
Milyen színű a magyar

magánegészségügy?
Az átlátható piaci viszonyok megteremtésének, a betegjogok és 

a betegbiztonság növelésének, valamint a magánegészségügyi

szektor kifehérítésének szükséges lépesei

LEITNER GYÖRGY





Vett-e igénybe az elmúlt évben 
magánegészségügyi szolgáltatást?

1 Igen

2 Nem





A PRIMUS RÖVID TÁVÚ CÉLJAI

ÁTLÁTHATÓSÁG FOKOZÁSA

A SZEKTOR KIFEHÉRÍTÉSE
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A MAGÁN EGÉSZSÉGÜGYBEN

LEGYEN KIEMELT TERÜLET AZ ÁTLÁTHATÓSÁG

ELŐRE LÁTHATÓ, HIVATALOS ÁRLISTA

SZÁMLA



A MAGÁN EGÉSZSÉGÜGYBEN

LEGYEN KIEMELT TERÜLET A BETEGBIZTONSÁG

MINŐSÉGI SZAKMAI ELLÁTÁS MEGFELELŐ TÁJÉKOZTATÁS

KISZÁMÍTHATÓSÁG



A MAGÁN EGÉSZSÉGÜGYBEN

AZ ORVOS TEKINTSEN PARTNERKÉNT A PÁCIENSRE

SZABAD INTÉZMÉNY- ÉS ORVOS VÁLASZTÁS TELJES KÖRŰ TÁJÉKOZTATÁS

PONTOS DOKUMENTÁCIÓ



Egyre nő az igény a magánegészségügyi

szolgáltatások iránt
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Többségbe kerültek,

akik igénybe vesznek

magánegészségügyi 

szolgáltatásokat

(Bp. és Pest megye)

A Szinapszis kutatása az Affidea számára:

Magánegészségügy-attitűdök és tapasztalatok 2016



A magánegészségügyi szolgáltatást 

választók

35 év alattiak gyakrabban (69%) 

vesznek igénybe privát ellátást,

mint az idősebbek (48%)

69% 48%
72% 55%

A gyermektelenek sokkal 

ritkábban fordulnak privát 

orvoshoz (55%), mint a 

családosok (72%)



A stabilan népszerűek:

• plasztikai és rekonstrukciós 

műtétek, 

• fogászat, 

• képalkotó és laborvizsgálatok, 

• szülészet-nőgyógyászat,

bőrgyógyászat.

Forrás: Szinapszis Kutatások a 

magánegészségügyről

A feltörekvők:

• szemészet, 

• kardiológia,

• terhesgondozás, 

• fül-orr-gégészet,

• gasztroenterológia,

• gyermekgyógyászat,

• urológia, 

• ortopédia, 

• reumatológia.

A magánegészségügy slágerterületei



A magánegészségügyi költések alakulása

A hazai magánegészségügyi kiadások 2017–2021 között várhatóan évi 4-5%-kal 

emelkednek
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788 Mrd 904 Mrd

1100 Mrd

Forrás: BMI Research, Hungary Pharmaceuticals & Heathcare Report 2017



A magánegészségügyi piac: nagyok és kicsik

A hazai magánegészségügyi piac rendkívül heterogén. 15-20 nagy piaci szereplő adja a 

magyar magánegészségügyi piac árbevételének 10-15%-át, a fennmaradó mintegy 270

Mrd forint több ezer praxisközösség, mikroszolgáltató és lakásrendelő között oszlik meg:

2016-os adatok

25 Mrd
Primus-tagok

200 Mrd
A transzparens 

magánegészségügyi piac

300 Mrd
A hazai magánegészségügyi 

piac  

(200 Mrd fehér + 100 Mrd 

szürke)



Kapott-e számlát a magánegészségügyi 
szolgáltatásról?

1 Igen

2 Nem



Milliárdok tűnnek el a szürkezónában!

A lakosság  által  – a legálisan működő magánegészségügyi 

intézményeken kívül – magánegészségügyi szolgáltatásokra elköltött 

összeg:

Budapesten és Pest megyében legalább 54 Mrd forint/év

Magyarországon legalább 100 Mrd forint/év*

*megközelítőleg Debrecen és Szeged 2017-es teljes költségvetése.

Forrás: a Szinapszis piackutató vállalat 2016-ban elkészített reprezentatív lakossági felmérése, illetve a Coface nemzetközi 

hitelbiztosító, cégminősítő és követeléskezelő által összesített iparági árbevételi adatok elemzése



Szürkezóna: miért problémás?
Betegek

• sérülhetnek a betegjogok és a betegbiztonság

• garanciális kockázatokat hordoz

• nincs egységes, elvárhatóan magas ellátási színvonal

• egyenetlen a gyógyítási infrastruktúra és háttér 

Orvos

• betegbizalom csökkenése, reputációs rizikó

• jogi kockázatok (orvosi felelősség, foglalkoztatás)

• az infrastrukturális háttér hiányosságai

Piac

• versenytorzító 

• ügyfélbizalom- és ügyfélelégedettség-csökkentő

• feketefoglalkoztatás-ösztönző

Állam

• jelentős összegű kieső bevételek 

• adófizetési, számlaadási anomáliák

• ellátási és betegjogi kockázatok

• rossz piaci gyakorlat fenntartása



Magánegészségügyi

minőségbiztosítás

PRIMUS-
védjegy

szakmai 
protokollok 
betartatása

teljes körű 
beteg-

dokumentáció

betegjogok 
biztosítása

megbízhatóság

etikus 
működés




