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Egészségügy válaszúton 
 

A magyar egészségügy – mintegy észrevétlenül, csendben, lopakodva – válaszúthoz ért. 

Egészségügyünk eddig úgy-ahogy – egyre romló minőségben, szűkülő és egyre 
bizonytalanabb hozzáféréssel –, de végülis mindenkit ellátott. Ez az állítás azonban egyre 
inkább töredezik, vágyteljesítő kívánsággá válik, azaz az egészségügy általános tendenciái 
és a magyarországi helyzet alapján ki kell mondani azt, ami amúgy már mindenki számára 
nyilvánvaló: ez így már nem megy tovább, azaz mára már nem realitás annak a több évtizedes 
ígéretnek és szokásjognak a fenntartása, hogy a befizetett járulékokért igényeik szerint ellátnak 
mindenhol mindenkit, és hogy ráadásul ez az ellátás mindenki számára technológia-követő 
marad.  
Mindenki számára világos, hogy ez az állítás napról-napra távolodik a valóságtól, az ellátás 
minősége egyre inkább töredezik, a hozzáférés érezhetően romlik, és amit a legtöbben 
éreznek: a közösségi egészségügyben ma már a hálapénzért sem kapják meg sokan azt, ami anélkül is 
járna. 

Ha a politika nem válaszol erre a kérdésre, akkor majd válaszol az élet: a romló 
ellátórendszerben hálapénzért akarja majd mindenki kiügyeskedni a még megfelelő 
ellátást, de miután már ezért sem kap igényeinek megfelelőt, ezért aki teheti, 
magánintézménynél vásárolja meg a minőségi/perszonalizált szolgáltatást. Közben lassan 
(de biztosan) eljutunk oda, hogy ilyen mértékű elvándorlás és pályaelhagyás mellett nem 
lesz orvos, nem lesz nővér a magyar egészségügyben, tehát mindegy, hogy van-e pénzünk, 
vagy nincs, mert nem lesz kinek odaadni.  

Ez a folyamat a kritikus határt/tömeget elérve bármely pillanatban felgyorsulhat: a minőség további 
romlása miatt tömegek hagyhatják el a közösségi ellátást – és viszik el paraszolvenciájukat 
a legális szolgáltatásvásárlásba –, ezzel tovább rontják, szegényítik a közellátást, hiszen az 
orvosok is mozdulnak a kereslettel, azaz megfordul a „pénz kövesse a beteget” szlogen: az 
orvos követi a pénzt, megy külföldre, vagy jobb esetben a hazai magánellátásba.  

A végeredmény: egy leromlott közösségi ellátás, ahol a valamennyire is megfelelő ellátás 
csak hálapénz ellenében érhető el, és ettől függetlenül kialakul egy jobb minőségű 
másodlagos ellátórendszer, amire persze előbb - utóbb (inkább előbb) ráépül egy üzleti 
kiegészítő biztosítási rendszer. Az alapbiztosítás egy alulteljesítő szolidaritás elvű szegény-
ellátási rendszerré válik, amit gyakorlatilag csak a szegények, vagy tartósan súlyos betegek 
vesznek igénybe. A pozitív forgatókönyv esetén a közösségi ellátórendszer kiemelt 
pontjain – például az országos intézeteken, klinikákon, regionális központokon keresztül – 
tűrhető/megfelelő ellátást fognak biztosítani az igen költséges, tartós ellátásra szoruló 
betegek számára, már csak azért is, mert ezek a területek – tömeges fizetőképes kereslet 
híján – piaci alapon nem tudnak megerősödni. Szintén az állam által dominált és a 
fejlettebb területek között maradhatnak azok az ellátások is, ahol a kezelés elmaradása 
gyors és látványos károkkal jár, mint pl. a művese ellátás, sürgősség, mentés. De az ellátás 
tömege, az esetek zöme a „rendes emberek” esetében a másik, piaci ellátásban történik, és 
szép lassan, de visszavonhatatlanul bekövetkezik az, amitől mindig is félünk: a társadalmi szolidaritás 
felbomlása, az egészségügy kettészakadása. Ha valaki mindezt indokolatlan félelemnek tekinti, 
akkor nézze meg, merre tart ma a lengyel egészségügy. 
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Magyarország még csak ráfordult a lejtőre, még van megállás, lehetséges valamilyen visszafordulás.  

A közösségi ellátás és a magánellátás szétválásának, az egészségügy kettészakadásának alterna-
tívája a köz- és a magán szabályozott és legális együttélésének a kialakítása. Ennek előfeltétele az 
őszinte beszéd: ki kell mondani, hogy mit bír el társadalombiztosítás, tisztességgel és reáli-
san meg kell mondani, hogy kinek, mi jár, és milyen feltételek mellett. Hallom az ellenér-
veket: az ellátási csomag meghatározása a világon még sehol sem sikerült taxatíve, kataló-
gus formában. Ez így igaz, de az ellátási csomag igenis meghatározható azokon a kritikus területe-
ken, ahol az élet ezt kiköveteli, és ezek a területek azok, ahol ma hálapénzért veszik meg a 
betegek a többletszolgáltatást. Ilyen jól látható terület a kezelő orvos megválaszthatóságá-
nak kérdése, illetve egyes (nem túl számos) ellátásoknál az alternatív technológiák közötti 
választás lehetősége, például az érzéstelenítésben. Ezeknek a határoknak a meghúzása az 
előfeltétele a legálisan megvásárolható kiegészítő ellátások meghatározásának, és ez teszi lehetővé a 
magánforrásoknak a legalizálását és a közellátásban tartását, azaz a más érdekeit nem sértő egyéni igé-
nyeknek a közösségi ellátásban történő kielégíthetőségének a legális megteremtését.  

Egyszerűbben fogalmazva: a spontán széteséssel szemben a másik alternatíva az, hogy 
félre kell tenni az álszemérmet, az eufémiát, politikai mellébeszélést és erre alapozott bár-
milyen demagógiát, és lehetővé kell tenni, hogy a közösségi egészségügyben kiegészítő díjért 
vásárolhassuk meg mindazt, amit szeretnénk, ráadásul csak a különbséget megfizetve. A politika 
elsőre mindig igent mond erre az igényre, és a végén bátorság hiányában a kínálatban 
marad a színes tv és a saját fürdőszoba. Látjuk, hogy ez így nem működik, ezért a valós és 
reális igények kielégíthetőségét kell megteremteni. Mert természetes, reális és akceptálandó igény, 
hogy egy nő szeretné megválasztani, hogy ki kísérje végig terhességét, és érthető, ha annál 
az orvosnál is szeretne szülni. És egyáltalán: természetes, hogy szeretnénk megválasztani a kezelő-
orvosunkat, szeretnénk várakozás nélkül fix időpontban tényleg érdemben megbeszélni a problémáinkat, 
nemcsak leleteket, rövidítésekkel tűzdelt érthetetlen utasításokat kapni. De attól sem kell megijedni, 
hogy igen, végre meg kell mondani azt, hogy a gazdaság teherbíró-képességét, a versenylépes-
ség megőrzését is figyelembevevő forrásallokáció mellett milyen technológiák biztosíthatók 
mindenki számára ingyenesen. Aki mást – kicsit korszerűbbet, de sokkal drágábbat – akar, az 
hadd vehesse meg ezt legálisan a különbség megfizetésével. Ennek persze feltétele, hogy 
az olcsóbb technológiát viszont mindenki tényleg megkaphassa… Ugyanez a helyzet a várólisták 
esetében is. Az alapelv: pénzért senki nem mehet előrébb a sorban, de átállhat egy másik, rövidebb, 
fizetős sorba. Természetesen ez csak ott igaz, ahol a hiány nem objektív, hanem a 
közforrások szűkössége miatt mesterségesen kialakított. (Lásd még: TVK, keretszámok és 
hasonló technikák.) Tehát más kárára nem lehet előnyt vásárolni, de azzal, hogy átálltam 
egy rövidebb fizetős sorba, nemcsak magamnak vásároltam előnyt, de lehetővé tettem a 
mögöttem állók előrébb lépését is. 

Két dologra van tehát szükség: előszöris meg kell mondani, hogy a közösség terhére kinek mi, hol, és 
milyen eljárásrendben jár, és aki ennél többet, vagy mást akar, az fizessen érte legálisan, 
számla ellenében. Ki kell mondani, hogy a közösség örül, ha megfelelő minőségű ellátást 
tud biztosítani mindenki számára, de ennek nem lehet része (hiszen a gyakorlatban ma 
sem az) a kezelőorvos szabad és díjtalan megválasztása. Ezért ez a fizetős csomag csak 
akkor életszerű, akkor jelent többletjövedelmet, akkor hat a hálapénz ellen, ha a 
kezelőorvos megválasztásának lehetőségét is tartalmazza. Másodszor: ki kell alakítani az 
úgynevezett partnerkórházak rendszerét, amelyek alkalmasak a piaci igények, azaz az 
egészségügyi turisztikai kereslet felkeltésére és a hazai emelt igények kielégítésére. A 
folyosó végén kijelölt VIP kórtermek alkalmatlanok erre: a közszolgáltató kórházra épülő 
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magánkórházra („úgynevezett partnerkórházak”) van szükség, amely egyes szolgáltatásait az 
„anyakórháztól” vásárolja, és tisztességes, legális kiegészítő jövedelmet biztosít a közkórház dolgozóinak. 
Ez a rendszer lehet alkalmas a hálapénz felszámolására, a köz-kapacitások magánzsebre 
árulásának megszüntetésére, de ez a feltétele annak, hogy a sokat emlegetett (és e 
tekintetben nem eléggé támogatott) egészségügyi turizmus ne csak a magánfogászok, 
magánklinikák megélhetését biztosítsa, hanem a közszolgáltatások működési biztonságát, 
finanszírozási pozícióját is javítsa.  

Lábjegyzet gyanánt: ha valaki azt hiszi, hogy ezzel az egészségügy forrásigénye el van intézve, vagy 
erre tekintettel újabb pénzt lehet kivonni: nagyon téved. Ugyanígy nem gondolom azt, hogy a 
magánforrások legális becsatornázása megúszhatóvá tenné az egészségügyben a szerke-
zeti- tulajdoni, érdekeltségi és működési változásokat, azaz a technológiai fejlődésnek és a 
szükséglet-változásnak megfelelően koncentrálni kell az aktív fekvőbeteg-ellátást, fejlesz-
teni kell a korszerű (fél)ambuláns ellátási formákat, szervezettebbé szabályozottabbá kell 
tenni a betegek mozgását a rendszerben, akiknek hangsúlyozottabbá kell tenni a felelőssé-
gét a terápiás együttműködésben. És milyen jó lenne, ha lenne legalább egy szereplő a 
rendszerben, akinek mindez érdeke is. Ezen feladatok nem megúszhatók, de részletezésük 
nem egy lábjegyzet feladata. 

A tankönyvek, rendszerelméleti munkák precíz érveket hoznak fel a köz- és a magánszféra 
szétválasztásának szükségessége mellett, és ezek zöme nem is megalapozatlan. A baj csak 
az, hogy most nem egy PhD értekezés elvi vitáját folytatjuk általában a kérdésről, hanem a 
magyar egészségügy fenyegető működési zavarán kell segítni. Az „itt és most” azt követeli, 
hogy maradjon minél több orvos Magyarországon, maradjon minél több orvos a közszolgáltatásban, és 
kerüljön minél több legális forrás a közszolgáltatásokba a működőképesség megőrzése érdekében. Pár 
kiegészítés természetesen itt is szükséges. Egyrészt a két megközelítés (alternatív magán-
ellátórendszer kialakulása versus a közösségi ellátórendszer által legálisan kielégített több-
letigények) nem lehet egymást kizáró alternatíva. Azaz a társadalompolitikai cél most 
szükségszerűen a közszolgáltatások stabilizálása, a köz- és a magán együttélésének 
szabályozott megteremtése, de ettől függetlenül az elkülönült magánellátás megerősödése 
nem elkerülhető és főleg nem üldözendő. A másik: a köz- és magán együttműködésére 
általam ajánlott technikák (pl. partner kórház) lehet, hogy vitathatók, vagy nem a 
legcélszerűbb formák. Lehet. De én csak abban kívánok rigid lenni, hogy a 
működőképesség és az elfogadható minőség megőrizhetősége érdekében szükség van a 
magánforrások kifehérítésére és ennek jelentős mértékben a közszolgáltatások működését 
is támogató felhasználására, ugyanakkor az ajánlott technikák közül csak az orvosválasztás 
legális megfizethetőségében vagyok határozott, minden egyébben örömmel fogadok 
minden javaslatot. 

Az elmúlt 20 év történetei alapján biztosra lehet venni, hogy ezeket a szükséges és min-
denki számára előnyös lépéseket persze demagóg támadások fogják érni akár egyéni, akár 
politikai érdekek miatt, merthogy micsoda dolog bevezetni az elsőosztályú és másod-
osztályú beteg fogalmát, szállást csinálni a kiegészítő biztosításoknak, és az ingyenes 
egészségügy felszámolásának vádját kiáltják majd. Igen. De a potenciális demagógok 
figyelmébe két dolgot ajánlok. Az első, hogy tessenek szívesek lenni és kinézni a nyitott 
ablakon: amitől félni tetszenek – attól, hogy nem beszélünk róla – már rég bekövetkezett, csak 
épp a szürke és feketegazdaság részeként, mindenféle szociális védelem lehetősége nélkül. 
A második: aki a látszat konzerválása miatt fél elindítani/engedni/támogatni ezeket a 
változásokat, az pont az egészségügy kettészakadást támogatja a gyakorlatban, mert ha a 
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politika nem lép, akkor az élet lép tovább, és nem a társadalmi hasznosság szerint, hanem 
mindig a kisebb ellenállás irányába törve. 

A nemrég nyilvánosságra hozott Semmelweis terv és az erre alapozott néhány „elszólás” 
alkalmas lehet az egészségügy kettészakadásának megakadályozására, a magánforrásoknak a 
közszolgáltatásokba csatornázására. Az ágazat vezetői művelt, felkészült szakemberek, 
képesek ennek a feladatnak a kezelésére. A kérdés az, hogy a politika végre felvállalja-e az ezzel 
kapcsolatos felelősséget, döntést. Újabb apró lábjegyzet: hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, 
hogy a politika általában nem sui generis hülye, hanem a mi vélt vagy valós elvárásunknak 
kíván megfelelni. Tehát alapvetően rajtunk („az embereken”) múlik, hogy támogatjuk-e 
egy tiszta, számonkérhető és legális rendszer kialakulását, vagy továbbra is megpróbálunk 
egyéni túlélési technikákban bízva evickélni és kiállni a formális ingyenesség mellett. De 
nekünk is, a politikának is tisztában kell lenni azzal, hogy most már a nem döntés is döntés, a 
nem cselekvés is cselekedet, ami visszafordíthatatlanul egy kettészakadt egészségügy felé 
sodorja az országot. 

Persze mindez csak sötét vízió, és a valóság ezzel szemben az, hogy Lengyelországban és 
az USA-ban is van élet. Csak azt sokan álmukban sem gondolták, hogy vissza fogják sírni 
Molnár Lajos reformjának társadalmi igazságosságát, és persze ott a kérdés: a magyar 
lakosságnak a – gazdasági és kulturális fejlettségünkhöz képes is – rossz egészségi állapotá-
nak javításához elegendő eszköz-e a zugpálinkafőzés legalizálása. 
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