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Peremfeltételek – determinációk
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A helyzet I.

• Kihívások az egészségügy oldaláról:
– növekvő szükséglet (idősek arányának növekedése, a 

betegséggel, károsodással élők számának növekedése),
– növekvő ellátási lehetőségek (technológiai robbanás, nem 

csak orvostudomány területén),
– erős szürkegazdaság jelleg (lokális sajátosság)
– munkaerő deficit.

• Kihívások a társadalom, a gazdaság oldaláról:
– demográfiai torzulás (elöregedés, növekvő eltartottsági ráta),
– növekvő igények az ellátás, és általában az életminőség 

területén,
– a globalizált piacon a versenytársak versenyelőnyben vannak 

a szociális rendszerek fejletlensége miatt 
(járulékcsökkentési és kedvezmény-szűkítési kényszer a 
gazdaságpolitika részéről).
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A helyzet II.
Magyarország

• Alacsony öngondoskodási kultúra, magas 
közvetlen fizetési (out of pocket – OOP) terhek:
– az öngondoskodási kultúránk alacsony, 
– 40 év hibás szocializációja, az öngondoskodó

kisközösségek szétesése, 
– a jóléti állam (politikai érdekből tápláltan is) 

továbbélő illúziója,
– alacsony megtakarítási – elő-takarékossági szint 

(lásd következő ábrák).
• Az öngondoskodási rendszerek nem elég 

fejlettek, nem elég hatékonyak.
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Az egészségügyi kiadások megoszlása a
teljes egészségügyi kiadás %-ban
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Egy főre jutó hosszú távú lakossági 
megtakarítások euróban

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

Neth
erla

nds
Belg

ium
Sweden
Germ

an
y

France
Norw

ay
Austria Ita

ly
Spain

Greec
e

Finlan
d

Portu
gal

Slove
nia

Hungary
Polan

d
Esto

nia
Slova

kia
Lith

uania
Bulgaria
Romania

EU
R

/fő

Életbiztosítási és nyugdíjbiztosítási nettó vagyon

Befektetési alap részvények

Jegyzett részvények

Forrás: Eurostat ESKI 2008. feldolgozása alapján



7/28

Az előző ábrák tanulsága

• Magyarországon a közfinanszírozás aránya (akár) 
megfelel az OECD átlagnak.

• Problémát nem a magánkiadások mértéke jelent, 
hanem hogy ez nagyrészt az egyéni kockázatot 
jelentő out of pocket jellegű.

• Magyarországon egyaránt fejletlen
– az önkéntes alapú kockázatkezelés,
– általában az öngondoskodás, előtakarékosság.
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A determinációk következtetései

• A közfinanszírozású rendszerek bizonyosan nem 
lesznek képesek a növekvő szükségleteket és 
igényeket kielégíteni. A válság elmúlása után sem.

• Az új kihívások érdemi változások nélkül nem össze-
egyeztethetők, azaz a hagyományos eszközökkel a 
jövő problémái nem kezelhetők.

• Ez szükségszerűen az öngondoskodás felé tereli az 
igények egy részét.

• A kérdés az egész világnak szól, de (hasznosítható, 
eltanulható) választ senki nem ad.



9/28

Az önkéntes biztosítások szerepe

• Az előzőekből következik, hogy (legalábbis 
arányaiban) szükségszerűen csökkenni fog az 
állami szerepvállalás mértéke.

• Újraértékelődik az egyén- és a köz felelőssége a 
jóléti rendszerekben.

• A növekvő öngondosodás kényszere nem 
jelentheti az egyén magára hagyását.

• Mindez felértékeli a szervezett öngondoskodás 
(„önkéntes, kiegészítő biztosítások”) szerepét.
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Az önkéntes biztosítások jelene

• Az indulási elvi tisztázatlanságok tovább kísértenek.
• Az indulási célok (közösségi egészség-fejlesztés + a 

biztosítási rendszer differenciálttá tétele - elismert pénztár) 
nem valósultak meg.

• A tisztán egyéni számlás rendszer ezeket a célokat egyre 
messzebb rakta.

• Az egyéni számlás rendszerre való áttérés:
– egy drága és bonyolult MSA-t eredményzetett, annak előnye 

nélkül,
– visszaszorul a szolgáltatás, a prevenció, az ellátás-szervezés 

stb.,
– termék-vásárlásra szakosodás esetében csak pro rich 

adókedvezmény továbbítás, egészségnyereség helyett.
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Ha nemcsak finomhangolásban 
gondolkodunk

(az egészségügyi rendszerek 
fenntarthatósági problémái jó esélyt 

adnak az újragondolásra)



12/28

Egy ötlet új típusú
autóbiztosításhoz

Képzeljünk el egy autóbiztosítást, ahol
• A biztosítás a töréskáron és a lopáson kívül kiterjed 

az autó meghibásodásának javítására is,
• ugyanakkor nem kötelező az olajcsere, vagy az 

időszakos átvizsgáláson való részvétel,
• a biztosítás kiterjed az autó szándékos 

rongálásának helyreállítására is (baltával esek 
neki…),

• a KRESZ nem jogszabály, csak ajánlás.
• EZT HÍVJÁK EURÓPÁBAN KÖTELEZŐ

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSNAK.
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Kérdések az újragondoláshoz I.

• Mi is az egészségpénztárak szerepe?
1. Az egészségügyi ellátás egyéni terheinek 

kisimítása közösségi kockázatkezeléssel?
2. Kisközösségi egészségfejlesztő modell, ami 

alapvetően ez egészségre koncentrál a TB-vel 
ellentétben?

3. A monolit, az igényekhez nem igazodó
egészségügyi rendszer személyre-szabottá tétele 
egy választható, differenciált pénztárrendszeren 
keresztül? (elismert pénztári modell)
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Kérdések az újragondoláshoz II.

• Mi is az egészségpénztárak szerepe? 
(másként közelítve)
– A kötelező egészségbiztosítás szolgáltatásainak 

kiegészítése a gyógyítás területén?
– Pótlása is? (paraszolvencia refinanszírozása? Vagy 

inkább kiváltása???)
– Egészségfejlesztés, életmód-befolyásolás, azaz 

azoknak a területeknek a szervezése és 
finanszírozása, amik nem a tb területei?

– Osztozkodás adókedvezményen?
– Ellátás-szervezési segítség? (révkalauz szerep)
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Kérdések az újragondoláshoz III.

Mélyebben fúrva:
• A pénztár világ szerepe csak az önkéntes kiegészítő

biztosításokra korlátozódik, vagy a kötelező rendszer is 
kétszintűvé válhat?
(egy közös „állami TB” a nagykockázatok kezelésére, 
kötelezően választható közös minimumú pénztárak járulék-
átengedéssel az eltérő igényeknek megfelelően)

• Visszatér-e a co-payment, azaz lesz-e kötelező önrész a 
rendszerben?

• A két kérdés kezelhető együtt: az  OEP befizetheti a 
nyugdíjasait egészségpénztárba, ahol a nyugdíjas is elkezd 
„ellátás-gazdálkodni”.

• Meghatározza-e valaki a kötelező egészségbiztosítás 
szolgáltatásait, és ezzel a pénztárvilág által kezelhető
kiegészítő díjjá alakítja a hálapénzt?
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Kérdések az újragondoláshoz V.

• Mi a fő motivátor?
– Adókedvezmény?

• Dedikált adókedvezmény? 
• Választható, de konkuráló adókedvezmény? (Cafeteria)

– Létező (és egyre nyomasztóbb) egyéni kockázatok 
porlasztása?

– Szolgáltatás-szervezés, hozzáadott érték az 
ellátásszervezésben? 
(egyéni egészségterv és program, eset- és probléma 
managelés, személyreszabott ellátás-szervezés?)
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Kérdések az újragondoláshoz VI.

További kérdések 
• Ki a tagszervezés célcsoportja?

– A munkáltató?
– Az egyén?
– A helyi közösségek?
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Kérdések az újragondoláshoz VII.

• Tágabb kérdések
– Egy rendszer-e a „folyó kiadások fedezete” és az 

előtakarékosság?
– Fenn kell-e tartani a látszat-önkéntességet és 

látszat-nonprofitságot? (szektorsemlegesség)
– Csak kockázatközösség támogatható, vagy egyéni 

kockázatkezelés is? (NYESZ versus valós MSA)
– Hol a szolidaritás határa? Az e feletti rész külön 

rendszer-e, vagy egymásra épül???
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Merre tovább?
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Merre tovább

• Mindez alap-rendszer függő, és ez ma nem 
ismert.

• Nem ismert az alapbiztosítás várható
konstrukciója, feladatvállalási határa.
Ez szabja meg a jövőképet, pl.:
– Elismert pénztár, 
– Ápolás biztosítás stb.
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Válaszok a kiegészítő biztosításokhoz

• A jövő záloga: meg kell keresni azokat a 
problémákat (érdekeket), amelyekre az 
egészségpénztárak adhatnak választ, azaz a „piaci 
rést”. 

• Ehhez a szereplők érdekeiből kell kiindulni.
• Szereplők:

– Állam
– egyén (nemcsak munkavállaló)
– munkáltató
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Válaszok a kiegészítő biztosításokhoz

• Érdekek az állam szempontjából:
– Egészségnyereség (populációs mutatók javulása, 

költségek csökkenése)
– Az egyéni biztonság növelése a pénzügyi terhek 

kisimításával (OOP versus pre-paid rendszerek)
– A szürke gazdaság jelleg fehérítése (legitim egyéni 

igények legális kielégítése)
• Ehhez a termék-vásálás helyett a szolgáltatásnyújtás, 

szervezés és finanszírozás felé kell elmozdulni.
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Válaszok a kiegészítő biztosításokhoz

• Érdekek az egyén szempontjából:
– Az egyéni biztonság növelése a pénzügyi terhek 

kisimításával (OOP versus pre-paid rendszerek)
– Segítség az ellátórendszerben való közlekedésen 

(esetmanagement jellegű ellátás-szervezés a 
személyesség biztosításával)

• információhiány,
• fogyasztóvédelem.

– Az egyéni ellátási igények legális kielégíthetősége
– Egészségnyereség (egyéni életminőség javulás)
– Ápolási igények megoldása.
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Válaszok a kiegészítő biztosításokhoz

• A munkáltató szempontjából:
– A költségek csökkentése
– A munkaerő megtartása, vállalati szellem, kohézió

javítása
– A munkaerő rendelkezésre állásának javítása
– A foglalkozás-egészségügyi feladatok olcsóbb, jobb 

ellátása/többcsatornás finanszírozása
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Szükséges eszközök a fentiekhez I.

• A pénztári rendszer olyan átalakítása, amely
– támogatja a kockázatközösséget
– a közösségi (tagsági) szolgáltatásokat
– a termékvásárlás helyett egészségmagatartást is befolyásol, 

illetve szolgáltatásvásárlásra ösztönöz.
• Adókedvezmény fenntartása differenciált csomagokkal, 

az elő-takarékosság, illetve a nem egyéni számlás rész  
kiemelt támogatásával. 

• A pénztári orvosok ellátás-szervezési jogosítványainak 
erősítése.
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Szükséges eszközök a fentiekhez II.

• Az ellátási csomag pontosabb meghatározása 
(a „termék” megalapozása a kiegészítő
biztosításhoz );

• A legalizált orvosi többletjövedelem kedvezményes 
adózásának megoldása;

• A foglalkozás-egészségügy újragondolása 
(változatként választható integráció a pénztárakkal

• A jelenlegi „homogenizáló” szabályozás 
megszüntetése, nagyobb flexibilitás a tag és a 
munkáltató részéről.



27/28

Az öngondoskodás segítése: 
előtakarékosság

• A jövő: integrált, többcélú előtakarékosság
(miért kell előre eldöntenem, hogy idős koromban inkább 
szegény szeretnék lenni, vagy inkább beteg?)

• Elvárt jellemzők:
– korlátos adókedvezmény a befizetésnél,
– kötelező felhalmozási idő,
– nyugdíjkorhatár előtt rászorultság esetén egészségügyi és 

ápolási szolgáltatásokra, termékekre fordítható a hozam,
– nyugdíjkorhatár után szabad jóléti felhasználás 

(életjáradék, eü. ápolás),
– egyéni számlás és szektorsemleges kockázatközösségi 

forma egyaránt megengedett 
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Összegzés
• Az öngondoskodás szerepe az orvostudomány, a 

demográfia és a gazdaság folyamatai miatt szükség-
szerűen növekedni fog.

• Ebben a folyamatban nem szabad az egyéneket magukra 
hagyni, ezért támogatni, segíteni kell a szervezett 
öngondoskodási formákat.

• A jelenlegi egyéni számlás + adókedvezményes modell az 
alacsony egészségnyereség és pro rich jelleg miatt 
politikailag és etikailag könnyen kikezdhető.

• Mindez politikai modell kérdése is. A politikai deklarációk az 
állami befolyás, a centralizálás erősödését jelzik, de ez 
kétesélyes:
akár erősítheti is a kiegészítő biztosítások szerepét.

• Bátran, több alternatívát felvetve kell gondolkodni.


