betegséget előbb fel kell 
fedezni. A betegség munkadefiníciójaként ezért „a konvencionális standardoktól való felismerhető 
negatív eltérés” munkadefiníciót kell elfogadnunk. Nem voltak autóimmun megbetegedések pl. a 
klinikai immunológia fejlődése előtt, de ugyanígy technikafüggő egy csomó genetikai 
defektus, vagy anyagcsere megbetegedés is. Ugyanakkor az észlelt állapotok sem minden 
korban egyformán ítéltetnek meg: egyes jódszegény vidéken a strúma nem a betegség 
jeleként, hanem az elvárt női bájok megnyilvánulásaként kezeltetett, vagy a fogazat állása 
is kultúrafüggően jelentkezik kezelendő tünetként (a fogszabályozás, mint orvosi eljárás 
erősen kultúra és divatfüggő). Az Amerikai Egyesült Államokban legalább 100-szor olyan 
gyakori a pszichiáter igénybevétele, mint Magyarországon. Ez nem az amerikai nemzet 
mentális, pszichés leértékelését jelenti, hanem csupán azt, hogy az amerikai kultúra jobban 
elfogadja – sőt bizonyos körökben státusz-szimbólumként követeli – a pszichiáter 
igénybevételét. 
Bár a fizetőképesség alapvetően abban játszik szerepet, hogy az igény menyire tárgyi-
asulhat, azaz lesz-e belőle kereslet, de a fizetőképesség általános szintje megszabja a 
társadalmi elvárásokat, azaz visszahat magára a szükségletre is.  
A szükséglettel ellentétben az igény nem az egészségi állapot objektivizálásából fakadó 
konzekvenciák összessége, hanem a populáció tagjainak az egészségügyi ellátással 
kapcsolatos elvárás-tömege, amely részint a felismert szükséglet-tömegtől függ, más-
részt a szolgáltatók által indukált. Ezek szerint a valós szükségletnek csak egy része 
jelenik meg igényként, és ugyanakkor nem valós (az ellátók által generált) 
szükségletek viszont igényként jelennek meg. 

az egészségügyi fogyasztás jellege 
Az egészségügyben nem csak a kereslet-vezérelt kínálat szabályozó mechanizmusa nem 
működik, de önmagában az egészségügy fogyasztás is bír pár olyan specifikummal, melyek 
társadalom-politikai hatása nem hagyható figyelmen kívül.  
A fogyasztás mértékét – attól függetlenül, hogy milyen áruról beszélünk – általában az 
alábbiak határozzák meg: 

♦ a szükséglet jellege 
─ a szükséglet alapvető volta 
─ a kielégítés halaszhatósága 
─ a szükséglet mértékének objektivizálhatósága 
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♦ 

♦ 

 

a termék hasznossága  
─ a termék használati értéke 
─ a termék helyettesíthetősége 
─ a termék globális hozzáférhetősége, eszmei értéke 
a termék elérhetősége 
─ az áru ára 
─ a fizetőképes kereslet mértéke 
─ az áru fizikai hozzáférhetősége 

Elsősorban az első két tényező határozza meg a fogyasztás egyik alapvető jellemzőjét, az 
ár-rugalmasságot. A piac teoretikus modelljében az ár emelését a fogyasztás arányos 
csökkenése követi. Ebben az esetben az árrugalmassági koefficiens 1.0, és az áru 
fogyasztásával kapcsolatos össz-kiadás nem változik. Ha az árnövekedés következménye a 
fogyasztás kisebb mértékű visszaesése, akkor a fogyasztás ár-rugalmatlan, míg ha az 
áremelkedést a fogyasztásnak az áremelésnél nagyobb mértékű visszaesése követi, akkor a 
fogyasztás ár-rugalmas. Az első esetben nő, a második esetben csökken az áru 
fogyasztásával kapcsolatos össz-kiadás. 

Az árrugalmasság általában fordítottan arányos a szükséglet alapvető voltával, a 
termék hasznosságával, és egyenesen arányos az áru helyettesíthetőségével. Azok 
a termékek, melyek fogyasztása tartósan nem halasztható – kenyér, fájdalomcsillapító, 
stb. – általában ár-rugalmatlanabbak. 

Az ár-rugalmasság kérdése az egészségügyben 

A fenti megközelítés értelmében az egészségügyi szükséglet alapvető, de nem 
mindig halaszthatatlan, mással nem, vagy csak kismértékben helyettesíthető
szükséglet. Ennek megfelelően az egészségügyi szolgáltatások iránti kereslet 
jellemzően alacsony ár-rugalmasságú. Az ár-rugalmatlanságot fokozza az elmúlt fél 
évszázadnak azon tendenciája, amely a gyógyítás kizárólagos színtereként az egészségügyi 
ellátást jelölte ki. Ezzel (elsősorban térségünkben) megszűntek vagy erősen visszaszorultak 
azok az alternatív gyógymódok, életmód-terápiák, amelyek részben helyettesíthetővé 
teszik az egészségügy szükségletre adott hivatalos válaszokat. Ez fokozza az egészségügyi 
kiadások ár-rugalmatlanságát. 
Az árrugalmasság megítélésénél ismernünk kell azt, hogy milyen a lakosság értékrendjében 
az egészség és az egészségügyi ellátás helye, szerepe. A térségben az egészség kevésbé 
szerepel az alapvető értékek között, mert a korábbi években sem ára, sem használati 
értéke, sem jövedelemtermelő képessége nem volt jelentős. Az összenyomott jövedelmi 
viszonyok és a széleskörű szociális gondoskodás miatt az egészségi állapot kevésbé 
befolyásolta a személyes jövedelemtermelő képességet és az életminőséget. A CEE 
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országokban az utóbbi években végbement polarizációs folyamat miatt a lakosság egy 
szegmensében (kiemelkedő jövedelmi viszonyok, tulajdonosi és manager réteg) az 
egészség konkrét értékké vált, míg a szegényebb, leszakadt rétegek életesélye tovább 
romlott.  

Ennek megfelelően csak elméleti-közgazdasági szempontból indokolt az egészségügyi 
fogyasztás árrugalmasságáról általában, makroszinten beszélni. A társadalmi hatások 
megítélésénél külön kell választani az egyes társadalmi csoportok ár-reakcióját, 
mert az egészségügyi fogyasztás e tekintetben nem kezelhető egységesen. A 
közgazdaságtanban ismert az a tétel, hogy egy fogyasztás ár-rugalmassága nemcsak az áru 
jellegétől, hanem a fogyasztó jövedelempozíciójától is függ. A gazdaságilag aktív lakosság 
fogyasztása ár-rugalmatlanná vált, míg a szegény és leszakadó rétegek fogyasztása 
kifejezetten ár-rugalmas. Ismerve azt a másik összefüggést, hogy az egészségügyi 
szükséglet és a személyes jövedelempozíció fordítottan arányos, pont a valóban 
rászorultak esetében nő az árrugalmasság, azaz jelentős mértékű magánfinanszírozás 
bevezetése egyszerre emeli meg az egészségügyi összköltséget és rekeszti ki a szegényeket az ellátásból. 

A magánfinanszírozás arányának növelése növeli az összköltséget, ronthatja a 
populációs szintű egészségi állapotot. 

Az ötödik tételmondat megértéséhez szükséges ismertetnünk három megállapítást: 
• A magánfinanszírozás nagysága –ellentétben a közfinanszírozással– a beteg egyén 

szintjén mindig szükségletarányos. 
• Az egészségügyi szolgáltatások iránti szükséglet és a személyes jövedelempozíció 

fordítottan arányos. 
• A közfinanszírozás esetében a szolgáltatást vásárló van előnyben, ezért az árak 

alacsonyabbak, a magánfinanszírozás esetében az ellátottak a kiszolgáltatottak, a 
szolgáltatók pozíciója a jobb, ezért az árak magasabbak. 

A fenti tételmondatok ellenére a magánfinanszírozás részarány-növekedésének hatásairól 
hiba lenne ilyen differenciálatlan általánosításban beszélni. Hatásaiban éles különbséget kell tenni 
aszerint, hogy a magánfinanszírozás aránya hogyan, és milyen területen növekszik. 
Alapvető különbség, hogy a magánfinanszírozás a közfinanszírozás rovására 
növekszik, vagy fakultatív többlet kiadásként jelentkezik. Ha a magánfinanszírozás 
változatlan összköltség mellett, a közkiadások rovására növekszik, az csak úgy valósítható 
meg, ha a magánfinanszírozás (részben vagy egészben) az orvosi szolgáltatások mind 
nagyobb területére tör be, azaz a betegeknek igénybevétel- arányosan kell fizetni az 
ellátásért. Ez kockáztatja a populációs szintű egészségi állapotot, mert az igazán 
rászorultak kénytelenek igénybevétel-arányosan nagyobb összeget fizetni az ellátásukért, 
amire nem mindenki képes, azaz jelentős tömegek maradnak ellátás nélkül. Az ellátási 
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igény és az életkor összefüggése jól érzékelteti a magánfinanszírozás korlátait, hiszen a 
magas ellátási igény nem a gazdaságilag aktív életszakaszra esik. 

Ha a magánfinanszírozás 
aránya nem a közkiadá-
sok rovására (azt helyettesí-
tendő) növekszik, hanem 
többletforrásként jelent-
kezik, akkor az hatásai-
ban pozitív. Javítja az 
egészségügy finanszírozási 
pozícióját, megteremti a 
differenciált igények diffe-
renciált kielégíthetőségét, 
anélkül, hogy rontaná a 
magánfinanszírozásra kép-
telenek hozzáférési esé-
lyét. 

A fentiekből következik, 
hogy ha egy egészségügyi rendszerben nő a magánfinanszírozás aránya, akkor nő a magasabb árszín-
vonalú szolgáltatások aránya, tehát nő az összköltség. Ha egy országban csökkentik a közfinan-
szírozás mértékét, az egy kritikus szint felett a közfinanszírozásban paradox hatást válthat 
ki: a magánfinanszírozás arányának növekedésével nem csökkennek a közfinanszírozás kiadásai, mert 
a közfinanszírozó magasabb árszínvonalú piacon kénytelen vásárolni. Ezért a magánfinanszírozás 
további növelésének nem az lesz a hatása, hogy kevesebb szolgáltatásért kevesebbet fizet 
az állam, hanem hogy kevesebb szolgáltatást kap a pénzéért.  

Dr. Kincses Gyula

A közkiadások arányának és az elvesze
életéveknek az alakulása
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A szolgáltatói és a vásárlói oldal privatizálásának hatásai 

A szolgáltatói oldal privatizálása javíthatja az ellátás minőségét, hatékonyságát, a növeli az 
összköltségeket, ronthatja a populációs szintű egészségi állapotot. 
Az egészségügyben a privatizáció szerepéről a szakemberek között igen éles vita zajlik. 
Mára már kikristályosodni látszik az az álláspont, hogy a privatizáció szerepe nem ítélhető 
meg egységesen, más hatása van a privatizációnak a szolgáltatói és a vásárlói oldalon. 

A szolgáltatók esetében a privatizáció lehet jó hatású. Versenyhelyzetet teremt az 
ellátók között, javíthatja az ellátás minőségét, az érdekeltségi rendszerek jobb 
érvényesülése miatt javíthatja az ellátók hatékonyságát, növelheti a lakossági 
elégedettséget. A privatizáció csupán egyik fontos, de nem kizárólagos eszköze az ellátás 
minőségének fejlesztése szempontjából amúgy kívánatos versenynek. 
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A vásárlói oldal privatizációja alatt jellemzően a forprofit magánbiztosítások2 

                                                     

térhódítását értik. Az üzleti (forprofit) biztosításokat három alapvető dolog jellemzi: a 
biztosítás díja kockázatarányos, a szolgáltatás befizetés-arányos, és a biztosítók 
kockázat szerint szelektálhatnak az ügyfelek között. Az üzleti biztosítások térnyerése 
általában drágítja a rendszert, és nagyban rontja az equityt, ezzel –azonos források 
mellett– veszélyezteti a populációs szintű egészségi állapotot. Az üzleti biztosítások 
hatását jól példázta az 1998 őszi árvíz: az árvíz-sújtotta területek jó részén a lakosoknak 
nem volt biztosítása, mert mint magas kockázatú csoportot a biztosítók az 
árvízveszélyes területeket kizárták a biztosításból. Maradt a hajléktalanság, vagy 
állami (önkormányzati) szerepvállalás kényszere. Ez a fajta kockázatkezelés a lakosság 
egészségi állapota és jövedelmi helyzete alapján az egészségügyben megengedhetetlen. 

A magyar egészségügy alulfinanszírozottságának kérdései 

A magyar egészségügy alul-finanszírozottságáról folyamatos vita zajlik. Az egészségügyi 
kiadások általános növekedését senki nem vitatja, de abban már folyamatos vita zajlik, 
hogy a magyar egészségügy alulfinanszírozott-e. A vita a takaró allokációs problémájára 
egyszerűsödik: a kérdés az, hogy valóban kicsi-e a takaró, vagy éppen keresztben 
van? A PM és egyes ismert közgazdászok hajlanak arra az általánosításra, hogy a magyar 
ellátórendszer torz struktúrája és működésének szabályozatlansága (pazarlása) miatt nem 
az egészségügyi kiadások mértéke az alacsony, hanem a források felhasználásának 
hatékonysága rossz, azaz a magyar egészségügy nem alulfinanszírozott, hanem pazarló és 
nem gazdálkodik megfelelően a forrásokkal. 

A korrekt válasz érdekében külön kell választani a két kérdést: alulfinanszírozott-e a 
magyar egészségügy, és milyen a hatékonysága? 

Az első kérdésre is többféle válasz születik. Az egyik megközelítés-csoport a nemzetközi 
összehasonlításokból indul ki; és ebből mindenki levonhatja a számára szimpatikus 
következtetést, hiszen az egy főre jutó egészségügyi kiadást USD-be átszámítva 
nemzetközi viszonylatban igen alacsony értéket kapunk, (vásárlóerő paritáson ez már 
lényegesen magasabb!), a GDP%-ban az egészségügyi kiadások aránya az európai átlaghoz 
képest már csak kissé alulfinanszírozott, míg ha megnézzük, hogy a hasonló GDP-jű 
ország-csoportban mennyi az egészségügyi kiadások részesedése, akkor a magyar érték 
akár magasnak is tekinthető. (Ismert az az összefüggés, hogy az egészségügyi kiadások 
részaránya általában együtt nő a GDP-vel.) A másik megközelítés a szükségletekhez 
kívánja hasonlítani a forrásokat, itt is ellentétes válaszok adhatók aszerint, hogy hogyan 
definiáljuk a szükségletet.  

 
2 Különbséget kell tenni az üzleti biztosítók és üzleti biztosítások között. Az egészségbiztosítás 
tekintetében nem a tulajdonforma (állami, nonprofit, forprofit) a meghatározó, hanem az, hogy a 
biztosítás a társadalombiztosítás, vagy üzleti biztosítás elvén működik. 
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Az alulfinanszírozottsággal kapcsolatban a reális kérdés az alábbiak szerint teendő fel: a 
jelenleg működő ellátó-rendszer kötelező működési költsége (a KJT által 
meghatározott – és nem a méltó – bérek, rezsiköltségek, kötelező pótlékok, a gyógyítás 
elfogadott szakmai szabályainak és gyakorlatának megfelelő változó költségek, a szakmai 
fejlődés követését lehetővé tevő eszközpótlás, fejlesztés, stb.) benne van-e évről évre a 
költségvetésben? A válasz nehezen lehet más, mint hogy nincs benne. Bár az 
egészségügyben a költségeknek csak egy része emelkedett az inflációt meghaladó mér-
tékben, de az ágazat fajlagos inflációja a ’90-es évek első felében bizonyítottan és tartósan 
meghaladta a fogyasztói árszínvonal emelkedését, és ugyan a bérszínvonal valóban nem 
növelte az inflációt, de a struktúra, a létszám is növekedett az elmúlt évek alatt, tehát a 
bérköltségek is folyamatosan növekedtek. A források 1992 óta bizonyosan nem tartottak 
lépést ezzel a költség-növekedéssel. 

Ha mindez így igaz, akkor fel kell tennünk a kérdést: akkor miért is működik a magyar 
egészségügy, hiszen a folyamatos üzem kényszere miatt „a vasárnap zárva tartunk” itt nem 
reális válasz. A válasz egyértelmű: a rendszer belső tartalékai miatt. Az eddigi 
reformfolyamatok feltárták a rendszer belső tartalékait, nagyban nőtt a rendszer makro- és 
mikro-szintű hatékonysága. Minden konfliktusa ellenére a kórházvezetés management-té 
alakult, a HBCs rendszer hatására – mint azt a rendszer hibái bizonyítják a legjobban – 
megjelent a költségérzékenység a kórházakban, elkezdtek gazdálkodni, néha ennek 
vadhajtásaival együtt.  

Az alulfinanszírozottság jól látszik az intézményrendszer állapotán is. A tartalékok felélése 
egyúttal a szükséges beruházások, felújítások elmaradását is okozta. Ha összehasonlítjuk 
az egészségügyet, mint szolgáltatói ágazatot azzal, hogy az elmúlt 10 évben más 
szolgáltatói ágak (pl.: bankok, étterem és áruházláncok) milyen fejlődésen mentek 
keresztül, mennyit változott küllemük, a szolgáltatások körülményei és a bennük dolgozók 
jövedelme, akkor ismét azt kell mondanunk, hogy a forráshiány nagyonis tetten érhető a 
rendszerben. Az egészségügyi rendszer belső feszültségei mára ismét kiéleződtek, az 
általános elégedetlenség, a kórházcsődök kapcsán világossá válik, hogy az eddig megtett 
reformlépések kapcsán elért tartalék-feltárások kimerülőben vannak, az egészségügy –
 újabb reformértékű változások nélkül – ismét folyamatos konfliktusok forrásává fog 
válni. A forráshiány gondjai napjainkban a management szintjéről leszivárogtak a 
gyógyítás napi gyakorlatába. Az utóbbi idők történései világosan mutatják azt is, hogy a pénzügyi 
tartalékoknál nagyobb tőke, az egészségügyi dolgozók morális tőkéje, áldozatvállalása, 
szakmaszeretete is kimerülőben van. Szintén látni kell azt is, hogy a működőképesség 
megőrzése nemcsak a belső források feltárása révén történt meg, hanem ennek terhei 
részben a lakosságra hárultak. A gazdálkodás kényszere egyes kórházakban erkölcsileg is 
erodálta az ellátás színvonalát, egyre általánosabb a gyógyszerek behozatala, illetve egyes 
ápolási szolgáltatások informális megfizettetése. Mindez erősen rontja az ellátás társadalmi 
megítélését. 
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Ebben a helyzetben nem a forráshiány megkérdőjelezése, hanem lehetőség szerinti 
megoldása az egyetlen megfelelő megoldás. A rendszer alulfinanszírozottságával, az 
alulfinanszírozás hatásaival igenis szembe kell nézni. A konfliktusok oldhatósága 
érdekében a konzekvenciákat le kell vonni, akkor is, ha ez nem csupán a forrásbővítés 
igényét, hanem a struktúraváltás kényszerét, a szakmai szabályozás konzekvens 
érvényesítését is jelenti. A források és a struktúra forrásigénye közötti 
egyenlőtlenségnek két megoldása van: a forrásnövelés, és a struktúra racionalizálása. 
Magyarországon mindkét megoldást igénybe kell venni. 

Az ellátórendszer hatékonysága 

A másik kérdéscsoport a magyar egészségügy pazarló voltával, a rendszer hatékonyságával 
függ össze. Ha azt nézzük, hogy 300 USD/fő körüli összegből milyen mennyiségű és 
orvos-szakmai tartalmú szolgáltatás-tömeget állít elő a magyar egészségügy, akkor a 
rendszer hatékonyságával igen elégedettek lehetünk. Ez egy output orientált megközelítés, 
és ebben a technikai értelemben igen jó a rendszer hatékonysága. Ha azonban az output 
helyett a rendszer outcome-ját vizsgáljuk, az eredmény sokkal problematikusabb, hiszen 
nem csak a populációs szintű egészségi állapot rossz, hanem magas a megelőzhető és az 
elkerülhető halálozások száma is, ami már az ellátórendszer hatékonysági és minőségi 
problémáit is felveti. 

A hatékonyság kérdését nem lehet általában, összevontan vizsgálni. Éles különbséget 
kell tenni a felhasználói hatékonyság és az allokációs hatékonyság között. A 
felhasználói hatékonyságon alapvetően a technikai hatékonyságot értjük, és ez azt 
vizsgálja, hogy a szolgáltató (a finanszírozott) milyen hatékonysággal (milyen minőségben, 
milyen egység-költséggel) állítja elő a szolgáltatást. E tekintetben a magyar egészségügy a 
meglevő pazarlások, indikációs egyenetlenségek, eltérő szakmai gyakorlat ellenére 
alapvetően jó hatásfokú. Ennek a magas hatékonyságnak a forrása elsősorban a magasan 
képzett, olcsó munkaerő. 

Ha a hatékonyság másik fajtáját, az allokációs hatékonyságot vizsgáljuk, akkor sokkal 
kedvezőtlenebb a kép. Az allokációs hatékonyság nem a szolgáltatást nyújtók 
hatékonyságát vizsgálja, hanem azt, hogy az adott forrást a finanszírozó mire költi, azaz 
milyen összetételű szolgáltatást vásárol, milyen célú, funkciójú struktúrát finanszíroz. Az 
allokációs hatékonyság kérdéskörébe tartozik például az, hogy az egészségpolitika a pénzt 
a prevencióra, életmód-támogatásra, vagy a sürgősség fejlesztésére költi, vagy hogy a 
lehetséges forrásbővítést az alapellátás, a járóbeteg-szakellátás, vagy a kórházak kapják.  

Az allokációs problémák két szinten jelentkeznek: megfelelő-e az arány a megelőzés, a 
gyógyítás és a rehabilitáció forrásai között, illetve milyen magának az ellátó-szervezetnek a 
struktúrája, milyen az ellátórendszeren belüli forrásmegosztás. 
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Az allokációs hatékonyság alapvetően összefügg a struktúrával, illetve annak változásával. 
A magyar egészségügyben mind az ellátórendszer, mind az igénybevétel struktúrája 
igen torz, az ellátások zöme indokolatlanul magas szakmai és költségszintű ellátóhelyeken 
történik.  

Az 1988 óta zajló re-
formok folyamatosan 
hangoztatott alapelve az 
ellátások zömének a 
szakmailag még meg-
felelő, legalacsonyabb 
költségszintű ellátó-
helyek felé tolása. Ez 
nem történt meg, az ellá-
tások jellemző többsége 
ma is indokolatlanul ma-
gas szinten történik. A 
fekvőbeteg-ellátás kapacitá-
sa ugyan némileg csök-
kent, de az output fo-
lyamatosan nőtt, a járó-
beteg-szakellátás igény-

bevétele még dinamikusabb növekedést mutat. Az alapellátás igénybevétele a háziorvosi 
rendszer bevezetésekor ugyan átmenetileg nőtt, de a rendszer elbizonytalanításával ez 
megszűnt, forgalmuk, aktivitásuk ismét visszaesett. E jelenséggel, illetve a megoldás 
lehetőségeivel a 2. számú melléklet foglalkozik részletesebben. 

Dr. Kincses Gyula
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Lényeges megállapítás, hogy a tevékenység-shiftinget nem csak az ellátórendszeren belül 
kell végrehajtani. Az egészségi állapot problémái Magyarországon a szocializmus 
beidegződései miatt még ma is túlzottan medikalizáltak, azaz a gyógyítás színtere 
(majdnem) kizárólag az ellátórendszer. A „teljes körű, magaszínvonalú, ingyenes” ellátás 
ígérete kinevelte az emberekből az öngyógyítás, önellátás, önsegítés, öngondoskodás 
képességét. Az ellátórendszer hatékonyságának javítása csak akkor képzelhető el, 
ha a gyógyítási tevékenységek tömege a paramedikális irányba is kiszélesedik, 
azaz a gyógyászati ellátások, a természet-gyógyászat és a laikus ellátás is 
megerősödik, tehermentesítve ezzel a túlterhelt ellátórendszert. A laikus szint szerepe 
elsősorban az egészségkultúra, a személyi higiéné, az elsősegélynyújtás és az ápolás területén lehet jelentős. 

Az allokációs hatékonyság más dimenzióban is felvethető. Az allokációs hatékonyság 
alapkérdése: jó célra használjuk-e a forrásokat. Itt nemcsak a területi elosztás, illetve az 
egyes „kasszák” közötti arány-meghatározásról lehet szó. Az allokációs hatékonyság célja 
a rendelkezésre álló forrásokból a maximális egészség-nyereség elérése. Ez olyan 
területeket is érint, ahol a társadalompolitikai, politikai és etikai szempontok is komolyan 
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hatnak. A két komoly, és nem könnyen meghatározható kérdés: hogyan osztjuk meg a 
forrásokat az eltérő típusú egészség-nyereséget okozó kezelések (és ezzel az eltérő jellegű) 
betegségek között, és hogyan osztjuk meg a forrásokat az egyes életszakaszok 
között. A tisztán közgazdasági megközelítés ezekben a kérdésekben nem engedhető meg, 
mert ezen az alapon az idős emberek kezelését kvázi el kellene utasítani, hiszen igen 
magas költséggel, relatíve kevés megnyert életév az eredmény. Ez a megközelítés 
globálisan nem elfogadható, de egyes – közfinanszírozás terhére nyújtott – erőforrás-
hiányos, drága ellátások esetében, ahol a rászorult betegeknek eleve csak egy része juthat 
hozzá az ellátáshoz (pl.: szervátültetés), már felmerülhetnek ilyen szempontok is.  

Érdekeltség és allokáció, a költség-érzékenység érvényesítésének lehetőségei 

A magyar egészségügy forráshiányos állapotában az egészségpolitika alapvető célja és 
feladata az ellátások költséghatékonyságának biztosítása. A költséghatékonyság egyik 
fontos tényezője a költségérzékenység megjelenítése. Az egészségpolitika számára 
fontos tétel, hogy a beteg költségérzékenységének érvényesítése a személyes jövedelemi 
helyzethez köti az egészségügyi ellátások igénybevehetőségét, így pont az igazán 
rászorultakat zárná ki az ellátásból, ezért a co-payment széleskörű alkalmazása nem megengedhető. 
Az elmúlt években bevezetett normatív finanszírozás javította az alapellátás és a 
fekvőbeteg-ellátás költségérzékenységét, de csak saját tevékenységi körük vonatkozásában. 
Az egészségügyi intézmények a költségek tekintetében két nagy csoportra oszthatók. Az egyik 

csoport alapvetően 
„költségfogyasztó”, azaz 
önmagában saját maga 
működtetése a költség-
igényes, és tevékenysége nincs 
komoly költséghatással az 
egészségügy más szeg-
mensére. Tipikusan ilyen 
az aktív fekvőbeteg – el-
látás. Az intézmények má-
sik csoportja „költség-
utalványozó”. Az ilyen 
típusú intézmények önma-
gukban nem nagy hánya-
dát fogyasztják az egész-
ségügyi költségeknek, de 
tevékenységük a „szolgál-

tatások utalványozásával” (beutalással az egészségügyi ellátás más szintjének 
igénybevételének kezdeményezése, gyógyszerár-támogatás rendelése, keresőképtelenség, 
rokkantság megállapítása) komoly költség-kihatással van az egészségbiztosítás 
költségvetésére. Az ellátórendszernek tipikusan ilyen szegmense a járóbeteg ellátás, azon 

Dr. Kincses Gyula

Az eü ellátórendszer által nyújtott és
utalványozott szolgáltatások

alapellátás
járóbeteg szakellátás
fekvőbeteg-ellátás
gyógyító egyéb
gyógyszer
gy.segédeszk.
táppénz

Az 1997-es OEP költségvetés alapján
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belül is a háziorvosi ellátás. Mint az ábrán is látható, az alapellátás viszonylag kis 
hányadát kapja a közvetlenül egészségügyi szolgáltatásnak tekinthető ellátások 
költségének. A természetbeni és a fontosabb – az alapellátás által is közvetlenül 
utalványozott – pénzbeli ellátások összegéből alig 10 %-ot tesz ki az alapellátás által saját 
maga felhasznált költség, míg az általa közvetlenül „utalványozható” költségek 
(szakellátások, gyógyszer-ártámogatás, táppénz stb.) a jelen rendszerben is ennek a 
többszörösére rúgnak. Az alapellátás jelenlegi finanszírozási rendszere nem inspirálja az 
alapellátást sem az utalványozás ésszerű kontrollálására, sem arra, hogy a más 
előirányzat (járóbeteg-szakellátás, fekvőbeteg-ellátás) kasszájába tervezett ellátásokat saját 
kompetenciájában oldja meg. Ez a helyzet tartósan ellene hat az egészségügyi reform egyik 
legfontosabb alapelvének, az ellátások lakosságközeli, költséghatékony szervezésének, az 
alapellátás szakmai szintjének emelésének.  

A fenti elvekre – az utalványozó típusú ellátók költségérzékenységének megjelenítésére – 
épít az angol Fund–holdig rendszer és az USA-ban terjedő Managed Care rendszer, 
valamint erre az elvre épülnek az egyelőre kísérleti jelleggel induló magyar ellátás-
gazdálkodási csoportok. A könyv lezárásakor a kísérletek kiértékelése még igen kezdeti 
szakaszban volt, de már látható, hogy az ellátás-szervező csoportok működése 
eredményes és rentábilis. Ami még nagyobb nyereség: a kísérlet kapcsán mind az ellátóknál, 
mind a finanszírozónál olyan változások indultak meg, amelyek hosszú távon is meghatározzák a 
szereplők szervezeti kultúráját, illetve hozzásegít a sokat emlegetett szolgáltatás-vásárlói szerep 
kialakításához. 
 
 

* * * 
 
 

Mindezek figyelembevételével megállapítható, hogy a magyar egészségügyben a 
felhasználói – szolgáltatói – technikai hatékonyság az elmúlt években sokat javult, de az 
allokációs hatékonyság nem sokat változott. Összegzésül meg kell állapítani, hogy output 
szinten a magyar egészségügy hatékonysága nemzetközi összehasonlításban igen 
jó, outcome szinten már lényegesen gyengébb. Az elégtelen outcome-ban elsősorban az 
ellátórendszeren kívüli okok játsszák a meghatározó szerepet (életmód, szociális egyenlőtlenségek, 
környezeti hatások), a rendszeren belüli problémák egyrészt a rossz allokációs hatékonyságból, másrészt 
a szakmai szabályozás egyenetlenségéből, definiálatlanságából fakadnak. 
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Az aktuális egészségügyi költségek természete 

Az egészségügyi költségek természetét lehet globálisan, alaptermészetében, és konkrétan a 
folyó kiadások szempontjából vizsgálni. A két megközelítés eredménye alapvető 
különbségeket mutat. Az egészségügyi költségek természete „általában” az egészségügyi 
közgazdaságtan speciális szabályai szerint alakulnak, és valamilyen globális összefüggés 
kimutatható a költségek és a szükségletek (változása) között. Ugyanakkor az aktuális 
egészségügyi költségek nem a szükséglettel, hanem a kapacitással arányosak. 

Bár az egészségügyi költségek hosszabb távon és globálisan a szükségletek (és igények) 
által determináltak, a konkrét (aktuális) egészségügyi kiadásokat alapvetően az 
egészségügyi szolgálat nagysága (költségigénye) szabja meg, azaz az aktuális 
egészségügyi költségek nem a szükséglettel, hanem a kapacitással arányosak. Az 
egészségügyi szükséglet –mint láttuk – absztrakt, nehezen definiálható, hiszen ez a társadalmi 
modellektől, kultúráktól és a tudomány fejlettségétől függ. Az ellátórendszer költségigénye 
viszont igen konkrét és nagyrészt fix költségekből áll: a béreket, a közüzemi számlákat, 
szállítókat ki kell fizetni, és ennek nemhogy a szükséglethez, de még az igénybevételhez 
sincs sok köze. A gyógyítás aktuális költségét (forrásigényét) alapvetően a fix költségek 
nagysága szabja meg, nem pedig a lakosság egészségi állapota.  

Ennek a tételnek az ismerete azért fontos, mert a magyar egészségügy krónikus 
forráshiánya, a folyamatos kórházcsődök oka nemcsak a ráfordítások alacsony szintjében 
keresendő, hanem az ok alapvetően a torz, kórház-centrikus struktúrában rejlik (lásd az 
allokációs hatékonyságnál leírtakat). Amíg az egészségügyi ellátórendszer struktúrája 
és az érdekeltségi rendszer nem alakul át úgy, hogy az ellátás tömege az 
alacsonyabb költségszintű ellátóhelyek (járóbeteg-ellátás, alapellátás) felé mozduljon 
el, addig az egészségügy forrásgondjai a folyamatos konszolidálás ellenére 
konzerválódnak.  

A struktúraváltás szükségességét minden elemző elismeri és hangoztatja. Kevésbé ismert 
azonban az a tétel, hogy a struktúraváltás kulcsa a humán-erőforrásmenedzsment. 
Amíg a rendszer nem teremti meg az orvosok mobilitását, a képzés korlátozását és a 
szakképzés tudatos irányítását, addig a szerkezetváltás csak jó szándékú óhaj marad. Jó 
példa erre az 1996-os „ágyszám-törvény”, ahol elvben korlátozták, 10 %-kal csökkentették 
az ágyak számát, de miután az orvos-létszám elosztása ezzel párhuzamosan semmit nem 
változott, azaz nem oldották meg az orvosok mobilitását a rendszerben, az ágyszám-
leépítés hatása elmaradt: mind az igénybevétel, mind a költségek változatlanok maradtak. 
 

Az egészségügyi kiadások aktuális szintjét a struktúrán kívül megszabja, illetve 
jelentősen befolyásolja maga az elosztási rendszer is: Anélkül, hogy a finanszírozási 
technikák hatásait itt is elemeznénk, meg kell állapítani, hogy a számlaszerű elszámoláson 
alapuló rendszerek gerjesztik legjobban a teljesítményt és a költségeket, az 
esetfinanszírozás ugyan költséghatékonyabb, de az esetszám növelésében teszi érdekelté 
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az ellátókat. Leginkább költség-hatékonynak a leosztott kereteken alapuló – eredmény és 
nem kimenet-orientált – „probléma-finanszírozás” tekinthető. 

Tudnunk kell azt is, hogy a finanszírozási technikák annyiban hasonlítanak a gyógyszerekhez, 
hogy csomó, nem kívánt mellékhatással is rendelkeznek. (Az „annak a gyógyszernek, aminek 
nincs mellékhatása, várhatóan hatása sincs” elv itt is érvényesül.) Nem lehet önmagukban 
minősíteni az egyes finanszírozási technikákat, az adott egészségpolitika, szakmapolitikai 
vagy gazdasági cél érdekében kell kiválasztani azt a technikát, (a hatások és mellékhatások 
elemzése után), amelytől a cél teljesülését leginkább várhatjuk. 
 
 

* * * 
 
 
Az egészségügy a gazdaság egyre jelentősebb szereplője és determinánsa, de mint piac, igen 
speciális piacként működik, és az általános közgazdasági alapelvek, –különösen a piac 
szabályozó és racionalizáló szerepe – csak igen áttételesen érvényesülnek. Ahogy az 
egészségügyi szakembereknek el kell fogadniuk a közgazdasági peremfeltételeket és 
racionalitásokat, úgy a közgazdászoknak is el kell fogadniuk, hogy az egészségügyi piac 
speciális, és nemcsak közgazdasági, hanem társadalompolitikai vonatkozásai is vannak. 
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A magyar egészségbiztosítási rendszer kérdései 
Az egészségbiztosítás kialakítása, majd átalakítása a rendszerváltozás folyamatos 
programja. Az egészségbiztosítással kapcsolatos elvárások ugyan különböző formában és 
különböző retorikával jelentek meg az elmúlt 10 év során, de valójában az eltérő 
megfogalmazások mögött ugyanaz a probléma húzódott meg: az ellátások 
finanszírozhatósága, az egészségbiztosítási alap egyensúlyának a biztosíthatósága. Érdemes 
tehát ennek eszközrendszerét áttekintenünk akkor, amikor az egészségbiztosítás 
átalakításának lehetőségeit vesszük számba. 

Az egészségbiztosítás pénzügyi egyensúlyteremtésének lehetséges eszközei: 

• Forrásnövelés. 
• Biztosítási rendszer átalakítása (a kiegészítő biztosítások becsatornázása). 
• Járulékbevétel növelése. 

• Járulékalap növelése. 
• Behajtás javítása. 

• Költségvetési támogatás növelése. 

• Kiadások csökkentése. 
• Az egészségbiztosítás „profiltisztítása”. 
• Az ellátási csomag és az igénybevételi rend pontosabb meghatározása. 
• Szolgáltatás-vásárlói szerep erősítése. 

• Szolgáltatások célszerűségének és költséghatékonyságának vizsgálata. 
• Szerződéskötés reformja. 
• Az ellenőrzés szigorítása. 

• A biztosító belső működési hatékonyságának javítása. 
 
Ezért az egészségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos feladatok nem egyszerűek, hiszen a 
feladat az, hogy hogyan lehet megteremteni az egészségbiztosítás tartós pénzügyi 
egyensúlyát úgy, hogy közben a lakosság egésze hozzájuthasson egy megfelelő 
színvonalú, a populációs szintű egészségi állapot javulását eredményező
egészségügyi ellátáshoz. 
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Az egészségbiztosítás átalakítása 

A fenti tételek gyakorlatilag kijelölik az egészségbiztosítás átalakításának 
szükségszerűségeit és lehetőségeit. Az első felteendő kérdés az, hogy egyáltalán szükség 
van-e az egészségbiztosítás átalakítására. Erre a kérdésre bevett, de egymásnak 
ellentmondó válaszok születtek. Az egyik sokat hangoztatott válasz, amely a több-
biztosítós rendszer előnyét a versenyben látja, az egészségügyi közgazdaság elméleti 
megfontolásai és a nyugdíjrendszer átalakításának gyakorlata alapján fenntartásokkal 
kezelendő. A probléma lényege: a verseny csak piaci körülmények között hozhat pozitív változásokat, 
a piaci körülmények feltétele a privatizáció, a forrásoldal privatizációja pedig mind a költségvonzat, mind 
a populációs megközelítés miatt nem kívánatos. A káros hatások megfelelő szabályozások, 
piackorlátozó ellen-intézkedések segítségével kivédhetők, de ugyanezek az intézkedések 
általában kivédik a versenyből fakadó előnyöket is, de nem védnek a bonyolultabb modell 
többletköltsége ellen. Az átalakítás ellenzői elsősorban egy működőképes rendszer 
szétesésétől és az ennek talaján kialakuló piaci modell populációs szintű 
következményeitől félnek. Az egybiztosítós modell átalakítása mellett valójában a 
forráshiány, a ma a hivatalos egészségügy mellett elcsorgó jelentős források 
becsatornázásának lehetősége és a differenciált igények legális kielégíthetősége szól. Az 
elmúlt évek tapasztalata bizonyította azt, hogy annak ellenére, hogy a lakosság (a valóban 
rászorultak) egy részére még a ma igen alacsony önrész (receptdíj) kifizetése is problémát 
okoz, jelentős források terelődnek az „egészségiparba”, a társadalombiztosítás által nem 
finanszírozott egészségügyi szolgáltatások felé, és a bizonytalan minőségű, nem 
ellenőrzött hatásosságú paramedikális szolgáltatások irányába. Szintén jelentős tömegű és 
nem szabályozottan az egészségügybe kerülő forrás a paraszolvencia, ahol mindkét 
irányban rendkívüli aránytalanságok tapasztalhatók az ár-érték tekintetében. Ezeket a 
forrásokat a kiegészítő biztosítások képesek megfelelő kontrollal az ellátórendszerbe 
kanalizálni, de az elmúlt évek gyakorlata azt is bizonyította, hogy a kiegészítő biztosítások 
rendszere a szűk mozgástér és a magas működési költség miatt életképtelen. Ebben a 
helyzetben az un. elismert pénztárak azok, melyek egyben kezelve az alap és kötelező biztosítást, 
lényeges többletköltség nélkül valóban képesek megteremteni a kiegészítő biztosítások lehetőségét. 

Miután a társadalombiztosítás átalakítása, a több-biztosítós modell kialakítása visszatérő 
kérdés az egészségügy átalakításában – függetlenül attól, hogy a közeljövőben milyen 
politikai döntések születnek – érdemes a társadalombiztosítás átalakításának 
lehetőségeivel, problémáival részletesebben is foglakozni. 

Az átalakítás reális és célszerű alapelvei 

Az ellátórendszer fejlődésének, a szolgáltatások színvonalának megélhető javításának 
igénye nélkülözhetetlenné teszi a biztosítási rendszer átalakítását, fejlesztését. Ugyanakkor 
a lakosság egészségi állapota, a leginkább rászorultak (idősek, kisgyermekesek) jövedelmi 
viszonyai nem teszik lehetővé a szolidaritás elvű társadalombiztosítás elvének és 
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gyakorlatának feladását. A kötelező társadalombiztosításban fent kell tartani a 
populációs szintű kockázatközösséget, azaz a kötelező biztosítás esetében (a 
törvényben megszabott egységes szolgáltatási csomag tekintetében) fent kell tartani a 
központi járulékgyűjtést, és az a jó megoldás, ha az egyes biztosítók – különböző 
korrekciókkal – taglétszámuk alapján kapják bevételüket. Ez a megoldás megvéd a jobb 
kockázatú kisközösségek „kimazsolázása” ellen. 

A biztosítási rendszer átalakításában alapelv, hogy nem szolgálhatja az ellátórendszer (és a 
biztosítási rendszer) kettészakadását, hanem a kiegészítő biztosítások az egységes 
ellátórendszer finanszírozási pozícióját javítják, ezzel hozzájárulnak az alapbiztosítás 
által nyújtott szolgáltatások színvonalának javításához. Ezt két módon lehet elérni: 
egyrészt lehetővé kell tenni, hogy az alap és a kiegészítő biztosításokat egyazon 
intézmények kezeljék (elvben nem kizárva ebből a forprofit biztosítókat sem), másrészt 
azt kell ösztönözni, hogy a kiegészítő szolgáltatásokat a közellátásban résztvevő
intézmények nyújtsák. Nem szabad megengedni, hogy a kétféle forrás (köz és 
magánfinanszírozás) egymástól elváljon, és két külön intézményrendszert finanszírozzon, 
tartson fenn. Ez az ellátás (és a társadalom) kettészakadását okozná, kialakulna egy 
közpénzből működő lerobbant szegényellátás és egy piaci alapon szerveződő
elitellátás, amely viszont nem minden esetben lesz képes a komolyabb szakmai 
problémák tömeges megoldására. 

 

 

 
A biztosítók közötti versenyt a szolgáltatások versenyeként, és nem árversenyként kell megteremteni. 
Lényeges, hogy a kötelező társadalombiztosítási szolgáltatásokat nyújtó biztosítók, un. 
elismert pénztárakként működhessenek, azaz együtt kezelhessék az alap- és a kiegészítő 
biztosításokat. Ennek megfelelően a biztosítók versenye várhatóan a kiegészítő 
csomagokban lesz élesebb. 
 
A biztosítás átalakításának legnehezebb kérdése az alap- és a kiegészítő biztosítások 
határának meghatározása. Könnyű, és közhelyszerű válasz, hogy az alap, vagy 
pontosabban az alapvető ellátások tartoznak az alapcsomagba, a többi, az a kiegészítő 
biztosítások területe. Ha az alapvető ellátásokat általában a kötelező társadalombiztosítás 
szempontjából vizsgáljuk, akkor azért nehéz a csomagot jól meghatározni, illetve 
szűkíteni, mert az igazán komoly kockázatok – folyamatos kezelés nélkül az élettel össze 
nem egyeztethető tartós krónikus betegségek (pl.: cukorbetegség), daganatos betegségek, 
többszörös sérülést okozó balesetek, stb. – természetszerűen nem vehetők ki az alapvető 
ellátási csomagból, ugyanakkor azt is nehéz lenne kimondani, hogy az alapbiztosításba 
pont a rendszeresen igénybe vett ellátások (háziorvos, alapszakrendelések, rutin kórházi 
kezelések) nem tartoznak bele. Ha pedig az alapbiztosításba mind a gyakran igénybevett, mind a 
nagykockázatú ellátások beletartoznak, akkor igen szűk marad a kiegészítő biztosítások mozgástere. 
Ennek megfelelően csak az a megoldás fogadható el, ha az alapbiztosításban benne 
van az összes egészségi állapot szempontjából fontos orvosi szolgáltatás, a 
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kiegészítő biztosítások pedig alapvetően az ellátás körülményeire, az igénybevétel 
módjára, illetve a protokolloktól a beteg kérése szerinti eltérések kielégítésére 
szerveződnek. Bár ez a mozgástér nem nagy (de mindenképpen 10 milliárdos 
nagyságrendű), így alkalmas a kiegészítő biztosítási piac beindulására, és ez a megoldás 
nem sérti az esélyegyenlőséget. Alapelv marad, hogy a beteg a pénzéért nem jobb 
egészséget, hanem jobb körülményt, több szabadságot, megtakarított időt 
vásárolhat. A biztosítási piac kialakulásának időszakában az elismert pénztár jelleg mellett 
jelentős lehet az „egészség célú megtakarítás” jellegű (medical saving account) 
öngondoskodási forma is, hiszen ebben a formában nincs szükség nagy létszámra a 
kockázatok kiegyenlítődéséhez és viszonylag alacsony a működési költség. 

 

 
A másik hasonlóan problematikus kérdés a nagyjövedelműek kötelező bent-
tartásának, vagy kiengedésének a kérdése. A társadalombiztosítás hagyományai 
szerint magas jövedelműek vagy kívül vannak a rendszeren, vagy saját akaratukból 
csatlakozhatnak a rendszerhez. Ennek oka az, hogy a társadalombiztosítás eredendően a 
bérből és fizetésből élők biztonságát garantáló intézményként jött létre, ahol a „bányatárs-
ládák” – egészségesek - betegek, idősek – fiatalok – csoporton belüli szolidaritását a munkáltatói 
járulék bevezetésével Bismarck kiterjesztette a társadalmi csoportokra (tulajdonosok -
 alkalmazottak) is. Ennek a logikának a mentén a tulajdonosi réteg (tőkejövedelemből 
élők) számára nem kötelező a biztosításban való részvétel, hiszen mint munkáltatók, 
eleget tettek szolidaritási kötelezettségüknek. Ennek a rendszernek a visszaállítása 
ugyanakkor ma igen problematikus. Egyrészt a tulajdonosi réteg fogalma ma átalakult, 
másrészt az egészségügyi kockázatok különbségei olyan mértékben növekedtek, 
hogy ma már a magas jövedelműek sem tudnak megfelelően gondoskodni saját 
biztonságukról. 

A magas jövedelműek kiengedése biztosítás-matematikai szempontokból is 
problematikus. Ahhoz, hogy a magas jövedelműek számára üzleti alapon létrejöjjön az 
egészségügyi biztosítások piaca – azaz a forprofit biztosítók is kialakítsák a maguk 
egészségbiztosítási ágazataikat –, ahhoz megfelelő biztosítotti létszám szükséges. Egy 
kritikus létszám alatt nem egyenlítődnek ki a kockázatok és igen magas a fajlagos 
működési költség. Ha viszont az üzleti biztosítások gazdaságos és biztonságos 
üzemméretének megfelelően engedjük ki a magas jövedelműeket a kötelező biztosításból, 
ez a társadalombiztosításban maradók ellátásának forrását nem biztosítaná. 1995-ben 
Magyarországon a jövedelemskála felső 10%-án levők a nettó jövedelmek 25%-át 
birtokolták. Figyelembe véve azt is, hogy a jövedelemmel rendelkezők és a biztosítási 
ellátásra jogosultak köre nem azonos, a felső 10% kiengedése a rendszerből azt 
eredményezné, hogy a lakosság 93-95%-át a jelenlegi egészségbiztosítási bevétel 
háromnegyedéből kellene ellátni, azaz a társadalombiztosítás forrásoldalról 
ellehetetlenülne.  
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Közép-keleteurópai tapasztalatok 

Az egészségbiztosítás átalakításánál általában mindig a fejlett országok példáit szoktuk –
 némileg ábrándozva – szemügyre venni. Ugyanakkor kézenfekvő és hasznos az az ötlet, 
hogy a kívánt modell hatásait ne csak a nyugat-európai példákon vizsgáljuk, hanem meg 
kell nézni azt is, hogy hogyan működik ez a modell azokban a volt szocialista 
országokban, ahol a volt szocialista egészségügyről a több-biztosítós modellre tértek át, és 
a bevezetés feltételei jobban hasonlítottak magyar viszonyokra. Ilyen példák léteznek, a 
Csehszlovák (majd a rendszer megtartva Cseh és Szlovák) rendszer így épül fel, de 
hasonló elveken szerveződött az utolsó években Oroszország és pár szovjet utódállam 
egészségügyi rendszere is.  

Ha megvizsgáljuk ezeknek az országoknak az egészségügyét, akkor az eredmények igen 
felemásak, ambivalensek. Eredménynek lehet elkönyvelni azt, amit a bevezetők 
hangoztatni szoktak, hogy a dolog (még mindig…) működik, és fejlődtek a szolgáltatások. 
A működőképesség ugyanakkor egyáltalán nem konfliktusmentes, a várt pozitív gazdasági 
hatások nem következtek be, nem nőtt a lakosság és az ellátók elégedettsége, sok a 
politikai konfliktus, (sztrájkok, miniszterek lemondása, biztosítók fizetésképtelensége stb.). 
Csehszlovákiában 27 biztosító alapult, ma ebből hét működik, és a cseh lakosság 70 %-a 
az „utód”, központi biztosítónál van biztosítva. A volt szovjet utódállamokban még 
rosszabb a kép: a működési problémák mellett kifejezett a demarkáció, a kockázati 
szelekció, a lakosság kettészakadása, a szolidaritási elv erős sérülése. 

Ha nem a történések, hanem az eredmények nyelvén vizsgáljuk a kérdést, akkor meg kell 
állapítani, hogy Magyarország, Csehország és Lengyelország három teljesen eltérő modellt 
választott, és a lakosság egészségi állapotában, az egészségügyi ellátórendszer 
struktúrájának változásában és a rendszer hatékonyságában nem sikerül konzekvens 
eltéréseket kimutatni. Mindhárom országban rossz a lakosság egészségi állapota, nőnek a 
költségek, nő az ellátók száma és nem megfelelő eredményű a szerkezetváltás. E 
tekintetben ezek szerint a három modell egyike sem tudta egy csapásra felszámolni a 
szocializmus hátrányos gazdasági társadalmi örökségét. 

A kudarcok okai 

A több-biztosítós modell Magyarországi megvalósíthatósága érdekében érdemes 
végiggondolni a Cseh és Szlovák kudarcok okait. 

Az első és legfontosabb ok az előkészítettség hiánya, a „hirtelen felindulásból elkövetett” 
társadalombiztosítási reform. A ’90-es évek elején a környezet teljességgel alkalmatlan volt 
egy ekkora lépés egyfázisos meglépésére. A társadalombiztosítás átalakításának, a több-
biztosítós modell kialakításának számtalan technikai, jogi, pénzügyi feltétele van. A ’90-es 
évek elején nem volt megfelelő informatikai infrastruktúra, amely képes lett volna mind a 
járulékfizetők nyilvántartását és azonosítást, mind a teljesítmények elszámolására és 
finanszírozására. Hiányzott a teljesítményfinanszírozás, nem volt sem ár, sem 
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tarifarendszer, nem voltak ismertek a tényleges költségek, nem volt megfelelő tapasztalat a 
finanszírozási technikákról és hatásaikról. Mindenki egyetértett a kiegészítő biztosítások 
szükségességében, de nem volt tapasztalat (és ami még rosszabb: minta sem) a 
szolgáltatási csomag meghatározásának technikájában. A második fő ok, hogy egy 
alapvetően forrásszegény időben reménytelen vállalkozás ilyen méretű és hatású átalakítást 
kezdeni, mert bár a több-biztosítós rendszer képes lehet a források mobilizálására, 
többletforrások becsatornázására, de az indulásnál az átalakítás – és az átalakítás 
feltételeként értelmezendő szervezeti kultúra kialakítása – kifejezett többletforrást igényel. 

Az átalakítás túlzottan „vágyvezérelt” volt, azaz mind az ellátók, mind az ellátottak és a 
piaci szereplők (tőkebefektetők) igényeit egyszerre kívánta kielégíteni. A csehszlovák 
rendszer „fejre állása” alapvetően nem a több-biztosítós modell bevezetése miatt történt, 
hanem a rossz finanszírozási rendszer miatt: az orvosok vágyának megfelelően fix 
összeggel (1 pont = 1Kčs) tételes finanszírozásban indultak, nem csoda, hogy 5 hónap 
alatt sikerült kiüríteni a kasszát. 1997-re a Csehek is áttértek a nálunk 1993-ban bevezetett 
alapelvekre: fejkvóta az alapellátásban, HBCs a fekvőbeteg-ellátásban. 

A kudarcok oka között lényeges, hogy lebecsülték, illetve nem értették meg a szolgáltatás-
vásárlói szerep kialakításának jelentőségét. Az elképzelés az volt, hogy a biztosítók ezt 
majd úgyis tudni fogják, de nem így történt. A biztosítók továbbra is pénz-kifizetőhelyek 
maradtak, amelyek nem voltak képesek a megfelelő minőségű és összetételű szolgáltatások 
vásárlására, és a minőségpolitika hiánya a jelentős privatizáció ellenére nem indította el a 
versenyt a szolgáltatók között. A szakmai szabályozás nem tartott lépést (illetve nem 
előzte meg!) a finanszírozási szabályok változásával, a piac viszont nem képes rövidtávon 
ezeket a szabályozási feladatokat elvégezni. 

A több-biztosítós modell kritikus kérdése a szolidaritási elv érvényesülése. A rend-
szerváltás kapcsán a szolidaritási elv az előző rendszer hamis kliséi, lejáratott jelszavai 
miatt leértékelődött, a privatizáció, a verseny hatásaihoz fűződő remények viszont 
túlértékeltek voltak. Ebben a környezetben nem kapott elég hangsúlyt az a tény, hogy a 
populációs szintű egészségi állapotot nagyban meghatározza a hozzáférési 
esélyegyenlőség, illetve, hogy a növekvő egészségügyi költségeket szegény országban csak 
igen nagy (populációs szintű) kockázatközösségek egyenlítik ki. Szintén nem volt elég 
markáns az a tudás, amely a szolidaritási elv érvényesülését két megközelítésben kezeli, 
különbontva a kockázatközösség érvényesülését a forrásképzés a forráselosztás területén. Ezek a 
zavarok együttesen vezettek oda, hogy lényeges többletköltség mellett, jelentős 
feszültségekkel és működési zavarokkal lehetett bevezetni a több-biztosítós modellt a 
környező államokban. 

A magyar implementáció lehetőségei. 

Magyarország szerencsére a legnagyobb hibát, az előkészületlen és egylépcsős bevezetést megúszta. 
1990-ben a győztes pártok programjában még szerepelt a több-biztosítós modell kialakítása, de az 
előkészületek nyilvánvalóvá tették a nehézségeket. Így akkor Magyarország helyesen döntött, a 
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több-biztosítós modell kialakítása helyett általában a társadalombiztosítás kialakítását, ennek 
ügyvitelét, finanszírozási technikáját dolgozta ki. Ezek a változások is fokozatosan, többlépcsőben, 
egymásra épülve vezetődtek be. Bár a társadalombiztosítás informatikai fejlettsége még 
Magyarországon is hagy kívánnivalót maga után, de a finanszírozás technikájában, a teljesítmény-
elszámolás informatikájában (elsősorban a GYÓGYINFOK-nak köszönhetően) komoly 
előrelépés történt. A szolgáltatási csomag részletes meghatározásának jogi alapja megteremtődött, 
de ennek részletezése Magyarországon is elmaradt. Sokáig lemaradás volt a szakmai ellenőrzésben 
is, de az utóbbi időben markánsan elindult a szolgáltatás-vásárlói szerep kialakítása is.  

Szintén lényeges különbség, hogy a magyar elképzelések biztosítás-matematikai és üzemgazdasági 
szempontok miatt nem kívánta korlátlan számmal elindítani a több-biztosítós modellt, hanem 
megfelelően kis számú biztosítóban gondolkodik. Ez szintén csökkenti a kockázatot és az 
összköltséget. 

A szakmai feltételek különbségei mellett lényeges a gazdasági feltételek különbözősége is. Az elmúlt 
évek alatt a gazdasági környezet is stabilizálódott, az átalakítást ma nem folyamatos értékvesztés 
közepette kell megoldani.  

Feltételek, kritikus pontok 

Az átalakítás igazi kulcskérdése a szolidaritás biztosíthatósága. Mint láttuk, a 
szolidaritási elv érvényesíthetősége a forrásképzés a forráselosztás területén egyaránt 
fontos. A tervezett magyar rendszer (központi, APEH általi járulékgyűjtés és korrigált 
fejkvóta szerint leosztás) maximálisan biztosítja a forrásoldalról a szolidaritási elv 
érvényesülését. Maga a technika egyszerű, olcsó, sokkal jobb, mint a német vagy holland 
rendszer, ahol a biztosítók maguk szedik a járulékot és bonyolult kompenzációs 
mechanizmusok próbálják meg fenntartani a társadalmi szolidaritást. A javasolt magyar 
technika ezzel szemben egyszerű és hatékony. Nem lehetünk ilyen nyugodtak 
atekintetben, hogy a szolidaritás hogyan érvényesül majd a kiadási oldalról. Ez a kérdés 
két szempontból vizsgálandó: mekkorák a kockázati (szükségleti) különbözőségek, és 
mekkora a rizikószelekció esélye a biztosítók részéről. A javasolt megoldás, a korkorrekció 
alapelvként megfelelő, de nem feltétlenül egyenlíti ki a kockázati csoportok szükséglet-
különbségeit. Azt is be kell látni, hogy napi, politikai konfliktust soha nem a szükségletek 
kielégíthetősége, hanem az igények, szokások kielégíthetősége jelent. Ezért meg kell 
fontolni azt is, hogy az egészségi állapot nehezen meghatározható mutatói mellett az előző 
időszak igénybevételből számolt mutatóinak is meg kell jelennie a korrekciós faktorok 
között. Ennek elsősorban a területi elveken szerveződő biztosítók esetében van 
jelentősége. A nem territoriális elv esetén viszont a kockázati szelekció jelent komolyabb 
kockázatot. Bár a biztosítók a meghirdetett alapelvek szerint nem utasíthatnak el senkit, a 
ráépített csomag üzenetei képesek kockázatszelekciót okozni. Ezek a kérdések alaposabb 
vizsgálatot igényelnek. 

A másik, alapvető kérdés az ellátási csomag meghatározhatósága. Két kritikus kérdés 
van: milyen az alap- és a kiegészítő biztosítás aránya, és milyen területeket érint a 
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kiegészítő biztosítás. Ha az alapbiztosításban az ellátási csomagot sikerül elég szűkre 
szabni, akkor reális mozgástér nyílik a kiegészítő biztosítások számára, de sérül az equity 
elv, romlik a veszélyeztetett társadalmi csoportok megfelelő (elégséges) ellátáshoz 
jutásának esélye. Ha megfelelő biztonsággal sikerül meghatározni az ellátási csomagot, 
akkor visszatérünk a „különszoba + szinestévé” elvű kiegészítő biztosításokhoz, ami 
eddig sem működött, illetve marad a jól bevált paraszolvencia-biztosítás.  

 
A kiegészítő biztosítások esetében a mérték mellett lényeges kérdés a szolgáltatások 
területe, jellege is. Alapelvként kell fenntartani, hogy a beteg a pénzéért alapvetően 
kényelmet, időt, kellemetlenség-mentességet, és ne egészséget vásároljon. A 
kiegészítő biztosítások terjedését mindenki igenli, de a hotelfunkciókon és a ma sem tb 
támogatott ellátásokon kívül nem nagyon tolulnak az ötletek.  

A kiegészítő biztosítások lehetséges (az equity további sérülése nélkül megvalósítható) 
területei Magyarországon: 
• Hagyományosan nem tb támogatott, illetve önrész-köteles ellátások (fogászat, 

gyógyszerár-támogatás, szanatórium, ápolás, stb.), 
• készpénzellátás (kiegészítő táppénz), kórházi kezelés, illetve általában betegség esetén, 
• hotelszolgáltatások, 
• várakozás elkerülése, egyes – más hozzáférési esélyeit nem rontó – esetekben 

soronkívüliség, 
• eljárásrend megkerülése (beutaló nélkül, illetve szakmailag nem indokolt ellátóhely 

igénybevétele), 
• az egészségbiztosítás szabályozásában megadott és megengedett (társadalmi 

méretekben finanszírozható) szakmai eljárásrendtől (az egészségbiztosítási törvényben 
nevesített vizsgálati terápiás eljárás-rend) való szakmailag nem indokolt eltérés, 

• orvosválasztás bizonyos esetei (rutinellátások esetében főorvos, professzor 
választása). 

Mindez a megfelelő szakmai előkészítés nélkül némi politikai bátorságot is igényel, hiszen 
a szolgáltatási csomag pontosabb meghatározása (egyes területeken szűkítése) egyes 
területeken szerzett jogok visszavonását jelenti. Ilyen az igénybevétel és a választás 
szabályozása a betegek számára, a terápiás szabadosság korlátozása az ellátók részéről.  

Ugyanakkor ezek a korlátozások – melyek a nemzetközi biztosítási gyakorlatban 
elterjedtnek mondhatók – az egészségi állapot sérelme nélkül teremtik meg a kiegészítő 
biztosítások piacát. 
A több-biztosítós rendszer kialakításában a harmadik kritikus pont az elszámolás-technika, 
a kommunikáció zavartalan és költséghatékony biztosítása. A több-biztosítós modellben is 
fent kell tartani a központi, egységes elszámolást, egységes kártyarendszert kell bevezetni, 
nem szabad megengedni, hogy az azonosítási, kommunikációs és elszámolási technikák 
egyedileg, a piac hatására spontán alakuljanak ki, ezért megfelelő szabványosítási 
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szabályozás után szabad az alap és kiegészítő biztosítások informatikai piacát kialakítani. A 
működőképesség biztosítása mellett lényeges az egészségpolitika számára szükséges 
információk elérésének biztosíthatósága az osztott, többszereplős rendszerben is. 
Bár a magyar implementációnál is fel kell készülni egy ilyen alapvető és érdekeket 
átrendező változásokkal szükségszerűen velejáró konfliktusokra, de elmondható, hogy a 
magyar egészségbiztosítás átalakításának környezete lényegesen kedvezőbb, mint 
amilyen a többi volt szocialista országban volt, így az esélyek is sokkal jobbak a 
kezdeti buktatók elkerülésére. 

A finanszírozhatóság biztosításnak egyéb lehetőségei  
Mint láttuk, egészségbiztosítás átalakításának valós kényszerét a forrásoldal 
biztosíthatósága jelenti. Ebben az egyik fontos elem a kiegészítő biztosítások segítése és 
becsatornázása, illetve ennek egy lehetősége az elismert pénztár elven működő több-
biztosítós modell kialakítása lehet. Ugyanakkor a biztosítási rendszer átalakítása csak egy 
elem, a pénzügyi egyensúly viszont csak több szabályozó együttes, szinkronizált 
átállításával teremthető meg. Az alábbiakban röviden érintem az egyéb lehetőségeket is. 

A járulékbevétel növelése 
Az egészségbiztosítás átalakítása nem képzelhető el a járulékreform lehetőségeinek 
átgondolása nélkül. Magyarországon közhelyszerű az az állítás, hogy a járulékok mértéke 
nemzetközi mértéken is igen magas, és ez ellehetetleníti úgy a gazdaság versenyképességét, 
mint a járulékgyűjtés hatékonyságát. Érdemes megnézni, hogy ez a közhely mennyiben 
igaz. A magyar társadalombiztosítási járulékok valóban magasak, de ez a mérték nem 
példanélküli Európában, másrészt a számítási metodika is megtévesztő, illetve megnehezíti 
a korrekt összehasonlítást. Mindezek ellenére a magyar járulékok valóban magasnak 
tekinthetők, és ez a mérték közel van ahhoz az inflexiós-ponthoz, amely felett a járulék 
mérték növelése a járulék-elkerülési technikák fokozott alkalmazása miatt már kevesebb 
bevételt eredményez. Ezért az elmúlt években megindult a járulékmérték folyamatos 
csökkentése, és (a politika szemében) további csökkentés lenne kívánatos. 

Meg kell vizsgálni azt, hogy a járulék-kulcs további csökkentésének milyen elvi lehetőségei 
vannak, és ezek az eszközök mennyiben alkalmazhatók ma Magyarországon akkor, 
amikor a járulékcsökkentést úgy kell végrehajtani, hogy az egészségügyi források 
nem csökkenhetnek. 

A járulékkulcs csökkentésének lehetséges technikái: 
• járulék-alap szélesítése, 
• a nem munkajövedelemből élők hozzájárulásának növelése 
• a behajtás eredményességének javítása, 
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• a költségvetési hozzájárulás növelése. 
A munkajövedelemhez kapcsolt járulékalap szélesítése nagyjából megtörtént, 
további kiszélesítés lényeges többletforrást nem eredményezne, ugyanakkor (pl.: szerzői 
jogdíj) komoly konfliktusokat generálhat, így e területen nincsenek jelentős tartalékok.  
Az alap stabilitásán kívül a szolidaritási elv fenntartása érdekében felvetendő a nem 
munkajövedelmből élők hozzájárulásának kérdése. Az általuk és a „megállapodás” alapján 
fizetendő díj mértéke jövedelmi viszonyaikhoz, életmódjukhoz képest bizonyosan 
kevesebb, mint a munkajövedelemből élők befizetése. Elvben elképzelhetők lennének 
különböző technikák, amellyel arányosabbá lehetne tenni a hozzájárulást 
(vagyonérték alap, tőkejövedelem stb.), de az így beszedhető többletforrás vélhetően 
elenyészően kevés a várható politikai konfliktusokhoz képest. 
A behajtási fegyelem, ellenőrzés javítása irányában a kormányzat megtette a szükséges 
lépéseket, ennek eredményessége egy-két éven belül derül ki.  
Lényeges mozgástér van viszont a költségvetési hozzájárulás területén. A társadalom-
biztosítási rendszerekben nem rendszeridegen a költségvetési források bevonása, a fejlett 
államok a magyar gyakorlatnál lényegesen nagyobb mértékben járulnak hozzá 
költségvetési forrásokból a társadalombiztosítás kiadásaihoz.  

 Állami 
költségvetés

Társadalom
-biztosítás 

Lakos 
készpénz

Magán-
biztosítás 

Egyéb 

EU országok 
együtt 

31 % 47 % 15,5 % 6,3 % 0,2 % 

TB rendszerű 
országok 

15,7 % 60,4 % 15,1 % 6,1 % 2,7 % 

Németország 11,8 % 68,6 % 11,7 % 6,9 % 1 % 
Nagy-Britannia 72,5 % 7,2 % 15,8 % 4, 5 % 0 % 
USA 
 

35,9 % 6,3 % 17,6 % 36,5 % 3,7 % 

A költségvetési hozzájárulás alapvetően két technikán keresztül lehetséges. Az egyik 
lehetséges (és szerencsésebb) változat szerint a költségvetés valamilyen elv szerint 
direktben hozzájárul az egészségbiztosítás kiadásaihoz. Ennek legtisztább módja az, ha az 
állam valamely – általa eltartott – rétegek után átvállalja a járulékfizetési kötelezettséget. Ez 
a megoldás erősíti a társadalombiztosításnak azt a kívánatos alapelvét, hogy mindenki 
jogviszonya közvetlen járulékfizetéssel legyen meghatározva. A másik lehetséges változat 
az, amikor az állam feladatot vállal át a társadalombiztosítástól, és az átvállalt feladat 
finanszírozását biztosítja. Ilyen lépés volt például a védőoltások, a terhes-gondozás állami 
feladattá nyilvánítása. Ez a megoldás finanszírozás-technikai szempontok miatt 
problematikusabb.  
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Felmerülhet a kérdés, hogy mi értelme van a járulékot adóvá alakítani, ha ez nem 
változtatja meg a közfinanszírozás mértékét, az újraelosztás GDP-n belüli arányát. A 
változás haszna az, hogy a költségvetés bevételei nem kizárólag a termeléshez kötöttek, így 
a fogyasztáshoz kötött adókból való társ-finanszírozás csökkenti az élőmunka terheit, 
növelheti a magyar árúk versenyképességét. A hozzájárulás forrásaként célszerű az 
egészségkárosító termékek jövedéki adóját nevesíteni. Ez a címkézett támogatás morálisan 
elfogadhatóbb és politikailag eladhatóbb, mert erősíti a kockázati elemeket a 
társadalombiztosításban, hiszen aki magasabb kockázatnak teszi ki magát, az a jövedéki 
adón keresztül nagyobb mértékben járul hozzá az egészségügyi kiadásokhoz. 

Kiadási oldal csökkentése 

A társadalombiztosítás átalakításánál tisztában kell lenni azzal, hogy a forrásoldal növelése 
komoly előrelépés lehet, de önmagában, a kiadási oldal csökkentése nélkül nem old meg 
minden problémát.  

Az egészségbiztosítás „profiltisztítása” 

Az egészségbiztosítás kiadási oldalának csökkentéséhez elkerülhetetlen magának a 
társadalombiztosítás feladatának a definiálása, azaz elvi szinten meg kell határoznunk a 
kötelező egészségbiztosítás feladatát. Az egészségbiztosítás feladata az egészség 
helyreállítása és megőrzése érdekében a társadalom teherbíró-képességének megfelelő 
mértékben megállapított egészségügyi szolgáltatások igénybevehetőségének biztosítása 
(kapacitások lekötése és a szolgáltatások finanszírozása). Biztosítás-elméleti szempontból: 
az egészségi állapot-változás pénzügyi hatásának (kockázatainak) „kiátlagolása”, kezelése. 
A kérdés az, hogy bármilyen eredetű kockázatot köteles-e a kötelező egészségbiztosítás 
magára vállalni? Erre egyértelmű nem a válasz, az egészségbiztosítás az átlagos életvitelből 
fakadó kockázatok kezelését tűzheti ki magának. Ezért a vállalt kockázat pontosabb 
meghatározására, „profiltisztítására”, egyes többletkockázatok deklaratív kizárására van 
szükség. 
A jól meghatározható, és komolyabb konfliktus nélkül kizárható többletkockázatok közé 
tartoznak a biztosított által valamilyen speciális, üzleti célból vállalt kockázatok. Ilyen 
például a versenysport, ahol a versenyeztetéssel járó speciális ellenőrző vizsgálatokat, vagy a 
nem elterjedt, drága, gyógy-eredményében nem különböző, de a rehabilitációs időt 
lerövidítő drága ellátásokat – mint a versenyeztetés érdekét, és nem a versenyző érdekét 
szolgáló ellátásokat – az egyesületnek kell fizetnie. Tipikusan ilyen többletkockázat a 
foglakoztatásból eredő kockázat, melynek költségeinek a foglakoztatás költségein 
keresztül a termék árába kell beépülnie. A kockázat preventív része tekintetében ez már 
teljesült: a foglalkozás-egészségügy a termelés költségének részévé vált.  

A(z általános) járulék mértékének csökkentése szempontjából is felmerül a 
balesetbiztosításnak, mint önálló, vagy részben önálló biztosítási ágnak a megteremtése. A 
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foglakozásból eredő egészségügyi kockázatokat (speciális preventív funkciók –
 üzemorvosi tevékenység –, speciális ellátás, munkahelyi balesetek ellátása, baleseti 
rehabilitáció és táppénz, valamint rokkantellátások) nem célszerű a társadalombiztosítás 
általános járulékaiból fedezni, hanem ezeket a feladatokat egységesesen egy új biztosítási 
ágba, a baleset-biztosításba kell kivinni, és ezt az új biztosítási ágazatot foglalkoztatási ágak 
szerint eltérően, kockázatarányosan megállapított járulékból célszerű fedezni.  
Az önálló ágazat létrehozását biztosításelméleti megfontolások is alátámasztják. Az 
egészségbiztosítás alapelve a kockázattól független hozzájárulás és a szükségletarányos 
szolgáltatás. A balesetbiztosítás a társadalombiztosításnak az egyetlen olyan ága, ahol elfogadható a 
kockázatarányos járulék-mérték. 
A relatíve alacsony járulék, illetve ehhez mérten magas működési költségek veszélye miatt 
a balesetbiztosítást nem feltétlenül célszerű teljesen önálló biztosítási ággá alakítani. Jó 
megoldásnak tűnik, ha a külön nevesített, külön-külön, ágazatonként, szakmánként 
kockázatarányosan megállapított munkáltatói járulékot az E. Alap kezeli és a felhasználás 
is az egységes egészségbiztosítási rendszeren keresztül történik. 
 
Visszatérő probléma, hogy szabad-e az egyén életmódjából fakadó kockázatokat 
érvényesíteni a társadalombiztosításban. Logikus a megközelítés: a biztosítások szándékos 
károkozásokra nem szoktak vonatkozni, ha a beteg tudatos életmódjával (alkohol, nikotin, 
vagy drog abúzus), vagy tudatos cselekedetével (öngyilkosság) szándékosan rombolja az 
egészségét, akkor viselje ennek következményeit. Társadalombiztosítás esetén ez nem 
megengedhető és nem reális válasz. Az életmód kockázatai általában a jövedelemnélküli, 
lecsúszott rétegekben fordulnak elő halmozottan, ezekre az emberekre viszont sem a 
közvetlen költségeket nem lehet ráterhelni, és miután általában nem maguk fizetik, a 
biztosítási díjukat sem lehet reálisan emelni. A malus rendszerek így a kötelező 
egészségbiztosításban nem működnek, de a bonus rendszerek, mint motivátorok 
megengedhetők. 

Ennek ellenére egyes konkrét és felmérhető kockázatú tevékenységek megfelelő 
jogszabály-változtatás esetében kivonhatók az egészségbiztosítás kockázatai alól. Ilyenek 
lehetnek egyes kiemelten veszélyes kedvtelési sportok (pl: sárkányrepülés, siklóernyőzés, 
stb.) űzése, illetve egyes kiemelten veszélyes állatok (tigris, mérges kígyók stb.) hobbicélú 
tartása. Az ilyen esetekben kétféle megoldás lehetséges. Egyes konkrét kockázatokat az 
egészségbiztosítás ellátásairól rendelkező törvény módosításával ki lehet zárni a 
társadalombiztosítás ellátásai közül, másrészt, ha a tevékenység engedélyköteles 
(jogosítvány, felszállási engedély, szakhatósági engedély stb.), akkor az engedély 
kiadásának feltételéül lehet szabni olyan kiegészítő biztosítás meglétét, amely vállalja a 
speciális tevékenységből fakadó kockázatok kezelését. 
 
Szintén a társadalombiztosítás költségvetésének stabilitását szolgálja az az elv is, hogy a 
költségeket lehetőség szerint rá kell terhelni a károkozókra. Tipikusan ilyen példa a 
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közlekedési baleset: a közlekedési baleset egészségügyi költségeit ne a társadalom-
biztosítás, hanem a károkozó, illetve annak biztosítója fizesse. Ugyanígy a 
bűncselekmények áldozatainál is jogerős ítélet esetén a károkozótól kell megkísérelni a 
gyógykezelés költségeit. A fenti elv alkalmazása érezhető kiadás-csökkenést okozhat a 
társadalombiztosításnak, de alkalmazásánál két kemény feltételt kell szabni. Nem lehet a 
kárt ráterhelni a károkozóra, ha az azonos a kár elszenvedőjével, azaz nem lehet az 
alkohol, drog, dohányzás okozta károkat és az öngyilkosság költségeit a biztosítottra 
terhelni. A másik fontos alapelv: biztosítási ellátásra jogosult beteg esetében az 
egészségbiztosítás mindig feltétel és mérlegelés nélkül megfizeti az ellátást a 
szolgáltatónak, és a biztosító csak utólag kísérli meg költségeit behajtani a károkozón, de 
ez sem az ellátandót nem akadályozhatja az ellátás igénybevételében, sem az ellátót nem 
akadályozhatja abban, hogy időben megkapja a szolgáltatás ellenértékét. 

Az ellátási csomag és az igénybevételi rend pontosabb meghatározása  

A társadalombiztosítás reformjának visszatérő és mindig halasztott kérdése az ellátási 
csomag meghatározásának problémája és az igénybevétel szabályozása.  
Az ellátási csomag meghatározhatóságáról komoly szakmai vita folyik. Az ellenzők szerint 
a feladat elvégezhetetlen: az egyes betegségek eltérő lefolyása, az eltérő szakmai környezet 
miatt nem lehet egy, minden helyzetet kezelő leírás-rendszert készíteni. Ez igaz, de az 
ellátások zömét kitevő rutin esetekre készíthető olyan leírás, amely rögzíti a biztosított 
számára nyújtandó ellátásokat és azok körülményeinek minimális szintjét. A kiegészítő 
biztosítások, a minőségi szolgáltatások rendszerének terjedése érdekében feltétlenül 
szükség van a társadalombiztosítás által garantált ellátási csomag valamilyen 
specifikációjára, mert többet, jobbat ígérni csak valamilyen viszonyítási ponthoz képest 
lehet. Az ellátási csomag meghatározásának a jelen jogi szabályozás megteremtette a 
lehetőségét: ezt a célt szolgálnák a (jelenleg nem létező) vizsgálati-terápiás eljárási rendek. 

Az igénybevétel szabályozása szintén sok vitát kiváltó kérdés. A rendszerváltozás kapcsán 
a szocialista egészségügy gyámkodó, az egyéni választást kizáró tervutasításos 
technikájának tűnt a merev beutalási és területi elv, amit az új pártok a választás 
szabadságával, a versennyel kívántak helyettesíteni. Lassacskán kiderült, hogy a választás 
korlátlan szabadsága sem szakmai célszerűséggel, sem gazdasági racionalitással nem 
indokolható, a piac e tekintetben nem működik racionalizáló, önszabályozó rendszerként. 
A nemzetközi tapasztalatok is a betegirányítás szükségességét igazolják: a legliberálisabb 
elveket valló USA-ban a Managed Care rendszerekben a beteg választási szabadsága 
minimálisra csökken, illetve (a házassághoz hasonlóan) a kötöttségek közötti választásra 
szűkül. 

Szolgáltatás-vásárlói szerep erősítése 

A biztosítási modelltől függetlenül erősíteni kell a társadalombiztosítás szolgáltatás-
vásárlói szerepét, amelynek alapelve az, hogy a biztosító a rendelkezésre álló 
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forrásokból az elérhető legnagyobb egészség-nyereséget eredményező, ellenőrzött 
és számonkérhető minőségű szolgáltatásokat vásárolja a biztosítottak számára.  

 

Ennek eszközei: 
• Szolgáltatások célszerűségének és költséghatékonyságának vizsgálata (a 

költséghatékonyság vizsgálata az egyes eljárások befogadásánál, és a támogatási 
rendszereknél) 

• Szerződéskötés reformja (szerződés konkrét feladatokra, a teljesítés feltételeinek 
igazolása után) 

• Az ellenőrzés szigorítása (a nyújtott szolgáltatások minőségének és az elszámolás 
korrektségének vizsgálata)  

• A biztosító működési hatékonyságának javítása 

A szolgáltatásvásárlás reformjához hozzátartozik az ellátók érdekeltségi rendszerének 
javítása, ennek érdekében alkalmazni kell az ellátás-szervezői csoportok (a Managed 
Care filozófia magyar adaptációi) modelljét, mert a kisközösségi érdekeltségeket, a 
költséghatékonyságot, a helyi igényeknek való megfelelést ezek az ellátás-szervezői 
közösségek szolgálják a leghatékonyabban. 
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Következtetések 

1.) Az egészségügyi rendszer problémái összetettek, és a megoldási lehetőségek 
más-más probléma kezelésére alkalmasak 
A lakosság egészségi állapota adott források esetében hatékonyabban javítható a közfinanszí-
rozás dominanciája mellett, és sok példa bizonyítja, hogy alacsony források mellett a 
nemzeti egészségügyi szolgálatok képesek legjobban szolgálni a populációs 
szintű egészségi állapotot. Elég Anglia példájára gondolni, ahol alacsony költségek 
mellett igen jók a nemzet egészségi állapotának mutatói. De szintén Anglia lehet a példa 
arra is, hogy a nemzeti egészségügyi szolgálatok kevésbé szolgálják az ellátórend-
szer fejlődését, és kevésbé alkalmasak a magyar ellátórendszer (egészségügyi 
szolgáltatók) problémáinak megoldására (lásd hosszú várólisták).  

A piaci versenyre épülő rendszerek, ahol a magánfinanszírozás aránya is magasabb, 
jobban szolgálják az egészségügyi ellátók fejlődését, a lakossági igények kielégí-
tését. Ez a megoldás kedvez a differenciált igények differenciált kielégíthetőségének. Nem 
szolgálja ugyanakkor megfelelően az esélyegyenlőséget, ami ronthatja a populációs szintű 
egészségi állapotot. 

2.) A jóléti rendszerekben a szolidaritás és a szubszidiaritás3 optimális arányát kell 
megtalálni 
A demográfiai trendek érvényesülése és a jóléti kiadások determinált növekedése nem te-
szi lehetővé a jóléti állam ideájának fenntartását. A társadalmi béke, illetve magának a 
működőképességének megőrzése ugyanakkor kizárja a teljes liberalizálást, öngondosko-
dásra építést is. A jóléti vagy az éjjeliőr („neoliberális”) állam helyett a szociális pi-
acgazdaság elvéből kiindulva egy új államideát, az esélyteremtő állam ideáját kell meg-
céloznunk. Az esélyteremtő állam nem általános, feltétel nélküli szociális biztonságot ígér, 
hanem a szubszidiaritás elvét vallva számít a polgárok öngondoskodására, de 
megfelelő védelmet biztosít az öngondoskodásra képtelenek számára. Az esélyteremtő 
állam alapvető tulajdonsága, hogy segíti a polgárt az öngondoskodási képességeinek ki-
fejlesztésében. Ennek egyik alapvető eszköze a társadalom alapegységének, a családnak az 
erősítése, mert az öngondoskodás elsődleges színtere a család. Ennek megfelelően a 
családnak, mint gazdasági-szociális és mentális alapegységnek, a generációs szolidaritás el-

                                                      
3 A szubszidiaritás a magyar politika szótárába nemrég bevonult fogalom, melyet a német szociális 
piacgazdaság elméleti megalapozásának megfelelő (Ludwig Erhard) értelmezésben használunk. 
Célja az öngondoskodásról lenevelő, az egyéni képességeket elsorvasztó feltétel nélküli ellátó (az 
egyéni képességeket helyettesítő) államidea helyett a csupán szükség szerint helytálló, az egyéni 
képességeket fejlesztő, és arra építő állam-koncepció megteremtése. 
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sődleges színterének a hagyományos funkcióiban való megerősítése nem csupán a kormány er-
kölcsi kötelessége, hanem jó beruházás is, mert a család olyan önellátó, öngondos-
kodó funkciókat tud betölteni, amelyek pótlása a közfinanszírozású intézmé-
nyekben sokkal rosszabb hatásfokkal, magasabb költségek mellett lehetséges. 
Családban nevelni gyermeket, gondozni idős hozzátartozót nem csak humanizáltabb, de 
olcsóbb is, mint a családi funkciókat helyettesítő intézményrendszereket (bölcsődék, 
öregek otthona, stb.) működtetni. Ugyanez igaz az egészségügy területén is: egyes ápolási, 
laikus szinten is elvégezhető gyógyítási funkciókat a családban sokkal olcsóbban és 
„elviselhetőbben” lehet megoldani. A családok erősítése mellett általában a civil szféra, 
civil önszerveződések segítése elengedhetetlen, de itt is a szubszidiaritás elvét kell a 
szubsztituálás gyakorlatával szemben preferálni. 
A nemzetközi tapasztalatok szerint az egészségügyi rendszerek általános tendenciája a két alap-
modell (nemzeti egészségügyi szolgálat és szolidaritás elvű társadalombiztosítás) közelítése, a tervezett, 
vagy szabályozott piac elvén működő egészségügyi rendszer kialakítása, ahol a 
szolidaritási és a szubszidiaritási elemek egyensúlyban vannak. Magyarország számára is ez a modell 
ajánlható, azzal a kiegészítéssel, hogy ha az elsődleges cél a demográfiai mutatók javítása, akkor olyan 
prevenció központú, a szolidaritás elvéből kiinduló rendszert kell kialakítani, amelyben a tervezési 
elemek nagyobb hangsúlyt kapnak, míg ha az elsődleges cél az egészségügyi szolgáltatások színvonalának 
a javítása, a társadalom alapfolyamataival konform egészségügyi rendszer kialakítása, akkor a 
rendszerben a szubszidiaritás elvét és a piaci elemeket kell preferálni. 

3.) A nyugdíj és az egészségügyi rendszer átalakítása nem szervezhető azonos 
sémára 
Látni kell azt is, hogy az öngondoskodás szerepe nem azonos a nyugdíj és az egészségügyi 
ágazatban, ezért a két rendszer nem is építhető fel azonos logikára.  
• A nyugdíjrendszerben az egyéni kockázatok különbsége sokkal kisebb, jobban 

becsülhető, így ott kisebb kockázatközösségek is képesek a kockázatok kiátlagolására. 
Az egészségügyi költségek növekedése csak populációs szintű kockázatközösségben 
egyenlíthető ki. 

• A nyugdíjrendszerben a szolgáltatások egy bizonyos szint felett igény-függőek, így 
inkább köthetők a polgár választásához. Az egészségügyi szolgáltatások szükséglete 
alapvetően nem a polgár döntése, tehát a rendszernek a maximális kockázatra kell 
felkészülnie. 
A nyugdíjrendszerben csupán a demográfiai változások jelentik a kockázatot és a for-
rásigényt, ez viszonylag jól kalkulálható. Az egészségügyben ehhez a technológiai 
fejlődés forrásigénye is társul, ami jelentős és nem jól tervezhető. 

• A nyugdíjrendszer (egy része) tőkefedezetivé alakítható, de az egészségbiztosítás (a 
természetbeni szolgáltatások tekintetében) a világon mindenütt járulékfedezetűként 
működik. 
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A nyugdíjrendszer átalakításában a helyes célkitűzés: “a minél teljesebb szubszidiaritás mellett 
érvényesül a szolidaritás is” de az egészségbiztosítás tekintetében “a minél teljesebb szolidaritás 
mellett érvényesül a szubszidiaritás is” elve az elfogadható a költségrobbanás és a lakosság 
egészségi állapotának komoly romlásának veszélye nélkül. Ez egyébként a FIDESZ prog-
rammal konform elmozdulás a jelen állapothoz képest, amikor a szubszidiaritás legálisan 
egyáltalán nem érvényesül az egészségbiztosításban. 

4.) A magánfinanszírozás arányának növelése nem csökkenti az állam terheit 

A nemzetközi tendenciákból levonható az a fontos következtetés is, hogy a magánfinan-
szírozás arányának növelése csak átmenetileg csökkenti arányosan a költségvetés terheit, 
középtávon már a rendszer drágulása miatt a közkiadások megtakarítása is csökkenhet. 
Ezért a privatizációt az egészségügyben a szolgáltatói oldalon, és nem a vásárlói oldalon 
kell erősíteni. 

5.) Az egészségügyi rendszer átalakítása csak osztott, többszereplős környezetben, 
szigorú prioritások mentén lehet eredményes 

Az egészségügy átalakításának programja nem lehet e dolgozat tárgya, de az outputtal 
kapcsolatos elvárások rögzítése a stratégiai tervezés feladata. A megfogalmazható 
elvárások: 
− Prevenció-központúság az egészségügy teljes területén (a megelőzés priorálása az 

egészségügy átalakításának elsődleges és általános szempontja, mely a forrás-
allokációtól a primer prevenció preferenciáján át a strukturális és finanszírozási 
szabályok prevenció-orientáltságáig terjed). 

− Probléma-orientált megközelítés, azaz az egészségügyi ellátás aktivitásának a 
legnagyobb egészség-deficitet okozó problémák komplex (prevenció – kuráció - 
rehabilitáció) kezelésére kell irányulnia. 

− Költséghatékonyság a struktúrában és működésben (az alacsonyabb költségszintű 
ellátási formák preferálása a szakmai szabályozással és a finanszírozási 
konstrukciókkal, minőségügyi rendszerek működtetése, evidenciákon alapuló 
gyógyítás gyakorlatának a meghonosítása). 

− Szektorsemlegesség a szakmai szabályozásban és a finanszírozásban. 
− Osztott, többszereplős környezet a hatáskörök és felelősségek szeparálásával. 
− Átlátható, egyértelmű felelősségi viszonyok és ellenőrzési szabályok a 

működésben. 
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A rendszerváltás kapcsán az addig egységes állami egészségügyi szolgálat (mely formálisan 
a tanácsrendszerhez kapcsoltan egységben kezelte a forrásallokációt, szakmai felügyeletet, 
illetve a prevenciót és kurációt) egy többszereplős, komplex rendszerré alakult. E 
folyamatot szokás tévesen úgy egyszerűsíteni, hogy az állami egészségügyi szolgálat 
társadalombiztosítási rendszerré alakult, ez az egyszerűsítés ugyanakkor veszélyes és téves. 
A társadalombiztosítás rendszerének kiépülése fontos lépcső, de nem az állami 
egészségügyi szolgálat alternatívája, azaz a társadalombiztosításon nem szabad az állami 
egészségügyi szolgálat valamennyi funkcióját számon kérni. Így pl. a prevencióért sem 
tehető elsődlegesen felelőssé a társadalombiztosítás, csupán annyiban, amennyiben ez a 
szolgáltatásvásárlás költséghatékonyságát javítja. 

A prevenció szervezésében a központi felelősség az államé, de eszközrendszerében már a 
piackonform megoldásokat is preferálni kell. Az egészségnevelés fontos eszköze a marketing, a 
tömegkommunikáció, valamint a kialakuló „egészség-business”, az egészséges 
táplálkozásra, az életmódváltásra, a szabadidősportra szakosodott vállalkozások rendszere. 
Az egészségügyi ellátásban fontos feladat a szolgáltatói és a szolgáltatást vásárlói 
oldal egyértelmű szétválasztása. A szolgáltatás-vásárlás a biztosító(k) dolga, a 
szolgáltatói oldal szervezése, tervezése, felügyelete állami feladat, a működtetésben viszont 
a tulajdonosi szemlélet (és felelősség) erősítésére van szükség, melynek előfeltétele a 
privatizáció segítése. A szektorsemlegesség csak akkor érvényesülhet megfelelően a 
szolgáltatói oldalon, ha rendeződik az amortizáció és ezzel kapcsolatban az intézmény-
fenntartási kötelezettség kérdése. Mind a szolgáltatói, mind a vásárlói oldal megerősíté-
sében közös érdek és feladat az informatika fejlesztése, a szakmai szabályozás 
átalakítása, a bizonyítékokon alapuló orvoslás gyakorlatának a megerősítése. 
A prioritások között kiemelt szerepet kap a rendszer hatékonyságának javítása, ez pedig 
csak a struktúra átalakítása és a tevékenység-tömegnek az alacsonyabb költségszintű ellátóhelyek felé 
való elmozdításával valósítható meg, azaz javítani kell a rendszer allokációs hatékonyságát. 
Amíg ebben radikális változás nem lesz, addig a hiány és a konfliktusok az ismétlődő 
konszolidációk ellenére újratermelődnek. A struktúra és az igénybevétel elmozdulása 
csak a szakmai szabályozók és a finanszírozási ösztönzők koherens, együttes 
átalakításával érhető el. 

6.) A lakosság egészségi állapotának javítása az egészségügyi ellátás szemlélet- és 
prioritásváltását igényli.  

Bár a lakosság egészségi állapotát alapvetően az ellátórendszeren kívüli okok határozzák 
meg, az egészségi állapot javításához az ellátórendszeren belül is prioritásváltásra van 
szükség. Ellátórendszerünk szerkezete régen, más megbetegedési és kulturális 
viszonyok között alakult ki.  
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A magyar egészségügyi ellátás fő problémái a teljesség és a sorrendiség igénye nélkül 
az alábbiakban foglalhatók össze:  
• a nemfertőző megbetegedések által okozott életév és életminőség-vesztés, 
• a prevenció gyakorlatának háttérbe szorulása a gyógyítással szemben,  
• az ellátórendszer mérete, szerkezete és a finanszírozási források közötti ellentmondás,  
• a szakmai szabályozás (minőség-politika) lemaradása a finanszírozási reformhoz 

képest. 
Az ellátórendszer átalakításának alapvetően ezekre a kérdésekre kell választ adnia. 
Magyarországon a legtöbb idő előtti halálozás miatt elveszett életév három beteg-

ség-csoportban vész 
el. A fő problémát a 
daganatos betegségek 
okozzák, ezt követik a 
szív-érrendszeri megbete-
gedések, és az utóbbi é-
vekben a harmadik hely-
re kerültek a máj-be-
tegségek okozta életév-
veszteségek. Az elveszett 
életéveknél említett 

A potenciálisan elveszett életévek
alakulása a főbb betegségcsoportokban
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megbetegedések mellett 
a lakosság életminőségét 
még a mozgás-szervi és 
mentális betegségek 
befolyásolják meghatá-
rozó módon. 
 

Dr. Kincses Gyula
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A 70 év alatt potenciálisan elveszett életévek, 
100.000 férfi lakosra számítva. OECD adatbázis

A megváltozott szükségleteknek meg kell mutatkoznia nemcsak a megváltozott 
szerkezetben, hanem a megváltozott megközelítési módban, prioritásokban is. 
Ahogy a gyógyítás szakmai szabályozásában az „evidence based medicine” (bizonyí-
tékokon alapuló orvoslás) a követendő irány, ugyanígy a szakmapolitikában is a 
tudományos igénnyel megalapozott egészségpolitika kialakítása, az „evidence based 
health policy” gyakorlatának megvalósítása szükséges. Ezért a kormányzatnak az 
erőforrásokat a legtöbb egészségség-veszteséget okozó problémák leküzdésére, 
csökkentésére kell fordítania, és ehhez nemzeti projectek indítása szükséges. Az egészségi 
állapot veszteségeinek mérésére már vannak elfogadott nemzetközi módszerek (QALYs, 
DALYs), valamint a prioritások meghatározásában figyelembe kell venni az (orvosi 
eljárások tökéletesítésével) elkerülhető halálozások alakulását is. 

A hatékony projectek megvalósításához megfelelő analízisek alapján konkrét célcsoportok 
kijelölése szükséges.  
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Ennek megfelelően komplex analízis után kell meghatározni, hogy melyek az egészségi 
állapot deficiteinek4 fő okai, csoportjai, 

• ezek közül melyek a befolyásolható tényezők, 
• a befolyásolható tényezők közül melyek azok, ahol jól körülhatárolt feladatokkal a 

befektetett források a legnagyobb egészségnyereséget5 okozzák. 

Az egészségpolitika eddigi gyakorlata az egészségügyi reformlépéseket, az ehhez 
kapcsolódó nagy, kormányzati támogatottságú egészségügyi projecteket az egészségügyi 
ellátórendszer valamely szintjéhez kötötte (horizontális, struktúra-orientált megközelítés). 
Eddig horizontális, illetve parciális megközelítésben, vagy az alapellátásban, vagy a 
szakellátásban, illetve a diagnosztikában, vagy a terápiában indítottak kampányt az egyes 
betegségek ellen.  

Az egészségpolitikának az eddigi horizontális megközelítés helyett az egy probléma 
teljes összefüggéseire koncentráló vertikális (probléma-orientált) megközelítést kell 
preferálnia, amely kisszámú, konkrét, jól körülhatárolt probléma esetén a prevenciót, 
kurációt és az egészségügyi és társadalmi rehabilitációt egységben kezeli az elérendő cél 
érdekében. Ennek egy lehetséges programját a 3. számú melléklet tartalmazza 

7.) Az egészségpolitika csak a célok és az eszközök összehangolása esetében lehet 
sikeres 

Az egészségpolitika eredményessége, vagy eredménytelensége sokösszetevős probléma. 
Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy az egészségpolitika akkor lehet hatékony, ha 
egységben kezeli  

• a szakmapolitikai célokat,  
• a szakmai szabályozást és  
• a finanszírozási ösztönzőket. 

Koherens, egyértelműen definiált szakmapolitikai célrendszer (vision statement), a 
célmodell tiszta meghatározás nélkül csak válságkezelés létezik, koherens cselekvés-
sort nem lehet felépíteni. Lényeges feltétel, hogy a célrendszer ne csak 

                                                      
4 Az adott populáció egészségi állapota és a korösszetétel, a gazdasági és földrajzi környezet által 
elvárható egészségi állapot közötti különbség 
5 egészségnyereség: Az egészségügyi rendszer által elérhető és mérhető eredmények összessége. 
Ilyen pl.: a megbetegedések számának csökkenése, a születéskor várható átlagos élettartam 
növekedése, az egészségi állapot javulása, az egészségesen, illetve a rokkantság nélkül eltöltött 
életévek számának növekedése, az önellátó-képesség javulása, az egészségi állapot önértékelésének 
javulása. 
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műhelymunkaként létezzen, hanem a politikai környezetbe illő, a "nagypolitika” által is 
felvállalt, a társadalom alapfolyamataiba illeszkedő modell legyen. A meghatározott célok 
csak a szakmai szabályozás megfelelő átalakítása mellett érhetők el. A szakmai szabályozás 
ugyanakkor nem lesz működőképes, ha a szabályok szándékolta változásoknak 
megfelelően nem sikerül az érdekeltségi rendszert is kialakítani.  

A fentiek fontosságát jól bizonyítják az egészségügyi reform eddigi történései. A ma is 
aktuális reformtörekvések 1988 körül a reformbizottsági anyagban már jól 
meghatározottan szerepeltek, de a politikai környezet, a gazdaság szerkezete és az irányítás 
elvei (merev állami struktúra, a központi költségvetés túlsúlya, bázisalapú tervezés és 
finanszírozás) alkalmatlan voltak a reform-folyamatok befogadására, így az 1990 előtti 
reformgondolatok csupán tézisekként, műhelymunkaként éltek. A rendszerváltás után 
nyílt lehetőség az érdekeltségi rendszerek és a tulajdonviszonyok megváltoztatására. A 
szakmapolitikai célokhoz ekkor sikerült megfelelő ösztönzőket rendelni 
(teljesítményfinanszírozás, funkcionális privatizáció, stb.), de a szakmai szabályozás (és az 
erre épülő szakmai és pénzügyi ellenőrzés) nem tudott megfelelően lépést tartani a 
folyamatokkal, így az egészségpolitikai szándékok csak részben érvényesültek. Elég az 
alapellátásban a törzskarton kitöltés formalizálására, vagy a fekvőbeteg-ellátásban a 
számítógépes programok által manipulált és gerjesztett teljesítményekre utalni. A 
szabályozás másik hiányossága a pozitív ösztönzés ellenére gyakorlatilag lehetetlenné tette 
az orvosok mobilitását, belépését a háziorvosi rendszerbe. (A jogi szabályozás lényege: 
háziorvos csak az lehet aki háziorvos, kivéve ha azelőtt is háziorvosként működött…, 
azaz a jelenlegi szabályozás nagyon megnehezíti jólképzett, de nem az alapellátásból 
érkező orvosok belépését a háziorvosi rendszerbe.) 1994 és 1998 között a szabályozási 
eszközök fejlesztése, az adminisztratív szabályozás erősítése került előtérbe. A bevezetett 
finanszírozási reformok nem érték el a kórházi ágyak lényeges csökkentését, a járóbeteg-
ellátás megerősítését, ezért a Horn kormány adminisztratív eszközökkel kívánta 
szabályozni a struktúrát. Így született meg a kapacitástörvény, valamint a 
minimumfeltételekről szóló rendelet. Ez a szabályozás a struktúra-átalakítás tekintetében 
még hatástalanabb volt, mint az előző ciklus piaci elemekre építetett indirekt szabályozása, 
mert bár formálisan közel 10.000 ágy szűnt meg, ez érdemben a struktúrát (kórházak 
száma, telephelyek száma, a kórházi dolgozók száma) nem érintette, és ami a fontosabb: 
nem változott (sőt romlott…) az igénybevétel struktúrája. A sikertelenség oka az, hogy 
ebben a ciklusban az ösztönzési rendszereket nem hangolták a szakmai szabályozáshoz, 
azaz semmilyen érdek nem fűződött a szerkezetváltás végrehajtásához. Ehhez egyrészt a 
kasszahatárok átrendezése, illetve feloldása lett volna szükséges, valamint segíteni kellett 
volna a járóbeteg-szakellátás (funkcionális) privatizációját. Így az ellátók és a források 
egyaránt az alacsonyabb szintű, költséghatékonyabb ellátóhelyek felé mozdultak volna el, 
és a betegek mozgását (az igénybevétel szintjét) alapvetően ez határozza meg, azaz a 
betegek mozgását (az igénybevétel tömegének elmozdulását) csak az orvosok mozgásával 
lehet elérni. Ha az orvosok a kórházban maradnak, akkor az adminisztratív ágyszám-
csökkentés eredménye csak a kórházi zsúfoltság növekedése lesz, mert a beteg az 
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orvoshoz kötődik, míg ha elősegítjük az orvosok mobilitását, belépését a járóbeteg-
ellátásba, akkor az orvosok magukkal viszik a betegeket, a kórházak törvény nélkül is 
kiürülnek. Az egészségügyi közgazdaság alapjainál láttuk, hogy az egészségügyben a kínálat 
(a kapacitás) szabja meg a keresletet, a kínálat kulcseleme pedig az orvos. Ezért a kereslet 
elmozdításának kulcseleme az orvosok mobilitásának megteremtése. 

A fentiek jól illusztrálják a szakmapolitikai célok, a szabályozás és az ösztönzés 
egységességének, koherenciájának szükségességét. 

 

Mindez azt bizonyítja, hogy az egészségpolitikának megfelelő elemzéseken alapuló 
prioritásokat kell állítania, és ehhez kell az eszköz-rendszereket megtalálnia és 
hangolnia. Egy ilyen elven felépülő egészségpolitika lehetséges szerkezetét az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 
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Összegzés 
Az egészségügyi rendszerünk problémái sokrétűek és összetettek, így a megoldás is csak 
több hatás szinergizmusaként érhető el. Nincs panácea, nincs egyetlen üdvözítő 
megoldás, a különböző modellek csak egy-egy probléma leküzdésére alkalmasak.  

Az egészségi állapot javítása és az ellátórendszer fejlesztése más – más 
eszközrendszert igényel, és ezek a célok a forrásszűke miatt részben konkurálók. A 
politika feladata a priorálás, és a prioritások meghatározása után van mód a modellek és az 
azokhoz illeszthető eszközrendszer meghatározására.  

Az egészségügyi ellátórendszer reformjának célja egy hatékonyabb, finanszírozható 
ellátórendszer kialakítása, amely alkalmazkodik a  

• megváltozott szükségletekhez és igényekhez, 
• az orvostudomány, az orvostechnika fejlődése kapcsán bekövetkezett 

változásokhoz, 
• a gazdaság és a lakosság teherbíró-képességéhez. 

Ebből a célmeghatározásból három feladatcsoport következik:  
• hogyan kell az ellátórendszert átalakítani a megváltozott szükségleteknek és a 

megváltozott szakmai környezetnek megfelelően, 
• hogyan kell az ellátórendszer hatékonyságát növelni, 
• hogyan lehet a megfelelő forrásokat biztosítani. 

Az első kérdés-csoportra elsősorban az orvos-szakmából fakadó választ kell adni, és ez a 
problémakör egy horizontális átrendeződést indukál az egyes szakmák, szakma-
csoportok, illetve általában a diagnosztai és terápiás szolgáltatások között. Ennek a 
problémának része (de csak kis része, és nem megoldása) a sürgősségi ellátás átalakítása. A 
hatékonyság javításában alapvető jelentőségű a rendszer allokációs hatékonyságának 
javítása. Ennek feltétele az egészségügyi ellátás „szinteltolása” a tevékenység-shifting, azaz 
alapelvként kell kimondani, hogy a lakosoknak a legalacsonyabb költségszintű, de megfelelő minőségű 
ellátásokat kell biztosítani. Ehhez a lakosságközeli ellátási formák, és általában a járóbeteg-
ellátás megerősítésére van szükség. Ez egy vertikális átrendeződést kíván az 
egészségügyi ellátórendszerben. Lényeges megállapítás, hogy a tevékenység-shiftinget nem 
csak az ellátórendszeren belül kell végrehajtani. Az egészségi állapot problémái 
Magyarországon túlzottan medikalizáltak, azaz a gyógyítás színtere (majdnem) kizárólag az 
ellátórendszer. Az ellátórendszer hatékonyságának javítása csak akkor képzelhető el, ha a 
gyógyítási tevékenységek tömege a paramedikális irányba is kiszélesedik, azaz a 
gyógyászati ellátások, a természet-gyógyászat és a laikus ellátás is megerősödik, 
tehermentesítve ezzel a túlterhelt ellátórendszert. 
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Az ellátórendszer ilyen jellegű átalakítása, az allokációs hatékonyság javítása az alábbi 
eszközök együttes alkalmazásával érhető el: 

• Érdekeltségi rendszer átalakítása 
− finanszírozási rendszer átalakítása, 
− a privatizáció segítése, 
− az amortizáció kérdésének megoldása. 

• Szakmai szabályozás átalakítása 
− minőségügyi rendszerek kialakítása és működtetése, 
− betegirányítás újraszabályozása, 
− kapacitás-tervezés megújítása, újraszabályozása. 

• Munkajogi feltételek megváltoztatása. (Közalkalmazotti jogviszony és a 
privatizáció feltételeinek harmonizálása.) 

Mint látható, az egészségügyi rendszerben a szerkezetváltás igen összetett eszközrendszert 
igényel, de csak így érhető el eredmény. A privatizáció ebben az eszközrendszerben 
fontos, fajsúlyos elem, de ettől még csak egy elem, ami önmagában nem képes a 
szerkezetváltás kikényszerítésére. 
Az ellátórendszer és az ellátás minőségének fejlesztése megköveteli a biztosítási rendszer 
továbbfejlesztését. Ezt a közfinanszírozás dominanciája mellett, a kötelező
társadalombiztosítás decentralizálásával, és nem az üzleti biztosítások térnyerésével 
kell megoldani.  

 

Az egészségügyben a verseny elsősorban a szolgáltatók versenyeként 
értelmezendő. Az egészségügy speciális-üzem jellegéből fakadóan a versenyhelyzet 
megteremtésének nem előfeltétele a privatizáció, de a szerkezetváltás a járóbeteg-ellátás 
privatizációja nélkül nehezen képzelhető el.  
Ezek a szükségszerű lépések ugyanakkor önmagukban nem oldják meg a lakosság 
egészségi állapotának problémáit, ehhez össz-kormányzati munkával az egészség 
feltételeinek megteremtésén kell fáradozni, illetve az ellátórendszer fejlesztését a 
legnagyobb károkat okozó betegség-csoportok leküzdésének megfelelően kell alakítani. 
Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása/továbbfejlesztése mára lehetőségből kényszerré 
alakult. A napi konfliktusok világossá teszik, hogy az ellátórendszerrel kapcsolatban széleskörű 
az elégedetlenség, a rendszer belső feszültségei az ismételt konszolidációk ellenére újratermelődnek. 
Mindezek a problémák csak a struktúra, a finanszírozási rendszer és az érdekeltség 
érdemi átrendezésével, azaz reformértékű lépesekkel oldhatók. Ezt célozza a 6. számú 
melléklet javaslata is. 
 
Budapest, 1998. Október –1999. augusztus.  
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1. számú melléklet 

Egy lehetséges egészségpolitikai koncepció 
javasolt struktúrája  
 

Problémák 
 
• 

• 

• 

igen rossz demográfiai, népegészségügyi mutatók 

− alacsony születési szám, 

− torz korstruktúra, 

− magas az elkerülhető halálozások aránya és száma, 

− magas –elsősorban a krónikus, nemfertőző megbetegedések által okozott– 
életév és életminőség-veszteség, 

− magas az egyéni kockázatokra visszavezethető okspecifikus halálozás. 

alacsony, rendezetlen egészségügyi források, krónikus alulfinanszírozottság 

− tartós és jelentős értékvesztés, 

− az ellátórendszer mérete és szerkezete (kapacitás), valamint a 
finanszírozási források közötti ellentmondás, 

− a bevételi oldal instabilitása, 
 az állami hozzájárulás, felelősségvállalás tisztázatlansága, 
 a hozzájárulás tényleges mértékének aránytalansága az egyes 

társadalmi csoportokban (pl.: közalkalmazottak – egyéni vállalkozók), 

− a magas járulék-kulcsok miatt az élőmunka magas költsége, 

− az invesztíció, amortizáció kérdésének rendszer-szintű rendezetlensége. 

a környezet állapotának romlása, a káros hatások fokozódása 

− fizikai környezet, 

− kémiai környezet, 

− mentális környezet. 



E g y  l e h e t s é g e s  e g é s z s é g p o l i t i k a  j a va s o l t  s t r u k t ú r á j a  

 

Kincses Gyula –68– Egészség (?) – Gazdaság (?) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

a prevenció gyakorlatának háttérbe szorulása a gyógyítással szemben 

torz, kórházközpontú struktúra, nem-hatékony működés 

− a valós szükségletekhez képest hol túlzott igénybevétel,  

− az igénybevétel jellemzően nem az ellátórendszer megfelelő szintjén 
történik. 

a szakmai szabályozás és a minőség-politika lemaradása a finanszírozási 
reformhoz képest 

− a különböző szakmai szervezetek tisztázatlan feladatköre és 
viszonyrendszere, 

− áttekinthető, kiszámítható, demokratikus döntéshozatali elvek és 
struktúrák hiánya, 

− a minőségbiztosítási/fejlesztési rendszerek részleges hiánya, és elégtelen 
működése, 

− a tekintély- és hagyományelvű gyógyítás gyakorlata a tudományos 
bizonyítékokon alapuló orvoslás (EBM) helyett. 

tartós és széleskörű társadalmi elégedetlenség az ellátás minőségével szemben 

− az ellátás kultúráltsága, körülményei, az igénybevétel rendezetlenségei, 
hálapénz-kényszer, 

− az alapvető emberi jogok érvényesíthetőségének korlátai, 

− a differenciált igények legális kielégíthetőségének hiánya. 

az ellátórendszer belső feszültségei 

− bérhelyzet, 

− zárt, hierarchikus, anakronisztikus, feudális belső viszonyok, 

− alapvető ellenérdekeltség a szerkezetváltásban és a szakmai szabályozás 
megváltozásában. 

a társadalombiztosítás reformjának inkomplett volta 

− a szolgáltatásvásárlás szakmai megalapozatlansága, a minőségkontrol 
hiánya, 

− a kiegészítő biztosítások hiánya, 

− az informatikai megalapozottság hiánya. 
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Célok 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

A populációs szintű egészségi állapot javítása 

− Halálozási mutatók javítása a jelentős életév-veszteséget okozó megbetegedésekben, az 
elkerülhető és megelőzhető halálozások esetén. 

− Az életminőség javítása a jelentős életév-vesztést nem okozó krónikus megbetegedések (mozgás-
szervi, pszichiátriai megbetegedések) esetén. 

− Az egyes társadalmi csoportok morbiditási különbségeinek csökkentése. 

Az egészségügyi források célszerűbb elosztása és felhasználás-
hatékonyságának javítása 

− Az átalakult szükségleteknek és igényeknek megfelelő egészségügyi struktúra kialakítása. 
− A rendelkezésre álló forrásokból a maximális egészség-nyereség elérése. 

Az egészségügyi ellátás színvonalának egységesítése és javítása 

Az ellátottak egészségtudatos és költségtudatos magatartásának kialakítása 

A biztosítási rendszer továbbfejlesztése, a differenciált igények legális 
kielégíthetőségének megteremtése 
− Forrásbevonás (fakultatív magánforrások) és legális igény-kielégítés az equity megőrzése mellett. 

Az ellátórendszer belső feszültségeinek oldása  

− A kapacitás és a forrásigény összhangjának megteremtése. 
− Az egészségügyi dolgozók bérhelyzetének rendezése. 
− Belső zárt hierarchia oldása, orvosi mobilitás segítése. 
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Eszközök 

• 

• 

• 

• 

az egészség feltételeinek biztosítása 

− társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, 
− az azonos minőségű ellátáshoz való hozzáférési esélyegyenlőség javítása, 
− a környezeti káros hatások csökkentése, 
− prevenció különböző formáinak újraértelmezése, 

 életmódváltás segítése, 
 képzés, oktatatás, nevelés reguláris eszközeinek jobb kihasználása (pl. NAT), 
 piaci elemek hasznosítása (az „egészség ipar” preferálása), 

− egyéni és laikus képességek fejlesztése (elsősegélynyújtás, öngyógyítás, laikus 
ápolás, civil szervezetek támogatása stb.). 

az ágazat-közi együttműködés, a konszenzusos döntési mechanizmusok, 
szakmai érdekegyeztetés szervezeti formáinak megteremtése 

közegészségügyi helyzet javítása 

− védőnői szolgálat megerősítése, kiterjesztése, 
− a védőoltási rend fenntarthatóságának biztosítása, 
− a környezet-egészségügyi és munkaegészségügyi akcióprogramok megvalósítása, 
− a különleges élethelyzetben élők (hajléktalanok, átmeneti szállások, zárt 

nyomortelepek) ellátásához a megfelelő technikák adaptálása. 

egészségügyi rendszer hatékonyságának javítása (Szolgáltatói oldal) 

− az ellátórendszer szerkezetének átalakítása, 
 a megváltozott szükségletek strukturális leképezése, 
 alacsonyabb költségszintű ellátóhelyek preferálása, 
 a prevenció és rehabilitáció, a gondozás előtérbe helyezése, 
 a szociális rendszerrel való kapcsolatok kiépítése és erősítése, 
 a járóbeteg-szakellátás önállóságának, ellátó-képességének erősítése, a 

járóbeteg-szakellátásban a funkcionális privatizáció segítése, 
− tulajdonosi reform,  

 a különböző tulajdonosok felelősségi viszonyainak egységesítése, 
 amortizáció kérdésének (rendszerszerű, nem csak forrásszintű) rendezése, 
 verseny elemek szerepének ellenőrzött módon való fokozása,  
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 a külső és belső érdekeltségi rendszerek erősítése, 
− képzés, szakképzési rendszer átalakítása, kurrikulumok felülvizsgálata és 

korszerűsítése, 
− az „Evidence Based Medicine” elvén álló orvosi gyakorlat és döntéshozatal 

megteremtése és erősítése, 
− tudományos megalapozottsággal és a társadalom bevonásával meghatározott 

prioritások („prioritising”) alapján probléma-orientált megközelítés a jelentősebb 
betegségcsoportokban, 

− Nemzeti Egészségügyi program elkészítése és végrehajtása. 

• finanszírozási rendszer reformja (Vásárlói oldal) 

− forrásoldal 
 a kötelező társadalombiztosítás dominanciája fenntartása mellett a biztosítási 

versenyhelyzet, decentralizáció megteremtésének elemzése, 
 kiegészítő biztosítások belépése, 
 az állami hozzájárulás tartós és egyértelmű rendezése, 
 járulékreform, 

− a járulék-kulcs csökkentése, 
− járulékalap kiszélesítése, 
− behajtási rend tökéletesítése, 

 a lakossági hozzájárulás (co-payment) rendszerének felülvizsgálata, kor-
szerűsítése, 

 a balesetbiztosításnak, mint biztosítási ágnak önálló kezelése. 
− informatikai fejlesztések, 

 szolgáltató – biztosító és szolgáltató – szolgáltató kommunikációs 
rendszerének kiépítése, 

 betegazonosítás, jogviszony-igazolás problémájának megoldása, smard card 
rendszer bevezetése, 

 elszámolási, ellenőrzési rendszerek megvalósítása, beteghez rendelt 
költségkövetés megvalósítása, 

 járulékfizetés perszonalizált követése, 
− a szolgáltatás-vásárlói szerep megerősítése,  

 a költséghatékonyság és ellenőrzött minőség elvén álló szolgáltatásvásárlás és 
támogatási rendszerek kidolgozása, megvalósítása a tudományos 
bizonyítékon alapuló orvoslás eredményeinek hasznosításával, 
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 a szakmai és pénzügyi ellenőrzés megerősítése, 
 szerződéskötési rendszer átalakítása (szerződéskötés feladatra, melynek 

előfeltétele a feladat-specifikus feltételrendszer tanúsítása),  
− az elosztási rendszer reformja, 

 az egészségügyi szerkezetátalakítás finanszírozási ösztönzőkkel való segítése, 
 a finanszírozási rendszer korrekciója a valós és minőségi teljesítmények 

alapján, 
 a költségérzékeny ellátás és egészséggazdálkodó modellek (Managed Care, 

Hund Holding, global budget) kidolgozása és terjesztése. 
 
 



2. számú melléklet 

A költség-hatékony egészségügyi struktúrák 
kialakításának esélyeiről-  

a csoportpraxisokról, a “mátrix” kórházakról,  
az egynapos sebészetről és az otthoni szakápolásról 

 
 
Az alcímben említett ellátási formák (csoportpraxis, mátrixkórház, egynapos sebészet, 
otthoni szakápolás) kérdése szorosan összefügg, hiszen mindegyik létét, kialakulását, 
terjedését ugyanazon nemzetközi alaptendencia, illetve egészségpolitikai szándék 
érvényesülése magyarázza. 
 
Az egészségügyi rendszerek átalakulásában a finanszírozhatóság megőrzése, a költség-
hatékonyság javítása a rendszerek alapkérdésévé válik. Az egészségügy általános 
forráshiányában felértékelődő kérdés, hogy minden beteget a szükséges és elégséges 
legalacsonyabb költségszintű ellátóhelyeken lássanak el. E tendencia érvényesülésében 
szerencsésen találkozik a gazdasági kényszer a lakossági igény-változásával, így a kórházon 
kívüli ellátások általánosan felértékelődtek. 

Ennek megfelelően a világban egy differenciálódási és tevékenység-eltolódás lánc indult 
be: az igazán bonyolult, költségigényes beavatkozásokat magasan specializált központok 
végzik (egyetemek vagy specializált szakintézetek), a rutin fekvőbeteg-ellátás egy része a 
járóbeteg-szakellátásba (szakambulanciák, egynapos sebészet, önálló diagnosztikai 
centrumok), illetve alacsony költségigényű, többfunkciójú kiskórházakba (mátrix kórház) 
tevődik át, a hagyományos járóbeteg-szakellátás egy része pedig az alapellátásba, a 
csoportpraxisokba kerül. 
 
A magyar egészségügy megítélésében régi axióma, hogy a tevékenységek indokolatlanul 
magas szinten zajlanak. Ez nem csak a közhelyszerűen magas kórházi igénybevételre 
igaz, hanem igaz ez az egészségügyön belül is: az orvosok munkaidejük jelentős részében 
nem orvosi munkát végeznek, valamint általában megállapítható, hogy az egészséggel 
kapcsolatos tevékenységeknek szinte kizárólagos színtere az egészségügyi ellátórendszer, 
és aránytalanul kicsi a civil szféra, a család, a laikus önszerveződések szerepe.  
Az ábrán látható, hogy az egészségügyi rendszer átalakítása (e tekintetben) nem hozta meg 
a kívánt eredményt, azaz nem következett be a tevékenységek tömegének az alacsonyabb 
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szintre tolódása. 
Egyedüli átmeneti ered-
ménynek az 1993-as évet 
tekinthetjük, amikor a 
háziorvosi rendszer 
bevezetése átmenetileg a 
kívánt irányba befolyá-
solta a rendszer igény-
bevételét, de a szakmai 
szabályok tisztázatlan-
sága, a pontrendszer 
alapú finanszírozás be-
vezetése, illetve az 1994-
es kormányváltás után a 
beutalási rend szétzilá-
lása ismét a magasabb 
szintekre tolta a tevé-
kenység súlypontját. 

Dr. Kincses Gyula

Az ellátási szintek igénybevételének
változása
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Miután a költség-hatékonyság javítása kiemelt problémája marad az egészségügyi ellátás 
finanszírozhatóságnak, a fenti tények ismét fontossá teszik azoknak az ellátás-szervezési 
technikáknak az áttekintését, amelyek az alacsonyabb költség-színtű ellátóhelyek felé tolják 
el az igénybevétel súlypontját. 
 
Igen lényeges célkitűzés, hogy a tevékenység-shifting szükségszerű „végállomása” nem az 
alapellátás, hanem maga az egyén, illetve a család. A magyar egészségügy általános 
„túlhasználtságának” egyik alapvető oka, hogy az 1945 utáni változások megszüntették az 
egyének öngondoskodó, önellátó, és (ne féljünk a szótól) öngyógyító képességét. A 
gyógyítás kizárólagos színterévé az egészségügyi ellátórendszer vált, ugyanakkor a szociális 
problémák is medikalizálódtak. Mindez együttesen vezet a torz struktúrához és torz 
összetételű, magas igénybevételhez. A napjainkban sokat emlegetett szubszidiaritás – mint 
alapelv –, nem egyszerűsíthető a mai gyakorlatnak megfelelően a co-payment, a magánfi-
nanszírozás szerepének növelésére, rendkívül fontos komponense az egyéni képesség, az 
önellátó-képesség fokozása is. 
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A csoportpraxis 

Elvi alapok 
A csoportpraxisokról igazándiból senki nem tudja pontosan, hogy mi az, illetve mindenki 
másként tudja. Ennek oka az, hogy az egyes egészségügyi rendszerek a világban igen 
eltérőek, a hasonló problémákra hasonló válaszokat adnak, de csak hasonlókat, és nem azonosakat. 
Ezért a világban ma terjed egy ellátási forma, amelyet mindegyik ország csoportpraxisnak 
hív, de ezek országonként a nemzeti hagyomány, környezet különbözősége miatt eltérőek. 
Ez okozza a csoportpraxis körüli definíciós különbségeket. Annyi tény, hogy a 
csoportpraxis alatt mindenki valamilyen járóbeteg-ellátást érintő orvosi együttműködési formát 
ért, amelyben általában eltérő képesítésű (feladatú) orvosok dolgoznak, gazdasági 
közösséget alkotnak (közös bevétel, saját belső elosztási rend), és szolgáltatásaik a 
lakosság által közvetlenül igénybevehetőek (alapellátás jelleg.) 

A csoportpraxisok újonnan egységesülő tendenciája, hogy a csoportpraxisok számára az 
egészségügy rendszerek különböző módon érdekeltségi rendszereket dolgoznak ki a 
csoportpraxisok definitív ellátóképességének javítására. Ennek legelterjedtebb alapelve az, 
hogy a csoportpraxisok számára az általuk utalványozott szolgáltatásokra valamilyen elvi 
vagy tényleges keretet kapnak, és a megtakarításból valamilyen elv szerint részesülnek. 
 
A csoportpraxis fontosságának megértéséghez két axiómát kell elfogadnunk: 
 

1. Az ellátási költségek kontrolálása, az ellátás minőségének, hatékonyságának biztosítása 
csak abban az esetben biztosítható, ha az egészségügyi ellátórendszer egy erős, 
személyes kapcsolatra épülő, definitív ellátást nyújtó (erős gate keeper funkciót 
betöltő) alapellátásra épül, és az alapellátásban történik az ellátások (számszerinti) 
tömege. 

 

2. Az is nyilvánvaló, hogy ez a teoretikus és elvárt alapellátás nem azonos a jelenlegi 
körzeti/háziorvosi rendszerrel, mert napjainkban a fent definiált feladatú 
alapellátásban 

• a szükséges orvosi tudás nem birtokolható egy személy által, 

• a szükséges orvos-technikai beruházás egy személy által nem működtethető 
(költség)hatékonyan. 

A csoportpraxisok terjedésének szükségességét a 2. pont indokolja, hiszen alapvető az a 
felismerés, hogy az orvosi tudás kitágulása, az orvostechnika fejlődése olyan lehetőségeket 
nyújt az alapellátás számára, amelyet a hagyományos egyorvosos praxisok már nem 
képesek befogadni, és nem képesek hatékonyan működtetni.  
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A háziorvosok legegyszerűbb szerveződése, „összeállása” valójában gazdasági társaság, és 
nem csoportpraxis, nem véletlenül kapta 
a „praxisközösség” nevet. A pra-
xisközösség választ ad a beruházások 
hatékonyságának javítására, de nem oldja 
meg a szükséges tudás problémáját, hi-
szen négy, −a takarítónőt közösen al-
kalmazó− háziorvos kompetenciaszintje 
nem több, mint egyetlen háziorvosé. En-
nek a szerveződési formának is megvan-
nak az előnyei, de az alap-problémán, az 
alapellátás definitív-ellátó-képességének 
javításán nem sokat segít. Az a kijelentés, 
hogy a korszerű egészségügyi rendsze-
rekben az ellátás tömege az alapellátásban 
történik, természetesen a kontaktusok 
száma szerint, és nem a költségek 
nagysága szerint értendő. 
A csoportpraxisok tényleges terjedése 

szemléletváltást igényel, azaz ki kell mondani, hogy a magyar egészségügyben meghatá-
rozó szerepe van az alapellátásnak, de ez az alapellátás nem azonos a volt körzeti orvosi 
rendszerrel. Az alapellátás színvonalának emelésében tagadhatatlan a praxisméretek 
csökkentésének a szerepe, mert csak a jelenleginél kisebb praxisméretben várható el a 
háziorvosoktól a lakosság-centrikus (nem beteg-centrikus) prevenció-orientált munka és a 
definitív ellátóképesség növelése. Ugyanakkor a rögzített alapelvekből következik, hogy az 
egyorvosos praxisoknak megvannak a szakmai és hatékonysági korlátai, és ezen 
korlátok meghaladására már csoportpraxisokra van szükség, ahol egy – külön-külön eltérő 
tudású – orvos-csoport együttesen nyújt egy emelt kompetenciaszintű, magasabb 
definitív-indexet adó ellátást. Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy egyes szakellátások 
„tokkal-vonóval” beköltöznek a csoportpraxisba, mert az egyes szakellátások teljes 
spektruma nem működtethető az alapellátásban költséghatékonyan.  
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A csoportpraxisba lépő szakorvosok feladata hármas lehet:  
• ellátás és belső konzílium a csoportpraxishoz tartozó betegek számára a „rutin”, (azaz 

gyakori és nem túlzottan eszközigényes) ellátások területén,  
• szakgondozás jelleggel egyes, szakterületükbe tartozó betegek gondozása, ellenőrzése, 

• belső továbbképzés, oktatás a praxistagok számára. 
Egyszerű példával: ha egy fül-orr gégész belép a csoportpraxisba, a dolga nem a legújabb 
technikát igénylő eljárások, pl.: laryngo-stroboscopia, vagy az objektív audiometriai 
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vizsgálatok helyben történő végzése, hanem az otitisek, orvvérzések, tonsillitisek, kezelése, 
a rhinitis allergica-s betegek kivizsgálásának menedzselése, majd gondozása, 
tracheostomás betegek oktatása, kanülcsere, stb. Az is elképzelhető, hogy egyes, 
alapvetően fül-orr-gégészeti gondozásra szoruló betegek esetében a fül-orr gégész 
csoportpraxis tag lesz a beteg “háziorvosa”, azaz ő menedzseli az egészségügyi állapotát, 
nem csupán a szakmája területén marad az ilyen betegek esetében.  

Az ilyen jellegű csoportpraxis kialakulásához fel kell oldani a jelenlegi szabályozást, mely 
szerint „háziorvos csak az lehet, aki korábban háziorvosként dolgozott, kivéve, ha már 
most is háziorvosként dolgozik”, azaz meg kell teremteni a magasabban képzett 
szakorvosok belépésének könnyebb lehetőségét a háziorvosi rendszerbe. Megfelelő, de 
teljesíthető szakmai feltételek mellett be kell engedni a szakorvosokat is az alapellátásba. E 
tekintetben különbséget kell tenni a „szóló” praxisba és a csoportpraxisba való belépés 
feltételei között, hiszen a csoportpraxisban a háziorvosi szakvizsgával rendelkezők 
mentorként funkcionálhatnak. 

Ahhoz, hogy a csoportpraxis elv működőképes legyen, az egészségpolitika általános 
alapelvei szerint kell cselekednünk.  

Az egészségpolitika akkor lehet hatékony, ha egységben kezeli:  
• a szakmapolitikai célokat,  
• a szakmai szabályozást és  
• a finanszírozási ösztönzőket. 

A csoportpraxisok tekintetében a szakmapolitikai cél tisztázott, de a szakmai szabályozás 
és a finanszírozás ugyanakkor nem változott a céloknak megfelelően.  

A szakmai szabályozás szükséges változásai: 

• az alapellátás kompetenciaszintjének szóló praxis és csoportpraxis szerinti 
meghatározása, 

• az alapellátásba való belépés megkönnyítése, 

• beutalási rend megszigorítása. 

1, A csoportpraxisok miatt újra kell fogalmazni a csoportpraxis kompetenciaszintjét, 
ennek megfelelően a minimumfeltételeket is. Erre azért van szükség, mert a csoportpraxis 
kompetenciaszintje természetszerűen nem azonos a háziorvosi kompetenciaszinttel, de 
nem azonos a szakorvosok kompetenciaszintjével sem, hiszen a szakellátás teljes 
spektruma nem művelhető az alapellátásban költség-hatékonyan. 

2, A csoportpraxisban dolgozó szakorvosok számára meg kell teremteni a csoportpraxisba 
való belépés szakmai és jogi lehetőségét. 
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3, Miután a járóbeteg-szakellátás tevékenységtömege az alapellátásba tevődik át, és az 
önálló járóbeteg-szakrendelés igénybevételénél már konzekvensen lehet alkalmazni a 
beutalási szabályokat. 

A finanszírozás szabályainak szükséges változásai 

A csoportpraxis terjedésének feltétele a finanszírozási szabályok megváltoztatása. A 
finanszírozási rendszerben a definitív ellátást ösztönző mechanizmusokat kell kidolgozni, 
erre a fund-holding jellegű egészség-gazdálkodó csoportok kialakítása a legcélszerűbb 
megoldás, de más, prémiumrendszerű ösztönzés is elképzelhető. 

A csoportpraxisok szerepe az átalakuló egészségügyben 

A csoportpraxis az egészségügyi rendszer alapproblémájára választ kereső, támogatandó, 
segítendő ügy, ami az ellátás minőségét, hatékonyságát nagyban javíthatja. De azt is tudni 
kell, hogy a csoportpraxisokat csak segíteni szabad, de kötelező modellként várhatóan 
nem működnek, azaz be kell látni, hogy a szövetkezés ugyan hatékonyabb, de nem szabad 
jogszabállyal, kötelező érvénnyel (ráadásul földosztás idején…) TSZ-esíteni.  
A csoportpraxis a későbbiekben is csak mint egy megoldási forma, és nem mint kötelező 
szervezeti forma képzelhető el. Ennek oka kettős. Egyrészt a csoportpraxis előnyei igazán 
csak akkor jelentkeznek, ha a szereplők saját akaratukból, saját szükségleteiknek és 
lehetőségeiknek megfelelően alakítják ki a rendszert, kötelező feladatként a lehetséges 
előnyök jó része elolvad. Másrészt az ország településszerkezete olyan, hogy sok helyen a 
szereplők igénye ellenére sem alakítható ki hatékony csoportpraxis modell. 
Mindezek az ellenérvek nem gátolhatják a csoportpraxis terjedését, csupán attól óvják az 
egészségpolitikát, hogy a megoldást panaceaként kezeljék. Azt is látni kell, hogy az 
alapellátásban meghirdetett „full-privatizáció” nehezíti, lassítja ezt a célszerű folyamatot, 
hiszen fokozza a partikularitás érdekeit, valamint a privatizáció pozíciójában fixálhatja a 
volt körzeti orvosok képzetlenebb rétegét, csökkenti az amúgyis zárt szakmai populáció 
mobilitását. 

Teendők csoportpraxis ügyben 

Az előző kormányzat is megérzett valamit abból, hogy a csoportpraxis fontos és 
perspektivikus ügy, amellyel valamit kezdeni kell. Ezért pályázatot hirdettek a 
csoportpraxisok kialakítására. A pályázat ugyanakkor tényleges koncepció, érdemi cél, 
feltételrendszer tisztázása nélkül került kiírásra a „mi tudjuk, hogy ez fontos, de nem 
tudjuk, hogy mi ez, de hátha ők majd tudják, és esetleg mi is megtudjuk” elv alapján. Nem 
tudtuk meg, mert nem tiszta kérdésekre nehéz jó választ kapni. 
Mint a bevezetőben rögzítettem, a csoportpraxisokról valóban nehéz pontosan tudni, 
hogy mik is, mert eltérő egészségügyi rendszerek azonos kérdésére adott hasonló 
válaszairól van szó, amely rendszerenként, országonként eltérő gyakorlatot alakított ki. 
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Ezért a csoportpraxis fogalmát ma Magyarországon is csak pontosítani, szűkíteni szabad, 
de az alapváltozatok között egyelőre nem szabad dönteni. Folytatni kell a megkezdett 
kísérleteket, de a kísérleteknél (mint általában) tisztázni kell, hogy milyen kérdésekre is 
kívánunk választ kapni, és a válaszokat mire akarjuk használni. 
 
A kísérletek folytatásánál három dolgot kell figyelembe venni: 

1. A kísérletben résztvevő csoportokat új pályázat keretében úgy kell kiválasztani, hogy a 
magyarországi létező kezdeménytípusok (háziorvosok szakmai közössége, háziorvosi 
praxisba épülő szakellátás és konzíliárusok, szakrendelő köré szerveződő háziorvosok, 
Fund-Holding, illetve Managed Care jellegű ellátás-gazdálkodó közösségek) mind 
reprezentálva legyenek a kísérletben. Miután nem tudjuk hogy Magyarországon 
melyik / melyek a működőképes modellek, több mintát kell kipróbálni. 

2. A szárazedzések idejének vége, most már végre vizet kellene tölteni a medencébe, 
mert úszni vízben lehet igazán. A csoportpraxis kísérletek idáig változatlan szakmai és 
gazdasági környezetben működtek, így valójában nem is működhettek megfelelően, 
csupán terepasztaljáték, illetve elméleti úszásoktatás folyhatott. A kísérletek csak 
akkor lehetnek eredményesek, ha mind a szervezeti forma, mind a szakmai 
szabályozás, mind az érdekeltségi rendszer megváltozik. Ehhez nem elég az EüM 
keretéből támogatni a kísérleteket, hanem az OEP kassza egy részét a kísérleteknek 
megfelelően, más érdekeltségi rendszerben kell elkölteni. 

3. A csoportpraxis modellek számára egységes kiértékelési szempontokat és érdekeltségi 
rendszert kell teremteni. 

Javasolt kiértékelés szempontok: 
• tevékenységek súlypontjának elmozdulása (definitív ellátás javítása), 
• finanszírozási hatások, megtakarítások, 
• minőségügyi rendszerek működése. 

A kísérletek kiértékelése után kell a jogi szabályozást úgy átalakítani, hogy a 
csoportpraxisok terjedését, működését lehetővé tegyék. 

Összegzésül megállapítható, hogy a csoportpraxis, mint ellátási forma az egészségügy 
megújításának nélkülözhetetlen eszköze, de kötelező modellként való egységes bevezetése 
lerontaná a csoportpraxisban rejlő szakmapolitikai és finanszírozási ösztönzők pozitív 
hatásait. 
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Mátrix kórház 

A magyar egészségügy közhelyszerűen kórház-centrikus. A strukturális problémán önma-
gában az ágyszám-redukció nem segít, mert a problémát nem önmagában az ágyszám -

 felesleg okozza. A kórház-
ügyön belül is torz a struk-
túra. Nagy, – a gazdaságos 
üzemméret feletti – az átla-
gos kórházméret, az intéz-
mények funkció szerint nem 
elég differenciáltak, a szak-
profilok között sok a pár-
huzamosság, az egyes intéz-
mények túl sok speciális 
profilt visznek. 

A magyar és német kórházak méret
szerinti megoszlása
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Német kórházak
Magyar kórházak
Kincses Gyula –80– Egészség (?) – Gazdaság (?) 

A kórházak hagyományos 
szerkezete alapvetően az 
egyes szakterületekhez tar-
tozó betegségek ellátására 
szerveződött önálló osztá-
lyokra épül, és csak a di-

agnosztikai osztályok szerkezete tagozódik funkció szerint. Költség-hatékony fekvőbeteg-
ellátás csak akkor valósítható meg, ha a nagyobb kórházak mellett alacsonyabb kom-
petenciaszinttel létrejönnek a változó igényekhez és feladatokhoz jobban alkalmazkodó, 
alacsonyabb költségszintű új fekvőbeteg-ellátó intézmények, az un. mátrix kórházak. 

Dr. Kincses Gyula
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A Német Kórházszövetség és a GYÓGYINFOK 1996-os adatai alapján

A mátrix kórház jellemzői 
A hagyományos kórház zárt struktúrájú, és az osztályokra épül. Az osztályok szakma-
specifikusak, azaz egy szakterülethez tartozó betegség teljes ellátási folyamatára 
(kivizsgálás, terápia, exmisszióra való felkészítés, utógondozás stb.) szerveződnek. Ez 
szakmailag csak megfelelő üzemméret (orvos-szám, ágyszám) felett valósítható meg. 
Ennek köszönhetően a magyar kórházak igen nagy méretűek, hiszen az alapegység nem a 
kórház, hanem az osztály, a kórház pedig a gyakorlatban nem más, mint az alapegységek 
lazán együttműködő halmaza. 

A mátrix kórház viszont mint kórház, önmagban értelmezendő egységként, és a 
szervezeti egységei, részei nem szakma-specifikusak, hanem funkcióhoz kötöttek. 
Alapvetően az egész fekvőbeteg-ellátó rész egyetlen osztályként működik, amelynek 
legfeljebb elkülönített részlegei vannak. Ennek megfelelően pl.: felnőtt – gyerek, férfi – 
nő, felvételi, – kivizsgálási, – posztoperatív, – lábadozó, exmittáló részlegek vannak, és 
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ezeken a részlegeken az aktuális szükségletnek megfelelően fekszenek belgyógyászati, 
sebészeti, szemészeti, vagy szülészeti betegek. 

Ha mindezeket a profilokat önálló osztályként definiáljuk, akkor a működőképesség 
fenntarthatósága (műszakok, ügyelet, szabadságok, továbbképzések, stb.) miatt nagy, a 
minimumfeltételben megszabott létszám körüli értékek jönnek ki, ennyi ember pedig csak 
sok ágy által „tartható el”, azaz indokolható a minimumfeltételekben megszabott ágyszám. 
Ez kódolja az eddigi túldimenzionált kórházméret konzerválását, és veszélybe sodorja az 
egyébként alacsony költségű kiskórházakat. 

A mátrix kórháznál ez a probléma nem áll fenn, miután a kórház egésze működik 
funkcionális egységként, a működőképességhez szükséges személyzet létszáma arányban 
áll a gazdaságos üzemmérethez szükséges ágyszámmal.  

 

A mátrix kórház a nevét egyébként erről a kettős megközelítésről kapta: mátrixszerűen 
felrajzolható a szervezet, hiszen a sorok (a hivatalos szervezeti egységek, illetve részlegek) 
a funkcióhoz kötöttek, de az oszlopok funkcionálisan kiadják a hagyományos 
osztálystruktúra megfelelőjét. 

Fekvőbeteg-ellátó részleg 

 Belgyógyászat Sebészet Szemészet …… osztály 

Kivizsgáló, kezelő     

Posztoperatív részleg     

Exmissió felkészítő     

Fektető (ápolási)     

A táblázat vertikálisan értelmezve mutatja a hagyományos kórház-struktúrát, vízszintes 
értelmezés alapján a mátrix kórházat kapjuk. 

A mátrix kórház szakmaspecifikus megközelítésben (ellentétben a hagyományos 
kórházakkal) nem tartalmaz szakmánként rögzített ágyszámot. Pl. a nyári szünet kezdetén 
az ágyak jelentős részét mandulás gyermekek foglalhatják el, mert ekkor van a 
hagyományos „mandulaszüret”, és ebben az időben az ágyak akár 30-40%-a is lehet fül-
orr-gégészeti betegek által használt, míg a téli időszakban a belgyógyászati esetek 
dominanciája lehet a meghatározó.  

A diagnosztikai részlegek (rtg, labor) az ambuláns és a fekvő rész közös 
háttérszolgáltatásaként, önálló osztályonként működhetnek. 
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A mátrix kórház működőképességét három dolog garantálja: 
• a kis méret, 
• fregoli elv (profilok és szakemberek feladata vonatkozásában), 
• szűkített kompetencia. 

A gazdaságosság egyik záloga a kis méret. Ennek költségei egyrészt hozzáigazíthatók a 
várható (nem túl nagy) bevételhez, másrészt a management egyszerűsödik és olcsóbbá 
válik. A modell gazdaságos működésének alapfeltétele, hogy a mátrix kórház a járóbeteg-
szakellátásra épüljön. A fregoli elv így nem csak a rugalmas osztálystruktúrában érvényesül, 
hanem az orvosok, szakdolgozók munkaidejének rugalmas felhasználása is lehetséges: a 
járóbeteg-szakellátás és a kórházi rész nem igényel külön személyzetet. Egy mátrix kórház 
szükséges nagyságú személyzettel önmagában nem működtethető költséghatékonyan. 
Ebben a méretben a gazdaságosság azért lehetséges, mert a kórház alapvetően nem önálló 
orvosokkal dolgozik, hanem a szakrendelésen jelentkező betegeket kezelőorvosa „viszi 
be” a saját kórházukba, így a kórház (érdemben) többletszemélyzetet (orvost) nem igényel. 
Ez a megoldás segít azon a problémán is, hogy a lakosságközeli ellátás biztosítása 
érdekében az elérhetőségi körből (sok esetben 20-25.000 lakos) néhány szakmában nem 
lehet a járóbeteg-szakellátást a kis esetszám mellett rentábilisan működtetni. 
A nemzetközi gyakorlatban a mátrix kórházak alapvetően „befogadó” kórházként 
működnek, azaz külső (nem a kórházfenntartó alkalmazásában álló) szakorvosok viszik be 
betegeiket a kórházba, és itt vagy a kórház fizeti meg munkájukat, vagy – a gyakoribb 
eset – a szakorvosok bérlik a kórháztól a kórházi szolgáltatásokat. Ez a modell 
Magyarországon nem működhet gazdaságosan, annak van nagyobb realitása, hogy egy 
kistérség szakorvosai egyszerre látják el a szakrendeléseket és egyszerre orvosai saját 
mátrix kórházuknak. 
A fenti előnyök csak abban az esetben érvényesülnek, ha a mátrix kórház erősen behatárolt 
kompetenciaszinttel működik. Ha a szakterület programozható, rutinellátására készülnek fel, 
akkor kis team-ek, alacsony eszközigénnyel képesek az ellátásokat nyújtani. Ha a mátrix 
kórházban a szakorvosok képesítésüknek megfelelően minden, általuk elvégezhető 
beavatkozást el akarnak végezni, akkor ez a kis esetszám miatt bizonyosan nem hatékony és nem 
garantálható minőségű. A sürgősségi ellátásban alapvetően a szakorvosi ügyelet (ambuláns 
ellátás), az állapotstabilizálás, illetve sz.e. a további ellátás megszervezése tartozik 
kompetenciájukba. 

A mátrix kórház előnyei: 

• olcsóbb 
• lakosságközeli 
• jobb minőségű szakellátás 
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A mátrix kórház (a fenti kautélák esetén) költséghatékony, lakosságközeli ellátást nyújt. Jó 
a lakosnak, mert lakóhelye közelében kapja a rutin ellátások zömét, és a szokásos 
kezelőorvosa meg is operálja, a személyes kapcsolat nem szűnik meg a műtét idejére. 
Külön előny, hogy az indikáció, műtét és utókezelés egy kézben marad. Jó a rendszer a 
szakorvosnak, mert nem csak a rutin „SZTK” szakrendelést végezheti, hanem operálhat 
is. Ez javítja szakmai közérzetét, önértékelését, finanszírozási pozícióját, kapcsolatát, 
presztízsét a betegek felé. 

A mátrix kórház hátrányai 

A mátrix kórház hátrányai elsősorban a megvalósítás nehézségeiben vannak. Új mátrix 
kórház kialakításának meg lenne a támogatottsága, hiszen a „sima” szakrendeléshez képest 
mind az orvosnak, mind a lakosnak nagy előrelépés a mátrix kórház kialakítása. 
Ugyanakkor a jelenlegi ágyszám és kórházszám mellett nem célszerű új kórházakat nyitni, 
a meglevő nagyobb kórházak átalakítása pedig komoly politikai ellenállásba ütközne, 
hiszen mindenki „lefokozásnak” érezné a „rendes” kórház ilyen irányú átalakítását. Külön 
problémát jelenthet a főorvosi kar ellenállása (a mátrix kórházban negyedannyi 
osztályvezetőre sincs szükség), valamint az, hogy a jelenlegi „kiskórházak” építészetileg 
méretüknél fogva nem igazán alkalmasak az ilyen típusú átalakításra. 
Szakmai problémaként merül fel a szakmai kontroll, az ellenőrzés hiánya, illetve változása. 
A hagyományos szerkezetű kórházban az osztályvezető jelent egyfajta szakmai kontrollt, 
míg a mátrix kórházban kvázi mindenki a saját betegéért a felelős, a közvetlen felügyelet 
nehezebben oldható meg. Mindez kiemeli a minőségügyi rendszerek fontosságát a mátrix 
kórházakban. 

Szükséges változások 

A kórházak mátrix kórház-szerű működése csak a szakmai szabályok átalakítása után 
valósítható meg. Ehhez újra kell gondolni az egész egészségügyi ellátórendszer 
struktúráját. A fekvőbeteg-ellátás viszonylag homogén, kevésbé differenciált tömege 
helyett a progresszív ellátás elvére épülve jól strukturált funkcionális és szervezeti 
különbségeket kell létrehozni. Vélhetően az alábbi szinteknek és szervezeteknek lesz 
létjogosultsága: 

• mátrix kórház a rutinellátások lakosságközeli ellátására, 
• általános kórház, 
• szakkórház, 
• megyei kórház, 
• országos, regionális (szak)intézet, 
• regionális központ / orvostudományi egyetem, illetve 
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A struktúrához szigorú kompetenciaszinteket kell hozzárendelni. Az így kialakított 
rendszerhez kell hozzárendelni a minimumfeltételeket. Mindehhez kell alakítani az 
engedélyezési és akkreditációs rendszert is. 

A megfelelően strukturált ellátórendszerben szabályozni kell a betegek mozgását, és az 
indokoltnál magasabb költségszintű ellátóhely igénybevételének többletköltségét a 
magánfinanszírozásba kell terelni. 

Az így átalakított fekvőbeteg-ellátásban szabályozott betegutak mellett költség-hatékony 
struktúrában minden beteg hozzájuthat a szükséges ellátásokhoz. A mátrix kórházak 
ebben az átalakításban részint a költségek csökkentésével, másrészt az ellátás lakosság-
közeliségével járulnak hozzá az ellátás javításához. 

Nappali kórház 
A költség-hatékony ellátási formák sorában a szakrendelésekhez, csoport-praxisokhoz 
kapcsoltan meg fognak jelenni a ma még nem nagyon létező ún. nappali kórházak is. Ezek 
a pár ágyas részlegek a rendelőhöz kapcsoltan segítik a szakrendelő, a csoportpraxis orvosainak 
munkáját, növelve a definitív ellátó képességet. Valójában nem a „valós” kórházi ellátások 
kiváltása a reális cél, hanem azokat az eseteket képes kiváltani, amikor a kórházi ellátást 
valójában a gyakrabban ismétlődő, összeszervezett, egymásra épülő vizsgálatok és 
kezelések indokolják, illetve az ápolási és szakfelügyeleti igény bár nem folyamatos, de 
házi szakápolással nem oldható meg költséghatékonyan.  
A nappali kórházban speciális esetekben akár több napot is eltölthet a beteg, de a mátrix 
kórház és a nappali kórház között alapvető különbség, hogy a nappali kórházban nem 
biztosított a 24 órás, folyamatos szakmai felügyelet, tehát éjszaka csak mint „sima” hotel 
működhet. 
Ha a nappali kórházat közösségi tulajdonban levő ellátó-közösség működtet, akkor 
lehetőség van a szociális és egészségügyi célú kihasználás, a nonprofit és forprofit 
működés vegyítésére is. 

A nappali kórházak néhány lehetséges funkciója: 
− megfigyelés tisztázatlan estekben a beteg későbbi sorsáról való döntésig 
− átmeneti fektetés ambuláns beavatkozások után 
− infúziós kezelés 
− sorozat-vizsgálatok (pl.: diabétesz beállítás) 
− rehabilitációs kezelések különböző esetei. 
 
A fenti példákból is látható, hogy a nappali kórház költség-hatékonysága abban az esetben 
biztosítható, ha az ellátó közösség ellátás-gazdálkodási formában működik, azaz a 
bejelentkezett lakosok ellátási keretével maga gazdálkodik. Így a többletráfordítás 
megtérül az elmaradt kórházi költségeken. 
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Egynapos sebészet 

Az orvostudomány és az orvostechnika fejlődése lehetővé tette olyan non- és 
mikroinvazív ellátások kifejlesztését, amelyek a hagyományos, feltétlenül kórházban 
töltendő időt vagy lényegesen lerövidítik, vagy kiváltják. Az új eljárások fejlődése egy 
részben önállósodott új ellátási területet hozott létre, amit a magyar szakmai szóhasználat 
az angol terminus (one day surgery) után „egynapos sebészetnek” hív. Létező, nem túl 
szerencsés szó még a „napi sebészet”. A nevezéktani vitáknál fontosabb az ambuláns 
sebészet és az „egynapos sebészet” fogalmi megkülönböztetése. Az első a hagyományosan 
ambuláns ellátási körbe tartozó kis-sebészeti ellátásokat takarja, az utóbbi pedig 
fekvőbeteg-ellátást kiváltó új eljárásokat. 

Az egynapos sebészet terjedését három dolog indokolja: 
• Az így végzett műtétek kisebb megterhelést jelentenek a beteg számára, általában 

kevesebb kellemetlenség mellett jobb gyógyeredmény érhető el. 
• Az egynapos sebészet a kórházi ellátás kiváltásával, a gyógyulás idejének 

lerövidülésével költség-hatékony ellátásokat valósít meg. A közvetlen költségek néha 
magasak, de a gyorsabb gyógyulás miatt megspórolt munkaidő-kiesés és többlet-
táppénz, az alacsonyabb gyógyszerköltség, mind olyan eredmény, ami összességében 
gazdaságilag is hatékonnyá teszi ezt az ellátási formát. 

• A lakossági igények megváltoztak. Régen a kórházba-kerülés volt a megnyugtató a 
beteg számára, hiszen a legmagasabb szintű gyógyítást a kórház garantálta, másrészt a 
lakosság nagy része a kórházban az otthoni körülményeihez képest magasabb 
komfortfokozatú körülmények közé jutott (központi fűtés, hideg- melegvíz, 
angolvécé). Ma már egyrészt a kórház önmagában nem vonzó, hiszen ma már a 
lakosság nagyobb része az otthoninál rosszabb körülmények közé kerül, és megjelent 
a nosocomialis fertőzésektől való félelem is, másrészt a lakosság egy része számára 
„az idő pénz”, azaz a gyorsabb gyógyulás nem csak komfortérzés kérdése, hanem 
konkrét gazdasági előnyt is nyújt. 

 
Az egynapos sebészet fontosságát viszonylag hamar felismerte az egészségügyi 
kormányzat és a feltételek megteremtéséhez 1993 óta több ízben költségvetési forrásokat 
biztosított. A társadalombiztosítási finanszírozási konstrukció ha lassan is, de kedvezően 
alakult: mára már az ambuláns egynapos sebészeti műtétekért ugyanannyit fizet az OEP, 
mint ugyanannak a problémának a kórházi megoldásáért. 
 
Mindennek ellenére az egynapos sebészet, mint ellátási forma nem terjed megfelelően, a 
szerződéskötések igen későn kezdődtek meg, és a lehetséges esetek elhanyagolható 
százalékát oldják meg az egynapos sebészet keretén belül.  
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Ennek elsődleges oka a nem megfelelő az érdekeltségi rendszer és a nem megfelelő 
szakmai szabályozás. A jelen szabályozás a gyakorlatban azt mondja ki, hogy ambuláns 
sebészetet csak a fekvőbeteg-ellátásban lehet végezni. Ez három ok miatt káros: 

1. Nem teremtődik meg a versenyhelyzet a járóbeteg-ellátás és fekvőbeteg-ellátás között. 
Miután az ellátás fekvőbeteg-ellátásban (annak ambuláns részében) történik, 
mégiscsak nagy a kísértés, hogy a beteget inkább befektessék. A nemhivatalos 
ösztönzők (paraszolvencia, kódmanipulációk lehetősége) tovább fokozzák a beteg 
hospitalizációjának kísértését. 

2. Az egynapos sebészet ugyan költségtakarékos ellátás, de csak megfelelő szervezettség 
mellett. Ebben az ellátási formában igen magas az invesztíciós költség, de a működési 
költség sem alacsony. A fekvőbeteg-ellátás, klinikai szakambulancia 
„melléktermékeként”, esetenként, szórványosan végzett ellátások nem lehetnek 
gazdaságosak. A magas költségek miatt csak üzemszerűen végzett tevékenység (nagy 
esetszám, több műszak) lehet rentábilis, ez viszont csak erre a célra létrehozott 
szervezetben lehetséges. 

3. A jelenlegi szabályozás a gyakorlatban kizárja a szektorsemlegességet, az erre a célra 
létrejött ambuláns ellátóhelyek finanszírozását. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a 
magánszféra ott jelent meg nagyobb súllyal, ahol komoly beruházásigény jelentkezik 
és a szolgáltatás tartalma könnyen egyértelműsíthető, standardizálható (művese, CT, 
MR, labor). Ugyanezek a feltételek az egynapos sebészet területén is adottak lennének, 
tehát ha a gyakorlat nem zárná ki a társadalombiztosítási finanszírozást, akkor 
várhatóan e területen is megindulna az invesztíció. 

4. A finanszírozás alapkonstrukciója (ellátási eset finanszírozás) önmagában sem kedvez 
igazán az egynapos sebészetnek, mert az egynapos sebészet megtakarításainak egy 
része nem a gyógyító kasszában, hanem más kasszákban (gyógyszer, táppénz), illetve 
ágazaton kívül keletkezik. A vertikális költségek, illetve megtakarítások elismertetésére 
ma nincs lehetőség, így a költséghaszon elv itt úgy értelmezhető, hogy itt a költség, és 
ott a haszon. Ezen a problémán legjobban a budget holding típusú finanszírozás (pl.: 
Managed Care, vagy Fund Holding) megjelenése segíthet. 

A fentiek alapján az egynapos sebészet egy olyan terület, amelyet a szakmai és 
finanszírozási (szerződéskötési) szabályok módosításával segíteni kell. Ugyanakkor azt is 
tisztán kell látni, hogy az egynapos sebészetnek is megvannak a maga korlátai: az 
indikációnak nem tisztán orvosi, hanem szociális, társadalmi feltételei is vannak, azaz ez az 
ellátási forma csak a kifejezetten jó szociális, családi és mentális környezetben élők 
számára nyújthat orvos-szakmailag biztonságos ellátást. 
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Otthoni (házi) szakápolás 

A fekvőbeteg-ellátást kiváltó ellátások közül az egyik laknagyobb reményt keltő vállalkozás 
a házi szakápolás volt. Az ellátási forma terjedését, elfogadását nem segítették az indítás 
körülményei: a bevezetéskor a különböző finanszírozási formák együttese (OEP kísérlet, 
Soros támogatás, stb.) áttekinthetetlen helyzeteket teremtett, és nehézzé tette a tényleges 
költségek, illetve a hatékonyság megállapítását. Az először kísérleti jelleggel finanszírozott 
ellátásból mára már „beállt”, rendszerszerűen finanszírozott ellátási formává vált. Az 
1997-es adatok szerint több mint húszezer beteg közel negyvenezer epizódját látták el az 
otthoni szakápolás keretein belül. Egy epizódra átlagosan közel 10 vizit esett. 

1997. évi adatok (vizitek száma) 
Az OEP szerződést kötött........................................410562 
Ténylegesen elvégzett vizitek száma:.......................430299 
Ellátott esetek száma:...................................................38125 
Ellátott betegek száma:................................................21612 

A „nyilvánvaló” költséghatékonyság mellett célszerű egy kicsit mélyebben is megvizsgálni 
a házi szakápolás költséghatékonyságát. 

A házi szakápolás (globális) költségcsökkentő volta nem igazolódott be, mert a házi 
szakápolás Magyarországon nem a fekvőbeteg-ellátás alternatívájaként, hanem (általában) 
többletszolgáltatásként jelenik meg.  

Ma Magyarországon a házi szakápolás költséghatékonysága önmagában is 
megkérdőjelezhető. Ennek oka az, hogy Magyarországon a kórházi ellátás, az ápolási 
otthonok költsége olyan alacsony, hogy ezzel a házi szakápolás nehezen tud versenyezni. 
Az ápolási otthonokban egy nővér több betegre tud felügyelni, míg a házi szakápolásban 
egy nővér egy munkanap maximum 5-7 beteget tud ellátni. 

 
Az indulási problémák ellenére a házi szakápolás bizonyosan perspektivikus ellátási forma, 
melynek súlya növekedni fog. A fekvőbeteg-ellátás költségei bizonyosan növekedni 
fognak, ez növeli a házi szakápolás versenyképességét. A megváltozott igények és a 
finanszírozási kényszerek egyaránt a kórházon kívül végzett ellátásokat fogják előnyben 
részesíteni. A házi szakápolás terjedése mellett a finanszírozhatóság érdekében az igények 
korlátozhatósága céljából várhatóan a vegyes finanszírozási forma fog terjedni, ahol a 
közfinanszírozás kiegészül magánfinanszírozással, azaz co-paymenttel, vagy más szféra 
(szociális, önkormányzati, stb.) forrásaival is. 
 
 
A házi szakápolás megerősödéséhez néhány alapvető változásra van szükség. Az első a 
fogalmak, a szakmai szabályok, kompetenciák, felelősségi viszonyok tisztázása.  
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Egyértelmű különbséget kell tenni az alábbi ellátási formák között: 
− Krónikus osztály által nyújtott kórházi ellátás, 
− Ápolási otthon által nyújtott ellátás, 
− Házi szakápolás, 
− Házi ápolás,  
− Házi gondozás. 

Az első három ellátás finanszírozására létre kell hozni az ápolási kasszát, azaz a különböző 
ápolási célú ellátásokat egy kasszából kell finanszírozni. Ezáltal részint konkuráló 
ellátásokká válnak, másrészt a tevékenység-tömeg elmozdulását automatikusan követi a 
források átrendeződése is. 
Lényeges kérdés az ápolási formák együttműködésének kérdése. Az ambuláns ápolási 
formák együttműködése leghatékonyabban leosztott kertetek illetve Managed Care jellegű 
ellátás-szervezésben oldható meg. Szintén ez a forma képes leghatékonyabban kezelni az 
utalványozó költségérzékenységét. 
 
 

Összefoglalás 

Az egészségügyi ellátás átalakításának alapvető feladata a lakosságközeli, költséghatékony 
ellátási formák terjedésének segítése. Ehhez az új típusú, Magyarországon még nem eléggé 
elterjedt szervezeti formák meghonosodását, elsősorban a csoportpraxisnak és a mátrix 
kórháznak a terjedését kell lehetővé tenni. A szakmai és finanszírozási szabályokat olyan 
irányba kell átalakítani, hogy kedvezzenek a már létező, de nem eléggé elterjedt két ellátási 
formának, az egynapos sebészetnek és házi szakápolás terjedésének. 
A csoportpraxis képes a megfelelő definitív ellátó-képességű alapellátás megvalósítására, a 
mátrix kórház korlátozott kompetencia mellett a szakellátás jelentős tömegét 
lakosságközeli módon, hatékony működéssel képes nyújtani. 
Az új ellátási formák terjedésének feltétele a szakmai szabályozás és a finanszírozási 
érdekeltség összhangjának a megteremtése, a finanszírozás átalakítása. Ennek eszközei: 

• a kasszahatárok feloldása, 
• az alacsonyabb költségszintű ellátások preferálása, 
• az újtípusú érdekeltségi rendszerek megteremtése (Managed Care, illetve Fund 

Holding elvű finanszírozási formák megvalósítása). 
Mindez csak a járóbeteg-szakellátás megerősítésével, a fekvőbeteg-ellátásról való minél 
teljesebb leválasztásával párhuzamosan hozhat eredményt, aminek feltétele a járóbeteg-
szakellátásban a (funkcionális) privatizáció széleskörű terjedése. 
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A fenti elemzett ellátási formák együttes tárgyalását nemcsak a közös szakmapolitikai 
szándék, a tevékenység-shifting igénye indokolja, hanem az ellátási formák szakmai 
összetartozása, egymásra-utaltsága is. A mátrix kórház, az egynapos sebészet biztonságos 
működése nem képzelhető el megfelelő szakmai és ápolási háttér, azaz emelt szintű 
alapellátás és otthoni szakápolás nélkül. A kórházi ellátást kiváltó ellátások terjedésében 
pedig a motivációt a fund-holding típusú csoportpraxisok finanszírozási technikája oldja 
meg. Így ezen ellátások külön-külön nem támogathatók, együtt, rendszerben alkalmazva 
alkalmasak a szakmapolitikai célkitűzés megvalósítására. 

 

 
Összegzésül megállapítandó, hogy az ellátórendszer krónikus forráshiánya önmagában a 
forrásoldal növelésével nem rendezhető, az egyensúlyhoz a kiadási oldal növekedésének 
csökkentése is elengedhetetlen. Ez csak az ellátóhálózat átstrukturálásával, a 
lakosságközeli, olcsóbb ellátások preferálásával oldható meg, ami rendszerszerű 
változásokat igényel az ellátórendszer szervezésében, szakmai szabályozásában és 
finanszírozásában.  

Az ellátások tömegének az alacsonyabb költségszintű ellátóhelyek felé való elmozdítása az 
ellátás hatékonysága és a finanszírozhatóság miatt alapvető feltétel, de ennek úgy kell 
bekövetkeznie, hogy a szakmai és finanszírozási szabályoknak éreztetnie kell, hogy ez a 
változás nem a magasabb szakmai igényű ellátóhelyek leértékelését, presztízsvesztését vagy 
finanszírozási pozíciójának romlását jelenti. Ezek a változások az egyes ellátási szintek 
„helyére kerülését”, a ballaszt tevékenységektől való mentesüléssel az igényes szakmai 
munka alapjának a megteremtését jelentik. 
 
 
Budapest, 1998. november –1999. január. 

 



3. számú melléklet 

A problémaorientált egészségpolitika esélyei 
Magyarországon 

Status preasens 

Az elmúlt évek egészségügyi történései alapvetően az ellátórendszer reformjára, a 
működőképesség megőrzésére, javítására koncentráltak. Mindez természetes, sőt 
szükségszerű, hiszen ezek nélkül a reformlépések nélkül az ellátórendszer –
vélhetően– már rég összeomlott volna. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a lakosság 
egészségi állapota az elmúlt évtizedben alapvetően nem javult, sőt egyes mutatók tovább 
romlottak. Ma már az is elfogadott tény, hogy a lakosság populációs szintű egészségi 
állapota és az ellátórendszer minősége közötti összefüggés igen laza. 
Ha az egészségi állapot kemény, a halálozásból számolt mutatóit elemezzük, akkor meg 
kell állapítani, hogy a születéskor várható átlagos életkor mind abszolút értelemben, mind 
nemzetközi összehasonlításban igen alacsony Magyarországon. Ez a tény elsősorban a 
férfiak esetében jelentkezik markánsan. A magyar mutatók nem csak az angol, vagy 
amerikai értékektől maradnak le nagyon, hanem ugyanilyen nagy a különbség a 
szegényebb EU országok (pl.: Portugália) és hazánk között, de a környező országokhoz 
képest is elkeserítő a helyzet. 
 
Hasonló a kép, ha az egészségi állapot másik kemény mutatóját, a potenciálisan elvesztett 

életéveket vizsgáljuk. Ezek 
szerint Magyarországon 
több mint kétszerese az 
idejekorán elveszett élet-
éveknek a száma, mint a 
fejlett államokban.  
Ezek az adatok ugyan 
évek óta ismertek, min-
dezek ellenére az elmúlt 
10 évben egyetlen kor-
mány sem rendelkezett 

Születéskor várható átlagos élettartam
alakulása a férfiak körében
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Az Antall kormány politikájának deklarált célkitűzései ugyan ennek a problémának a 
megoldására irányultak, de az energiák javát ténylegesen az egészségügyi rendszer 
szükséges átalakítása kötötte le. A nemzeti egészség-stratégia tekintetében példaértékűnek tekint-
hető a Kertai professzor vezetésével 1993 végén készült, az “A népegészségügy 
prioritásai az ezredfordulóig” elnevezésű program, mely világos célkitűzéseket, 
egyértelmű prioritásokat, mérhető, és számonkérhető feladatokat fogalmazott meg. A program végre-
hajtásáról a 1030/1994-es kormányhatározat rendelkezett. A program (bár formálisan 
1995 I. 27-én bizonyos kiegészítésekkel életbe lépett) a gyakorlatban a kormányváltás 
áldozata lett, mert végrehajtása a gyakorlatban nem történt meg, illetve formalizálódott, és 
a Horn kormány hasonló szemléletű (alternatív) programot sem indított el. A ‘94-98 
közötti periódus így deklaráltan is az ellátórendszer körüli tevékenységre koncentrált. Jól 
jelzi ezt az átalakult szóhasználat is: 1997-re már egészségpolitika helyett egészségügyi-
politikáról, szolgálat helyett szolgáltatásról beszéltünk. 
Ha elemezzük az elmúlt 10 év történéseit, akkor összefoglalóan azt kell megállapítanunk, 
hogy ezek elsősorban a finanszírozásra és az ellátórendszer egyes elemeinek az 
átalakítására koncentráltak. E tekintetben egy horizontális, struktúraorientált 
gondolkodás érvényesült, hiszen időről időre az ellátórendszer egy-egy elemét 
kívánták/kívántuk megjavítani. A reform a gyakorlatban a háziorvosi rendszerről, a 
kórházügyről, egynapos sebészetről, ágyszám-csökkentésről, és nem pedig a daganatos, 
vagy szív-érrendszeri betegségekről beszélt.  

Ahhoz, hogy az ellátórendszer javítása mellett a lakosság egészségi állapota is javuljon, 
paradigmaváltásra van szükség: a horizontális, struktúraorientált megközelítés 
helyett a vertikális, probléma-orientált gondolkodásnak kell érvényesülnie. Az 
egészségügyi gazdaságtanban az üzemgazdaság szintjén már kezdjük megérteni a 
hatásosság és a hatékonyság, az output és az outcome közötti különbséget. Durván 
leegyszerűsítve: az egészségügyben a gyógyítás jelenti az outputot, a gyógyulás pedig az outcome-ot. A 
gyógyítás az egészségügyi ellátórendszer produktuma, az egészség (a populáció szintű 
egészségi állapot javulása) viszont komplex társadalmi, gazdasági és mentális folyamatok 
eredménye. Makroszinten az egészségügyi igazgatás hatékonyságát a ráfordítások (1 főre 
jutó egészségügyi kiadás) és az egészségi állapot változásának arányával lehet mérni. Ebből 
következik, hogy ha az egészségpolitika makro szinten is hatékony akar lenni, akkor olyan 
eszközrendszereket kell keresnie, amelyek nem kizárólag a gyógyításra, hanem a több 
egészségnyereség6 elérésére koncentrálnak. 
Nagy kérdés, hogy az új egészségügyi kormányzat tevékenységének súlypontja hova 
tevődik a következő négy évben. Az első konkrét lépések most is a struktúrához kötődtek, 

                                                      
6 Egészségnyereség: Az egészségügyi rendszer által elérhető és mérhető eredmények összessége. 
Ilyen pl.: a megbetegedések számának csökkenése, a születéskor várható átlagos élettartam 
növekedése, az egészségi állapot javulása, az egészségesen, illetve a rokkantság nélkül eltöltött 
életévek számának növekedése, az önellátó-képesség javulása, az egészségi állapot önértékelésének 
javulása. 



A problémaorientált egészségpolitika esélyei Magyarországon 

 

Kincses Gyula –93– Egészség (?) – Gazdaság (?) 

és ez természetes. A valós kérdés az, hogy a kormány ereje kimerül-e a TB igazgatás 
(egyébként indokolt) átszervezésében, az ügyeleti pótlék rendezésében, egy-két új hivatal 
létrehozásában, vagy programjának megfelelően tenni is tud a hatékonyabb prevencióért, 
az egészségi állapot javításáért. 

Az új kormány programjának alapértékei és alapelvei ismét kedveznek, esélyt adnak egy lakosság és 
érték-központú egészségpolitika megvalósításának. A program központi eleme a polgár, akinek a 
kormány nem csak a gyógyítását, hanem a betegség-mentes, tisztességgel elvárható 
hosszúságú élettartamát is biztosítani szeretné. 

Szintén esélyt ad egy ilyen megközelítésnek az is, ha a kormány nem csak a polgárban 
gondolkodik, hanem nemzet-stratégiával is rendelkezik. A nemzetfogyás, a lakosság 
egészségi állapota, korösszetétele, jövedelemtermelő és önellátó képessége nem csak az egyén 
szempontjából fontos, hanem a gazdaság egyik meghatározó tényezője. A kormányprogram így 
jó esélyt ad egy populációs megközelítésű egészségpolitika érvényesítésére. 

Ahogy az egészségpolitika természetesen a későbbiekben sem vonulhat ki az 
ellátórendszer problémáinak megoldásából, ugyanígy nem hagyhatja figyelmen kívül az 
egészségközpontú megközelítést sem. Ágyszám-póker helyett/mellett életévekről, 
életminőségről kell végre beszélnünk. 

A javasolt megoldás elve 

Az egészségpolitika új megközelítése a probléma-orientált, vertikális megközelítésű egészségpolitika 
lehet. Ennek az alapja a következő: 

Meg kell határozni, hogy, 
• melyek az egészségi állapot deficiteinek7 fő okai, csoportjai, 
• ezek közül melyek a befolyásolható tényezők, 
• a befolyásolható tényezők közül melyek azok, ahol jól körülhatárolt 

feladatokkal a befektetett források a legnagyobb egészségnyereséget okozzák. 

Ehhez persze pontosan (mérhetően és számonkérhetően) definiálni kellene az 
“egészségnyereség” fogalmát, valamint ki kell dolgozni azokat a metodikákat (elkerülhető 
és megelőzhető halálozás elemzése, egészségben eltöltött életévek, rokkantság nélkül 
eltöltött életévek, életminőség mérése stb.) amelyek ennek objektív mérésére alkalmasak. 

                                                      
7 Az adott populáció egészségi állapota, és a korösszetétel, a gazdasági és földrajzi környezet által 
elvárható egészségi állapot közötti különbség 
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Bár ma divatos közhely azt mondani, hogy nincsenek megfelelő pontosságú adatok az egész-
ségpolitika megalapozásához, ez csak részben igaz. Adataink valóban több területen 
pontatlanok, illetve célhoz kötötten torzítottak, de a rendelkezésre álló információk még 

mindig részletesebbek és 
pontosabbak, mint ameny-
nyire használjuk őket. Az 
egészségpolitika stratégi-
ai célkitűzéseinek meg-
határozásához ma is 
elegendő információval 
rendelkezünk. A halálozási 
statisztikák Magyarországon 
hagyományosan jók. Ugyan-
akkor a halálozások száma 
vagy aránya önmagában nem 
értelmezhető, az egészség-
politika számára vagy a 
standardizált halálozási arány-
számok változása, vagy az egyéb, 
a halálozásból számolt mutatók, 

ezek közül is elsősorban a potenciálisan elvesztett életévek száma és az adott korban 
elvárható átlagos élettartam a leginkább releváns mutató. A nemzeti prioritások 
meghatározásához a potenciálisan elvesztett életévek száma a leginkább kézenfekvő. Mint 
az ábrán látható, a legtöbb idő előtti halálozás néhány, jól meghatározható 
betegséghez kötődik.  

Dr. Kincses Gyula

A potenciálisan elveszett életévek
alakulása a főbb betegségcsoportokban
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A 70 év alatt potenciálisan elveszett életévek, 
100.000 férfi lakosra számítva. OECD adatbázis

Elveszett életévek

or

Az egészségpolitika feladata, hogy nemzeti prioritások, komplex projectek segítségével ezen 
betegségek megelőzésére, jobb gyógyítására helyezze a hangsúlyt. E betegségek 
önmagukban is tetemes elvesztett életév-tömeget okoznak, de a nemzetközi összehason-
lítás is igen kedvezőtlen képet mutat.  

A program javasolt megvalósítása  

A prioritások kijelölése, OGY határozat elfogadása 
Miután a populációs szintű egészségi állapot csak komplex és konzekvens intézkedés-
sorozattal javítható, a nemzeti program indítására, célkitűzéseinek és feltételeinek 
rögzítésére az Országgyűlési Határozat a legcélszerűbb forma. Azon túl, hogy egy 
OGY határozat képes rögzíteni a program céljait és feltételeit, maga a forma is megadja a 
program rangját, bizonyíthatja a politika elkötelezettségét. Az alapvető prioritások 
kijelölése az OGY határozat feladata. A prioritások számának kijelölésekor meglepő 
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önmérsékletet célszerű tanúsítani8, mert túl sok prioritás esetén nincs tényleges 
prioritás megjelölve, és a program nem számonkérhető. 

A prioritások és célkitűzések pontos megjelölése 

Az OGY határozat műfajánál fogva elsősorban szándéknyilatkozat jellegű. 
Megvalósítható, ellenőrizhető és számonkérhető program sokkal alaposabb előkészítést 
igényel. 

Az OGY határozat általánosabb, elvi megközelítésű célkitűzéseit a programban a "target 
oriented health policy" eszközeivel a prioritásokból levezett, konkrét, különböző
időtávokban ellenőrizhető célkitűzésekre kell lefordítani. A célkitűzésekhez 
megfelelő indikátorokat kell kiválasztani, és a program eredményességét ezen 
indikátorok monitorozásával kell mérni, illetve az egyes célkitűzések eredményességét az 
indikátorok megadott időtávon belüli változásához kell kötni. 

 

                                                     

A nemzeti prioritások részletes meghatározásának és érvényesítésének megfelelő, 
jogszabályi háttérrel rendelkező célszerű formája az egészségügyi törvény 146 §-ban 
nevesített Nemzeti Egészségfejlesztési Program. A Nemzeti Egészségfejlesztési 
Program lehet ennél komplexebb, de ha konkrét eredményeket szeretnénk elérni, a fő 
prioritásként ennek a projectnek a megvalósítását célszerű tekinteni. A program részletes 
szakmai-előkészítő munkájával a létrehozandó Egészségfejlesztési Kutató Intézetet 
célszerű megbízni. 

Miután az egészségi állapot, illetve ennek mérhető mutatói csak hosszú távon 
befolyásolhatók, a programban több időtáv célkitűzéseit kell meghatározni. A javasolt 
időtávok: 3 év (a cikluson belüli ellenőrizhetőség érdekében) 5, 10 és 15 vagy 20 év.  

Az egyes időtávokhoz eltérő típusú indikátorok rendelhetők. A halálozásból számolt 
mutatók (standardizált halálozási arányszám, születéskor várható átlagos élettartam, 
potenciálisan elveszett életévévek stb.) csak hosszútávon változtathatók (15-20 év), igazi 
eredmények csak generációs váltással érhető el. A morbiditási mutatók már eggyel 
rövidebb távon is befolyásolhatók, az ellátási viszonyok egészség feltételeit meghatározó 
tényezők tekintetében pedig már rövidtávon is lehet eredményeket elérni. 

Az alábbi, – egy szóbajöhető prioritás, a szív-érrendszeri halálozások csökkentését 
célzó – példa illusztratív jellegű, (sem pontosnak, sem teljesnek még részben sem tekinthető), 
csupán a lehetséges struktúrálást szemlélteti. A táblázatban jelölt feladatok így semmilyen 
szakmai konszenzust nem takarnak, mert nem egy szakmai program-javaslatként, hanem 
egy logika illusztrációjaként születtek. A konkrét célkitűzések kidolgozásának koordinálása 

 
8 Finnország pl. az Észak-Karéliai programban egyetlen betegség leküzdésére koncentrált. 
Komplex programmal, 10-15 év alatt, a halálozási mutatókban is mérhető igen komoly javulást 
lehet elérni. 
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az Egészségfejlesztési Kutató Intézetet feladata lehet, a szakmai részletek kimunkálása, a 
program és a mutatók elfogadása pedig széles szakmai konszenzust igényel.  

 

 
A példa-táblázat fordított időtávban jelzi az egyes szóbajöhető feladat-típusokat, mert a 
metodika lényege: reális időtávban meg kell határozni az elérni kívánt célt, és ehhez kell 
lebontani az egyes részfeladatok időhorizontját. 
 
Időtáv Célkitűzés 

15 év 
 
 
 
 

• születéskor várható átlagos élettartam lemaradását az EU átlagtól 
5%-ra kell csökkenteni a férfiak körében, a nők esetében az 
elmaradás nem lehet több 2 évnél, 

• a 100.000 70 éven aluli férfira jutó, szív-érrendszeri megbetegedés 
miatt potenciálisan elveszett életévek 1000 alá kell csökkenteni, 

• az infarktusos halálozások X4 %-os csökkentése, 
• kórházi infarktusos halálozások X4 %-os csökkentése, 
• a hipertóniás betegek 90 %-ának protokoll-szerű gondozása, 
• az infarktusos esetek számának X4 %-os csökkentése, 
• a túlsúlyos lakosság arányának 50 %-os csökkentése (esetleg 

korcsoportos bontásban is), 
• dohányzók arányának 60 %-os csökkenése (esetleg korcsoportos 

bontásban is). 
 

10 év • a 100.000 70 éven aluli férfira jutó, szív-érrendszeri megbetegedés 
miatt potenciálisan elveszett életévek 1500 alá csökkentése, 

• az infarktusos halálozások X3 %-os csökkentése, 
• kórházi infarktusos halálozások X3 %-os csökkentése, 
• a hipertóniás betegek 85 %-ának protokoll-szerű gondozása, 
• az infarktusos esetek számának X3 %-os csökkentése, 
• a túlsúlyos lakosság arányának 50 %-os csökkentése (esetleg 

korcsoportos bontásban is), 
• dohányzók arányának 50 %-os csökkenése (esetleg korcsoportos 

bontásban is). 
5 év • a 100.000 70 éven aluli férfira jutó, szív-érrendszeri megbetegedés 

miatt potenciálisan elveszett életévek 1750 alá csökkentése , 
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• QALYs lemaradás ….. csökkentése, 
• az infarktusos halálozások X2%-os csökkentése, 
• szív-centrumok egységes (tárgyi és személyi) feltétel szerinti 

működtetése, területi egységenként azonos hozzáférési esélyekkel, 
• nyílt és zárt szívműtétek, szívkatéterezések számának X1 %-os 

változása, 
• az infarktusos esetek számának X2 %-os csökkentése, 
• kórházi infarktusos halálozások X2 %-os csökkentése, 
• a hipertóniás betegek 75 %-ának protokoll-szerű gondozása, 
• dohányzók arányának 25 %-os csökkenése (esetleg korcsoportos 

bontásban is), 
• a túlsúlyos lakosság arányának 20 %-os csökkentése (esetleg 

korcsoportos bontásban is). 
3 év • az infarktusos esetek számának X1 %-os csökkentése, 

• kórházi infarktusos halálozások X1 %-os csökkentése, 
• a hipertóniás betegek 60 %-ának protokoll-szerű gondozása, 
• dohányzók arányának 15 %-os csökkenése (esetleg korcsoportos 

bontásban is), 
• a túlsúlyos lakosság arányának 10 %-os* csökkentése (esetleg 

korcsoportos bontásban is). 
1 év 
 
 

• a részletes program kidolgozása, illesztése a Nemzeti 
Egészségfejlesztési Programhoz, 

• a program részletes kommunikálása (marketing tevékenység a 
lakosság, a szakma és a politika felé), 

• a célkitűzések méréséhez szükséges “alap-állapot” felmérése, 
regisztrálása, megfelelő információs-bázis kialakítása, 

• QALYs, DALYs metodika kidolgozása..... 
• a hipertónia gondozási protokolljának és dokumentációs rendjének 

elfogadása, 
• a sürgősségi ellátás feltételeinek (15 perces ellátási idő) biztosítása. 

*A százalékos értékek végig az 1999-es évek értékéhez, mint bázisévhez viszonyítottak. 
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A fenti metodikával egy cél érdekében mind a prevenciónak, mind a kurációnak, mind az 
egészség feltételei biztosításának az eredményessége monitorozhatóvá válik. Hasonló 
elven felépített célkitűzésrendszert kell kidolgozni a többi prioritás elérése érdekében is. 
 
Bár a prioritások meghatározásához ma is elegendő információval rendelkezünk, a 
komplex programok monitorozásához új típusú indikátorok meghonosítására is szükség 
van. Az eddigi mérőszámok gyakorlatilag mind a halálozási adatokon alapultak, az 
életminőséget nem vették figyelembe. Ezért szükség van a nemzetközi sztatisztikákban 
már ismert újtípusú komplex mutatók (QALYs, DALYs) Magyarországi adaptációjának 
kidolgozására is. 

A megvalósítás technikája 

Az egészségpolitika célkitűzéseinek meghatározása csak egységesen, a szaktárca 
vezetésével és a fenti logikájú metodikával történhet. A megvalósításban viszont 
összetett eszközöket kell igénybe venni.  
A szaktárca feladata elsősorban a koordinálás, a project eredményességét biztosító 
szakmai szabályok elfogadása.  
Az Egészségügyi Minisztérium a jogszabály-alkotási és szakmai szabályozási munkájával 
tudja igazán megalapozni a project teljesíthetőségét. A fent jelzett célkitűzések jónéhánya 
(például a lakossági szűrési és gondozási arány javítása) az alapellátás szakmai 
szabályainak, a törzskarton-kitöltés és az orvosválasztás újraszabályozásával érhető el. 
Szintén a szaktárca feladatkörébe tartozik a project megvalósításához esetleg szükséges 
központi fejlesztések (pl.: sürgősségi ellátás feltételeinek megteremtése, a diagnosztikai 
eszközök fejlesztése, rekonstrukciója) forrásának megteremtése, koordinálása. Szintén 
fontos, a szaktárca kompetenciájába tartozó terület a hozzáférési esély-egyenlőség javítása. 
A program technikai managementjét, monitorozását az Egészségfejlesztő Kutatóintézetre 
kell bízni, felügyeletét a Nemzeti Egészségfejlesztési Tanács tudja legnagyobb 
legitimációval ellátni. 
A peremfeltételek biztosítása mellett a program komplexitásában csak akkor valósítható 
meg, ha az egészségügy szereplői mellett az önkormányzati és civil szférát, sőt a termelési és szolgáltatási 
szféra releváns szegmensét (pl. az étkezési kultúra megváltoztatásánál) sikerül a program mellé 
állítani. E tekintetben számítani lehet a Világbank által indított modernizációs program 
kapcsán létrejött regionális szerveződésekre. Ezek a szervezetek lehetnek a program 
tényleges implementációs szervezetei, amelyek a helyi szükségleteknek, lehetőségeknek 
megfelelően, a különböző szereplőket bevonva és motiválva képesek megvalósítani a 
célkitűzéseket. 
A program eredményes megvalósításának lényeges feltétele a rendszeres, nagy 
nyilvánosságot kapó értékelés, általában a jó kommunikáció. 
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Pilot project indítása 

A megvalósítás, az egységes nemzeti project kijelölése előtt a fenti megközelítés 
eredményességének bizonyítására alkalmas lehet egy leszűkített területen, egy 
betegségcsoport területén elindított kísérleti project. E célra a legalkalmasabb az “ÉP 
SZÍV” program, mely megfelelő szakmai megalapozottsággal rendelkezik. 

Összegzés 

Amennyiben az egészségpolitika az ellátórendszer szükségszerű javítása mellett a 
populációs szintű egészségi állapot javítását is célul tűzi ki, úgy paradigmaváltásra és 
konkrét cselekvési programra van szükség. Ez csak az egészségpolitika prioritásainak 
kijelölésével és egy problémaorientált, komplex megközelítéssel valósítható meg. 

A cél - orientált programok 
nemzetközi tapasztalatok 
szerint igen eredményesek. 
A 70-es évek elején in-
dított, ma már tankönyvi 
példának számító finnor-
szági Észak - Karélia prog-
ramban komplex megkö-
zelítéssel, jól meghatározott 
célkitűzésekkel belátható 
időn belül meg lehetett 

A szív-érrendszeri megbetegedések miatt
potenciálisan elveszett életévek alakulása
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fordítani a trendet: az addig 
példátlanul magas kardio-
vaszkuláris halálozások már 
a program indítása után pár 
évvel elkezdtek csökkenni, 
majd folyamatos javulás 
után a ‘90-es évekre 

Finnország már kezdi közelíteni az EU átlagot. A korrekt szakmai program, a komplex 
megközelítés, a kormányzati elszántság és a jól kommunikált megvalósítás meghozta az 
eredményét. Magyarországon sajnos az ellenkező játszódott le: az eleve magas halálozás az 
európai tendenciák ellenére nem csökkent, a magyar mutatók mára már Európában a 
legrosszabbak közé tartoznak  

Dr. Kincses Gyula
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A 70 év alatt potenciálisan elveszett életévek, 
100.000 férfi lakosra számítva. OECD adatbázis

A hasonlóan eredményes angliai projectek mind azt bizonyítják, hogy a probléma-orientált 
programok komoly szakmai eredményeket és politikai sikereket hozhatnak. 
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A project előnyei 

A projectnek gyakorlatilag csak előnyei vannak. A főbb előnyöket az alábbi felsorolás 
foglalja össze. 
• Valós, a nemzet alapkérdéseibe tartozó problémák megoldására koncentrál. 
• A kormánypolitika szintjén hoz nyereséget, mert deklarálja, hogy a kormány a lakosság 

egészségi állapotát végre komolyan veszi, és ehhez nemzeti programot dolgoz ki. 
• Az egészségpolitika számára is nyereséget hoz, mert végre valami kézzelfogható, 

felmutatható és számonkérhető történik a szakmán belül is. 
• A jól meghatározott és megfelelően publikált célok önmagukban is mobilizáló 

hatásúak, az egészségi állapotot pozitívan befolyásolhatják. 
• A project nemzetközi viszonylatban is javítja az ország image-t, mert mind a WHO, 

mind az EU által elfogadott, támogatott metodikán alapul. 
• Megalapozhatja a Nemzeti Egészségfejlesztési Programot, valós, konkrét funkciót ad a 

Nemzeti Egészségfejlesztési Tanácsnak és az EFKI-nek. 
• A probléma jelentőségéhez képest a program nem igényel jelentős többletforrást, 

hiszen alapvetően a meglevő források ideális, szükséglet alapú allokációját célozza. 
 
Miután egy ilyen megközelítéssel szemben érdemi ellenérvek, nehézségek nem nagyon 
ismertek, reménykednünk kell, hogy az egészségpolitika szándékának megfelelően az 
egészséget tekinti legfőbb célkitűzésének.  
 
Budapest, 1998 június - október. 
 



4. számú melléklet 

Az ellátási csomag meghatározhatóságáról 
Az egészségügyi rendszer átalakításának alapkérdése a közfinanszírozás által nyújtott ellátási csomag-
nak (basic benefit package), a biztosítási csomagnak a jelenleginél jóval pontosabb, számonkérhető meg-
határozása. A szolgáltatási csomag pontos meghatározása alapvető feltétele az egészség-
biztosítási rendszer továbbfejlesztésének, de a kiegészítő biztosításokra gyakorolt hatása 
miatt az egészségügyi rendszer egészét meghatározó probléma. 

A szolgáltatási csomag egzakt meghatározásának feltétele az ellátások garantált tartal-
mának és igénybevételi rendjének meghatározása. Ennek jogi alapja létezik: az 1997. 
évi LXXXIII., a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény 19. § (1) 
bekezdése értelmében a biztosított a kezelőorvos által gyógyító céllal rendelt, az egész-
ségügyi miniszter által az adott finanszírozott ellátásra meghatározott vizsgálati és terápiás eljá-
rási rend szerinti szolgáltatások igénybevételére jogosult. Az eljárás-rendek meghatározása 
elmaradt, a miniszterek eddig nem éltek e felhatalmazással. 

Bár az elmúlt években a minőség-szabályozásban komoly előrelépés történt, a vizsgálati 
és terápiás eljárási rendek elkészítése nem helyettesíti a szakma általános, 
szektorsemleges szabályozására hivatott szakmai irányelveket. Az eljárásrendek 
feltételezik, illetve a szakmai szabályokra ráépülve a szakmailag hatékonynak elfoga-
dott eljárások halmazán belül biztosítási szempontok alapján definiálják azt a szűkebb 
csoportot, amelyet a biztosító a közfinanszírozás keretén belül nyújtani tud a biztosítottak 
számára, valamint meghatározzák az ellátás igénybevételi rendjét, az ellátás köz-
finanszírozás terhére nyújtandó körülményeit. A szakmai irányelvek, módszertani 
levelek alapvető célja az egészségügyi ellátás szektorsemleges és a finanszírozás forrásától 
független, általános szabályainak rögzítése. A vizsgálati és terápiás eljárási rendek nem 
alkotnak új szakmai szabályokat, hanem rendszerbe foglalják és biztosításpolitikai 
szempontból érvényesítik a létező szakmai, minőségi és eljárási (igénybevételi) szabályokat. Céljuk az 
elfogadott szakmai irányelvek hasznosításával a biztosítottnak a társadalombiztosítás 
terhére térítésmentesen, illetve ártámogatással nyújtott ellátások lehetőség szerinti 
pontos meghatározása.  

A vizsgálati és terápiás eljárási rend  
• biztosítási szempontból érvényt szerez a megalkotott szakmai szabályoknak, 
• egységes szerkezetbe foglalja az adott betegség ellátásával és igénybevételével 

kapcsolatos szakmai és eljárási szabályokat, 
• egyes esetekben biztosításpolitikai szempontok szerint kiválasztja az egész-

ségbiztosítás terhére nyújtható ellátásokat a szakmai szabályozás során 
elfogadott eljárások közül, 

• meghatározza az ellátás során szükséges és indokolt ápolás, elhelyezés előírt 
körülményeit. 
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A meghatározás ennek megfelelően kiterjed:  
• az ellátás igénybevehetőségére, 
• az ellátás előírt progresszivitási szintjeire, 
• az ellátás kötelezően nyújtandó minimális szakmai tartalmára, 
• az ellátás indokolt hotel körülményeire. 

Az ellátási csomag pontos meghatározása több célt szolgál:  
• meghatározza a biztosított jogait az adott ellátással kapcsolatban, 
• egységes és ellenőrizhető minőségű ellátást garantál a biztosítottak számára, 
• meghatározza az OEP felé az elszámolás szakmai feltételeit, az elszámolás 

feltételéül szabja a vizsgálati és terápiás eljárási rendekben nevesítettek telje-
sítését, 

• a finanszírozási protokollok megszabják a részleges térítési díjfizetés területeit,  
• lehetővé teszi a feladatorientált szerződéskötés ellenőrizhetőségét feltétel 

oldalról. 

A szakmai protokollok és a „biztosítási protokollok” kettőssége látszólagos zavart kelthet, 
hiszen fontos alapelv, hogy egyféle, és egységes minőségpolitikára van szükség. A biztosítási 
protokollok nem a szakmai protokollok alternatívái, hanem ezeket elfogadják, és a finan-
szírozhatóság szempontjából értékelik, de nem döntenek szakmai kérdésekben. Egyszerű 
példával: az, hogy mandulaműtétet milyen érzéstelenítési technikával szabad ma Magyar-
országon végezni, az szakmai kérdés. Ha a szakma elveti a bódításban végzett műtétek 
lehetőségét, akkor ez a technikát mind a köz, mind a magánfinanszírozású intézmények-
ben egyaránt tilos alkalmazni. Itt a szakmai szabályozás egységes volta érvényesül. Az 
viszont, hogy a szakmai szabályok által megengedett technikák (helyi érzéstelenítés és 
intubációs narkózis) közül biztosításpolitikai szempontból melyik és hány éves kortól 
alkalmazandó a társadalombiztosítás költségére, az már nem szakmai, hanem biztosítás-
politikai kérdés. Amíg nincs kimondva, hogy az intubációs narkózis hány éves korig jár a 
biztosítottnak, addig nem tisztázott, hogy a beteg ezt kérheti, megkövetelheti-e, és hogy a 
kórház kérhet-e pénzt a betegtől a beteg kérésére végzett többletszolgáltatásért. A jelenlegi 
jogi szabályozás szerint egyébként megállapított eljárásrendek hiányában minden, az 
intézmény által nyújtható szolgáltatás jár a betegnek, tehát a jelen helyzet nemcsak tisztázat-
lan, hanem pazarló is, és kizárja a kiegészítő biztosítások terjedését. 
A vizsgálati és terápiás eljárási rendek nem definiálják az adott betegnek konkrétan, aktu-
ális állapotából fakadóan nyújtandó ellátásokat, hanem az ellátástípusra jellemző „közös 
minimumot” határozzák meg, amit a biztosítottnak mindenképpen meg kell kapnia. A 
vizsgálati és terápiás eljárási rendek a finanszírozás feltételéül szabott, minimálisan elvégzendő 
tevékenységeket tartalmazzák, de nem határolják be az orvos tevékenységét, azaz az orvos a 
leírt eljárásrendtől – megfelelő indokolással – finanszírozási és szakmai konzekvenciák 
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nélkül eltérhet. Az orvos által indikált eltérések természetesen a beteg számára is finanszí-
rozási konzekvencia nélküliek. 

A vizsgálati és terápiás eljárási rendek elkészítése tetemes feladat, valamennyi ellátás 
részletes szabályozása csak a szakmai irányelvek elkészülésének, illetve a 
módszertani levelek felülvizsgálatának függvényében, várhatóan több évi folyamat 
eredményeként készíthetők el. Azzal is tisztában kell lenni, hogy az ellátások egy részére 
egyáltalán nem készíthető vizsgálati és terápiás eljárási rend. Ezért nem reális célkitűzés a 
teljes ellátási körre vizsgálati és terápiás eljárási rendet készíteni, de ez nem csökkenti az 
eljárásrendek jelentőségét.  

A vizsgálati és terápiás eljárási rendek készítését az alábbi területeken célszerű
megkezdeni 

 

• jól meghatározható szakmai tartalmú, igen nagy gyakorisággal igénybevett 
ellátások, 

• jól meghatározható szakmai tartalmú, kiemelten költségigényes ellátások, 

• az ellátás igénybevehetősége, körülményei, a közfinanszírozás terhére 
nyújtandó ellátások tartalma vitatott. 

A vizsgálati és terápiás eljárási rendet lehetőség szerint célszerű a  HBCs-khez kötni, de 
egyes jól meghatározható, önálló HBCs-t nem képező ellátásokra is lehet vizsgálati és 
terápiás eljárási rendet készíteni. 

A munka elvégezhető, ezt a mellékelt példák is bizonyítják. Az alább felsorolt példák csak 
a vizsgálati és terápiás eljárási rendek javasolt struktúráját, a feladat megoldhatóságát 
hivatottak szemléltetni, a példák konkrét szakmai kitételei természetesen 
semmilyen konszenzusos, megalapozott szakmai tartalmat nem tartalmaznak. 

 
Budapest, 1997. november 
 

Kincses Gyula 
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Orr- és garat-mandulaműtét 14 év alatt 

az ellátást indokoló diagnózis(ok): J35.0 J35.2, (BNO X) 

kód (HBCS) 03P    098B 
Az ellátás indokolt szakmai szintje 
Az ellátás valamennyi működési engedéllyel és az egészségbiztosítással finanszírozás 
szerződéssel rendelkező fekvőbeteg-ellátó intézmény fül-orr-gégészeti-osztályán elvégez-
hető. Magasabb progresszivitási szint igénybevétele csak területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező intézményben az intézmény OEP szerződésében meghatározott területi ellá-
tási kötelezettség területén bejelentett állandó vagy ideiglenes lakással rendelkező beteg 
esetén indokolható, illetve a szakmai irányelvben felsorolt alapbetegségek esetében. 

Az ellátás nyújtásának feltételei 

szakmai indikációk 
A felvétel indikációit a szakmai kollégium 198../-es módszertani levele tartalmazza. 
adminisztratív feltételek 
A felvételhez szakorvosi beutaló, valamint a felvételi részleg vezetőjének írásos javaslata 
szükséges. A felvétel sürgősséggel nem indokolható. 

Nyújtandó ellátások 

diagnosztikai ellátások 
laborvizsgálatok 
felvétel előtt 
We, Fvs, rutin vizeletvizsgálat 
bennfekvés alatt  
Séma szerint nem szükséges, egyébként állapotának és egyéb betegségeinek függvényében 
a kezelőorvos javaslata alapján. 
képalkotó vizsgálatok 
Séma szerint felvétel előtt és az ellátás során nem szükséges, egyébként állapotának és 
egyéb betegségeinek függvényében a kezelőorvos javaslata alapján. 
egyéb diagnosztikai vizsgálatok 
A teljes fül-orr-gégészeti-rutinstátusz rögzítése szükséges. Tájékozódó hallásvizsgálat, 
illetve ennek a negatív lelettől való eltérése esetén audiometriás és tympanometriás vizs-
gálat szükséges. 
igénylendő konzíliumok 
Séma szerint nem szükséges, egyébként állapotának és egyéb betegségeinek függvényében 
a kezelőorvos javaslata alapján. 
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terápia 

műtét 
Orrmandula eltávolítása adenotómmal, valamint a garatmandulák eltávolítása Sluder 
eszközzel vagy ektómiával. 
érzéstelenítés 
A fenti beavatkozás intratracheális narkózisban végezendő. A műtét utáni szakban por, 
tabletta vagy oldat formájában a kezelőorvos által rendelt szükség szerinti fájdalomcsilla-
pítás indokolt. 
gyógyszeres terápia 
Séma szerint gyógyszeres ellátás nem szükséges. Antibiotikus profilaxis csak a 
góctalanítást kérő orvos javaslata szerint szükséges. Láz esetén a kezelőorvos javaslata 
szerinti lázcsillapító ás antibiotikus kezelés szükséges. 
gyógyászati ellátások 
Gyógyászati eljárás alkalmazása nem indokolt. 

Ápolás 

A kezelőorvos és az osztályvezető nővér által javasolt, az életkornak és állapotnak meg-
felelő ápolás indokolt szükség szerint. 
intenzív osztályon / részlegen történő ápolás 
Szövődménymentes esetben nem szükséges, egyébként a beteg állapota szerinti mérték-
ben. 
élelmezés 
Műtét előtt egyéb, a kezelőorvos által megállapított körülmény hiányában normál étrend, a 
műtét után folyékony pépes étrend biztosítása szükséges. 
Elhelyezés 
Elhelyezés az életkornak, nemnek és. a szakmai minimum feltételnek megfelelő normál 
osztályrészen indokolt. 
izolálás 
A beteg izolálása nem indokolt. 
kísérő elhelyezése 
Amennyiben az ellátást nyújtó osztály rendszerszerűen nincs berendezkedve csecsemők 
ellátására, úgy a szobatisztaság eléréséig, de maximum a harmadik életév betöltéséig kísérő 
felvétele indokolt. 

Elbocsátás 

emissziós tanácsok, betanítás 
A beteget, illetve hozzátartozóját, gondozóját fel kell világosítani a szükséges étrendről, 
illetve az étrend normalizálásának várható menetrendjéről. A beteget fel kell világosítani a 
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várható hatásokról, a heg leválásával kapcsolatos fájdalom veszélytelenségéről, valamint az 
utóvérzés tipikus tüneteinek felismeréséről és az utóvérzés észlelésekor fellépő teen-
dőkről. 
az ellátás keretében nyújtandó kontrollvizsgálatok 
Séma szerint utóvizsgálat nem szükséges, de beteg kérésére a kezelőorvos az ellátást 
nyújtó osztály a műtétet követő hat hétig beutaló nélkül köteles utóvizsgálaton fogadni a 
beteget. A felső határnapon belül végzett ellenőrzés ambuláns esetként nem számolható 
el. Az utóvérzés miatt felvett eset új fekvőbeteg-ellátási esetként nem számolható el. 
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Posztoperatív, kuratív célú, külső sugárkezelés 

Az ellátást indokoló diagnózis(ok): A sugár-érzékeny solid tumorok.  

Kód (HBCS): 99M 9430 

Az ellátás indokolt szakmai szintje: 

ANTSZ engedéllyel bíró, megavoltos sugárforrással, nagyenergiájú fotonbesugárzás 
kiszolgáltatására is képes sugárterápiás centrum, ahol besugárzás-tervezési CT (computer 
tomográfia), CT vezérelt komputeres besugárzás-tervező rendszer, terápiás szimulátor 
rendelkezésre áll, és szabálytalan alakú mezők kialakítására lehetőség van. A sugárkezelést 
sugárterápiás szakorvos irányítja. 

Az ellátás nyújtásának feltételei 

szakmai indikációk:  
A szakmai indikációkat az Onkológus és Sugárterápiás Szakmai Kollégium módszertani 
levelei és szakmai útmutatásai, illetve az Onkoterápiás Protokoll (Springer Hungarica 
1994, Ed, Kásler M.) tartalmazza. 
adminisztratív feltételek: 
A felvételhez onkológiai sebészeti ellátást nyújtó osztály, illetve onkológiai osztály, 
onkológiai gondozó, onkológiai profillal rendelkező belgyógyászati osztály beutalója 
szükséges. 

Nyújtandó ellátások 

Diagnosztikai ellátások 
laborvizsgálatok 
felvétel előtt 
WE, vérkép, vesefunkció, májfunkció, adekvát tumor markerek és hormonszintek 
bennfekvés alatt 
Heti egy alkalommal vérkép kontroll, illetve szükség szerint a beteg állapotától függően 
egyéb vizsgálatok.  
képalkotó vizsgálatok: 
Az esetleg hiányzó stádium-meghatározó vizsgálatok elvégzése. Besugárzástervezési CT 
vizsgálat. Terápiás szimulálás röntgenfelvételei. A sugárterápiás készülékkel végzett 
mezőbeállító felvétel. 
egyéb diagnosztikai vizsgálatok 
A lokalizációnak megfelelő teljes körű fizikális vizsgálat, beleérve egyszerű eszközös 
vizsgálatokat is, pl. indirekt gégetükrözés. 
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igénylendő konzíliumok 
Alapesetben nem szükséges, a betegség lokalizációjától, a kezelés mellékhatásaitól függően 
a kezelőorvos döntése alapján. 

Terápia 

beavatkozás:  
A sugárkezelés előkészítéseként CT vezérelt orvos-fizikusi besugárzás-tervezés, terápiás 
szimulálás, majd biztonsági terület szakmai ajánlásokban lefektetett dózisú sugárkezelése. 
érzéstelenítés: 
Nem szükséges. 
gyógyszeres terápia: 
A beteg általános állapota és kísérőbetegségei alapján a kezelőorvos a szükséges gyógy-
szereket rendeli. A sugárkezelés során a sugárreakció miatt fellépő mellékhatások megfe-
lelő gyógyszeres kezelése szükséges.  
gyógyászati ellátások: 
A kezelés közben, részint a korábbi sebészi kezelés, részben a sugárkezelés következmé-
nyeként fellépő állapotok és mellékhatások miatt gyógytornász, stomaterápiás, pszichote-
rápiás stb.  kiegészítő kezelés javasolt. 

ápolás 

intenzív részlegen (osztályon) történő ápolás: 
Normális esetben nem szükséges. Az normál ápolás magában foglalja a sugárkezelés 
mellékhatásainak ápolási szintű kezelését 
élelmezés 
A beteg műtét utáni állapota miatti speciális élelmezés (pl. szondatáplálás), illetve a 
sugárkezelés mellékhatásai miatt pépes, fűszerszegény stb. diéta szükségessé válhat.  
Elhelyezés 
izolálás: elkülönítésre nincs szükség. 
kísérő elhelyezése 
14 éves korig kísérő elhelyezése indokolt lehet, amennyiben a beteg osztályos elhelyezése 
nem gyermekgyógyászaton hanem a sugárterápiás osztályon történik. Kritikus kezelési 
helyzetben a beteg egy hozzátartozójának lehelyezése indokolt lehet. 

Elbocsátás 

emissziós tanácsok, betanítás 
A sugárkezelés korai mellékhatásai az utolsó kezelés leadását követően még fokozódhat-
nak, illetve a kezelést követő 4-6 hét alatt szűnnek meg teljesen, ezért a betegnél, a mel-
lékhatás milyenségétől függően életmódi, táplálkozási stb. tanácsokat kell adni, illetve a 
mellékhatások miatt megkezdett gyógyszeres kezelés további folytatására, elhagyására 
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útmutatást kell adni. A sugárkezelés késői, illetve maradandó mellékhatásaira a beteg 
figyelmét az elbocsátáskor és alkalmanként a kontrollvizsgálatokon fel kell hívni, a 
mellékhatások megjelenése ellen ható, és súlyosságukat csökkentő életmódi javaslatokat 
kell tenni. 
az ellátás keretében nyújtandó kontrollvizsgálatok 
A beteg megfelelő rendszerességgel kontrollvizsgálatokon jelennek meg, mely az első két 
évben 6 hetente- 3 havonta , majd később 3 havonta fél évente, később komplikáció-
mentes esetben még ritkábban történik. A kontrollvizsgálatok magukban foglalják, a 
betegséghez tartozó teljeskörű fizikális vizsgálatot, az adekvát laboratóriumi és képalkotó 
kontrollvizsgálatok elvégzését, valamint a beteg neméből és életkorából fakadó onkológiai 
betegségek szükséges egyszerű szűrővizsgálatát, az előzetes sugárkezelés késői 
mellékhatásainak vizsgálatát. 
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Hüvelyi szülés kísérőbetegség nélkül, szövődménymentes terhesség 
után 
HBCs Kód: 14M 673A 

Az ellátás indokolt szakmai szintje 

Az ellátás működési engedéllyel rendelkező és az OEP-ral finanszírozási szerződéses 
viszonyban álló, területileg illetékes, vagy a beteg által választott fekvőbeteg intézmény 
szülészet-nőgyógyászati osztályán elvégezhető. 

Az ellátás nyújtásának szakmai feltételei 

Szakmai indikációk 
A felvétel indikációit a   ..... szakmai protokoll tartalmazza. 
Adminisztratív feltételek 
A felvétel általában sürgősségi (szakorvos, háziorvos, mentőorvos, mentőtiszt javaslata 
alapján, a beteg jelentkezése alapján), melyet a fekvőbeteg intézmény felvételi részlegének 
vezetője megerősít. A felvétel történhet előjegyzés alapján a gondozó orvos javaslatára is. 

Nyújtandó ellátások 

Diagnosztika 
Laborvizsgálatok 
felvétel előtt 
A terhesgondozásról szóló miniszteri rendelet által előírt laborvizsgálatok. 
bennfekvés alatt 
Vizeletvizsgálat, a kezelőorvos javaslata alapján vérkép, We. 
Képalkotó vizsgálatok 
Rutinszerűen nem szükséges, a kezelőorvos javaslata alapján szülészeti UH vizsgálat, 
flowmetriás vizsgálat. 
Egyéb diagnosztikai vizsgálat 
Az általános és szülészeti anamnesis rögzítése, rutin fizikális és szülészeti vizsgálat elvég-
zése és a status rögzítése szükséges.  
Igénylendő konzíliumok 
Szövődménymentes esetben nem szükséges. Az újszülött követését, vizsgálatát 
gyermekszakorvos végzi. 

Terápia 

műtét 
Alkalmas esetben, a kezelőorvos megítélése alapján burokrepesztés. Szövődménymentes 
esetben a szülés levezetése: gátvédelem, szükség esetén episiotomia elvégzése, a cervix, 
vagina és a gát revisiója, reconstructiója és az episiotomia ellátása.  
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érzéstelenítés 
A szülőnő választása szerint, ellenjavallat hiánya esetén igénybe vehet epiduralis, önada-
golós nitrogén-oxidul analgesiát, az episiotomia elvégzése és ellátása egyébként localis 
infiltratiós érzéstelenítésben történik. 
gyógyszeres terápia 
Rutin eljárásként a vajúdás során nem szükséges, a kezelőorvos döntése alapján intravénás 
folyadékbevitel, fájáskeltők adása, antibioticum profilaxis indokolt lehet. A lepényi 
szakban méhösszehúzó adása szükséges. A gyermekágyas időszakban rutin szerint nem 
szükséges, a kezelőorvos javaslata alapján székletrendezés, vérképzők, méhösszehúzó 
szerek adása indokolt lehet. 
Gyógyászati eljárások 
A gyermekágyas időszakban korai mobilizálás javasolt gyógytornász vezetésével. 

Ápolás 

A szülés alatt a kezelőorvos és a vezető szülésznő által előírt, az állapotnak megfelelő 
szülésznői észlelés javasolt. A szülés után az újszülött számára speciális szakápolás 
szükséges. A gyermekágyasnak a kezelőorvos és az osztályvezető főnővér által előírt 
normál ápolás indokolt, fokozott figyelmet fordítva a gáttájék és a szoptatás higiénéjére. 
élelmezés 
Normál vagy roboráló étrend javasolt.  
Elhelyezés 
A szülés megindulása után a szakmai minimum feltételeknek megfelelő szülőszobai 
elhelyezés javasolt. A gyermekágyas elhelyezése újszülöttjével együtt rooming-in rendszerű 
gyermekágyas osztályon indokolt. Kérése alapján hagyományos rendszerű gyermekágyas 
osztályos elhelyezés is biztosítandó. 
izolálás 
Szövődménymentes esetben nem indokolt. 
Kísérő elhelyezése 
A szülés időtartatama alatt egy hozzátartozó (férj) jelenlétének feltételeit meg kell terem-
teni a szülőszobán. 

Elbocsátás 

Emissziós tanácsok, betanítás 
A gyermekágyast fel kell világosítani a lehetséges szövődmények (vérzés, láz) esetén 
teendőkről, a szoptatás higiénéjéről, a gát kezeléséről, az újszülött gondozásával kapcso-
latos feladatairól, a szükséges életmódról, étrendről. 
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Az ellátás keretében nyújtandó kontrollvizsgálat 
A kezelőorvos a szülést követő hat hét múlva nőgyógyászati kontrollvizsgálaton (emlők, 
kolposzkópia, citológia, bimanuális vizsgálat) fogadja a gyermekágyast, további életveze-
tési és fogamzásgátlási tanácsokat adva. 
 



5. számú melléklet. 
Levél Bokros Lajoshoz9 

Dr. Bokros Lajos 
pénzügyminiszter úr részére 
 
 

Tisztelt Miniszter Úr ! 
 

 

Némileg zavar, hogy levelezésünk ilyen aszimmetrikusra sikerül, hiszen mindig meg volt a 
véleményem a mániákus levélírókról. Ebben a balek pozícióban érzem magam a válasz 
nélkül hagyott leveleim miatt, de a konszenzuson alapuló egészségpolitika kialakíthatósága 
érdekében utolsó kísérletet teszek a szakmai kapcsolatfelvételre. Amennyiben ennek a 
levélnek a kapcsán sem indul meg a PM és az NM szakértői között valamilyen konzul-
táció, azt nem udvariatlanságnak (az kit érdekel) hanem a szakmai párbeszéd konzekvens 
elutasításának tekintem. 

Levelem oka az, hogy megkaptam a PM jóléti rendszerek reformjával foglalkozó anyagát. 
Örülök, hogy a válasz nélkül hagyott leveleimet mégiscsak olvassa valaki a PM-ben (a PM 
anyagában konkrét, szövegszerű átemelések vannak az írásaimból), de boldogságomat 
csökkenti az a tény, hogy írásaimat csak olvassák, de nem értik, illetve teljesen más 
értelmezésben idézik. (Miután a forrást nem tüntették fel, erre természetesen joguk van).  

Eredményorientált ember lévén levelem későbbi részében az ilyen magánjellegű évődés 
helyett szakmai kérdésekkel foglakozok. 

Az államháztartás reformján belül a jóléti rendszerek ügyét jónéhány közgazdász és poli-
tikus összevontan kezeli, és olyan megoldást ajánl, melynek lényege az, hogy az állam, 
illetve az adó jelleggel működő központi újraelosztó rendszerek kivonulnak a jóléti rend-
szerek finanszírozásából és ehelyett a hangsúlyt az egyéni felelősség és öngondoskodás 
szerepének a növelésére helyezik. Az egyéni kockázatok kezelésére elsősorban a nonprofit 
kiegészítő biztosításokat, kisebb hányadban az üzleti biztosítókat ajánlják. A modell 
lényege ezek szerint: az állam a jóléti rendszereken keresztül –alapnyugdíj, központi 
szociális ellátások, szolidaritás elvű egészségbiztosítás– egy minimális szinten (fizikai 
létminimum környékén) állampolgári jogon garantálja a polgárok létének alapfeltételeit, 
míg a tényleges és igényeikhez mért körülményeket a polgároknak –elsősorban 
önszerveződéseiken keresztül–, saját maguknak kell megteremteniük. A modell elvben 
mindenkinek jó: az állam mentesül a kötelezettségvállalás alól, a polgár számára az ön-

                                                      
9 Az 1996 novemberében elküldött levél változatlan közlése 
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kéntes pénztárak személyre-szabottan, saját igényeiknek megfelelően, de a kockázatkö-
zösség biztonságával teremtik meg az egyéni biztonság alapját. 
A jóléti rendszerek reformjában az egyes ágazatok fenti elvek szerinti egységes 
kezelése, összemosása alapvető szakmai/politikai tévedés. A szociálpolitika a sze-
replők mássága és a problémakezelés eltérő volta miatt ebből a sorból eleve kilóg. Itt sem 
a biztosítási elv, sem az egyéni felelősség nem értelmezhető a másik két alrendszerrel 
analóg módon, valamint az államon kívül ezen a területen a helyi önkormányzatok is 
kiemelt szerepet kaptak. Az eltérő jelleg miatt levelemben a szociálpolitika kérdéseivel 
nem foglakozok. 

Nemcsak a szociálpolitika, de az egészségügyi és a nyugdíjreform cél- és eszköz-
rendszere is alapjaiban különbözik egymástól. Az államháztartás reformjában (ÁHR) 
kidolgozott, és fent ismertetett alapelvek – a megfelelő átmenet kezelésével – csak a 
nyugdíjrendszerre lehetnek igazak.  
 
A nyugdíjrendszer jellemzői az ÁHR szempontjából. 
Egy, az ÁHR szellemében átalakított nyugdíjrendszerben értelmezhető és meghatározható 
a minimális ellátás, (mintegy 1100 kalória/nap, 18 °C és védelem a külső környezet durva 
hatásai ellen) valamint a minimális ellátás egyéni forrásszükséglet különbségei sem 
jelentősek. Ennek megfelelően az egyéni kockázatok az alapvető életfunkciók biztosít-
hatósága tekintetében csak kismértékben térnek el egymástól. Az ezt meghaladó szük-
ségletek nagymértékben függnek az egyén döntésétől, választásától, tehát erkölcsi és 
politikai szempontból is megengedhető az egyéni felelősség hangsúlyozása. Lényeges 
megállapítás, hogy a nyugdíjrendszerben a fizikai létminimum forrásszükséglete csak kis 
része a társadalmi méretekben elvárható átlagos életvezetés forrásszükségletének. A 
minimális alapszükséglet és az átlagos igények között egy jól érzékelhető, jelentős szint-
különbség van, így a konstrukciónak van reális gazdasági és szakmai alapja, és valóban 
jelentős források irányíthatók át a magánfinanszírozásba. A közfinanszírozás kiegészítő 
pénztár-rendszerré alakítása komoly előnyökkel jár az állam számára, és ez nemcsak az 
állami kiadások és kötelezettségvállalás csökkentésében jelentkezik. Az állami – illetve az 
állami újraelosztó funkciót betöltő – központi társadalombiztosítási intézményekben a 
nyugdíjrendszer általában járulékfedezeti rendszerben működik, ahol alapvetően az aktív 
korosztály aktuális befizetései adják a nyugdíjkifizetések alapját. Az önkéntes pénztárak 
ezzel szemben un. váromány-fedezeti elven alapulnak, azaz egy bizonyos felhalmozási-
időszak után az egyéni befizetések hozama garantálja a későbbi benefitek kifizethetőségét. 
Ez a momentum –a járulékfedezeti rendszerről a váromány-fedezeti rendszerre való 
átállás– két szempontból is jelentős a pénzügyi kormányzat számára. Egyrészt, miután a 
pénztárak befektetési szabályait jogszabályok írják elő, jelentős lakossági forrásokat lehet 
az államadóság finanszírozásába bevonni, másrészt ez a fajta előtakarékosság (jelentős 
mérték esetén) a fogyasztás posztponálásával rövidtávon infláció csökkentő hatású lehet. 
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Ezek – és csak ezek – a motivációk teszik érthetővé a pénzügyi kormányzat elszántságát 
az öngondoskodás preferálásának terén. 
 
Az egészségügyi rendszer jellemzői az ÁHR szempontjából. 
Amennyire igazolhatók az ÁHR alapelvei a nyugdíjrendszer reformjában, annyira nem 
igaz ez az egészségügyi rendszer reformjában az egészségügy eltérő sajátosságai miatt.  

Az első probléma, hogy az egészségügyben nem lehet definiálni egy olcsó, minimális 
ellátási alap-csomagot, illetve, ha a nyugdíjrendszerhez hasonló alapelven – a fizikai 
létminimumból, az alapvető életfunkciók biztosíthatóságából indulunk ki –, akkor kiderül, 
hogy a minimális ellátási csomagnak tulajdonképpen minden jelentős költségű ellátást le 
kell fednie, a különbség a minimális csomag és a teljes ellátási spektrum között elsősorban 
az olcsóbb, illetve ritka és különleges ellátásokban, illetve az igénybevett szolgáltatások 
tartalmában, minőségében, körülményeiben lehet. Az egészségügyi kiadások jelentős 
részét azok a megbetegedések, (daganat, szív és keringési rendszer betegségei, 
cukorbetegség, asztma és egyéb, az élettel tartósan össze nem egyeztethető krónikus 
megbetegedések adják, amelyek ellátását egy valamennyire is polgárbarát országban nem 
lehet az egyén aktuális fizetőképességéhez kötni. Az alapcsomagból az olyan 
megbetegedések kezelését lehet elvben kivenni, amelyek az élettel nem össze-
egyeztethetetlenek, illetve bizonyos hotel és kiegészítő ellátások kerülhetnek ebbe a körbe. 
Ezek a különbségek ugyanakkor az egészségügyi összköltségnek csak kisebbik hányadát 
teszik ki, tehát az egészségügyi költségeknek csak szűk hányada vihető át köz-
finanszírozásból magánfinanszírozásba. A tervezett 10-12%-os egészségbiztosítási 
járulékból semmilyen, a biológiai lét széleskörű biztosíthatóságához elegendő csomagot 
nem lehet finanszírozni. Az alapvető ellátási csomag meghatározása egyébként 
nemzetközi szinten is aktuális probléma. A Clinton terv is erre az elemre épült, de még az 
agyonstandardizált, gideline-okkal teletűzdelt amerikai egészségügyben sem lehetett egy 
társadalmi szinten elfogadott alapcsomagot előállítani, a hagyományokra, szakmai 
iskolákra épülő magyar egészségügyben, ahol a szakmai szabályok egységesítése most 
kezdődött, még kisebbek ennek az esélyei. 
Be kell látni, hogy a nyugdíjrendszertől eltérően az egészségbiztosításban meghatá-
rozó marad a kötelező szolidaritás elvű társadalombiztosítás jelentősége, a kiegé-
szítő biztosítások szerepe alapvetően nem az ellátás biztosítása, hanem a 
men??nyiségi és minőségi választék bővítése. 

A másik alapvető különbség, hogy az egészségügyi ellátás tendenciáinak ismeretében ki-
mondható, hogy a tudomány és technika fejlődésének következtében az egyes betegség 
ellátásainak költségei tovább fognak nőni, azaz az ellátási szükségletek közötti 
különbségek mind nagyobbak és nagyobbak. Ezért csak egyre nagyobb elemszámú 
közösségek esetén átlagolódnak ki, és ezért – különösen egy alacsony GDP/capita 
gazdasági teljesítményű országban – a kockázatkezelés csak társadalmi méretű
szolidaritási közösségben lehetséges. Mindennek különös jelentőséget ad az a később 
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részletezendő tény, hogy a személyes jövedelempozíció és az egészségügyi ellátás iránti 
szükséglet fordítottan arányos. A kockázatközösség növekedése egyébként napjainkban 
világjelenséggé vált. Németországban 1991 és 1995 között négy év alatt egyharmadával (!) 
csökkent a betegpénztárak száma. Még elgondolkodtatóbb az adatok részletes elemzése: 
az elsősorban szegényeket, öregeket tömörítő területi betegpénztárak száma négy év alatt 
277-ről 20-ra csökkent.  
Az az állítás, hogy a széttagoltság, a kiegészítő biztosítási rendszerek olcsóbbá teszik az 
ellátást, egyszerűen nem igaz: a fejlett országok közül azokban az országokban a legalacso-
nyabb az egészségügyi kiadás szintje, ahol központosított állami egészségügyi szolgálat 
működik (Írország: 6,7%10, 923 US$/fő/év11, Dánia: 6,7%, 1296 US$/fő/év, Nagy-Bri-
tannia 7,1%, 1213 US$/fő/év, Spanyolország: 7,3%, 972 US$/fő/év). Svájcban –ahol a 
többszintű, többintézményes egészségügyi ellátásban az üzleti biztosítók szerepe sem 
elhanyagolható– az igen magas GDP magas százalékát (9.9%) költik egészségügyre és 
Európában itt a legmagasabb (2283 US$/fő/év) az egy főre jutó egészségügyi kiadás. 
(1993-as adatok szerint12) 

A harmadik különbség, hogy az életmód fontosságának a tudatában is ki kell mondani, 
hogy egészségügy iránti szükséglet csak kismértékben függ az egyén döntésétől, ezért ez a 
szükséglet az egyén számára érdemben előre nem tervezhető. Ez nem csak az egészségi 
állapot egyéni különbségeiből fakad, hanem abból a tényből is, hogy a szükségletet alap-
vetően nem a beteg, hanem az orvos határozza meg. Ennek megfelelően az egészségügyi 
ellátás igénybevehetőségének kérdését kevésbé etikus az egyéni öngondoskodás tárgykörébe utalni, hiszen 
a beteg –a nyugdíjigényekkel ellentétben– elvben sem tudja eldönteni, hogy idős korára drága, vagy 
csak valamilyen egyszerű, olcsó betegséget kíván. Az utolsó lényeges különbség: az 
egészségbiztosítás általában a világon mindenütt járulékfedezeti alapon működik, tehát 
ezen a területen az önkéntes pénztárak terjedése nem alkalmas a költségvetési hiány 
finanszírozására. A fentiek alapján talán sikerült bizonyítanom, hogy a nyugdíjbiztosítás és 
az egészségbiztosítás kérdései nem moshatók össze, a jóléti rendszerek ezen két ágazata 
két teljesen eltérő kezelési technikát igényel. 

Tisztelt Miniszter Úr ! A furcsa az, hogy úgy tűnik, hogy a célokat tekintve alapvető 
közöttünk a szemléletazonosság, de lényegi a szemléletkülönbség a megvalósítás módo-
zatait tekintve. A PM a közfinanszírozás csökkentésében, az állami szerepvállalás csök-
kentésében, az öngondoskodás szerepének fokozásában, a piacosításban látja a megoldást, 
szerintem ez nem old meg semmit, az egészségügyi költségeket ezek a technikák 
összességében növelik, a lakosság pedig nem tudja az igen eltérő és kiszámíthatatlan 
egyéni kockázatokat kezelni. 

A megoldás szerintem  

                                                      
10 A GDP%-ban 
11 vásárlóerő paritáson 
12 Krankenhaus, 87, 12, 618  (1995) 
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• a preventív szemlélet megvalósítása, 
• az egészségügyi szolgálat hatékonyságának növelése, 
• az alacsonyabb költségigényű ellátóhelyek preferálása, 
• a kínálati piac, az igénybevétel szabályozása, illetve korlátozása. 

A fentiek együttesen jelenthetik az egészségügyi költségek kézben tarthatóságának 
eszközrendszerét, és ez alapozza meg az equity megerősítését. Miután az equity ma gyak-
ran használt, de nem egyértelműen értelmezett fogalom, így az egyértelműség kedvéért 
megadom, hogy milyen értelemben használom. Az equity jelentése méltányos egyenlőség, 
mely szerint a polgárt lakóhelye és személyes jövedelempozíciója nem befolyásol-
hatja abban, hogy hozzájuthasson az orvostudomány állása és a gazdaság 
teljesítőképessége szerint országosan, általánosan nyújtható minőségű és 
mennyiségű ellátásokhoz. Az egészségügyi reform célja ennek a fajta equitynek a 
megteremtése. 

Összegezve: az ÁHR szempontjából nem a közfinanszírozás csökkentése a meghatározó 
kérdés, hanem a kínálati oldal szabályozása. 
 
 

Tisztelt Miniszter Úr ! Úgy gondolom, hogy levelem elég fontos kérdésekkel foglakozik. 
Ezért – kiirtva a levélből személyes évődésünk kellemes vadhajtásait – kísérletet teszek 
levelem a kulturáltabb változatának szakmai közlésére nyílt levél címén. A levél tartalmi 
elemeit – az esetleges továbbosztás céljából – külön melléklem. 
 
Budapest, 1995. november 

      K i n c s e s  G y u l a
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Az egészségügyi reform egy továbblépési 
lehetőségéről 

Előzmények 

Az egészségügy reformja a rendszerváltozás óta folyamatos kérdése a magyar társadalomnak. Az 
eredmények értékelése igen ellentmondásos: a szakértők egy része a térségben példanél-
külinek tartja a magyar reform folyamatos építkezését, mások viszont úgy vélik, hogy 
„nem történt semmi”, illetve megint mások „valós reformokat” sürgetnek.  
 
Egyik vélekedés sem alap nélküli. Ha a magyar egészségügyet más, nagy humán köz-
szolgáltatásokhoz (pl. az oktatásügyhöz) hasonlítjuk, megállapíthatjuk, hogy alapvető változások 
történtek: a bázistervezés alapú finanszírozást teljes egészében a piaci viszonyokat szimuláló 
teljesítményelvű forráselosztás váltotta fel, valamint a szolgáltatók mintegy 70%-a már 
vállalkozóként látja el feladatát. (Az is igaz, hogy ez valójában csak a háziorvosi rendszer 
u.n. funkcionális privatizálást jelenti a gyakorlatban.) Az intézményekben kialakult 
(elkezdett kialakulni) a management szemlélet, költségérzékenységük lényegesen nőtt. A 
térségben a magyar egészségügy átalakítása a leginkább konzekvens folyamat, és a 
leginkább konfliktus-szegény. (Természetesen ez csak összehasonlításban igaz.) 
Ugyanakkor az is igaz, hogy az ágazat folyamatos válság-góc, nem történt meg az ún. 
szerkezetváltás, az ellátó-szervezet sem méretében, sem szerkezetében nem követte 
megfelelően a szükségletek és az igények változását, és az is igaz: ma általában nem jobb (sőt, 
esetenként rosszabb) betegnek lenni, mint 10 évvel ezelőtt. 
Az ellátó-szervezet nemcsak a megbetegedési viszonyok változására és az orvostudomány 
fejlődésére nem reagált megfelelően, de nem képes kielégíteni a megváltozott igényeket, a változó 
társadalmi szokásokat, elvárásokat sem. Az egészségügyi szolgáltatásokban nem ment végbe 
mindaz a differenciálódás sem, ami alkalmas lenne a létező és jogos rétegigények korszerű 
kielégítésére.  
Az egészségügyi ágazat a fejlettebb országokban mindenütt innovatív húzó ágazat, 
amelybe komoly invesztíció történik. Magyarországon a struktúra és a szabályozás 
zártsága miatt a szektorba igen szerény invesztíció történt, ami az ágazat fejlődésére, 
színvonalára erősen visszahat. Mindez tovább fokozza a folyamatos 
alulfinanszírozottságot. 
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Az egészségügyi reform kulcskérdése a „szerkezetváltás”. A szerkezet-átalakítás az 
egészségügyi ellátó-szervezet méretének, belső arányainak és aktivitási irányainak a 
megváltoztatása oly módon, hogy alkalmazkodjon 

• a megváltozott szükségletekhez (megváltozott megbetegedési viszonyokhoz), 
• az orvostudomány fejlődéséhez (új technológiák megjelenése), 
• a megváltozott igényekhez , 
• a társadalom és a lakosság jövedelem-termelő képességéhez. 

A szerkezetalakítás lényege ma az ellátások tömegének a lakosságközeli, alacsonyabb költség-szintű 
ellátási formák felé terelése. Ez alapvetően a járóbeteg-ellátás és a szakápolás megerősítését 
jelenti napjainkban. 
Egészségügyi rendszerünk fejlődésének legnagyobb erénye, hogy alapvetően 
sikerült megőrizni az értékeit (a társadalmi változások ellenére jó a közegészségügyi –
 járványügyi – helyzet, jó és általános a szolgáltatásokhoz való hozzáférés), a rendszer nem esett 
szét, nem lett „vadprivatizáció” áldozata, az általános piacosítási és privatizációs hullám 
nem söpörte el a rendszer eredményeit. Egészségügyi rendszerünk a legfontosabb és 
legkorszerűbb alapelvekre épül: közfinanszírozás dominanciája, szabályozott verseny 
a szolgáltatók között, a hozzáférési esélyegyenlőség prioritása, 
költséghatékonyság és állami költség-kontroll lehetősége. Ezek, mint alapelvek hosszú 
távon is fenntartandók. 
Mindezek ellenére azt is látni kell, hogy a fenti elvek (és a jelen gyakorlat) bemerevítése nem 
tartható. Ha a rendszer tartósan ellenáll minden piacosítási kísérletnek, akkor a 
kérdést a politika helyett az élet fogja megoldani. A differenciált igények kielégítésére 
létrejön egy második ellátórendszer, az egészségügy kettészakad, a források az 
alternatív szféra felé áramlanak, a joggal támogatott és megerősíteni vágyott közszolgálati egészségügyi 
rendszer méginkább ellehetetlenül, a lakosság egészségi állapota pedig tovább romlik. A rendszer 
mindenáron való stabilizálása pont a szétesését, a túlzott piacellenesség pedig a 
túl-liberalizált piacot készíti elő. Egyértelművé kell tenni, hogy ma egy egészségügyi 
rendszer sem a teljes centralizáció, sem a piaci szabályozás alapján nem működhet. A 
működő modellek a tervezett vagy irányított piac elvén működnek. Magyarországon is ezt 
kell megcélozni. 
A változás kényszere adott: az egészségügyi rendszerrel való elégedetlenség 
széleskörű, hiszen a szereplők egyike sem boldog: nem jó ma sem ellátónak, sem 
betegnek lenni, a politikát viszont frusztrálja az egyre többe kerülő eredménytelenség. 
Mindehhez – a kormányprogramból fakadóan – egy erős várakozás is társul, mely 
elvárássá változhat. 
A változás (nem korrekció, hanem érezhető változás) igénye tehát adott, ennek 
társadalmi támogatottsága – megfelelő kommunikáció és konszenzuskeresés esetén – 
vélelmezhető. 
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Az átalakítás elvei  

A feladat 

A megvalósíthatóság szempontjából fontos, hogy az ellátórendszer átalakításának 
széleskörű a politikai támogatottsága, de az átalakításnak természetesen koherens szakmai 
elveken kell nyugodnia. Ehhez megfelelő mennyiségű elő-anyaggal és ismerettel 
rendelkezünk. 

Összefoglalva az eddigi munkálatokat, a feladat tehát az, hogy, hogyan lehet 

• javítani az ellátórendszer hatékonyságát: 
− az ellátások zömét a járóbeteg-ellátások felé terelni, 
− megteremteni a szolgáltatók versenyét, 
− teret engedni a magánszolgáltatóknak; 

• javítani az ellátás tényleges és megélhető minőségét, 
• kielégíteni a differenciált igényeket, 
• a magánfinanszírozás segítségével forrásbővülést elérni. 

Úgy, hogy 

• ne csökkenjen az equity (az azonos minőségű ellátáshoz való hozzáférési 
esélyegyenlőség), azaz a valóban rászorultakat a piac ne korlátozza a szükséges 
szolgáltatások igénybevételében, 

• ne váljon a rendszer szakmailag és pénzügyileg kontrollálhatatlanná, 
• az ellátási felelősség érvényesíthető maradjon, 
• javuljon a szereplők elégedettsége. 
 
Az ellátórendszer átalakításának kulcsa a piaci elemek súlyának szabályozott 
(kontrollált) növelése. Ennek két feltétele van:  

• egyrészt a finanszírozási rendszer módosítása,  
• másrészt a szerkezeti-szervezeti átalakítás. 

A finanszírozási rendszer módosítása 

Az elmúlt évtized történéseit alapvetően a finanszírozás reformja uralta, de a finanszírozás 
reformján döntően az elosztás technikájának reformját értettük. A forrásoldal reformját tekintve e 
kormány tett már egy kísérletet a biztosítási rendszer átalakítására (több-biztosítós modell 
kialakítása), de ennek politikai-társadalmi támogatottsága még nem volt megfelelő. Amiben 
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nem volt érdemi előrelépés – még a próbálkozás szintjén sem –, az a közfinanszírozásban 
részvevők körének újraszabályozása. Pár tőkeigényes diagnosztikai és terápiás szakterülettől 
eltekintve gyakorlatilag ma is ugyanazok (és csak ugyanazok) részesülnek társadalombiztosítási 
finanszírozásban, mint 1990-ben. Ez kizárja a szolgáltatói versenyt, a minőségjavulást, a 
differenciált igények differenciált kielégíthetőségét. 
A kiegészítő/alternatív ellátások terjedésének fő gátja az, hogy a mai finanszírozási 
rendszer gyakorlatilag kizárja a magánszolgáltatókat a rendszerből. A betegek előtt 
két lehetőség van: vagy díjtalanul veszik igénybe a járulékból a társadalombiztosítás által 
finanszírozott ellátórendszer szolgáltatásait, vagy pedig – változatlan járulékfizetési 
kötelezettség mellett – a magán-ellátásban teljes egészében megfizetik a szolgáltatás árát. 
A polgárok ezt kétszeres kiadásként élik meg: egyszer kifizetik a szolgáltatást járulék-oldalról, 
másrészt a szolgáltatónak is ki kell fizetniük igénybevétel esetén. Magyarországon a 
járulékok elég magasak, így ez a helyzet nemcsak érzelmi okokból, hanem a fizetőképesség 
oldaláról is korlátozza a magánszolgáltatások iránti keresletet. Az alacsony kereslet visszahat a 
kínálatra, azaz kevés a piaci szolgáltatás, mindezek következtében nem működnek 
mindezek elő-takarékossági, illetve átalány-díjas finanszírozási formái, az önkéntes, 
kiegészítő biztosítások sem. 
Ahhoz, hogy a másodlagos, kiegészítő egészségügyi szféra is mozgásba lendüljön és érdemi szereplője 
legyen az egészségügyi rendszernek, fel kell oldani a merev határt a közszolgáltatók és a 
piaci szolgáltatók között. 
Az eddigi piacosítási kísérletek a társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatási 
csomag szűkítésére, és így a magánfinanszírozás szerepének növelésére irányultak. Ez nem 
megfelelő megoldás, mert ez a leginkább rászorultak számára csökkenti lényegesen a szükséges 
szolgáltatások igénybevehetőségét. Ezért teljesen más elvű megoldást kell találni. 
 
A probléma megoldását az jelenti, ha az egészségügyi ellátókat három csoportba soroljuk:  

♦ Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező „bázis” szolgáltatók 
♦ Kiegészítő szolgáltatást nyújtó „választékbővítő” szolgáltatók 
♦ Szabadpiaci szolgáltatók 

A közellátásban az első két csoport vesz részt, ezzel megváltozik a közfinanszírozott 
egészségügyi ellátórendszer által nyújtott szolgáltatások globális színvonala, verseny indul 
meg a szolgáltatók között. 

Az egyes szolgáltatói típusok jellemzői 

A bázis-intézmények a jelenlegi ellátórendszer funkcióját töltik be, és biztosítják a 
mindenki számára elérhető, megfelelő szintű és ellátást. 
A bázis intézmények az ellátórendszer teljes vertikumában az egész országot lefedő területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkeznek. Ez azt is jelenti, hogy működésüket (működőképességüket) az 
állam garantálja. Ennek fejében a bázis-intézmények a betegeket az adott felvételi 
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területről a jogszabályokban megszabott eljárás-rendben kötelesek fogadni. A 
szolgáltatásaikért (a jogszabályban megszabottak mellett) külön díjat nem szedhetnek. 
A bázis-intézmények kapacitását a jelenlegi 80-90%-ában (szintenként differenciáltan) kell 
megszabni.  
Bázis-intézmény bármely tulajdonformájú intézmény lehet, természetesen az állami és 
önkormányzati tulajdonú intézmények túlsúlya várható. 

A Kiegészítő intézmények feladata alapvetően a választékbővítés, kiegészítő, eltérő 
minőségű szolgáltatások nyújtása, rétegigények kielégítése.  
Szolgáltatásaikat a bázisintézmények szolgáltatásaihoz képest más minőségben, más 
eljárással (más orvos-szakmai tartalommal), eltérő hotel-körülmények között, vagy 
egyszerűen csak más elérhetőséggel, más eljárás-rendben (pl.: egyes területeken beutaló 
nélkül) nyújtják.  
A kiegészítő intézmények kettős finanszírozásban részesülnek: mint a szervezett 
ellátórendszer része megkapják a bázisintézmények OEP finanszírozásának egy jelentős hányadát 
(pl.: 60-80 %), ugyanakkor a betegektől szolgáltatásaikért tetszőleges nagyságú kiegészítő
díjat kérhetnek.  

 

A szolgáltatás területi ellátási kötelezettség nélküli, működésüket a piac szabályozza, 
állami garancia csak a minőség-ellenőrzés szintjén van, a rendelkezésre állást az állam nem 
garantálja. A kiegészítő intézmények – a csökkentett társadalombiztosítási finanszírozástól 
eltekintve – a közfinanszírozási rendszer teljes-jogú résztvevői, azaz – az általános 
szabályoknak megfelelően – teljeskörű társadalombiztosítási utalványozási joggal 
(beutalás, receptírás, táppénz) rendelkeznek. 
Kiegészítő intézmény lehet bármely praxis és bármilyen tulajdonú intézmény, illetve bázis-
intézmény elkülönült szervezeti egysége. 

Miután a szolgáltatóknak csak egy része kerülhet a kiegészítő finanszírozási 
körbe, lényeges annak szabályozása, hogy kik kerülhetnek ebbe a körbe. A kapacitás-
szabályozási törvényben területenként kvótákat kell megállapítani, melynek nagysága az 
ellátás jellegétől változik. A jelentkezőket alapvetően az általuk ellátott esetek száma 
alapján kell szelektálni. Az esetszám mellett preferálni kell azt, aki 

♦ bázis intézet elkülönült részeként működik, 
♦ a praxis/intézetben dolgozó ellátók főállásban dolgoznak. 

A bázis és a választékbővítő intézmények határát dinamikusan, a lakossági szükségletnek 
(igénybevételnek) megfelelően kell alakítani. 
A bázis és kiegészítő intézmények aránya a lakossági igényeknek megfelelően 
területenként eltérő lehet. Ott, ahol nagyobb a fizetőképes kereslet kevesebb bázis, és 
több kiegészítő szolgáltatóval kell szerződést kötni. 
A tisztán piaci szereplők a mai helyzetben maradnak, a szakmai szabályozás és 
ellenőrzés rájuk is egységesen vonatkozik, de közfinanszírozású forrásból nem 
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részesülnek, intézmény vagy praxis-alapítási joguk nem korlátozott, illetve ilyen 
korlátozást csak a szakma önszerveződése (MOK) vezethet be. Szerepük elsősorban a 
társadalombiztosítás által nem finanszírozott ellátások (pl.: plasztikai sebészet), illetve a 
határterületi ellátások (szanatórium, ápolási otthon) területén lehet jelentős. 
 

A rendszerben mind a bázis-kapacitást, mind a kiegészítő szolgáltatók által finanszírozott 
kapacitás nagyságát szabályozni kell. Ezért az 1996. évi LXIII. Törvényt úgy kell 
módosítani, hogy rendelkezzen mind a bázis-kapacitások, mind a részleges 
közfinanszírozásban részesülő kapacitások (kiegészítő intézmények) nagyságáról. 
E törvényben kell a kapacitás-határok meghatározásának és a befogadások elvét, 
metodikáját részletező rendeleti felhatalmazásoknak az alapelveit is megjeleníteni.  

A javaslat előnyei 

Javul az ellátás minősége, megindul a szolgáltatók versenye 

A javaslat alkalmas arra, hogy az egészségügyi rendszerben is meginduljon a 
társadalom általános folyamatainak megfelelően a szolgáltatások minőségének javulása és az 
egészségügy több szektorúvá válva piac-konform módon alkalmazkodjon a lakossági igényekhez. A 
javaslat két módon javítja a minőséget: egyrészt valós versenyt generál a szolgáltatók között 
(versenyeznek, hogy bekerüljenek/bentmaradjanak a finanszírozott körbe), másrészt 
többletforrást hoz a rendszerbe, és a többletforrás tekintetében ösztönöz a beruházásra, 
innovációra.  
A kiegészítő szolgáltatások minőségjavulása részint a konkurencia-hatás, részint az igé-
nyek, elvárások, illetve általában a kultúra változásával visszahat a bázisintézményekre is, így 
várhatóan ez egész ellátórendszer színvonala javul. Ezt bizonyítja az elmúlt évek magyar 
gyakorlata is: azokon a területeken, ahol jelentős volt a privatizáció (művese, CT, MR, 
patikák), a privát szolgáltatók minőségjavulása rákényszeríttette a hasonló profilú köz-
szolgáltatókat is a minőségjavításra.  

A piaci elemek erősödése ellenére nem sérül a szolidaritás elve 

A javaslat lényegi eleme, hogy úgy javul az ellátás minősége, hogy közben nem sérül a 
szolidaritás elv, azaz a lakosság (választása alapján) az új rendszerben is a jelen 
feltételek mellett (döntően ingyen) juthat hozzá a megfelelő ellátáshoz. A szolidaritás 
nemhogy nem sérül, hanem erősödik: a jobb jövedelem-pozícióban levők a kiegészítő 
ellátások igénybevételével (választásuk alapján) kevesebb hozzájárulást kapnak az OEP-től, 
így több pénz marad a bázis-intézményekben ellátottaknak. 
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Nem nőnek a lakossági terhek 

A javaslat szerint nem nőnek a (kötelező) lakossági terhek, és tehernövekedés kizárólag a 
lakos választása (igénye) alapján, fakultatíve következik be. A javaslat lényegi eleme az, hogy 
nem hatóságok, hanem a betegek fogják eldönteni, hogy ki lesz az, akit a társadalombiztosítás finan-
szíroz, miután döntően az ellátott esetszám dönti el, hogy ki marad bent, illetve ki kerül be 
a társadalombiztosítási finanszírozási körbe. Ez a megoldás garancia arra, hogy a lakossági 
magánkiadások sem növekednek durván. Ha egy szolgáltató túl magasan szabja meg a kiegé-
szítő díjait, akkor csökken a forgalma, és ezzel kizárja magát a közfinanszírozott körből, 
ha pedig a kiegészítő szolgáltatók egységesen, kartell jelleggel emelik az árat, akkor a 
csökkent igénybevétel miatt a bázis és kiegészítő intézmények közötti arány mozdul el, 
azaz összességében kevesebb intézmény kerül be a kiegészítően finanszírozott körbe. A 
javaslat egyik lehetséges hatása az is, hogy a tisztán piaci viszonyok között működő (kívül 
rekedt) intézmények is csökkentik áraikat, mert ez teremti meg a lehetőségét számukra 
annak, hogy bekerüljenek a kiegészítően finanszírozott körbe. Összességében ez is a 
lakossági terhek csökkentése irányába hat. 

Segíti a szerkezetátalakítást, javítja az egészségügyi rendszer hatékonyságát 
A javaslat egyértelműen segíti az egészségügyi szerkezetátalakítást. A megnyíló piaci 
lehetőségekkel várhatóan elsősorban a kórházi és rendelő-intézeti alkalmazott orvosok 
fognak élni. Ez megteremti az orvosok mobilitását, konfliktus-szegényebbé teszi a kórházi 
kapacitások szükségszerű csökkentését. Ezt a célt szolgálja a javaslatnak az az eleme is, amely a 
befogadásnál előnyben kívánja részesíteni a főállásban működtetett praxisokat. A kórházi ellátás 
mellett kiegészítő rendelést folytató orvosok a szakrendelést bizonyos mértékben kórházi 
munkájuk „felhajtó terepének” tekintik, és a betegeket a kórház felé terelik, ahol nagyobb 
bevétel mellett oldhatják meg ugyanazt a problémát. A főállású szakrendelők ugyanakkor a 
betegek járóbeteg-ellátásban való meggyógyításában érdekeltek. A szerkezetátalakítás 
akkor lesz valóban eredményes, ha az alapellátás átértelmezése, „kinyitása” is megtörténik.  
A javaslat több módon is javítja a rendszer hatékonyságát. Miután a kiegészítő szolgálta-
tásokra alapvetően a járóbeteg-ellátásban és a szakápolásban lesz várhatóan nagyobb 
igény, a szolgáltatás-tömeg eltolódása javítja az igényekhez való alkalmazkodást és növeli a 
rendszer allokációs hatékonyságát. A verseny kényszere, a magánszféra dominánsabb megjele-
nése szintén javítja a hatékonyságot. A konstrukció alkalmat ad arra is, hogy a bázis-
intézmények tekintetében egy hatékonyabb eljárásrend (progresszív ellátás elvének jobb 
érvényesítése és szigorúbb beutalási rend) érvényesüljön, ami szintén javítaná az ellátó-
rendszer hatékonyságát. 

Többletforrás áramlik a rendszerbe, segíti a kiegészítő biztosítások terjedését 
A javaslat a fakultatív magánforrások kanalizálásával többletforrást visz a rendszerbe, másrészt 
tehermentesíti az alaprendszert, és ezzel javítja annak relatív forráspozícióját. Ez a javaslat 
(részben) kezeli azt az anomáliát is, hogy egyes nagyjövedelmű vállalkozók minimális 
járulékot fizetnek, és így nem járulnak hozzá képességeikhez mérten a közterhekhez. Az 
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általános minőségjavulás, a „második szektor” megerősödése esetén alkalmas lesz arra is, 
hogy az az igényes (elsősorban külföldi manager) réteg, amely eddig alapvetően külföldön 
gyógykezeltette magát, most magyar szolgáltatókat vegyen igénybe, és ezzel további 
forrásokat hozzon a rendszerbe. 
Miután létrejön a készpénzfizetéses kiegészítő szolgáltatások piaca, lehetőség nyílik ezek 
átalánydíjas megváltására is, azaz ez a megoldás segíti önkéntes kiegészítő biztosítások 
terjedését. Ez adópreferenciákkal motiválható, így ezen az eszközön keresztül szabályoz-
ható, hogy a magánfinanszírozáson belül hogyan alakul a co-payment (eseti készpénz-
fizetés) és a kiegészítő biztosítás aránya. 

A szolgáltatási csomag pontos meghatározása nélkül is élénkíti a piacot 

Az eddigi piac-élénkítő elképzelések (pl.: Kornai iskola) alapvetően a szolgáltatási 
„alap”csomag szűkítésére irányultak. Ez káros az egészségpolitika szemszögéből, mert 
pont a leginkább rászorultaknak nehezíti meg piaci viszonyok között a szükséges ellátás 
megvásárolhatóságát. A megoldás a szakmapolitikai elvi problémán kívül számos technikai 
problémát is felvet: a társadalombiztosítás által finanszírozott csomag pontos megha-
tározása nem egyszerű és nem gyorsan elvégezhető feladat, így ennek megvalósíthatósága 
technikai oldalról is igen korlátozott. Ezzel szemben a jelen javaslat nem kívánja 
szűkíteni az ellátási csomagot, és (a javaslat megvalósíthatósága érdekében) nem igényli 
az ellátási csomag meghatározását. Így nem vesz vissza szerzett jogokat, nem szül 
társadalmi elégedetlenséget, ugyanakkor komolyabb szakmapolitikai előmunkálatok nélkül 
is bevezethető. Mindez nem jelenti azt, hogy nem kellene a társadalombiztosítás egésze 
miatt a jelenleginél sokkal részletesebben specifikálni az ellátási csomagot, de mindez nem 
feltétele a javaslat bevezethetőségének. 

A paraszolvencia lényeges csökkenése irányában hat 

Az egészségügyi rendszer egyik neuralgikus pontja a paraszolvencia, melynek vissza-
szorítását e kormány is célul tűzte ki. A paraszolvencia megszűntésénél tisztában kell lenni 
annak lényegével. A hálapénz közgazdasági értelemben a szocialista hiánygazdaság 
szülöttje, azaz egy helyettesítő feketepiac, tehát megszűntetése nem szigorral vagy 
béremeléssel lehetséges, hanem valós piaccal, a hiány megszüntetésével. Miután a javasolt 
rendszerben az igények a kiegészítő szolgáltatóknál legálisan nyerhetnek kielégítést, ez a 
paraszolvencia lényeges csökkenését fogja okozni. 

Nem kényszeríti nehezen visszavonható döntésre a betegeket 

A rendszer további előnye, hogy nem merev a határ a bázis és a kiegészítő intézmények 
között, és a betegeket nem kényszeríti arra, hogy hosszabb távon eldöntsék, melyik 
szolgáltató-típust kívánják igénybe venni. A választás mindig eseti, a beteg szabadon 
válogathat a bázis és kiegészítő intézmények között. 
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Rendszer-független 

A javaslat további előnye, hogy „rendszer-független”, azaz nem érinti az egészségügy 
alaprendszerét, mert mind a jelenlegi egybiztosítós modellben, mind több-biztosítós környezetben, de 
nemzeti egészségügyi szolgálat esetén is egyaránt alkalmazható. 

Evolutív 

A javaslat ugyan középtávon alapvetően átrendezi a magyar egészségügy szerkezetét, tulajdon- és 
érdekviszonyait, de mindezt fokozatosan és a megkezdett reform-folyamatok folytatásaként teszi. 
Ugyanakkor a markáns rétegigények hamar kielégítést nyernek, a rendszer mai feszültsé-
geinek egy része hamar oldódik, tehát a politikai nyereség egy része viszonylag hamar 
realizálható. Szintén lényeges, hogy a megvalósításnak igen csekély a politikai és pénzügyi kocká-
zata. Valós kockázat kizárólag a nyereség mértékében van, azaz nem megítélhető, hogy a 
magánszolgáltatások iránti igény az új konstrukcióban eléri-e, és milyen ütemben éri el azt 
a minimális kritikus tömeget, amely a rendszer eredményes működéséhez szükséges. 

A javaslat hátrányai, veszélyei 

Bár a javaslat alapvetően pozitív változásokat indukál, nem szabad figyelmen kívül hagyni 
a veszélyeket sem. 

Növekszik az egészségügy kettészakadásának veszélye 

A javaslat alapelvének (mint minden piac-támogató megoldásnak) tagadhatatlan veszélye, 
hogy elvben segíti az egészségügy kettészakadását egy fapados, szegény-egészségügyre és egy „normális”, de 
drága egészségügyre. Ez semmiképpen nem megengedhető. (Régi példával: az elfogadható, 
hogy a vonaton legyen első és másodosztályú kocsi, de nem kívánatos, hogy külön első és 
külön másodosztályú vonatok közlekedjenek. Ez etikailag sem kívánatos, és mennyivel 
többe kerül a két mozdony…)  
A javaslat ezért több olyan elemet tartalmaz, ami kizárja az egészségügy kettészaka-
dását. A legfontosabb a bázis-intézmények és kiegészítő intézmények arányainak 
jogszabályi rögzítése. Ez kizárja azt, hogy a piaci szegmens átvegye a vezetést, és a 
magánfinanszírozás mértéke a kívánatosnál nagyobb legyen. Szintén lényeges, hogy az 
igazán komoly egészségügyi ellátások (nagyműtétek, daganat-terápia stb.) mind – vagy 
majdnem kizárólag mind – a bázis-intézményeknél maradnak a javaslat szerint, tehát a 
bázis-intézmények jelentősége és szakmai presztízse garantált a rendszerben. A kiegészítő ellátások 
szolidaritási keresztfinanszírozása szintén a bázis-intézmények finanszírozási pozícióját 
javítja, ezzel csökkenti a minőségi különbséget.  
Szintén az ellátórendszer kettészakadását gátolja a javaslatnak az az eleme, amely a kiegé-
szítő szolgáltatók közül azokat részesíti előnyben, amelyek bázis-intézmény elkülönült 
részlegeként működnek. Így ezekben az esetekben nem forrás vonódik ki az elsődleges ellátórend-
szerből (bázisintézmények), hanem a többletforrás is ezekhez az intézményekhez vándorol. 
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Mindez együttesen alkalmas arra, hogy megelőzze azt, hogy megfelelő szabályozás hiá-
nyában az egészségügy kettészakadása spontán még durvábban menjen végbe. 

Vissza lehet élni a modellel 

A modell elvi problémája, hogy a létrehozandó szabályozás nem megfelelő egészségpolitikai szán-
dékok megvalósítására is alkalmas. Ez azt jelenti, hogy a modell bevezetése után komolyabb 
szervezeti és törvényi átalakítás nélkül a kialakított szabályozók szándékolt rossz beállítá-
sával alkalmas a szolidaritási elv megsértésére és a túlzott piaci hatások érvényesítésére. 
(Elvben hibás döntéssel le lehet vinni a bázis-intézmények arányát 40% alá, ebben az 
esetben valóban egy szegény-ellátóvá válik az ingyenes ellátás, és általános lenne a co-
payment.) Ez igaz, de nem megfelelő megközelítés. Ilyen alapon a repülőgépeket sem 
lenne szabad közlekedtetni, hiszen rossz szándékkal felrobbanthatók, sziklának vezethe-
tők, stb. Nincs okunk feltételezni azt, hogy olyan változások zajlanak le a társadalomban, 
amelyek meg akarják szüntetni a széleskörű társadalmi szolidaritást, és tovább akarják 
rontani a lakosság amúgy is rossz életkilátásait. Amennyiben mégis ilyen politikai szándé-
kok érvényesülnének a jövőben, akkor ezek e változtatás nélkül is érvényesíteni tudják 
elképzeléseiket, tehát az ellátórendszer jelenlegi fejlődésének megakadályozása nem tudja 
meggátolni az esetleges későbbi teoretikus negatív irányokat sem. 

A közkiadások szintjének alakulása 

A piaci szolgáltatók belépése ellen az a legfőbb és leggyakrabban hangoztatott érv, hogy az 
egészségügyi közgazdaságtan alaptétele szerint az egészségügyi piacon a kínálat szabja meg a keresletet, 
azaz a korlátlan piacralépés a társadalombiztosítási kiadások kontrollálhatatlan növekedésével jár, 
illetve zárt kassza esetén az ellátók általános alulfinanszírozottságát, ellehetetlenülését okozná. Ez a 
tétel általánosan igaz, de a javaslat egyik legnagyobb előnye, hogy kivédi ezt a veszélyt. 
Egyrészt a piacralépés, a kapacitásbővülés lehetősége nem kontrollálatlan a rendszerben, 
másrészt az újonnan piacralépők esetében a lakossági önrész az, amely korlátozza a többlet-
igénybevételt, a társadalombiztosítási ingyenes ellátások korlátlan igénybevételi lehetőségéből 
fakadó „moral hazard”-ot. Tehát egyrészt önmagában a kapacitás-bővülés is korlátozott, 
másrészt a többlet-kapacitások igénybevétele nem lesz korlátlan a lakossági önrész miatt, 
ami javítja az igénybevevők költség-tudatosságát és költség-érzékenységét. Mindez kizárja 
a közfinanszírozás és az egészségügyi kapacitások korlát nélküli növekedését. 

A bevezetés után nehéz kizárni a többletkapacitást 
A javasolt megoldás kritikus pontja a bevezetésnek az a javasolt technikája, amely szerint fél 
évig mindenkit be kell engedni a rendszerbe, és majd a lakossági igények (a felajánlott 
kapacitás kihasználtsága) eldönti el, hogy ki marad bent a részleges közfinanszírozásban. A 
javaslat pénzügyi kockázata valóban nem nagy. Problémát a politikai vetület jelenthet. A 
beindult, de tovább nem finanszírozott rendelések lakossági érdekeket maguk előtt tolva 
hangosan fognak küzdeni a további finanszírozásáért, és nem megfelelő politikai 
elszántság esetén ez jelentős többletkapacitást és többletkiadást jelent. Ez valós konfliktus, 



Az egészségügyi reform egy továbblépési lehetőségéről 

 

Kincses Gyula –129– Egészség (?) – Gazdaság (?) 

amit a politikának az eredményesség érdekében fel kell vállalnia. A konfliktus oldható 
azzal, hogy a szabad belépést szakmai kritériumok szerint szigorítjuk, így a belépők száma 
csökkenthető. 
Ha számítások és felmérések is igazolják, hogy túlzott veszélyt jelent a rendszer teljes 
nyitottsága, akkor természetesen más megoldás is szóbajöhet. Ugyanakkor az is tény, hogy 
bármely sportágban általában jobb verseny várható akkor, ha selejtezőket tartanak, mintha 
bizottság dönti el, hogy ki kerül a döntőbe. Az egészségügyben is nagyobb a piackonform 
működés esélye, ha verseny, és nem külső döntés szabja meg a résztvevők körét. 

A kiegészítő szolgáltatások növelt árszínvonala visszahat az alaprendszerre, és növeli az összköltséget 

Ez az az ellenérv, mely legkevésbé vitatható. Az egészségügyi költségek természete a 
kiegyenlítődés, tehát ha a kiegészítő szféra költsége (bérszínvonala) nő, akkor ez valamilyen 
szinten visszahat az alaprendszerre is, ellenkező esetben az alaprendszer teljesen ellehetetle-
nül, lepusztul. Ez mint elv, nem vitatható. Ugyanakkor két másik állítással is nehéz vitat-
kozni. 

A közfinanszírozott rendszerben vannak szakterületek, ahol a privatizáció meghatározó 
arányú, és a bérszínvonal meghaladja az átlagosat. Ilyen pl.: a művese és egyes képalkotó 
eljárások. Ezek mégsem feszítették szét a rendszert, mégsem okoztak általános bérszint 
növekedést, mert volumenük az ellátórendszer össztömegéhez képest jelentéktelen. 
Ugyanezért nem okoz drámai bér (költség) növekedést a javaslat sem: rögzített arányok 
mellett, a közszolgálatú, tisztán közfinanszírozású rendszer dominanciája fennmarad.  

A másik állítás: az egészségügyben az elkövetkező évek mindenképpen költségnövekedést fognak hozni. 
Egyrészt egyszerűen azért, mert így nem maradhat, ilyen bérszínvonal mellett a rendszer 
egyszerűen szétesik, másrészt az EU csatlakozás mindenképpen egy béremel(ked)ést fog 
hozni. 

A kiadások szempontjából tulajdonképpen mindegy, hogy az elkövetkező időszakban milyen 
jellegű egészségpolitika lesz a meghatározó, mert a kiadások (elsősorban a bérek) növe-
kedni fognak. 

Ami viszont egyáltalán nem mindegy: ez a költségnövekedés továbbra is (szakszervezeti nyo-
másra) változatlan szerkezetben (és minőségben) egy hiányfinanszírozás marad, vagy 
pedig ez a költségnövekedés egy életképes, jobb minőséget nyújtó struktúra 
kialakulásához kötődik, és az egyszeri növekedés után leáll a folyamatos hiányfinanszí-
rozás. 
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A modell működése 

A rendszer indítása 

A rendszer indítása csak abban az esetben lehet eredményes, ha az indulás teljesen szabad, 
ennek viszont az a feltétele, hogy a bevezetés első félévében megfelelő többletforrás álljon rendelke-
zésre. 

Miután a szelekciós kritériumokat igen nehéz lenne megállapítani, másrészt ezek kvázi 
kizárnák az új szereplők belépését, csak az lehet a megfelelő megoldás, ha fél évig min-
den főállásban működő, ÁNTSz működési engedéllyel rendelkező szolgáltató kor-
látozás nélkül szerződést köthetne a társadalombiztosítással kiegészítő szolgál-
tatások nyújtására. Ennek látszólag nagy a kockázata, de ez tűnik az egyetlen jó megol-
dásnak, mert minden más (pl.: pályázat, helyi alkuk, stb.) szubjektív és támadható. Egy 
piackonform elmozdulásban az adminisztratív eszközökkel szemben csak a piaci jellegű 
szabályozás lehet a célravezető. Igen fontos, hogy bár az induláskor mindenki szerződést 
köthet, de már az indítás pillanatában ismert legyen, hogy ezek a szerződések csak fél, vagy egy évig 
érvényesek, és már az induláskor világossá kell tenni, hogy milyen területi eloszlásban, milyen kritériu-
mok alapján, milyen kontingenssel lesznek szerződések meghosszabbítva. 

Ez azt jelenti, hogy az első félév „ugrás a sötétbe”, azaz nem tudjuk, mennyi többletszolgál-
tató akar majd szerződést kötni, és főleg végképp nem tudjuk, hogy mekkora lesz a kereslet a szol-
gáltatásaik iránt. 

Ez a kockázat ugyanakkor korántsem nagy.  
Ma a minimumfeltételek elég szigorúak, így a fekvőbeteg-ellátásban várhatóan nincs, és 
rövid időn belül nem is lehet 1000-nél több szerződésre felajánlható aktív ágy, és az ezek 
iránti kereslet is igen korlátolt, illetve nem a súlyos (drága) ellátások felé irányul. Így itt 
maximum 1-2% többletkiadásra kell számolnunk, ami félévre nem jelentős tétel. 
Az alapellátásban a szakmai szabályok szigorúsága miatt szintén nem lehet komoly tétel a 
többlet belépők finanszírozása. Ez majd a szakmai szabályozás átalakítása (a szakgondozás 
jellegű praxisok kialakításnak lehetősége) után válik tényleges realitássá, de a beállt 
rendszerben ennek már nincs többlet-forrás igénye.  
A járóbeteg-szakellátás területén nem lehet megjósolni a belépni kívánók számát. Ez azzal 
a megszorítással korlátozható, ha kikötjük, hogy csak főállásban ellátott praxisok 
szerződhetnek. Ennek ellenére fél évre e területen sem lehet a többletkiadás a kassza 10%-
ánál több, tehát itt maximum 5 milliárdos többlet jelentkezhet. 
Két kritikus pont sejthető: a fogászat és a krónikus betegek ellátása (krónikus fekvőbeteg-ellátás és 
házi szakápolás). A fogorvosi ellátásban jelentős méretű, jólfelszerelt magán-ellátó hálózat 
van, és a lakosság fizetési hajlandósága is tradicionális. Itt abban lehet bízni, hogy a 
társadalombiztosítási támogatás ma is olyan szűk tevékenységi körre terjed ki, hogy ennek 
megtöbbszöröződése sem jelent komoly többletköltséget. Ennek ellenére itt a 
többletköltség akár jelentős is lehet, azaz szintén elérheti az 3-5 milliárdot A valóban 
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kritikus pont az ápolás, szakápolás területe. Bár az alternatív szolgáltatók jelenlegi 
kapacitása nem nagy, de a kis invesztíció-igény miatt más intézmények – a szerződési 
lehetőség miatt – könnyen átalakulhatnak krónikus osztályokká. Ezen a területen szintén 
vélelmezhető a lakossági fizetési hajlandóság, ezért a krónikus ellátásban relatíve jelentős 
lehet az igénybevett kiegészítő szolgáltatások költsége. Hasonló a helyzet a házi szakápolás 
esetében is.  
Bár a becslési bizonytalanságok nagyok és a pontosítások után is azok maradnak, min-
denesetre az kimondható, hogy fél évre a többletköltség – a lakossági fizetési hajlandó-
ságtól és a kiegészítő díjak mértékétől függően – (jelen áron) 2 és 10 milliárd Ft. közé 
becsülhető. Ez nem akkora összeg, amennyit nem ér meg egy eredményes egészségügy 
reform, már csak azért is, mert ellenkező esetben a struktúraváltás elmaradása miatt évente a 
többszörösét fogjuk költeni konszolidációra. 

A folyamatos üzem 
A rendszer kialakulása után párhuzamosan, folyamatos konkurenciaként él együtt a bázis 
és a kiegészítő intézmények rendszere. A beteg szabadon és esetileg dönti el, hogy mikor 
melyik ellátást veszi igénybe. Ez a szabadság egy betegség-sorozaton belül is adott: egy kiegészítő 
intézményben megkezdett kezelés esetén dönthet úgy a beteg, hogy egyes konzíliumokat 
bázis intézményben vesz igénybe, és fordítva is: a bázis intézmény által nyújtott kezelésbe 
is beilleszthetők kiegészítő szolgáltatók gyorsabb konzíliumai. 
A rendszer kialakulása után általánosságban az várható, hogy a kevésbé súlyos, ritkább 
ellenőrzést igénylő betegségek kezelésének nagyobb aránya zajlik majd a kiegészítő szfé-
rában. A súlyosabb, tartós betegségek ellátása pedig alapvetően a bázis intézmények fela-
data marad a költséghatékonyság és a minőségi szempontok érvényesíthetősége miatt, de 
ugyanebbe az irányba fog hatni a betegek fizetési hajlandósága is. Egyszerű és stilizált 
példával: az új rendszerben a hölgyek jelentős része (akár több mint fele) várhatóan a 
kulturáltabb, nagyobb intimitást biztosító kiegészítő intézmények nőgyógyászaihoz fog 
járni szűrésre, ellenőrzésre, tanácsadásra. Szülni már csak sokkal kevesebb (10-25%) fog 
kiegészítő finanszírozású magánklinikákon, a nőgyógyászati daganatos nagyműtétek 
gyakorlatilag csak a bázisintézményekben történnek a későbbiekben is, de az utókezelés-
ben már megint jelentősebb lehet a kiegészítő intézmények szerepe. 

Pénzügyi feltételek 
A rendszer csak az induláskor igényel egy egyszeri költségvetési támogatást, mert a későbbiekben 
már a társadalombiztosítás büdzséjének (E. Alap) az újraosztásáról van szó. Egyszerű 
példával: ma adott szolgáltató-tömeg (100%) között oszlik el az E. Alap egésze (100%). 
Az új rendszerben egyszerű példával: a szolgáltatók 90 %-a bent maradna az alap-rend-
szerben, és osztozna a források 90%-án (helyzetük nem változik), a maradék 10%-kal 
pedig az alternatív szolgáltatók közül újabb 15% kerülhetne be a közfinanszírozási körbe. 
Így összességében 5%-kal több szolgáltató részesülne ugyanabból a társadalombiztosítási 
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költségvetésből, de egy részük kiegészítő díjat kér, így pénz áramlik a rendszerbe, tehát az 
új szolgáltatók belépése ellenére nem kell növelni a közkiadásokat.  

Szabályozási technikák 
A rendszer lényege az önszabályozás. A fenti határok csak alapelvek, illetve példák, és 
csak az indításnál meghatározandó egyszeri arányok. A későbbiekben a lakossági fizetési haj-
landóság lesz az, amely (egy képlet alapján) eldönti, hogy ez az arány 90 - 15% lesz-e, vagy 80 
és-30%, avagy csak 95-7%. Ráadásul ez az irányszám is csak globális, mert ez különböző 
lehet az egyes ellátási szintek esetében: fekvőnél alacsonyabb, járónál magasabb, de az 
országos irányszámtól a területi igényeknek megfelelően régiónként is el lehet térni (pl.: 
90-15-ös országos arány esetében Győr-Sopron, Budapest 80-30, Borsod, Szabolcs-
Szatmár 95-7). Ezeket az arányokat nem kell előre megszabni. A rendszer lényege az, hogy 
önszabályozó, és a betegek igényei szerint automatikusan vezérelt. Ezért a kapacitás-szabályozási 
törvényben nem konkrét értékeket, hanem algoritmusokat kell rögzíteni, amelyek alapján 
az arányok automatikusan követik a lakossági igényeket és azok változásait.  

A rendszer igen fontos és kritikus pontja, hogy az új belépés lehetősége folyama-
tosan nyitva legyen. El kell kerülni azt, hogy a rendszer indulásakor az eddig „kívül 
rekedtek” bekerüljenek, majd ismét zárják a sorompót. Lényeges kérdés, hogy ki maradhat 
bent, ki kerülhet be (próbálhat szerencsét…). Erre a kiegészítő szolgáltatások területén 
egyetlen reális megoldás kívánkozik: a szelekció alapja a forgalom, azaz a betegek 
választása. Arra kell kidolgozni egy algoritmust, hogy mely (milyen kihasználtságú) 
szolgáltatók kerülnek ki a finanszírozott körből, és kik, milyen paraméterek alapján 
kerülhetnek be a helyükre. 

A bázis és a kiegészítő intézmények között vélhetően sokkal rigidebb lesz a határ, 
de ezt sem szabad zárttá tenni. A bázis-intézmények működésére nyújtott állami 
garancia több módon is érvényesíthető. Egyrészt finanszírozási ellehetetlenülés esetén az 
intézmény élére csődbiztost lehet kinevezni, de az állam az ellátási kötelezettség teljesítését 
úgy is megoldhatja, hogy a gazdaságilag ellehetetlenült intézmény helyett más intézményt 
jelöl ki bázis-intézménynek. 

Bár a rendszer alapgondolata az „alulról vezéreltség”, az önszabályozás, a lakossági igé-
nyekhez való alkalmazkodás, a szakma-politikai érdekek érvényesíthetősége miatt a 
rendszer globális arányainak külső meghatározására mégis szükség van. Ez most 
és véglegesen nem határozható meg, de az alaprendszer biztonságos működése érdekében 
kimondható, hogy a középtávú elvárás az, hogy az orvos-beteg találkozások 70-75%-a történjen a bázis-
intézményekben, és a tb költségek tekintetében ez az arány mintegy 90% legyen. Az esetszám és a 
kiadási arány különbségének oka az, hogy a kiegészítő ellátások igénybevétele általában a 
kevésbé bonyolult, olcsóbb szolgáltatások esetén lesz elterjedtebb. 
A bázisintézmények tartósan jelentős súlyát két tényező együttesen indokolja. Ha túl nagy lenne a 
kiegészítő ellátások aránya, az az egészségügy kettészakadásával járna és a bázis-intézmények 
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rendszere átalakulna egy rossz minőségű szegény-ellátássá. A másik ok szakmai: a szak-
mailag igényes, drága eljárások (pl.: szívműtétek, szervátültetés, daganatos betegek keze-
lése) csak magasan felszerelt centrumokban lehet szakmailag és gazdaságilag eredményes, 
ezen ellátások megkettőzése nem célszerű. Ezért az ellátás alapjának (bázisának) szakmailag 
is a bázis-intézményeket kell tekinteni, ehhez viszont meg kell őrizni prioritásukat.  
A szabályozás szükségessége ellenére itt is a piac-konform megoldásokat kell preferálni: a 
rendszer globális arányait (a bázis és kiegészítő szolgáltatások arányát) a kiegészítő 
szolgáltatások tb támogatásának arányával, illetve a lakossági egészségcélú kiadások adó és elszámolási 
kedvezményeinek alakításával lehet szabályozni. Ha túl nagy a kiegészítő ellátások 
igénybevétele, akkor csökkenteni kell a tb hozzájárulás mértékét, ha pedig túl alacsony, 
akkor a tb rész növelése mellett egyéb adópreferenciákkal is lehet növelni a lakosság 
fizetési hajlandóságát. 

A szerkezeti-szervezeti átalakítás  

Bár a szerkezetátalakítás motorja a finanszírozási érdekeltség lehet, a finanszírozási rend-
szer változása önmagában nem oldja meg az ellátórendszer strukturális problémáit. 
Az egészségügyi reformok fő törekvése az elmúlt 10 évben a lakosságközeli költség-haté-
kony ellátások preferálása volt. Ennek ellenére nem nőtt az alapellátás tevékenységi akti-
vitása, nem csökkent a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-ellátás terhelése. Ugyanígy a 
források belső aránya sem preferálta megfelelően a szerkezetváltást, illetve a tevékenyég-
tömeg elmozdulását. 
Az egészségügyi reform eddigi legnagyobb tanulsága: a szerkezet-átalakítás kulcsa az orvosi 
mobilitás megteremtése az ellátórendszerben. A reformok ellenére nem változott érdemben az 
egészségügy belső foglalkoztatási struktúrája, kvázi ugyanannyi orvos dolgozik ma is a 
kórházakban, szakrendeléseken és az alapellátásban, mint 10 évvel ezelőtt, így a 
tevékenység-tömeg és a forrás-allokáció sem változott érdemben.  
Ennek fő oka az, hogy az alapellátást sikerült megfelelő szabályzókkal teljesen 
zárttá tenni, a funkcionális privatizáció alapvetően a közteher-elkerülés eszközévé vált és 
szolgáltatói verseny nem alakult ki. Az alternatív szolgáltatók belépése gyakorlatilag a szak-
ellátásban is lehetetlen volt. 
Ahhoz, hogy ebben elmozdulás legyen, több terület együttes szabályozásában kell 
elmozdulást elérni. 
Az egyik fontos lépés az orvosi mobilitás segítése, melynek igen fontos eszköze a praxis, 
illetve praxis-privatizáció kiterjesztése az egész járóbeteg-ellátásra. Ez a záloga annak, 
hogy az orvosok egy része kiszakadjon a fekvőbeteg-ellátásból, és a járóbeteg-ellátásban 
dolgozzon. 
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Az alapellátás átértékelése 
A rendszer allokációs hatékonyságának javítása szempontjából nemcsak a járóbeteg-szak-
ellátás fejlesztése elengedhetetlen, de lehetővé kell tenni az alapellátás mennyiségi és 
minőségi fejlesztését is. Az egészségügyi reform addig nem lehet eredményes, amíg 
nem oldjuk fel a háziorvosi rendszer zártságát. 
Az alapellátás átértelmezésében az alapellátás szakmai kompetencia-szintjét a 
jelenlegi háziorvosi (a régi körzeti orvosi) kompetencia-szint fölé kell emelni. 
Ennek két módja van: erősíteni kell a csoportpraxisok (különösen az ellátás-gazdálkodó 
csoportpraxisok) súlyát és szerepét, másrészt a praxis-alapítási jogot az alapellátásban ki 
kell terjeszteni az egy-egy betegcsoport szakgondozása céljából nyitott praxisokra is. 
Ez a javaslat értelmében az alapellátásba magasabban képzett szakemberek kerülnek, javul az 
ellátás minősége, nő az ún. definitív ellátóképessége, a krónikus betegek pedig egy helyen kapják 
meg a szakgondozási ellátást és a hagyományos alapellátást. 

Konfliktusok 
Az ajánlott rendszer minden előnye ellenére a vélt vagy valós vesztesek körében ellenke-
zést fog kiváltani. Célszerű ezeket is sorra venni.  
A legkomolyabb ellenérv az egészségügyi rendszer kettészakadásának veszélye. A 
javaslat jól kezeli ezt a kérdést: a rendszer globális arányainak meghatározása, valamint a 
szakmai központoknak a bázis intézményi körben tartása kizárja azt, hogy a javaslat 
megvalósítása kapcsán valóban kettészakadjon az egészségügy. 
A leggyakoribb ellenérv az lesz, hogy megszűnik az ingyenes ellátás, mi lesz a kis-
nyugdíjasokkal, szegényekkel.  Semmi, azaz semmi (negatív) változás nem érinti Őket. 
Erre jó PR esetén igen könnyű lesz válaszolni, mert el lehet magyarázni, hogy csak az 
fizet többet, aki akar, egyébként mindenki (MINDENKI) megkapja a jelenlegi ellátását a jelenlegi 
kondíciók mellett. Ad abszurdum: ha a lakosság egésze elutasítaná az új rendszer által 
felkínált lehetőséget, akkor a lakossági igények (hiánya) miatt a rendszer automatikusan a 
jelenlegire állna vissza. 
A leghevesebb ellenkezés a háziorvosok részéről várható, ha valóban ki akarjuk nyitni az alapellátást a 
csoportpraxisok és a szakgondozás jellegű praxisok irányába, illetve, ha bármilyen nyitást 
tervezünk a háziorvosi rendszer zártságán. Ez tény, ezt tudomásul kell venni, de 
taktikus lenne a privatizáció lehetőségét ennek elfogadásához kötni. El lehet magyarázni: a 
privatizáció piaci eszköz. Piac pedig nincs verseny nélkül, tehát csak akkor van értelme a 
háziorvosi privatizációnak, ha megteremtjük a verseny lehetőségét is.  
Formálisan a kórházvezetést is negatívan érinti a rendszer, de miután a kórházakból „együtt 
szökik” majd az orvos és a beteg, valamint ez folyamatként, fokozatosan megy végbe, a 
nagy drámák jobban elkerülhetőek, mint egy mechanikus kapacitás-korlátozás esetében. 
Másrészt a szűkebb kapacitású bázis-intézmények felé nyújtott állami garancia meg-
nyugtatóan hat a (megmaradó) kórházi szférára is.  
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A bevezetéshez szükséges egyéb feltételek 

A rendszer bevezethetősége természetesen nem csak az e dolgozatban tárgyalt elvek 
megvalósítását igényli. A kormányzatnak számos olyan feladata van, mely megoldása 
nélkül a javasolt rendszer nem vezethető be, de amely lépéseket a kormánynak e javaslat 
fogadtatásától függetlenül is meg kell lépnie. 
Az egyik ilyen az amortizáció teljesítmény-arányos megtérítésének ügye, legalább 
gép-műszer szinten. E tárgykörben számos előterjesztés készült, ezért erre most még 
mellékletben sem térek ki. 
A másik régóta húzódó kérdés az u.n. díjtétel-harmonizáció, amely az egyes ellátó-
szinteken végzett tevékenységek értékét próbálja meg azonos skálán elhelyezni. (Meg kell 
szüntetni azt a jelenlegi helyzetet, hogy ugyanannak a problémának a megoldásáért a 
társadalombiztosítás ma a járóbeteg-ellátásban a töredékét fizeti annak, mintha ugyanez a 
probléma fekvőbeteg-ellátásban oldódott volna meg.) Ennek a problémakörnek a része a 
kasszahatárok átjárhatósága is, amely nélkül nem lehet elvárni a tevékenység-tömeg 
elmozdulását. Ehhez az szükséges, hogy megszülessen a különböző ellátási szintek 
pontjainak „egyenértékese” (pl.: 1 HBCs súlyszám = 28 krónikus nap = 80.000 ambuláns 
pont = 750 kártyapont), és a források ennek alapján a szolgáltatásokat kövessék, egységes 
érték-tartással. 

Miután a tervezett változások kapcsán a rendszer a jelenleginél összetettebb lesz, még 
fontosabb szerep hárul a szakmai és pénzügyi ellenőrzési rendszerek működésére.  

Összegzés 

Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása/továbbfejlesztése mára lehetőségből kényszerré 
alakult. 
A napi konfliktusok világossá teszik, hogy az ellátórendszerrel kapcsolatban széleskörű az elége-
detlenség, a rendszer belső feszültségei az ismételt konszolidációk ellenére újratermelődnek. Mindezek a 
problémák csak a struktúra, a finanszírozási rendszer és az érdekeltség érdemi 
átrendezésével, azaz reformértékű lépesekkel oldhatók. 
 
Az egészségügyi rendszer átalakításában két áramlat – gondolat, szakma-filozófia – harca 
volt jelen a 80-as évek végétől: a szakemberek és politikusok egy része a piacosítástól 
várta az ellátórendszer, illetve az ellátás minőségének és hatékonyságának javulását, másik 
része a populációs megközelítés prioritása miatt az ellátórendszer közellátás rendszerét 
hangsúlyozta, és ebből vezette le a strukturális és finanszírozási konzekvenciákat. E két 
nézet eddig egymást gyakorlatilag kizáró alternatívaként kezeltetett. 
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A jelen javaslat a két nézetet nem alternatívaként kívánja kezelni, hanem érdemi 
megalkuvás nélküli kompromisszumként jelentkezik a piaci megoldás és a 
közellátási szemlélet között.* 
 
A fenti javaslatok szabályozott versennyel javítanák az ellátás minőségét, javítanák a finanszírozási 
pozícióját, csökkentenék a paraszolvenciát, valamint megteremtenék a rétegigények legális kielégítésének 
lehetőségét. Ettől összességében javulna az ellátás minősége és a szereplők 
elégedettsége. 
A javaslat minden előnye ellenére nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy ez a megol-
dás sem oldja meg a magyar egészségügy minden problémáját. A javaslat alkalmas az ellátás minő-
ségének javítására, az ellátórendszer feszültségeinek oldására, egy jobb, korszerűbb ellá-
tórendszer kialakítására. Ugyanakkor alapvetően (önmagában) nem alkalmas a lakosság 
egészségi állapotának javítására, de a szakmai szabályozás, minőségpolitika megújítására 
sem. 
Ezért e program mellett eben a kormányzati ciklusban végig kell vinni a képzés, szak-
képzés megkezdett reformját (beleértve az orvosképzés visszafogását is), valamint 
felmutatható eredményt kell elérni a minőségpolitika területén is.  
Az egészségi állapot érzékelhető javítása érdekében a kormánynak el kell indítania egy 
(legalább egy), konkrét célkitűzésű, ellenőrizhető és számonkérhető komplex nemzeti 
egészségügyi célprogramot a legsúlyosabb megbetegedések okozta életév- és életminőség-vesztés 
csökkentése érdekében. Jó eredményt lehetne elérni például a szív-érrendszeri betegségek 
területén, erre már kidolgozott program létezik ma Magyarországon (Ép Szív program).  

Ha ennyit sikerül – és sikerülhet – megtennünk a következő pár évben, akkor az egész-
ségügy válság-ágazatból akár sikerágazattá is válhat.  

 
 
Budapest, 1999. július-szeptember. 
 

Kincses Gyula 
 

 

                                                      
* E szemléletváltás bekövetkezésében nekem sokat segítettek a Dr. Kázmér Tibor helyettes 
államtitkárral folytatott beszélgetések. 



Ábrák 

Kincses Gyula dr.

Fogalmak, definíciók

 
A könyv utolsó mellékleteként – felbuzdulva előző könyvem, az 
„Ábrakönyv” sikerén – pár, a korszerű egészségpolitikában gyakran 
használt alapelv és fogalom értelmezését kísérlem meg a 
megjegyzésekkel ellátott ábrák segítségével. A definíciók néhol 
önkényesek, de ennek ellenére remélem, hogy hozzásegítenek egy 
közös egészség-politikai nyelv kialakításához. 
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Az egészség meghatározása

hagyományos, redukált
a betegség hiánya
maximalista-idealista (WHO)
a teljes testi, lelki, szociális jóllét állapota
realista
az egyén biológiai működése, valamint a kora és
neme szerint a társadalom által elvárt és/vagy
elérhető biológiai működése közötti
megfelelőség
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Az egészségügyi rendszer lehetséges alternatíváinak vizsgálatához nem kerülhető meg 
néhány alapfogalomnak, így magának az egészségnek –legalább munkadefiníció 
szintű – meghatározása.  
A hagyományos betegség-központú meghatározást felváltotta a WHO 
meghatározása, amely, mint paradigmaváltás igen jelentős, hiszen az egészség fogalmának 
kiterjesztett korszerű megközelítését máig ez jelenti. Ugyanakkor a gyakorlatban nem orientál 
megfelelően, hiszen egy idealisztikus célt és nem konkrét kritériumrendszert fogalmaz meg. 
A reális megfogalmazás alapján azt is látni kell, hogy az egészség objektíven sohasem 
határozható meg, mert az egészségről alkotott társadalmi kép mindig szubjektív, azaz 
egy adott társadalom aktuális elvárásai szerint alakul. Durva, de realista egyszerűsítéssel: a 
lakosság általános egészségi állapota valamint az orvostudomány fejlettsége alapján 
kialakul egy (kor-csoportonként változó) egészségkép, és egészséges az, akinek az 
egészségi állapota nem rosszabb, mint az így kialakított társadalmi elvárás. 
Az egészségképet alapvetően az orvostudomány fejlettsége, a lakosság átlagos 
egészségi állapota, valamint a társadalmi minták határozzák meg. Egyszerű 
példákkal: az AIDS probléma –mint társadalmilag elfogadott probléma – nem a HIV 
vírus terjedése, hanem felfedezése óta létezik, a fogazat alaki rendellenességeinek 
megítélése pedig a divat és a reklámok által erősen befolyásolt.  
Mindebből látható, hogy az egészség fogalma sohasem objektivizálható, ezért, mint 
szükséglet sem határozható meg objektíven. 
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Az egészségügyi ellátás céljai

az élet meghosszabbítása
– a betegségek kiküszöbölése (prevenció),
– a betegségek meggyógyítása (kuráció),
– az  állapot stabilizálása (kuráció)

az életminőség javítása
– az egészségben töltött életévek számának növelése

(prevenció)
– a fájdalom csillapítása (kuráció)
– az elveszett funkciók pótlása, fejlesztése vagy

helyettesítése (rehabilitáció és habilitáció)
– testi - lelki alkalmazkodás segítése a kialakult

állapotokban
populációs érdekek érvényesítése (közegészségügy
és járványügy)
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Az egészségügyi ellátás céljai evidensnek tűnnek, de általában éppen az evidenciák 
meghatározása, strukturálása jelent nehézséget.  
Az egészségügyi ellátás céljai három nagy csoportba foglalhatók. Az első, triviálisan 
elfogadott cél az élet meghosszabbítása. Ez részint a betegségek megelőzésével, részint a 
betegségek leküzdésével, meggyógyításával lehetséges. 
Az egészségügyi ellátás nem eléggé hangoztatott, az utóbbi időben felértékelődő feladata 
az életminőség javítása. Az eredményes prevenció, az egészségben eltöltött életévek számának 
növelése e tekintetben is fontos. Az életminőséget – a gyógyítás eredményessége mellett – 
alapvetően befolyásolja az egyének önellátó képessége, illetve elveszett képességeinek 
pótlása is. E tekintetben nem csupán az alapfunkciók pótlásáról, helyettesítéséről van szó, 
de a teljes élet megéléséhez szükséges teljes fizikai és mentális funkciókör idetartozik. A 
fájdalom csillapítása főleg a krónikus nemfertőző betegségek esetében jelent jelentős 
problémát. Az életminőség dimenziójába tartozik a kialakult állapotok elfogadása, a 
saját helyzettel való együttélés tudománya is, ami a mentál-higiénés segítség 
fontosságát hangsúlyozza. 
Az egészségügyi ellátás céljainak harmadik nagy csoportját a populációs érdekek 
érvényesíthetősége alkotja. Tradicionálisan ebbe a csoportba tartozik a járványügy, illetve 
általában a klasszikus közegészségügy, de az új nép-egészségügyi megközelítésbe az 
erőforrások célszerű hasznosítása, a populációs szintű egészség-nyereség maximalizálása is beletartozik. 
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Az egészségi állapotot meghatározó
külső tényezők

GDP/capita

a társadalmi egyenlőtlenségek mértéke

társadalmi minták, elvárások

környezeti káros hatások mértéke

az egészségügyi ellátás hozzáférésének
egyenletessége (equity)

az egészségügyi ellátás fejlettsége, minősége

}Élet-
mód

Az egyén egészégi állapotát genetikai állománya és a külső tényezők együttesen határozzák meg. 
A külső tényezőket szokás az életmódra és környezeti hatásokra, valamint az ellátási 
tényezőkre egyszerűsíteni, de az életmód több összetevő által determinált.  

Populációs szinten az egészségi állapotot legerősebben az ország gazdasági fejlettsége, 
teljesítménye határozza meg. Ha egy ország gazdag, akkor nagyobb eséllyel jut pénz az 
egészségre és az ellátásra is. (Jellemző, hogy a GDP/capita növekedésével általában nő az 
egészségügyi kiadások részaránya is.) A gazdaság fejlettsége mellett igen jelentős a 
társadalmi egyenlőtlenségek mértéke. Az Amerikai Egyesült Államokban a magas 
GDP mellett nagyok a társadalmi egyenlőtlenségek. Ez magyarázza, hogy a populációs 
szintű egészségi mutatók a fejlett ellátórendszer ellenére mégis rosszak. Ez a hatás még 
markánsabb az olajbirodalmakban, ahol relatíve magas GDP egyenetlenül oszlik meg. Az 
életmódban a gazdasági körülmények mellett igen komoly szerepet játszanak a tanult, 
öröklött társadalmi minták, melyek meghatározzák szokásainkat. 

Az egészségügyi ellátás a beteg szempontjából természetesen felértékelődik, de itt is 
nagyobb jelentősége van a hozzáférési esélyegyenlőségnek, mint az adott 
országban a gyógyítás szakmai-technikai színvonalának. 
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Az egészségügyi rendszerek
alaptípusai

NHS Bismarck USA
Kötelező
Biztosítottság Minden állampolgár Kivéve a nagyon gazdagok Öregek és szegények

Szolidaritás
érvényesülése Teljeskörű  Majdnem teljeskörű Szűk körű

equity Jól érvényesül Jól érvényesül Erősen sérül

Forrás Adó Járulék Vegyes

Magánfinanszírozás
szerepe Marginális Marginális Jelentős

Összköltség Alacsonyabb Alacsonyabb Magas

Szolgáltatók Vegyes Vegyes Zömmel magán

Beveridge modell. A nemzeti egészségügyi szolgálat (NHS) brit modellje. Adóból 
finanszírozzák, az intézmények (jellemzően) közösségi tulajdonban vannak, a szolidaritás, az equity a 
legjobban érvényesül. Az átlagostól eltérő igényeket a magánpiac elégíti ki. A skandináv 
modell az angolhoz hasonló, de itt az intézményrendszer, az irányítás, a felelősség nem 
állami szervezethez, hanem alapvetően az önkormányzati rendszerhez kötődik. 
Bismarck modell. A klasszikus szolidaritás elvű társadalombiztosítás. Több-biztosítós 
modell, a pénztárak területi, ágazati vagy munkahelyi elven szerveződnek. A részvétel az 
alkalmazottak és a kisjövedelműek számára kötelező, a magas jövedelműek eldönt-
hetik, hogy privát biztosítást kötnek, belépnek a társadalombiztosításba, vagy esetenként 
maguk vásárolnak szolgáltatást. Fontos: a tulajdonosok lehet, hogy mint ellátottak kima-
radnak a rendszerből, de mint munkáltatók, ők is fizetnek járulékot. A munkáltatói já-
rulék a társadalmi csoportok (tulajdonosok, – alkalmazottak) közötti szolidaritást 
(áldozat-transzfer) jelenti, ez a kiterjesztett (társadalmi csoportok közötti) szolidaritás a 
bismarcki gondolat lényege. A külön igényeket itt is a magánpiac elégíti ki. 
USA. Szabad ország, szabad verseny, mindenki úgy él és hal, ahogy akar. Ezt szokták 
mondani, de ez nem pontos. A rendszer lényege az, hogy a „működő” polgár gondos-
kodjon magáról piaci viszonyok között, ahogy tud, de aki erre képtelen (nagyon szegény 
vagy öreg), azokról az állam gondoskodik és ezt adókból szövetségi költségvetés fizeti 
(MEDICARE, MEDICAID rendszer). A rendszerből így nem a nagyon szegények, ha-
nem a kisjövedelműek esnek ki. A jobb munkahelyek vagy biztosítást fizetnek juttatásként 
az alkalmazottaknak, vagy –merthogy ez az olcsóbb – saját ellátórendszert működtetnek. 
Ebből nőtt ki a HMO, majd a Managed Care rendszer. 
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Nemzeti Egészségügyi
Szolgálat

Társadalom-
biztosítás

adó járulék co-payment prae-payment full payment

Egészségügyi
források

NHS vagy
TB

bármely komplex
eü. rendszer

piaci
szegmens

közfinanszírozás
kötelező

szükséglettől független

magánfinanszírozás
fakultatív

szükségletarányos

Az egészségügyi források két nagy csoportra oszthatók: a közfinanszírozásból és a ma-
gánfinanszírozásból származó forrásokra. A két csoport között az eltérő jelleg és az el-
térő hatás miatt éles különbséget kell tenni. 
A közfinanszírozáshoz való hozzájárulás mindig valamilyen törvény által elrendelt és ez 
(adott körben) kötelező. A befizetés (hozzájárulás) mértéke alapvetően a jövedelmi 
viszonyokhoz (illetve fogyasztáshoz) kötött, de az egészségügyi szükségletektől füg-
getlen. A befizetés és a szolgáltatások között az egyén szintjén nem várható el arányosság 
(mint ahogy a több helyi adót fizető polgárnak sem jár szélesebb járda...). A közfi-
nanszírozás forrása lehet adó vagy társadalombiztosítási járulék. Általában mindkét 
forma vegyesen fordul elő, de a nemzeti egészségügyi szolgálatok esetében az adó, a 
társadalombiztosítási rendszerekben a járulék a meghatározó forma. 
A magánfinanszírozás körét és eseteit is jogszabály határozza meg általában, de ebben 
az esetben a polgár maga szabadon dönt, hogy a szolgáltató vagy a finanszírozó által 
megszabott feltételek mellett kívánja-e igénybe venni az adott szolgáltatást. Itt már meg-
engedett a kockázatarányos, vagy igénybevétel-arányos hozzájárulás is. 
A magánfinanszírozás lehet előrefizetéses – átalánydíj alapú (prae-payment), tipikusan 
ilyenek az önkéntes kiegészítő biztosítások, és lehet közvetlenül az igénybevételhez kötött. 
Teljes térítés esetén full-payment-ről beszélünk, míg ha ez a díj részleges hozzáfizetés a 
biztosító által fizetett díjhoz, akkor beszélünk co-payment-ről. Egyes szerzők minden, a 
beteg által igénybevétel-arányosan fizetett térítési díjat (függetlenül attól, hogy teljes vagy 
részleges) co-paymentként kezelnek. 
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A finanszírozás formái

A finanszírozás
elve

Ráfordítás-
finanszírozás

Költség-
megtérítés

Forrás-
elosztás

Piaci ár Előirányzat
(input)

Teljesítmény elvű
(output)

Elvárt teljesítmény Nyújtott szolgáltatás
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A finanszírozási formákat a szerzők sokféleképpen csoportosítják. A legfontosabb kü-
lönbséget a finanszírozásban az adja, hogy valamilyen költség-megtérítési elven törté-
nik-e, vagy pedig forrás-elosztáson alapul.  
A költség-megtérítésnek két fő formája van. Az egyik, amikor a szolgáltató esetileg és konkrétan, 
tételes elszámolással érvényesítheti a szolgáltatás kapcsán felmerült konkrét költségeit. A 
másik, amikor a szolgáltató tevékenység-finanszírozás alapú honorárium-rendszerben dolgo-
zik, és a díjtételeiben megpróbálja érvényesíteni a tényleges költségeit. Ennek a piac szab 
határt. 
A másik (gyakoribb) eset az, amikor a szolgáltatók valamilyen előirányzatból (költség-
vetés, TB költségvetés, önkormányzati előirányzat stb.) részesülnek.  
A részesülés lehet előirányzat jellegű (bázis finanszírozás), és lehet teljesítmény elvű. 
A teljesítmény elv nyugodhat valamilyen elvárt teljesítményen –eredmény-orientált, illetve 
normatív finanszírozás – (fejkvóta, HBCs) és lehet szolgáltatás – teljesítés – elvű (OENO 
alapú pontrendszer). 
Lényeges, hogy a teljesítményelvű forráselosztás még tevékenység-finanszírozás esetében 
sem jelent feltétlenül költségmegtérítést, hiszen a finanszírozás alapelve nem a költségek 
megtérítése, hanem a források elosztása. Ez esetben a tevékenység alapú finanszírozást 
nem honorárium-rendszernek hívjuk, hanem tarifarendszernek, amely alapvetően a 
tevékenységek egymáshoz viszonyított értékét, és nem az árát rögzíti. (Az árat a tarifák 
alapján elosztott költség aktuális értéke szabja meg.) 
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egyszintű többszintű

biztosítás

kötelező
 társadalombiztosítás
szükséglettől független

Fakultatív
biztosítás

szükségletarányos

nonprofit forprofit

Üzleti helyet-
tesítő bizt.

Üzleti kieg.
biztosítás

Nonprofit
helyettesítő bizt.

Nonprofit kieg.
biztosítás

 

Az egészségügyben is jelenlevő biztosítási rendszerek sokféle módon csoportosíthatók.  
A legfontosabb felosztási elv az, amely a hozzájárulás és a juttatás elvéből indul ki. E te-
kintetben a két, egymással minden alapelvében különböző alaptípus a társadalombizto-
sítás és a magánfinanszírozásra épülő fakultatív biztosítás. A két modell közötti alap-
különbséget a közfinanszírozás és a magánfinanszírozás kapcsán tárgyaltuk. 
A kötelező társadalombiztosítás lehet egy- és többszintű. A többszintű kötelező bizto-
sítás esetén az alapvető ellátásokat egy központi biztosító vagy az állam garantálja, és a 
gyakran (általánosan) igénybevett ellátásokat pedig a szintén társadalombiztosítási elven 
szerveződő kötelező kiegészítő pénztárak nyújtják. A magyar nyugdíjrendszer átalakítása 
ilyen elven zajlik. 
A fakultatív biztosítások lehetnek nonprofitok és forprofitok. Mindkettő nyújthat 
teljeskörű (a társadalombiztosítást helyettesítő) és kiegészítő ellátást. A nonprofit 
teljeskörű fakultatív biztosítások Európában nem terjedtek el, ebbe a csoportba egyes, el-
sősorban az USA-ra jellemző formák, a HMO és Managed Care típusú önkéntes szerve-
ződések sorolhatók.  
A forprofit szervezetek a gazdagoknak kínálnak teljeskörű ellátást, egyébként fő területük 
a kiegészítő biztosítás. 
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Az egészségügy főbb tendenciái a
századvégen

folyamatos költségnövekedés
a közfinanszírozás szerepének növekedése, az
átlagostól eltérő igények magánfinanszírozásba
terelése
konvergencia az egészségügyi rendszerek között
közösségi megoldások terjedése, a kórházi ellátás
szerepének csökkenése, az alapellátás (járóbeteg-
ellátás) felértékelődése
a szükségletek és igények változása
globalizáció, koncentráció és differenciálódás

Az egészségügyi rendszer magyarországi alternatíváinak meghatározásakor célszerű 
megismerni a legfontosabb nemzetközi tendenciákat. Megállapítható, hogy a 
legfontosabb, legáltalánosabb, rendszer-független tendencia a költségek 
folyamatos növekedése.  
A további alaptendenciák mind ebből fakadnak: az egészségügyi rendszerek változásai 
alapvetően a költségrobbanás fékezését, a hozzáférési egyenlőség (equity) megőrzését, 
a költség-hatékonyság javítását célozzák. Ebben nélkülözhetetlen elem a közfi-
nanszírozás szerepének erősítése, mert csak ez képes a megfelelő szintű ellátás 
hozzáférését populációs szinten biztosítani. Miután ennek a két elvnek az érvényesí-
tése az elsődleges prioritás, ez a különböző egészségügyi rendszerek hasonulását 
okozza: a nemzeti egészségügyi szolgálatokban fokozódik a piaci elemek szerepe, a 
biztosítási rendszerek viszont a populációs megközelítés felé mozdulnak el. 
Az orvostudomány és az orvostechnika fejlődése kapcsán egyre világosabb, hogy a 
szükséges korszerű orvosi tudás már egy szakmán belül sem birtokolható egy 
személy által, a szükséges orvos-technika pedig nem működtethető egy pra-
xisban gazdaságosan. Mindez a közösségi megoldások terjedését eredményezi. 
A szükségletek, az igények és az orvostudomány fejlődése alapvető változásokat hoz 
az ellátórendszer szerkezetében is. A gazdasági kihívások és a globalizáció is 
átalakítja az ellátórendszer szerkezetét: a differenciálódás és a koncentráció egyszerre 
megy végbe, amelyet a globalizáció a kommunikáció és a telemedicína terjedésével to-
vább fog erősíteni. 
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Az egészségügyi rendszerek
fejlesztési feladatai

A populációs szinten elérhető egészség-
nyereség maximalizálása (a rendszer
hatékonyságának a javítása)

Az equity (hozzáférési esélyegyenlőség)
javítása

A makroszintű költségkontroll
biztosíthatósága

Az egészségügy bonyolult összefüggésrendszer, ahol bármilyen változás mindig összetett 
hatásokat okoz. A hatások közül van három alapvető szempont, amelyet minden változ-
tatásnál figyelembe kell venni. Az általános és tartós forrásszűke miatt az első és leg-
fontosabb a rendszer hatékonyságának javítása. Az egészségügyi rendszer hatékonysága 
rendszer szinten legjobban az adott forrásokból elérhető egészségnyereséggel mérhető. 
Ebből következik, hogy minden (strukturális, allokációs és folyamat-szabályozási) 
változásnál az a legfőbb mérlegelési szempont, hogy javítja-e a rendszerből 
kinyerhető eredményt, azaz a lakosság egészségi állapotát.  
Az equity fenntartása, illetve javítása két szempontból is alapvető fontosságú kérdés. Az 
egyik érv azon a tapasztalaton alapul, hogy a populációs szintű egészségi állapotban az 
egyik legmeghatározóbb tényező az egyenletes hozzáférés. Az USA és az Egyesült 
Királyság, illetve a skandináv államok nemzeti mutatóinak különbségét nem a ráfordítási 
vagy minőségi, hanem a hozzáférési különbségek magyarázzák. A célszerűség mellett a 
társadalmi igazságosság is az equity elvet erősíti: az egészségügyi ellátás alapvetően 
közpénzből fenntartott „közjó”, ezért minden állampolgárnak alkotmányos joga az 
esélyegyenlőség. 
Az egészségügyi rendszerben az előzőekkel ellentétben vitatott kritérium a költségek 
makroszintű kontrollálhatósága. Az ellenvetések érthetők: ha az alulfinanszírozottság 
általános, akkor miért baj a költségek növekedése, hiszen ez csökkenti az alulfinanszíro-
zottságot. A makrogazdasági összefüggések miatt ugyanakkor a költségnövekedés a 
magánfinanszírozás felé tolja el az egészségügy költségstruktúráját, és ez erősen 
rontja az equity elv érvényesíthetőségét. 
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Az egészségügyi ellátórendszer
reformjának célja

Egy hatékonyabb, finanszírozható ellátó-rendszer
kialakítása, amely alkalmazkodik

− a megváltozott szükségletekhez,
− az orvostudomány és az orvostechnika fejlődése kapcsán

bekövetkezett változásokhoz,
− a megváltozott igényekhez,
− a gazdaság és a lakosság teherbíró-képességéhez.

Az ebből következő feladatok
− hogyan kell az ellátórendszert átalakítani a megváltozott

szükségleteknek és a megváltozott szakmai környezetnek megfelelően,
– hogyan kell az ellátórendszer hatékonyságát növelni,
– hogyan lehet a finanszírozhatóságot biztosítani.

Az egészségügyi ellátórendszer mai szerkezete a ’70-es évek nagy kórházfejlesztési 
hullámában alakult ki, és valójában a végbement változások ellenére az utóbbi 10 évben nem 
sokat változott. Eközben nagyban átalakult a megbetegedések struktúrája, a lakosság 
korösszetétele, azaz megváltozott a szükséglet. Mindez nem látszik meg a struktúrán: 
arányaiban kevés és nem a betegség jelentőségének megfelelő az onkológiai ágyak száma, vagy 
például a gyermeklétszám fogyása ellenére nem csökken a gyermek-gyógyászati ágyak száma. 
Az orvostudomány és orvostechnika fejlődése alapvetően az ambuláns ellátások és vizsgálatok 
irányába tolná a rendszert, de ennek hatása szintén nem látszik a struktúrán. Sem az ellátások 
igénybevétele, sem a költségek tömege nem mozdult meg érezhetően az ambuláns ellátások 
irányába. Ez a problémakör egyrészt egy horizontális átrendeződést indukál az egyes 
szakmák, szakma-csoportok, illetve általában a diagnosztikai és terápiás szolgáltatások között. 
Ennek a problémának része (de csak kis része, és nem megoldása) a sürgősségi ellátás 
átalakítása. A másik feladatcsoport egy vertikális átrendeződést igényel: a tevékenységtö-
megnek (a forrásokkal együtt) az alacsonyabb költségszintű, lakosság-közeli, jobb hatásfokú 
ellátási formák felé kell elmozdulnia. 
Ellátórendszerünk az igények változására sem reagált megfelelően. Nem ment végbe mindaz a 
fejlődés, ami reagál a megváltozott orvos-beteg viszonyra, a differenciált igények egyre 
markánsabb megjelenésére. Az egészségügy átalakításának alapvető feladata, hogy reagáljon 
ezekre a változásokra, és a szükségleteknek, a korszerű orvostudománynak valamint 
az igényeknek megfelelő ellátórendszert alakítson ki. Mindennek azonban finanszíroz-
hatónak is kell lennie: ehhez figyelembe kell venni a társadalom és az egyének (a betegek) 
teherbíró képességét is. 
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Az ellátórendszer átalakításának
eszközrendszere

• Érdekeltségi rendszer átalakítása
• Finanszírozási rendszer átalakítása (kasszák átrendezése,

díjtétel-harmonizáció, újtípusú finanszírozási technikák -budget-
holding elv, közös érdekeltségű kasszák-, stb. bevezetése)

• privatizáció segítése
• amortizáció kérdésének megoldása

• Szakmai szabályozás átalakítása
• Kapacitás-tervezés megújítása, újraszabályozása,
• Minőségügyi rendszerek kialakítása és működtetése,
• Betegirányítás újraszabályozása,

• Munkajogi feltételek megváltoztatása. (Az orvosi
mobilitás segítése, a közalkalmazotti jogviszony és a privatizáció
feltételeinek harmonizálása.)

 

Az ellátórendszer átalakításának sikertelenségét alapvetően az magyarázza, hogy egy 
komplex rendszer multikauzális problémáit nem lehet egyetlen eszközzel 
(eszközrendszerrel) megoldani.  
Ezért nem ért el e területen átütő eredményt sem az Antall, sem a Horn kormány: az első 
csak az indirekt szabályzók racionalizáló erejére támaszkodott, míg az utóbbi adminiszt-
ratív szabályozással kívánta a problémát megoldani. 
Kizárólag az ábrán látható eszközök együttes és harmonizált alkalmazása hozhat ered-
ményt. 
Ennek megfelelően az érdekeltségi rendszert úgy kell átalakítani, hogy az a szerkezetváltás 
irányába hasson, ugyanakkor meg kell teremteni mindennek a szakmai feltétel- és 
garanciarendszerét a szakmai szabályozás átalakításával, valamint le kell bontani azokat az 
adminisztrációs, szakmai és munkajogi gátakat, amelyek nem engedik érvényesülni az 
ösztönzői rendszer pozitív hatásait.  
Meg kell érteni azt is, hogy az egészségügyi ellátás kulcs-szereplője az orvos, így az 
orvosi mobilitás megteremtése nélkül a szerkezet-átalakítás nem lehet 
eredményes. 
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Az equity értelmezése

méltányos egyenlőség,  esélyegyenlőség. Lényege: minden polgár
számára garantálni kell a szakmai és gazdasági lehetőségek szerint a
társadalmi méretekben általánosan biztosítható ellátások hozzá-
férhetőségét.
dimenziói

− vertikális: a személyes jövedelmi helyzet nem
befolyásolhatja meghatározó módon az egészségügyi ellátás
igénybevehetőségét

− horizontális: területi egyenlőtlenségek kiegyenlítése
vidék - város
fejlett - fejletlenebb régiók

− minőség (azonos minőségű ellátáshoz való jog)
− betegségek és életszakaszok közötti esélyegyenlőség

az equity ugyan soha nem valósítható meg teljesen, de az
egészségpolitika fő törekvésévé kell tenni

Az egészségpolitika egyre gyakrabban használt fogalma az equity. A hivatkozási frekvencia 
azonban nem jelenti a fogalom tisztázottságát, olyannyira, hogy a fogalomra még megfelelő 
magyar szó sincs. A meghatározás két kulcseleme a méltányosság és az esélyegyenlőség. 
Az equity semmiképpen sem jelent egality-t, azaz nem garantálja, hogy mindenki egyformán 
részesül a közjavakból, csupán azt célozza meg, hogy a méltányosság (és racionalitás) 
mértékén belül maradjanak a különbségek, illetve az egyenlőséget az esély szintjén kívánja 
megteremteni. A méltányosság érvényesülése mindig a társadalom terhelhető képességének 
megfelelő.  
Az equity több dimenzióban értelmezendő. Célja az, hogy a személyes jövedelmi 
helyzetétől függetlenül egyforma minőségben mindenki hozzájuthasson azokhoz az 
ellátásokhoz, amelyet valamilyen konszenzus (szokások, tb. törvények, stb.) alapján a tár-
sadalom ígérni tud a tagjainak. Az equity elv nem csak az egyes személyek tekintetében 
értelmezendő, hanem a méltányosság elvét követeli meg az egyes betegségekre fordított 
erőforrások elosztásában is. Ha egy adott betegségben szenvedők jó érdekérvényesítéssel 
kiharcolják maguknak a nem költség-hatékony kezelések jogát, az más betegek reális 
gyógyulásának a kárára megy, ez pedig az equity elv komoly sérelmét jelenti. Szintén etikailag 
kényes – de az equity érvényesülése szempontjából lényeges – kérdés az életszakaszok 
közötti igazságos és méltányos forrás-elosztás, mely konfrontál a költség-hatékonyság 
abszolutizálásával. 
Tudnunk kell, hogy az equity elv soha nem valósítható meg teljességgel. A megvalósít-
hatatlanság ellenére minden egészségpolitikai döntésnek ezt a célt kell szolgálnia, különben a 
populációs szintű egészségi állapotot veszélyezteti. 
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A szolidaritási elv
szükségességének indoka

a személyes jövedelempozíció és a személyes
egészségügyi szükséglet fordítottan arányos
a gyógyítási költségek különbségei olyan mértékűek,
hogy csak társadalmi méretű szolidaritás-közösség
képes a kiátlagolására
az egészségi állapot változása előre nem tervezhető,
az egyén választása által csak részben befolyásolható
az egyéni megoldások a nem piaci szférában
drágábbak, mint a közösségi válaszok
a társadalmi béke, az elit önvédelme

?

A szolidaritási elv megtartásának egyik legfontosabb indoka az, hogy az egyén személyes jöve-
delempozíciója és egészségügyi szükséglete általában fordítottan arányos. Igaz ez az életpálya egészére, hiszen 
a leginkább inaktív korunkban (korai gyermekkor és késő időskor) vesszük igénybe az 
egészségügyi ellátások zömét, másrészt igaz ez az egészséges és beteg állapotunkra, hiszen a tartós 
betegség általában kizárja a jövedelemszerzést, de növeli az egyén egészségügyi kiadásait. 
Fontos érv, hogy a nyugdíj-rendszerrel ellentétben a későbbi életpálya elvárásait az 
egészségügyben nem az egyén határozza meg. A nyugdíj esetében reálisan dönthet későbbi 
életminőségéről és az azért hozott áldozatokról, de azt senki nem tudja eldönteni, hogy idős 
korára valamilyen nagy és drága betegséget szeretne, vagy beéri valami egyszerűbb, olcsób 
betegséggel is. Ezért nem lehet az áldozatvállalás mértékét sem a későbbi elvárásokhoz 
igazítani. A szolidaritás mellett általánosságban is szól az az érv, hogy a közszolgáltatások 
egyéni helyettesítése mindig drágább. Elég arra gondolni, hogy a betörők elleni védekezés 
egyénileg (láncok, riasztók, rácsok, őrző-védő kft-k) sokkal többe kerül, mint amibe a 
rendőrség megerősítése kerülne. 
Nem eléggé hangoztatott érv, hogy a szolidaritás nem csupán „áldozat-transzfer” a gazdagok 
részéről, hanem jól felfogott önvédelem is. Ezt bizonyítja maga a társadalombiztosítás megszületése 
is: Bismarck, a vaskancellár nem hihetetlen és túlfinomult szociális érzékenységéről híresült el, 
hanem tudatosan, a társadalmi béke fenntarthatósága érdekében – az „etetni kell a juhot, ha nyírni 
akarjuk” – elv alapján vezette be a munkáltatók (tulajdonosok) hozzájárulási kötelezettségeit. Az 
önvédelem jelleg ma ismét felértékelődik: a társadalmi polarizáció kapcsán ismét támadnak a 
kommunális, fertőző betegségek, és ezek nem ismernek osztály- és réteghatárokat. 
Magyarországon a veszély teoretikus, de Ukrajnában ismét megjelent pár legyőzöttnek hitt 
fertőző betegség. 
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Az egészségügyi fogyasztás
folyamata

needs demand consumption

szükséglet igény kereslet igénybevétel

a szükséglet
felismerése

Hozzáférhetőség az
ellátórendszer oldaláról

hozzáférhetőség
a beteg oldaláról

a standardoktól
való negatív eltérés,
az egészségi állapot

rendellenességei
(a társadalmi-

kulturális folyamatok
alapján változó,

nem objektív kategória)

a felismert,
megélt szükséglet

(szubjektív 
kategória) 

az az igény,
amihez vásárló-
erő is kötődik

(fizetőeszköz vagy
igénybevételi 
jogosultság)

megfelelő szabad
egészségügyi

kapacitás esetén
kielégített kereslet

lehet saját, vagy
generált

Az ábra az egészségügyi fogyasztásnak azt a folyamatát írja le, ahogy, amilyen lépéseken 
keresztül a szükségletből „fogyasztás”, azaz egészségügyi szolgáltatás igénybevétele lesz. 
Alapvető az a megállapítás, hogy a folyamat kiindulópontja, maga a szükséglet sem 
határozható meg objektíven, mert ez alapvetően az orvostudomány fejlettségétől függ, 
illetve a társadalmi minták által meghatározott.  
Igényként a felismert szükséglet jelentkezik, ez lehet saját felismerés (pl.: panaszok 
alapján) és lehet az ellátók által „felismertetett” (generált) szükséglet. A szükségleteknek 
csak egy része jelentkezik igényként, de az igények egy része mögött nem áll valós 
szükséglet. Ennek oka egyrészt a szükségletek pontatlan megítélhetőségében és a betegek 
mentalitásának különbözőségében rejlik, másrészt maguk az ellátók is képesek az igényt 
generálni, mert a beteg nem tudja megítélni, hogy valóban szüksége van-e a vizsgálatokra, 
kezelésekre (információs aszimmetria). 
Az igény még önmagában nem jelentkezik a „piacon” keresletként, ehhez fizetőképesség 
kell. A fizetőképességet a magánfinanszírozás esetében a beteg vagy önkéntes biztosítója 
jelenti, míg közfinanszírozás esetében az állam, vagy a társadalombiztosítás rendszere 
biztosítja. Az, hogy az igényből milyen fokban lesz kereslet, az a közfinanszírozás 
arányától és a co-payment mértékétől és területeitől függ. Ebből következik, hogy a 
kereslet sohasem haladhatja meg az igényeket 
Amennyiben a kereslet találkozik a kínálattal (amennyiben a kínálat tud keresletet gene-
rálni…), létrejön a fogyasztás, azaz a szolgáltatás igénybevétele.  
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Az alapellátás szükséges
változása

Az egészségpolitika konszenzusos szlogenje, hogy az ellátórendszer csak az alapellátásra 
alapozva lehet hatékony. Ezzel mindenki egyetért, de kimondatlanul abban is konszenzus 
van, hogy ez a bizonyos alapellátás, amely bázisa, megalapozója az ellátórendszernek, nem 
azonos a jelenlegi alapellátással, illetve a gyakran ezzel azonosított háziorvosi 
rendszerrel. A probléma az, hogy a mai alapellátás gyakorlati tevékenységi köre a volt 
körzeti orvosi rendelések gyakorlatával azonos. Ez az ellátási spektrum sem a definitív 
ellátó-képesség javítása, sem a szakmai szempontok érvényesíthetősége szempontjából 
nem lehet elégséges.  
Hasonlóan nem hatékony megközelítésű a hagyományos német modell, amely az alapel-
látás helyett az egységes járóbeteg-ellátás fogalmát használja, hozzáférés és funkció te-
kintetében a járóbeteg-szakellátást is egészében az alapellátásba emeli. 
Ehelyett annak a gondolatnak van esélye, amely a járóbeteg-szakellátások nem nagy 
eszközigényű, gyakran előforduló tevékenységeit engedi át az alapellátásba, és 
saját (izolált) szakterületként csak a speciális – drága eszköz-igényű és különös 
tudást igénylő – ellátások maradnak a járóbeteg szakellátásban. 
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Az egészségügyi ellátás szintjei

fekvőbeteg ellátás
– területi
– megyei
– regionális intézmény - szakintézet

járóbeteg szakellátás
– speciál szakrendelés
– szakrendelés, gondozó intézetek

alapellátás
– háziorvos
– fogászat
– ifjúság- és foglalkozás egészségügy

laikus szint
– laikus önszerveződések
– családi- és önsegítés

magyarországi
állapot

kívánt
állapot
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Az egészségügyi ellátás szintjeiben ismertek. Általában három szervezeti szintet szokás 
megkülönböztetni: alapellátás, járóbeteg szakellátás és fekvőbeteg-ellátás. Az egészségügyi 
rendszerek ezt a három szervezeti formát általában két szervezeti szintbe szokták foglalni: 
alapellátás-szakellátás pár, vagy járóbeteg-ellátás és fekvőbeteg-ellátás pár. 
Magyarországon az alapellátás - szakellátás pár az alapfelosztás, de a járóbeteg-szakellátás 
– mint önálló, saját megkülönböztető logikája szerint működő ellátási forma – jelentősége 
elismert. 
A magyar egészségügy jellemzésénél közhelyszámba megy az a megállapítás, hogy egy 
csúcsára állított piramis, azaz gyenge alapellátáson túlfejlesztett kórházügy található. A 
helyzet rosszabb. A piramis nemcsak a csúcsán áll, hanem ez a csúcs a levegőben 
lebeg, azaz a legalsó szint Magyarországon gyakorlatilag hiányzik.  
A gyógyítás színtere nem korlátozódhat a gyógyító szolgálatokra, ennek első, meg-
alapozó szintje a laikus szint. Ezt az alapot kell először megerősíteni, erre kell felépíteni 
az erős, lakosságközeli alapellátást, és erre építendő rá a kapacitásában szűkebb, de magas 
szakmai igényességgel működő szakellátás. Az egyéni képességek fejlesztése, az 
öngondoskodás fokozása nélkül az egészségügyi rendszer túlterheltsége nem 
csökkenthető, hatékonysága nem javítható megfelelően. A sokat emlegetett „tevékenység-
shifting”-nek nemcsak az ellátórendszeren belül kell megtörténnie, hanem a laikus ellátás 
szintjéig kell a tevékenységtömeg eltolódásnak végbemenni, mert egyes ellátások ezen a 
szinten nyújthatók a leghatékonyabban, és a beteg számára is legelfogadhatóbb módon. A 
laikus ellátás két fő területe az elsősegélynyújtás és az ápolás. 
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Az egészségpolitika utolsó esélye

A diagnózis tévedéseit
a terápia pontatlansága
még időben korrigálhatja...

Utószó helyett… 
 
Az utolsó ábra tulajdonképpen az utószót pótolja, és némi reményt ad az olvasónak, 
bízva abban a tapasztalati tényben, hogy a társadalmi nagy-rendszerek sokkal 
életképesebbek annál, mint amit elemzőik erről jól megalapozott tanulmányaikban 
állítanak.  

Az egészségpolitika régi tétele, hogy amíg a jó döntések eredményei csak hosszú 
távon jelentkeznek, addig a rossz döntések azonnali, látványos károkat okozhatnak. 
Mindez igaz, de –  mint az elmúlt évek hazai és közép-kelet-európai tapasztalatai is 
bizonyítják –, a rendszerek öngyógyuló, önkorrekciós képessége igen jó, és az 
ellentétes modellek, eltérő megoldások hasonló társadalmi és gazdasági környezetben 
végülis hasonló eredményeket produkáltak. 

A társadalmaknak ez a veleszületett életképessége ugyanakkor nem mentesíti a 
döntéshozókat attól a felelősségtől, hogy döntéseiket szakmai alapokon, a 
korszerű egészségpolitika alapelveire építve hozzák meg, ne pedig az ábrán 
látható tételre alapozzák optimizmusukat. 
1999 június. 
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