
Hiányzó források,  
elmaradó szabályozások a 

(magán)egészségügyben

Dr. Sinkó Eszter   

2019.09.26



Kiadások az egészségügyben



Forrás: OEP/NEAK + EMK számítás



Egészségügyi kiadások a GDP arányában (%)



Zsebből fizetés a GDP arányában (%)



A zsebből fizetés mértéke a teljes kiadáson belül

▪A 30%-os magánkiadás legnagyobb hányadát, legalább a 
85%-át zsebből finanszírozzuk (Out of Pocket, OoP), ami
a WHO ajánlása szerint káros, a szegényebb rétegek
számára indokolatlanul megterhelő mérték

▪A kívánatos OoP arány a teljes kiadáson belül max. 15%-
os kellene, hogy legyen – vallja a WHO, nálunk ez az
arány most 25,5%-os

▪Korábbi kimutatások (2016) szerint ez az arány nálunk
elérte a 29%-ot



Egészségügyi kiadások megoszlása  
a fő aktorok között 2016-ban (%) 

Alrendszerek kiadásai 97,3% 

Kormányzati alrendszerek 64,5% 

Háztartások 28,9% 

Önkéntes egészségügy-finanszírozási alrendszerek 4,0% 

Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 2,7% 

Forrás: KSH, Péteri János, 2019. Corvinus



Az egészségpénztárak szolgáltatásai 2018-
ban

Kiadások összege: 51,2 MrdFt

1) Gyógyszerre fordított kiadás: 48,0 %

2) Egészségügyi szolgáltatási kiadás: 26,0 %

3) Szolgáltatásfinanszírozó biztosítási díj: 0,8%

Forrás: Péteri János, 2019. Corvinus



Szabályozások



2011(1): Alaptörvény megalkotása

▪Nincs rögzítve a társadalombiztosítás alapú, 
szolidaritási elven működő egészségügyi
finanszírozás rendszere az Alaptörvényben, szemben a 
korábbi Alkotmánnyal

▪Több szereplő, köztük a Szócska féle államtitkárság
több ízben akart ezen változtatni, sikertelenül



2011(2): SZJA törvény módosítása

▪Az SZJA  törvény módosítása a munkáltatók számára 
adó- és járulékmentessé tette a magán 
(betegség)biztosítás vásárlását (kockázati 
egészségbiztosításra volt érvényes, a minimálbér 30% 
mértékéig)

▪A MABISZ lobbizta ki, a magánbiztosítási rendszer 
helyzetbe hozása volt az cél

▪Váratlan akció volt, az akkori egészségügyért felelős 
államtitkár nem tudott róla



2014 ősze: Egészségbiztosítási törvény
módosítása

▪A köz és magán együttélésének új szabályai jelennek meg, 
kiváltó ok az Uzsoki modell: tb. által biztosított beteg, tb. 
által finanszírozott szolgáltatást egy állami kórházban 
magánbetegként, magánszolgáltatásként nem veheti meg, 
ha gyorsabban, kiválasztott orvossal akar beavatkozáshoz 
jutni – a bátrabbak megkerülik

▪Szó volt arról is, hogy a tb nem finanszíroz 
magánszolgáltatót, közintézmény egyáltalán nem nyújthat 
magánszolgáltatást – ez utóbbinak nem szereztek érvényt



2018 nyara: Székesfehérvár

▪A megyei kórház vezető (fő)orvosai a kórház mellett hoztak létre 
magán szakrendelőket

▪ Külföldön is van ilyen (pl. Bécs), de ott hozzá lehet férni észszerű
időn belül a közfinanszírozott szolgáltatásokhoz

▪Pécsett is van ilyen, ezek a szereplők felkészültek arra, ha
térben és időben szigorúan el kell választani – ez korábban is 
létezett, ennél határozottabb álláspont készülődik – gondoltuk 
akkor

▪ Szűkülő közszolgáltatói rendszer: tömeges szolgáltatás-
szüneteltetés – detektálás nélkül



A közfinanszírozott ellátórendszer 
diszfunkcionális működésére a  
magánszolgáltatások megerősödése a válasz 

▪ A (fővárosi lepusztult) infrastruktúra, humánerőforrás ellátottság súlyos 
gondjai valamint a szakrendelésekhez való hozzáférés nehézségei (TVK 
alacsony mértéke) megerősítették a magánpiacot 

▪ Évente 15-20%-kal növekednek a magánszolgáltatói kapacitások 

▪ 2017-ben fordult először elő, hogy több orvos ment el a 
magánegészségügybe dolgozni, mint ahányan külföldre távoztak 
(Forrás: MOK)

▪ Egyes szakrendelések ma már alig léteznek közfinanszírozott közegben, 
ez azt eredményezi, hogy a magánellátás ma már nem kiegészítő 
funkciót tölt be, hanem helyettesítőt



Eközben mi történt a magánfinanszírozással?

A 2011-es SZJA törvény módosításának hatása:

▪ Kezdetben a MABISZ 50 Mrd-os piacot vizionált, 12-13 Mrd lett 
belőle 2018-ra, az eredmény éppen biztatóan kezdett alakulni, 
300-500 ezer fő került bevonásra a magánbiztosítás keretei közé

▪A kormányzat ebből visszavett 2019-re (cafeteria módosítása)

▪Átfogó kormányzati stratégiai irány egyelőre nem látszik

▪Minden mozzanat ma az egészségügyben a spontaneitás jegyeit 
hordozza – ezt nem engedheti meg magának az ágazat



Kormányzati programok



EMMI szakpolitikai programjai – szűk spektrum

▪Megelőzés a fókuszban

▪5 (új) egészségprogram (onkológiai, kardiológiai, 
gyermekkori, mozgásszervi, mentális betegségek 
megelőzését szolgáló) – országos intézetek dolgozták ki

▪Önálló népegészségügyi program

▪Az alapellátás és sürgősségi ellátás megújítására tervek 
készültek

▪A sürgősségi ellátásra vonatkozó új szabályozás már életbe 
lépett 2019 elején (reflexió a kialakult ellátási zavarokra)

▪EESZT továbbfejlesztése



MNB 39 pontja (versenyképességi program)

▪Kerek program, konzekvensen végiggondolva 

▪A 39 pontból néhány felismerést és reakciót kiemelve:

1) A betegségek korai felismeréséhez, és így a betegségek 
terhének csökkentéséhez javítani szükséges az 
ellátórendszerhez való hozzáférést

2) Praxisközösségek, csoportpraxisok létrejöttének 
támogatása, eredményességhez kötött finanszírozás 
bevezetése

3) Mentőszolgálat alulteljesítése (cél:15 percen belüli 
kiérkezési idő javítása)

4) Ellátási csomag definiálatlansága – ez nyilvánvalóan 
kedves megállapítás a magánbiztosítóknak (is)



MNB 39 pontja (versenyképességi program) 2.

5) Rendszer szintű hatékonyság növelés igénye: az ellátó 
rendszer fragmentáltsága és a szolgáltatásonként eltérő 
finanszírozási technikák kevésbé hatékony működést 
eredményeznek – meglepően releváns felismerés 

6) Szakmai visszajelző rendszer kialakítása 

7) A magán egészségbiztosítás jelenleg nem tudja betölteni a 
kiegészítő finanszírozói szerepet – részletes megoldási tervet 
vázolnak fel, fontos szerepet tulajdonítva a pénztáraknak



PM 5 pontja – szűk spektrumú ez is
▪ “Az egészségügyi átalakítások középpontjába a betegségek

megelőzése (1) kell, hogy kerüljön.

▪Ezt a különféle szű̋rő̋programok mellett az alapellátások 
fejlesztése (2), kapuőri szerepének megerősítése szolgálja. 

▪Amennyiben betegellátásra kerül sor, az egészségügyi
kezelések költséghatékonyságát szükséges szem előtt tartani, 
úgy mint a rövid időtartamú ellátási formák igénybevételét 
(3). 

▪A korszerű gyógyításhoz a finanszírozásnak is igazodnia kell
(4). “  (PM, Vezetői összefoglaló)

▪5. elem: Minőségi indikátorok



Az előrelépéshez szükséges kormányzati 
feladatok
▪ Átfogó stratégiaalkotásba kell kezdeni, ágazati jövőképet kell 

meghatározni, kitérve benne a magánellátás várható szerepére is, 
mind a szolgáltatói, mind a finanszírozói oldalon és mindezt a 
technológia váltások, a MI, a digitális, adatvezérelt egészségügy 
kiépülésének időszakához illesztve 

▪ Szabályozásra van sürgősen szükség, benne kitérni a szolgáltatásokat 
igénybe vevők biztonságos és szükséges ellátásának definiálására

▪ Szomorú kimondani, de szinte újra fel kell építenünk az 
egészségügyet, tégláról-téglára haladva – kidobni a feleslegesen 
cipelt ballasztokat, modernizálva, a személyre szabott orvoslás, az 
egészségközpontúság jegyében



2014 2015 2014 2015

EU-28 126,23 127,1 213,91 216,34

Belgium 94,94 94,04 216,04 216,42

Bulgária 289,73 282,27 270,59 271,08

Csehország 176,68 179,48 266,63 284,7

Dánia 99,29 97,84 217,47 205,59

Németország 112,85 116,13 209,03 214,72

Észtország 234,61 224,06 325,43 307,35

Írország 112,4 110,52 202,23 188,45

Görögország 124,77 126,99 178,64 182,24

Spanyolország 88,64 87,55 159,06 158,63

Franciaország 77,73 77,79 180,98 184,28

Horvátország 207,28 216,4 320,26 326,9

Olaszország 90,25 92,98 149,74 151,03

Ciprus 92,54 98,39 153,84 154,99

Lettország 331,68 325,63 422,75 414,65

Litvánia 310,81 325,9 438,7 445,88

Luxembourg 87,25 90,94 199,04 195,75

Magyarország 266,07 267,67 414,34 417,97

Málta 122,74 110,27 174,75 163,33

Hollandia 87,98 90,55 181,64 188,78

Ausztria 108,74 109,16 216,85 220,94

Lengyelország 169,89 168,53 277,03 276,03

Portugália 115,2 111,04 188,44 186,36

Románia 318,56 317,99 362,96 362,7

Szlovénia 122,68 128,06 251,34 265,34

Szlovákia 242,86 249,96 349,84 362,17

Finnország 114,41 111,3 220,38 213,34

Svédország 97,96 96,73 175,16 173,87

Egyesült Királyság 116,11 117,44 207,88 211,27

Liechtenstein 51,15 100,59 139,59 123,25

Norvégia 89,16 87,06 186,93 182,36

Svájc 76,15 75,23 163,31 163,35

Szerbia 233,68 235,62 273,93 276,4

Törökország 189,95 189,06 234,37 230,94

Kezelhető halálozás Megelőzhető halálozás

Forrás: Eurostat, 2017


