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Vezetői összefoglaló 
 
 

1. Bevezetés  
 

A TÁRKI Rt. 2003 júniusában az Egészségügyi Szociális és Családügyi 
Minisztérium megbízásából adatfelvételt végzett 1025 fős, országos mintán. A 
kutatás fő célja az egészségügyben működő állami és magánszektor 
szerepmegosztására vonatkozó lakossági vélemények feltérképezése volt. A 
felmérés ezen kívül kiterjedt a lakosság egészségi állapotára és 
egészségtudatos magatartására, valamint a hálapénz gyakorlatára és ennek 
lakossági megítélésére. A vizsgálat részét képezte az újonnan javasolt 
biztosítási forma, az ápolási biztosítás lakossági fogadtatásának vizsgálata. 

2. Eredmények  
 
 Orvoshoz fordulás, az ellátás megítélése 
 
Az elmúlt évben a kérdezetteknek legalább háromnegyede igénybe vette az 
egészségügyi ellátó rendszert. Az adatok az alapellátás „kapuőr” szerepének 
érvényesülését tükrözik: a problémák nagy részét a háziorvos látta el. Az 
egészségügyi ellátást a nők nagyobb arányban veszik igénybe, mint a férfiak. 
A negyvenéves életkor küszöbéletkorként jelenik meg: negyven felett 
megnövekszik az egészségügyi ellátás iránti igény. Az ellátás különböző 
szintjeivel való elégedettség mértéke eltérő. A kérdezettek leginkább az 
alapellátás, legkevésbé a fekvőbeteg ellátás színvonalával elégedettek. Az 
intézmények korszerűsége, felszereltsége a biztosítottak túlnyomó többsége 
számára igen fontos; az életkor emelkedésével illetve az iskolai végzettség 
csökkenésével azonban a korszerűség iránti igény csökken.    
A magyar lakosságra csak igen kis mértéken jellemző az enyhe panaszokat is 
komolyan vevő, illetve rutin ellenőrzéseken panasz nélkül is megjelenő, 
preventív szemléletű egészségmagatartás. A válaszadók túlnyomó részét a 
halogató-kiváró magatartás jellemzi, amelynek eredményeként csak a 
komolyabb panaszok jelennek meg az ellátás rendszerében. A halogató 
magatartás fokozottan jelentkezik a férfiak, az alacsony iskolai végzettségűek, 
az alacsonyabb jövedelműek, és a fiatalabb korcsoportok körében. 
 

Állami és magán szerepvállalás az egészségügyben  
 

A jóléti rendszer eddigi privatizációs tapasztalatai 
 
A vizsgálat eredményei szerint (összhangban más vizsgálatokkal) a lakosság 
általában nagyon nagy fontosságot tulajdonít az egészségügyi rendszernek. A 
kormányzati szerkezetet leképező prioritási listán az egészségügyet nagyon 
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fontosnak tartók aránya a legmagasabb (86 százalék), megelőzve a 
munkaügyek, a közbiztonság és az oktatás ügyét is.  
A lakosságnak az egészségügyi rendszeren belül eddig bekövetkezett 
privatizációs gyakorlattal kapcsolatban részlegesek és az egyes területeket 
tekintve eltérőek az ismeretei. A legtöbb bizonytalanság a szakellátásban és a 
kórházakban dolgozó orvosok munkaügyi státusával kapcsolatban van. A 
patikák tulajdoni viszonyaival kapcsolatban viszont a népesség mintegy 
kilencven százaléka rendelkezik véleménnyel, bár a véleményt nyilvánítóknak 
mintegy harmada még mindig nem tudja, hogy a közforgalmú gyógyszertárak 
magánkézben vannak.  
A biztosítási rendszerek területén (gépjármű biztosítás, kiegészítő 
nyugdíjpénztár, magán-nyugdíj alapok) végbement reformok hatását a 
lakosság kevésbé ismeri, illetve érzékeli, mint az egészségügyi ellátást érintő 
reformok hatását. A lakosság körében a véleményt nyilvánítók aránya a 
szolgáltatások igénybevételének gyakoriságával arányosan növekszik, a 
gyakrabban igénybe vett ellátásokról az emberek határozottabb véleménnyel 
rendelkeznek. 
A biztosítási rendszerek esetében a véleményt nyilvánítóknak kb. a fele úgy 
értékeli, hogy a privatizáció nem befolyásolta szolgáltatások színvonalát. A 
változások pozitív és a negatív irányú értékelése hasonló arányban jelenik 
meg, ugyanannyian látják javulni, mint romlani a szolgáltatások színvonalát. 
Az egészségügyben a gyógyszerellátás területén érzékelik a legnagyobb 
arányú változást. A kérdezetteknek közel a fele (47%) úgy véli, hogy a patikák 
privatizációját követően javult a szolgáltatás színvonala. A magánkézben lévő 
gyógyító ellátást biztosító intézmények esetében is igen magas (45%), míg a 
háziorvosi ellátás vonatkozásában mintegy egyharmados a javulást 
tapasztalók aránya.  
 
A magántőke kívánatosnak tartott szerepvállalása az egyes területeken  

A magántőke lehetséges szerepvállalásával kapcsolatos preferenciákat más, 
ma még alapvetően az állami tulajdon és működtetés által dominált 
szektorokkal (oktatás, tömegközlekedés, közszolgáltatások) és 
ellenőrzésképpen a ma már döntően a versenygazdaság szabályai szerint 
működő személyi szolgáltatásokkal összevetve vizsgáltuk.   
A válaszadók szerint a személyi szolgáltatások (pl. fodrász, optikus) területét 
követően az egészségügy területén tartanák leginkább kívánatosnak, hogy a 
magánszektor kapjon valamilyen szerepet ezekben a szolgáltatásokban is. Az 
egészségügyi ellátáson belül a háziorvosi ellátás területén a kérdezettek 
közel háromnegyede (72%), a szakorvosi ellátásban valamivel több, mint a 
fele (52%), a kórházi ellátásban pedig egyharmaduk (33%) látná 
kívánatosnak a magántőke valamilyen arányú megjelenését. Ez lényegesen 
magasabb, mint például az alapfokú oktatás vagy bizonyos alapvető 
infrastrukturális területeken (posta, vasúti közlekedés) mért húsz százalékos 
vagy az alatti arány.  
A magántőke megjelenésével kapcsolatban a laboratóriumi vizsgálatokra és a 
kórházi ellátás orvosi részére vonatkozóan a legmagasabb az elutasítók 
aránya, de ezekben az esetekben is csak mintegy egyharmad (31%) 
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vélekedett úgy, hogy ezen a területen ne juthasson szerephez a 
magánvállalkozás. A magánvállalkozásokat, a magántőke megjelenését 
korlátozottan (vagy alapítványok, egyházi szervezetek, vagy orvosi 
személyzet által alapított gazdasági társaságok révén) vagy teljesen 
elfogadók aránya a többi négy területen (fogorvosi, háziorvosi ellátás, 
idősellátás, kórházi ellátás körülményei) közel azonos, mintegy nyolcvan 
százalékos. Az eltérés abban mutatkozik, hogy a kérdezettek mennyire 
korlátoznák a tőkefajták beáramlását. A kórházi ellátás körülményeire és az 
idős-ellátásra vonatkozóan a legmagasabb azoknak az aránya (a válaszadók 
fele illetve közel a fele), akik minden megkötés nélkül, bármilyen tőke 
bevonását megengedhetőnek tartanak. A kórházi ellátásban szétválik az 
orvosi ellátás és a hotel funkció. Az orvosi ellátásban fogadják el a 
legkevésbé, a hotel szolgáltatások területén pedig leginkább a magántőke 
megjelenését. A kérdezettek mintegy fele minden megkötés nélkül elfogadná 
a magántőke megjelenését a kórházi hotelszolgáltatásokban. 

 

A privatizáció hatásaival kapcsolatos várakozások 

A vizsgálat egyik legfontosabb kérdése arra irányult, hogy megtudjuk: a 
kérdezettek szerint milyen hatása lenne az egyes területek színvonalára, ha a 
társadalombiztosítás további egészségügyi intézmények (kórházak, 
magánrendelők,, szakrendelők) magán működtetésére kötne szerződést. Az 
értékelendő területek a következők voltak: a diagnosztikai vizsgálatok 
szakmai megalapozottsága, a kezelések orvosszakmai minősége, a betegek 
fogadásának körülményei, a fekvőbeteg ellátás körülményei, az ápolók és az 
egészségügyi személyzet gondossága. A kérdezettek 16-18 százaléka nem 
vállalkozott arra, hogy megítélje, milyen hatása lenne a tb finanszírozás 
mellett megvalósuló magán működtetésnek. A véleményt formálók között 
viszont minden területen többségben vannak azok, akik javulást várnak a 
magánszektor megjelenésétől. A romlásra voksolók aránya elenyésző, 5-8 
százalék között mozog. A válaszadók közel háromnegyede (73-74 százaléka) 
a fekvőbeteg ellátás körülményeiben (kórtermek, kiszolgáló helyiségek 
állapota, az étkezés minősége, stb.), és a betegforgalom szervezésének 
területén (sorban állás, bejelentkezések, műtétre való várakozás ideje, stb.) 
egyértelmű javulást vár. A javulást várók aránya a kezelések orvos-szakmai 
minőségét és a diagnosztikai vizsgálatok szakmai megalapozottságát illetően 
a legalacsonyabb, bár ezen a két területen is meghaladja az 50 százalékot 
(54 ill. 55%). 
Összességében a megkérdezettek 72 százaléka azt várja, hogy a 
magántulajdonosok versenye miatt az ellátás javulni fog a magántőke 
bevonásának következményeként és mindössze 28 százalék azok aránya, 
akik tartanak attól, hogy a magántőke profitszempontjai a 
költségtakarékosság révén ellátási szintromláshoz vezethetnek. A 
megkérdezettek több mint 60 százaléka egyetért azzal, hogy a kórházak 
többsége magánkézben legyen olyan módon, hogy a Társadalombiztosítás 
szerződést kössön a magán működtetésre.  
A válaszadók azonban nemcsak az egészségügyi ellátás különböző szintjein 
fogadják el eltérő mértékben a magánszektor szerepvállalását, hanem a saját 
társadalmi-gazdasági pozíciójuk és egészségi helyzetüktől függően is. A 
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privatizáció ellenzőinek aránya az életkor mentén növekszik, az iskolai 
végzettség mentén pedig csökken. A magánszektor térnyerésével szemben a 
rosszabb egészségi állapotúak körében viszonylag nagy az elutasítás. Ez 
egyrészt következhet abból, hogy ebben a csoportban több az idős ember, 
másrészt abból, hogy a betegebb, tehát kiszolgáltatottabb emberek jobban 
félnek attól, hogy a piaci viszonyok hátrányosan befolyásolják ellátásuk 
esélyeit, illetve színvonalát. A kórházak privatizációjának elfogadása csökken 
az életkorral, és növekszik az iskolai végzettséggel.  
A válaszadók ugyanakkor többnyire nem szívesen vállalnának közvetlen 
anyagi terheket az egészségügyi ellátás színvonalának emeléséért. A 
válaszadók többsége azt szeretné, ha nem járulékemeléssel, hanem a 
magántőke bevonásával finanszíroznák a színvonal emelésének költségeit. 
Ha el is fogadják a járulékemelés lehetőségét, elsősorban a munkaadói 
járulékok növelését tartják kívánatosnak. Nem szívesen kötnének a 
megbetegedés anyagi kockázatait mérséklő kiegészítő biztosítást sem.     
Bár a többség elfogadja, hogy aki képes vagy hajlandó megfizetni, az jobb 
ellátási körülményekhez juthasson, a kérdezettek túlnyomó része fenntartaná 
a jelenlegi, szolidaritás elvű egészségbiztosítási rendszert. A válaszadóknak 
csak töredéke támogatná a jövedelemszinttel, tehát a befizetések 
nagyságával arányos egészségbiztosítás bevezetését. Hasonlóképpen ellenzi 
a válaszadók többsége, hogy az egészségbiztosítási befizetéseket egymással 
versengő piaci biztosítók kezeljék.  

3. Háttér-információk 
 

Egészségi állapot és egészségtudatosság 

A kérdezettek meglepően nagy hányadának, csaknem felének van a 
közvetlen ismeretségi körében orvos. Az egészségüggyel kapcsolatos 
információk primer forrása mégis a háziorvos. Jóval kisebb arányban 
említették az ellátás egyéb szintjein, például a sürgősségi ellátásban vagy a 
szakellátásban tevékenykedő orvosokat, egyéb egészségügyi 
szakembereket, ismerősöket. Minthogy az orvos-beteg interakció 
elsődlegesen a beteg ellátására irányul, feltételezhető, hogy az 
egészségüggyel, például az egészségügy privatizációjával kapcsolatos 
információk forrása nem a háziorvos vagy a kezelőorvos.  
A kérdezettek túlnyomó része kielégítőnek ítéli meg egészségi állapotát. 
Összhangban eddigi ismereteinkkel, a férfiak jobbnak tartják egészségüket, 
mint a nők. Az egészségi állapot megítélése az életkor növekedésének 
függvényében romlik, az iskolai végzettség, valamint a jövedelem 
növekedésével javul.  
A vizsgált népességnek ugyanakkor csaknem a fele nyilatkozott úgy, hogy 
rendszeres orvosi kezelést vagy állandó gyógyszerszedést igénylő betegsége 
van. Ez arra utal, hogy a rendszeres gyógyszerszedés, illetve a 
kezelőorvossal tartott rendszeres kapcsolat önmagában még nem 
eredményezi az egészségi állapot kedvezőtlen megítélését. Ennek ellenére 
feltételezhető, hogy a tartós gyógyszerszedés, illetve a folyamatos orvosi 
ellenőrzés jelentős részének hátterében krónikus betegségállapotok 
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húzódnak meg. Az ilyen betegségek szempontjából különösen nagy 
jelentősége van az orvos-beteg kapcsolat jellegének. A kérdezettek nagy 
része a krónikus betegek kezelésében leginkább megfelelő, egyenrangú, 
partneri jellegű orvos-beteg viszonyt tartja ideálisnak. Ugyanakkor 
tapasztalataik szerint a magyar egészségügyben nem ez az orvos-beteg 
kapcsolat domináns modellje, hanem a paternalista, irányító orvos és az 
utasításokat engedelmesen betartó beteg.  
A kérdezettek többsége szerint az egészség megőrzése a fiatalok esetében 
elsődlegesen az egyén felelőssége, az idősebbek esetében közel egyforma 
jelentősége van az egyéni viselkedésnek és az orvosi ellátásnak. Az 
egészségmegőrzés elvei és gyakorlata között minden korosztályban eltérés 
tapasztalható. Az egyes betegségmegelőzési formákat – elsősorban a 
szűréseken való megjelenést – igen fontosnak tartják, a tényleges 
egészségmagatartásban azonban kevésbé valósítják meg.   A kérdezettekre 
leginkább jellemző prevenciós viselkedésforma a szűréseken való 
megjelenés. A válaszadók bevallása szerint a tüdőszűréseken való részvétel 
csaknem teljes körű, és a nőgyógyászati szűréseken való megjelenés is 
aránylag magasnak mondható.  
 
A hálapénz gyakorlata és megítélése 

A válaszadók nagy többsége helyteleníti a hálapénz magyarországi 
gyakorlatát. Hálapénzt elsősorban a kórházi orvosoknak adnak a betegek. A 
járóbeteg ellátásban (az alapellátásban és a szakrendeléseken egyaránt) a 
válaszadók egyötöde, a kórházban pedig a fele fizet.  A kérdezettek érzékelik, 
hogy az egyes kórházi szakmák nem egyenlő mértékben részesülnek a 
hálapénzből. Leginkább a műtéti szakmák orvosairól, a nőgyógyászokról és a 
sebészekről gondolják, hogy betegeik külön fizetnek nekik. A háziorvosokhoz 
képest a szakorvosokkal kapcsolatban inkább tapasztalják a betegek, hogy 
elvárják a hálapénz fizetését. Budapesten, ahol nagyobb arányban tartják 
elfogadhatónak a hálapénz gyakorlatát, mint az ország más területein, a 
hálapénz fizetésének gyakorlata is elterjedtebb. A rossz egészségi állapotúak 
az átlagnál nagyobb arányban érzik szükségesnek a hálapénz fizetését. 
 

Az ápolási biztosítás támogatottsága 

Az idősebbek és a rossz egészségi állapotúak tartós megbetegedésük esetén 
inkább a kórházi gondozást tartják megoldhatónak, a kérdezettek 
háromnegyede azonban úgy gondolja, hogy ha tartós ápolásra szorulna, 
családja hosszabb időn át is meg tudná oldani otthoni ellátását.  
Ennek ellenére a válaszadók többsége üdvözölné egy ápolási biztosítás 
bevezetését, sőt akik támogatnák a kiegészítő ápolásbiztosítást, a rászoruló 
betegeket nem otthon, hanem ápolási intézményben helyeznék el.  
Az ápolásért felszámítandó térítési díj kérdésében a válaszadók nagy része 
mégis vagy elutasító, vagy bizonytalan választ adott. Az ápolási biztosítást 
elutasítók többsége a már így is magasnak tartott egészségbiztosítási 
járulékkal indokolja véleményét. Ez egybecseng vizsgálatunknak azzal az 
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eredményével, hogy a kérdezettek nem szívesen vállalnak további terheket 
az egészségügyi ellátás színvonal-emelése érdekében.  
 

4. A minta fontosabb adatai 
 

A vizsgálatba bevont személyek kérdezése személyes adatfelvétellel 
(kérdőív) történt. Az adatfelvétel 2003. 06. 12 - 2003. 06. 18. között zajlott. A 
minta a felnőtt populációt a megyék szintjén is reprezentáló, valószínűségi 
minta, amely többlépcsős, arányosan rétegzett kiválasztással készült. A minta 
fő jellemzője, hogy minden felnőtt embernek egyenlő esélye volt arra, hogy ő 
legyen a válaszadásra felkért személy. A kutatás mintája tehát valószínűségi 
minta volt, így az eredmények a statisztikai hibahatáron belül (esetünkben ez 
legfeljebb ±3,5%) általánosíthatók a felnőtt magyar népesség egészére. A 
mintakeret a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 
adataiból egyszerű véletlen kiválasztással készült. A kiválasztott személyek 
egy részének kiesése (válaszmegtagadások, elköltözések, stb.) miatti 
mintatorzulást négydimenziós (korcsoport, nem, iskolai végzettség, lakóhely) 
súlyozással korrigáltuk. Az elemzés a súlyozott adatokra épül. 
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Bevezetés 
 

A TÁRKI 2003 júniusában az Egészségügyi Szociális és Családügyi 
Minisztérium megbízásából adatfelvételt végzett 1025 fős, országos mintán. A 
kutatás fő célja az egészségügyben működő állami és magánszektor 
szerepmegosztására vonatkozó lakossági vélemények feltérképezése volt. A 
felmérés ezen kívül kiterjedt a lakosság egészségi állapotára és 
egészségtudatos magatartására, valamint a hálapénz gyakorlatára és ennek 
lakossági megítélésére. A vizsgálat részét képezte az újonnan javasolt 
biztosítási forma, az ápolási biztosítás lakossági fogadtatása.  

A vizsgálatba bevont személyek kérdezése személyes adatfelvétellel 
(kérdőív) történt. Az adatfelvétel 2003. 06. 12 - 2003. 06. 18. között zajlott. 

A minta a felnőtt populációt a megyék szintjén is reprezentáló, 
valószínűségi minta, amely többlépcsős, arányosan rétegzett kiválasztással 
készült. A minta fő jellemzője, hogy minden felnőtt embernek egyenlő esélye 
volt arra, hogy ő legyen a válaszadásra felkért személy. A kutatás mintája 
tehát valószínűségi minta volt, így az eredmények a statisztikai hibahatáron 
belül (esetünkben ez legfeljebb 3,5%) általánosíthatók a felnőtt magyar 
népesség egészére. 

A mintába minden megyéből annyi kérdezett került, amennyi megfelelt 
a teljes lakosság és az adott megye lakossága arányának. A kérdezettek 
megyén belüli eloszlását a megyeszékhely, városok és községek lakosság-
aránya határozta meg. Minden megyében a megyeszékhelyen, egy városban 
és két községben kérdeztünk. Ez alól kivételt képez Pest megye a nagy 
népsűrűség miatt, itt négy község került a mintába. Mivel Pest megyének 
nincs megyeszékhelye, ezért ehelyett két város került a mintába. A városokat 
és községeket véletlenszerűen választottuk ki megyénként.  

A konkrét személyek nevét és címét a BM Központi Adatfeldolgozó, 
Nyilvántartó és Választási Hivatal adataiból egyszerű véletlen kiválasztással 
kaptuk meg. A kiválasztott személyek egy részének kiesése 
(válaszmegtagadások, elköltözések, stb.) miatti mintatorzulást négydimenziós 
(korcsoport, nem, iskolai végzettség, lakóhely) súlyozással korrigáltuk. Az 
elemzés a súlyozott adatokra épül. 

Az adatokat az alábbi háttérváltozók függvényében elemezzük: nem, 
kor (korcsoport), iskolai végzettség, településtípus, jövedelem (jövedelmi 
ötödök), egészségi állapot (az egészségi állapot önértékelése). A szöveges 
leírásban csak azokat a kétdimenziós kereszttáblákat elemeztük, amelyeknél 
a megoszlások szignifikáns (p<0,05) eltérést mutattak. A megoszlások 
vizsgálatára chi-négyzet próbát végeztünk.  

Az eredmények bemutatása tematikus blokkokban történik. A főbb 
eredményeket szemléletes formában is ábrázoltuk, az elemzés részletes 
adatait pedig a Függelékben közöljük. 
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1. Orvoshoz fordulás, az ellátás megítélése 
 
 
„Ha a kormány választhatna, hogy csökkentse az adókat, vagy növelje 
szociális kiadásokat, akkor Ön szerint mit kellene tennie: csökkenteni az 
adókat, még ha ez azzal is jár, hogy kevesebbet költ szociális kiadásokra, 
vagy többet kellene költeni szociális kiadásokra, még akkor is, ha ez 
magasabb adókkal jár?" 
 

1. ábra: Ha a kormány választhatna, hogy csökkentse az adókat vagy növelje a 
szociális kiadásokat, Ön mit javasolna?   
(A vélemények százalékos megoszlása) 
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40
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kevesebb adó, kevesebb szociális kiadás

 

 

 Az elmúlt 7 évben ezt a kérdést többször is feltették különböző 
kutatásokban. A múlt évig a lakosság folyamatosan viszonylag egységes 
véleményt fogalmazott meg: inkább az alacsonyabb adókat preferálja, akár az 
állam szociális szerepvállalásának kárára is. A válaszadóknak mintegy a 
kétharmada vélekedett így az első három évben, míg egy szilárd kisebbség 
szívesebben látta volna a szociális kiadások növelését még akkor is, ha ezért 
nagyobb terheket kellene vállalnia az adófizetőknek. Az idei év bizonyos 
változást hozott: noha még mindig masszív többsége van az alacsonyabb 
adókat preferálóknak, arányuk valamelyest csökkent, miközben 40 százalékra 
növekedett a szociális kiadások növekedésével egyetértők aránya.  
 Jelen kutatásunkban a kérdezettek 15 százaléka nem tudott válaszolni 
erre a kérdésre. Az érvényes választ adók között nem, település, jövedelem 
és iskolai végzettség alapján nem volt szignifikáns eltérés. Életkor 
tekintetében azonban a kérdezettek között jelentős eltérés tapasztalható. A 
30-39 éves korcsoportban a legmagasabb az adócsökkentés híveinek az 
aránya: ebben az életkorban a válaszolók háromnegyede preferálja az 
adócsökkentést akár a szociális kiadások rovására is. A negyvenes-ötvenes 
korcsoportokban ez az arány folyamatosan csökken, a hatvan év felettieknél 
pedig már csak a válaszadók fele választaná az adócsökkenést a szociális 
kiadásokkal szemben. Tehát minél jelentősebb az egyes korcsoportokban az 
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egészségügyi és szociális intézményrendszer igénybevétele, annál 
magasabb az intézményrendszerre fordítandó költségek növelésének 
támogatottsága is.  
 

1.1 Az egészségügyi ellátás igénybevétele az elmúlt évben 
 
"Az elmúlt 1 évben volt-e Ön háziorvosnál, járóbeteg szakrendelésen, vagy 
kórházban?" 
 
2. ábra: Az egészségügyi ellátás igénybevétele az elmúlt évben 
 (Az érvényes válaszok százalékában, N=1025) 

73

51

19

háziorvos szakrendelés kórház

 

 A válaszadók közel háromnegyede felkereste háziorvosát az elmúlt év 
során. Szakrendelésen már csak a kérdezettek fele, kórházban pedig 
egyötöde volt. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a háziorvos „kapuőr” 
szerepe érvényesül, a problémák nagy része az alapellátásban kerül 
megoldásra. 

Az egészségügyi ellátás igénybevételét a kérdezettek neme, kora és 
iskolai végzettsége jelentősen befolyásolja. Várakozásunknak megfelelően a 
nők nagyobb arányban jelennek meg az ellátás mindhárom szintjén, mint a 
férfiak. Az alapellátást a nőknek csaknem négyötöde (78%), míg a férfiaknak 
csak kétharmada (66 %) vette igénybe az elmúlt évben. Szakorvosnál a nők 
több mint fele (56 %) járt a jelzett időszakban, a férfiaknak csak 43 százaléka. 
Kórházi ellátásban a nők 20, a férfiak 16 százaléka részesült. 
 Az egészségügyi ellátás igénybevétele természetes módon emelkedik 
az életkorral. Az orvoshoz fordulás gyakorisága szempontjából a negyvenes 
életévek jelentős váltást képviselnek: az ellátás minden szintjén a 
fiatalabbakhoz képest szignifikáns mértékben magasabb a negyven év 
felettiek aránya. A vizsgálatot megelőző évben a negyven év alattiak 
kétharmada (18-19 évesek: 67 %, 30-39 évesek: 64 %) járt háziorvosnál, 
ugyanakkor a negyvenes éveikben járóknak háromnegyede (73 %), az ötven 
felettieknek pedig több mint 80 százaléka (50-59: 80 %, 60-69: 85 %, 70 
felettiek: 87 %). A szakorvosi rendelők és a kórházak igénybevételének 
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életkorral párhuzamos emelkedése egyenletesebb tendenciát mutat. 30 év 
alatt a válaszadók kb. 40 százaléka járt szakorvosi rendelőben, 40-59 év 
között ez az arány kb. 50, a 60 felettiek körében pedig 60 százalék. 
Kórházban a harminc év alattiaknak kb. 10 százaléka, a 40-59 év közöttiek 20 
százaléka volt, míg a 60-69 éves korcsoportban 26 százalék, a 70 felettiek 
körében pedig már 36 százalék volt a fekvőbetegek aránya az elmúlt évben. 
 A szakrendelők és a kórházak igénybevétele szignifikáns összefüggést 
mutat az iskolai végzettséggel. Az érettségizetteknek csak 40 százaléka 
fordult meg szakrendelőben, a többi végzettségi kategóriába tartozók viszont 
50 százalék körüli arányban (szakmunkásképzőt végzettek: 49 %, 
diplomások: 63 %, 8 általánossal rendelkezők: 56 %). Ugyanakkor a kórházi 
ellátás igénybevétele a 8 általánost végzettek körében fordult elő a 
legmagasabb arányban (26 %), a másik három csoportban ez az arány 15 
százalék körül volt.  
 A településtípus és a jövedelem nem mutatott szignifikáns 
összefüggést az egészségügyi intézményrendszer használatával. 
 

1.2 Orvoshoz fordulási szokások  
 
„Ön milyen esetekben szokott orvoshoz fordulni?”  

 

 A kérdezetteknek csak 2 százaléka vallotta azt, hogy soha nem fordul 
orvoshoz, 8 százalék pedig azt, hogy betegség miatt állandó orvosi kezelés 
alatt áll. Ez utóbbiak leginkább a legidősebb korcsoportból kerülnek ki: a 70 
felettiek egynegyede (24 %) áll saját bevallása szerint állandó orvosi kezelés 
alatt. A két szélsőséget leszámítva, a válaszadók főleg akkor fordulnak 
orvoshoz, ha komolyabb panaszaik, tüneteik vannak. 40 százalékuk csak 
akkor megy orvoshoz, ha a panaszok zavarják mindennapi 
tevékenységeikben, 34 százalék pedig csak "nagy baj" esetén.  
 

3. ábra: Az orvoshoz fordulás okai nemi megoszlásban  
 (Az érvényes válaszok százalékában, N=1020) 
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 Általánosságban elmondható, hogy a férfiak ritkábban fordulnak 
orvoshoz, mint a nők. A férfiakra inkább jellemző, hogy csak akkor mennek el 
az orvoshoz, ha problémáik komolyra fordulnak (ha a napi tevékenységben 
zavart okoznak, illetve ha már „nagy a baj”). A nőkre ezzel szemben 
szignifikánsan nagyobb mértékben jellemző, hogy kis panaszokkal, vagy akár 
panasz nélkül is igénybe veszik az orvosi ellátást. Összességében azonban 
mindkét nem inkább addig vár, amíg a panasz súlyossága meghalad egyfajta 
tűrési küszöböt, és csak azután keresi fel orvosát. 

 Főként a legidősebbekre jellemző, hogy panasz nélkül, vagy kis 
panasszal is orvoshoz fordulnak (30 %). Ez a preventívnek tekinthető 
magatartás az életkorral növekszik: 40 év alatt még csak 10 százalék, 40-70 
év között 20 százalék körül van ez az arány. Ugyanakkor a kockáztatóbb, 
kiváró viselkedés a 30 év alattiak több mint 85 százalékát, a negyvenesek 70 
százalékát, az 50-70 közöttiek kb. 60 százalékát, a 70 felettieknek pedig már 
csak 42 százalékát jellemzi. 

 Az iskolai végzettségnek is jelentős hatása van a 
betegségmagatartásra. A legalacsonyabb iskolai végzettségű csoportban a 
leggyakoribb (14 %) a tartós betegség miatti állandó orvosi felügyelet. 
Másfelől akiknek nincs ilyen betegségük, nagyon ritkán mennek kis 
panaszokkal vagy panaszok nélkül is orvoshoz (19 %). A diplomásoknak 
ugyanakkor csaknem felére (48 %) jellemző a preventív betegmagatartás. 

 A budapestiek egynegyede (24 %) panasz nélkül vagy kis panasszal is 
felkeresi orvosát, míg a községi és városi lakosoknak csak 14 százalékára 
jellemző ez a megelőző betegviselkedés. Ugyanakkor a kiváró magatartás a 
megyeszékhelyek lakóira jellemző a legnagyobb mértékben (73 %). 

 A jövedelem emelkedésével a preventív betegmagatartás előfordulása 
graduálisan nő. A legalacsonyabb jövedelműeknek csak 10 százaléka, a 
legmagasabb jövedelem-osztályba tartozók 18 százaléka fordul orvoshoz 
csekély panasszal vagy panasz nélkül is. A kiváró magatartás leginkább a 
legalacsonyabb jövedelműekre jellemző (83 %). A negyedik jövedelmi 
decilisbe tartozók körében bármely más jövedelmi kategóriánál magasabb az 
állandó orvosi kezelés, vagyis a krónikus betegségek előfordulása (17 %), 
ennek következtében körükben a legalacsonyabb a halogató viselkedés (64 
%). 
 

1.3 Az egészségügyi szolgáltatások színvonalának megítélése  
 
„Ön milyennek tartja az egészségügyi ellátáson belül a háziorvosi, 
szakrendelői, kórházi ellátás színvonalát?” 
 

 A legkedvezőbb a háziorvosi ellátás színvonalának megítélése, a 
legkedvezőtlenebbül a kórházi ellátást ítélik meg a válaszadók. Ez a 
tendencia érvényesül mind a „jó”, mind a „rossz” minősítések alakulásában.  
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4. ábra: Az egészségügyi szolgáltatások színvonalának megítélése (%) 
(háziorvos:1004 fő, szakrendelő: 945 fő, kórház: 867 fő) 
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1.4 A korszerű ellátás iránti igény 
 
 
"Ön melyik lehetőséget választaná: inkább a jelenleginél nagyobb távolságra 
levő szakorvosi rendelőbe utazna, ha ott magasabb színvonalú ellátást 
kaphat, vagy inkább a közelebbi szakorvosi rendelőbe menne akkor is, ha 
tudja, hogy ott kevésbé korszerű felszerelési eszközökkel végzik a 
gyógyítást?" 
 

A válaszadók túlnyomó része úgy nyilatkozott, hogy fontosabb 
számára a szakrendelő korszerű felszereltsége (79 %), mint az, hogy közel 
legyen, könnyen el lehessen érni (21 %). Jövedelmi és települési 
kategóriánként nem volt lényeges eltérés a válaszokban, ellenben az életkor 
és az iskolai végzettség mentén szignifikáns különbségek mutatkoztak. Az 
életkor emelkedésével csökken azoknak az aránya, akik a korszerű 
felszereltséget többre értékelték a könnyű elérhetőségnél. A legtöbben a 
legfiatalabb korcsoport tagjai közül választanák a távolabbi, de korszerűbb 
betegellátást a közelebbi, de kevésbé felszerelt szakrendelő helyett (92 %), 
míg a gyakrabban beteg, ugyanakkor nehezebben közlekedő 70 év felettiek 
több mint a felének (54 %) fontosabb az ellátás közelsége, mint a felszerelés 
korszerűsége. Az alacsonyabb iskolai végzettségűek közül kevesebben 
választanák a korszerű, de távolabbi rendelőt (68 %), mint a diplomások közül 
(90 %). Az egészségügyi intézmények korszerű felszereltsége, magas 
műszerezettsége a fiatalabbak és a magasabb iskolai végzettségűek számára 
jelent nagyobb értéket.  
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5. ábra: A korszerű ellátás iránti igény  
(Az érvényes válaszok százalékában, N=983) 

utazik + korszerû

79%

marad + 

korszerûtlen

21%

 

2. Ismeretek az állami és a magán szerepvállalásról az 
egészségügyben és másutt 

2.1 Véleménye szerint mennyire fontosak az alábbi területek?  
 

„Kérem, mondja meg a mindennapi élet alábbi területeiről, hogy mennyire 
tartja fontosnak a mai Magyarországon!”  
 

A felsorolt 9 terület a közbiztonság, a honvédelem, az oktatás, a gazdaság 
menete, egyéb gazdasági ügyek, a munkaügyek, munkalehetőségek területe, 
a környezetvédelem, az egészségügy, a szociális ügyek, valamint az 
igazságügy, igazságszolgáltatás volt. A felsorolt területek fontosságát ötfokú 
skálán kellett jelölni, ahol a legmagasabb értéket az „alapvető” jelentette, 
majd graduális csökkenéssel a „fontos”, „közepes”, „alig fontos” értékek után 
a legalacsonyabb értéket az „egyáltalán nem fontos” megfogalmazás fejezte 
ki. Jelen ábránk csak az „alapvetően fontos” kategória értékeinek 
megoszlásait mutatja be. 
 
6. ábra: Véleménye szerint mennyire fontosak az alábbi területek? 

 (Az érvényes válaszok százalékában) 
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A honvédelem területét az emberek jóval kevésbé tartják fontosnak a 
többi felsorolt területhez képest. A környezetvédelem, a szociális ügyek, az 
igazságügy és a gazdasági ügyek kérdését kb. háromszor annyian értékelték 
nagyon fontosnak: ezt a négy területet a válaszadók  63-69 százaléka 
értékelte magasra. Az oktatást, a közbiztonság kérdését, a munkaügyeket és 
az egészségügyet még többen, a válaszadók 74-86 százaléka tartja nagyon 
fontosnak. A kilenc terület közül az egészségügy egyértelműen a 
legfontosabb a magyar lakosság számára. 
 

2.2 A vállalkozó orvosok arányának becslése az ellátás különböző 
szintjein.  
 

A kérdőív három kérdése az egészségügyi ellátás különböző szintjein 
(alapellátás, járó és fekvőbeteg szakellátás) a vállalkozó orvosok arányának 
becslésére vonatkozott.  A lakosság ismeretei a szakorvosi ellátás területén a 
leghiányosabbak. A "nem tudom" válaszok aránya a szakrendelőkben 
dolgozó orvosokat illetően 28, a kórházi orvosokat illetően pedig 27 százalék 
volt.  

A háziorvosok esetében a kérdezettek mindössze 16 százaléka jelezte, 
hogy semmilyen ismerettel nem rendelkezik az orvosok alkalmazási viszonyát 
illetően. A véleményt nyilvánítók kb. kétharmada úgy tudja, hogy a 
háziorvosok többsége vállalkozóként, a kórházi orvosok többsége pedig 
állami alkalmazottként látja el feladatkörét.  

 
7. ábra: A vállalkozó orvosok arányának becslése az egészségügyi ellátás különböző 
szintjein (%) 
(háziorvos: 858 fő, szakrendelő: 735 fő, kórház: 752 fő) 
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Az ismertek nem és jövedelmi helyzet szerint nem mutatnak eltérést, a 
kor, az iskolai végzettség és a település típus szerint viszont mind a házi, 
mind a szakrendelőkben dolgozó orvosokra vonatkozó ismeretek 
szignifikánsan különböznek. Az életkor növekedésével 60 éves korig 
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emelkedik azoknak az aránya, akik szerint a háziorvosok illetve a 
szakrendelőkben dolgozó orvosok többsége vállalkozó. 60 év felett ez arány 
folyamatosan csökken. Az iskolai végzettség a háziorvosok megítélésénél 
játszik jelentős szerepet, a magasabb iskolai végzettségűek pontosabb 
információkkal rendelkeznek. A fővárostól a kisebb települések felé haladva 
csökken a helyes információkkal rendelkezők aránya.  
 

2.3 Ismeretek a gyógyszertárak tulajdoni viszonyairól  
 
"Tudomása szerint döntően milyen tulajdonban vannak a gyógyszertárak?" 

 

Leginkább a gyógyszertárakkal kapcsolatosan érzik informáltnak 
magukat az emberek, a tulajdoni viszonyokra vonatkozóan a kérdezettek 90 
százaléka rendelkezett valamilyen ismerettel. 

A véleményt formálók kétharmada (66%) úgy véli, hogy a patikák 
döntően magántulajdonban vannak, de egyharmaduk (34%) még mindig nem 
tudja, hogy a közforgalmú gyógyszertárak magánkézben vannak.  

A háttérváltozók függvényében vizsgálva a lakosság ismereteit 
elmondhatjuk, hogy a férfiak, a magasabb iskolai végzettségűek és 
magasabb jövedelműek pontosabb információkkal rendelkeznek a kérdést 
illetően, mint a nők, az alacsonyabb iskolai végzettségűek és alacsonyabb 
jövedelműek. A település típusok szerint a fővárostól a kisebb települések felé 
haladva csökken azoknak az aránya, akik helyes tudással rendelkeznek a 
gyógyszertárak tulajdonviszonyait illetően. 

 
 

8. ábra: Ismeretek a gyógyszertárak tulajdoni viszonyairól.  
 (Az érvényes válaszok százalékában, N=925) 
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2.4. Privatizációs gyakorlat értékelése a jóléti szektorban 
 

A jóléti szektor különböző területein végbement privatizáció hatásának 
vizsgálatára több kérdést szerkesztettünk. E témán belül először arra kértük a 
vizsgálatban résztvevőket, hogy egy ötfokú skála1 segítségével minősítsék az 
általunk felsorolt különböző szolgáltatások színvonalát. Az értékelés során a 
pozitív illetve a negatív irányú változásokat leíró két-két kategóriát 
összevontuk ("jobb lett", ill. "rosszabb lett" kategóriákba), a továbbiakban 
ezzel a háromfokú skálával dolgoztunk.  

 A privatizációnak a szolgáltatásokra gyakorolt hatását egy felvezető 
kérdéssel indítottuk, amely a kötelező gépjármű felelősség biztosítás területén 
működő magánbiztosítókra vonatkozott. Ezt követően került sor azokra a 
kérdésekre, amelyek a lakosság véleményét tárják fel a nyugdíjrendszer és a 
gyógyszerellátás, valamint a gyógyító tevékenységek területén lezajlott 
privatizációs folyamatok megítélésére a szolgáltatások területén.  

A biztosítási rendszerek területén (gépjármű biztosítás, kiegészítő 
nyugdíjpénztár, magán-nyugdíj alapok) végbement reformok hatását a 
lakosság kevésbé ismeri, illetve érzékeli, mint az egészségügyi ellátást érintő 
reformok hatását. A biztosítási rendszerekkel kapcsolatos kérdésekre a 
kérdezettek több mint egyharmada nem tudott válaszolni. A gyógyító ellátást 
nyújtó magánintézmények (pl. művese kezelés, CT, MR vizsgálatok, 
szülészet, természetgyógyászat, plasztikai sebészet) szolgáltatásairól a 
kérdezettek kevesebb, mint egyharmada (29 %), a háziorvosi ellátás és 
patikák esetében pedig már csak 10 százalékuk nem tudott véleményt 
formálni.  

A lakosság körében a véleményt nyilvánítók aránya a szolgáltatások 
igénybevételének gyakoriságával arányosan növekszik, a gyakrabban 
igénybe vett ellátásokról az emberek határozottabb véleménnyel 
rendelkeznek. 

A biztosítási rendszerek esetében a véleményt nyilvánítóknak kb. a 
fele úgy értékeli, hogy a privatizáció nem befolyásolta szolgáltatások 
színvonalát. A változások pozitív és a negatív irányú értékelése hasonló 
arányban jelenik meg, ugyanannyian látják javulni, mint romlani a 
szolgáltatások színvonalát. 

Az egészségügyben a gyógyszerellátás területén érzékelik a 
legnagyobb arányú változást. A kérdezetteknek közel a fele (47%) úgy 
véli, hogy a patikák privatizációját követően javult a szolgáltatás 
színvonala. A magánkézben lévő gyógyító ellátást biztosító intézmények 
esetében is igen magas (45%) a javulást tapasztalók aránya. Az 
egészségügyi ellátásra vonatkozó kérdések közül a háziorvosi ellátás 
vonatkozásában a legalacsonyabb a javulásra voksolók aránya (29%), 
ugyanakkor ezen a területen érzékelik legkevésbé az emberek a privatizáció 
hatását (61%).  
 

                                                           
1 5=sokkal jobb lett, 4=jobb lett, 3=nem változott, 2=rosszabb lett, 1=sokkal rosszabb lett 
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9. ábra: Privatizációs gyakorlat értékelése a jóléti szektorban. 
(A határozott véleménnyel rendelkezők százalékos megoszlása) 
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Az egyes szolgáltatások megítélését a háttérváltozók függvényében is 
vizsgáltuk. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás esetén csak a 
korcsoportok mentén találtunk a véleményekben szignifikáns eltérést. A 
harminc év alattiak esetén a javulást illetve a romlást érzékelők aránya még 
közel azonos, majd az életkor emelkedésével ez az egyensúly felbomlik, a 
változatlan színvonalat és a romlást érzékelők aránya nő, a javulásra 
voksolóké pedig csökken. 

A nyugdíjrendszer területén végrehajtott reformok megítélésében, 
amelyek egyrészt a kiegészítő nyugdíjpénztárak, másrészt a magánnyugdíj 
alapok bevezetésével jellemezhetők, a várakozásainknak megfelelően a 
korcsoportok mentén mutatkozott szignifikáns eltérés. Az ötven év felettiek a 
fiatalabbakhoz képest jóval nagyobb arányban helyezkedtek arra az 
álláspontra, hogy a reformok hatására romlott a nyugdíjrendszerünk.  

A lakossági vélemények a gyógyszerellátás színvonalát illetően 
minden vizsgált háttérváltozó mentén jelentős eltérést mutatnak. A férfiak a 
nőkhöz képest nagyobb arányban érzékelnek javulást, a hatvan év felettiek 
kb. egyharmada, míg a náluk fiatalabbaknak kb. a fele számol be javulásról. 
Az iskolai végzettség emelkedésével és a jövedelmi helyzet javulásával 
növekszik az ellátás színvonalát javulni vélők aránya. A települések esetében 
a községekben lakók egyötöde, míg a városi népességnek csak egytizede 
tapasztalt romlást a gyógyszerellátásban a patikák magánosítását követően. 
Az egészségi állapot függvényében is változik az ellátás megítélése. A 
kedvezőtől a kedvezőtlen egészségi állapotúak felé haladva egyre növekszik 
az ellátás romlását jelzők aránya. 

A háziorvosi ellátás területén a férfiak nagyobb arányban számolnak 
be javulásról, mint a nők. A különböző egészségi állapottal rendelkező 
csoportok között szintén jelentős eltérések mutatkoznak. Az egészségi 
állapotukat rossznak minősítők körében a legmagasabb azoknak az aránya, 
akik az ellátás színvonalában romlást tapasztaltak.  
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A magánkézben lévő, gyógyító ellátást nyújtó intézmények 
megítélésében a férfiak a nőkhöz képes lényegesen kedvezőbb 
tapasztalatokról számolnak be, körükben jóval magasabb a javulást érzékelők 
aránya. Az életkor emelkedésével nő azoknak az aránya, akik nem 
tapasztalnak változást, és ezzel szinte párhuzamosan csökken a javulást 
érzékelők aránya. Ezen a területen az alacsony iskolai végzettségűek 
körében a legkisebb a javulást említők, és a legnagyobb a változatlan 
helyzetről beszámolók aránya. A változások irányát tekintve a kedvező 
egészségi állapotúak inkább javulásról, a rossz egészségi állapotúak pedig 
inkább romlásról számolnak be. 
 

2.5 Milyen legyen a magánszektor szerepe a szolgáltatások területén? 
 

A privatizációra és annak hatására vonatkozó vélemények ismertetése 
után áttérünk arra a kérdésre, hogy a lakosság milyen arányban látná 
szívesen a magántőke megjelenését bizonyos szolgáltatási területeken. 
Kérdőívünkben 12 szolgáltatással kapcsolatban nyilatkoztak a válaszadók a 
magánszektor általuk preferált megjelenési formájáról2.  
 

10. ábra: A különböző szolgáltatások körében a magánszektor megjelenését preferálók 
százalékos aránya.  

 (Az érvényes válaszok százalékában) 

14

18

22

25

26

29

33

33

34

52

72

93

vasút

posta

ált. iskola

közép

közszolgáltatás

felfőfok

helyi busz

kórház

távolsági busz

szakovos

háziorvos

személyi szolgáltatás

 

 

                                                           
2 A kérdezettek az alábbi megoldásokat választhatták: 
1=tisztán állami, 2=inkább állami, 3=vegyes, 4=inkább magán, 5=tisztán magán 
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A feldolgozás során két kategóriával dolgoztunk; az elsőbe csak az 
állami szektort preferálókat, a másodikba pedig azokat soroltuk, akik a 
magánszektor bevonását valamilyen formában lényegesnek tartották3.  

A válaszadók tapasztalataiknak megfelelően a személyi szolgáltatások 
(pl. fodrász, optikus) területén tartják a leginkább kívánatosnak a 
magánszektor megjelenését. Ezt követően az egészségügy területén 
jelenik meg legnagyobb arányban az az igény, hogy a magánszektor 
valamilyen arányban legyen képviselve ezekben a szolgáltatásokban is. 
Az egészségügyi ellátáson belül a háziorvosi ellátás területén a 
kérdezettek közel háromnegyede (72%), a szakorvosi ellátásban 
valamivel több, mint a fele (52%), a kórházi ellátásban pedig 
egyharmaduk (33%) látná kívánatosnak a magántőke valamilyen arányú 
megjelenését. 

Kiemelve az egészségügyi ellátás különböző szintjeit, mindhárom 
esetben (háziorvos, szakorvos, kórház) vizsgáltuk a vélemények 
háttérváltozók mentén való megoszlását. A vélemények nemek szerinti 
megoszlása csak a háziorvosi ellátás területén mutatott szignifikáns eltérést. 
A férfiak a nőkhöz képest jóval nagyobb arányban szavaztak a magánszektor 
jelenlétére. A kormegoszlást figyelembe véve csak a szakorvosi ellátásra 
vonatkozóan mutatkozott eltérés a véleményekben. Itt a hatvan év alatti 
korosztályok több mint a fele a magánszektor jelenlétét támogatná, míg az 
idősebbek épp fordítva, az állami szektornak adnának prioritást. A kórházi 
ellátást kivéve az iskolai végzettség emelkedésével növekszik a 
magánszektor szerepét hangsúlyozók aránya. A település típusok szerint 
viszont csak a kórházi ellátás tekintetében mutatkozott jelentős különbség a 
véleményekben. Budapesten és a városokban a legnagyobb a magánszektor 
bevonását támogatók aránya, ezt követik a megyeszékhelyek, majd a 
községek. Az egészségi állapot is jelentős mértékben befolyásolja a 
véleményeket, a rosszabb egészségi állapotúak kevésbé, a kedvezőbb 
állapotúak inkább voksolnak a magánszektor megjelenésére a háziorvosi és a 
szakorvosi ellátásban. Feltehetően itt a kor hatása érvényesül, mivel az 
egészségi állapot egyik legfontosabb prediktora az életkor.  
 

2.6 Ön milyen mértékben tartaná elfogadhatónak az egészségügyi 
ellátás alábbi területein a magánvállalkozások, magántőke 
megjelenését? 
 

A továbbiakban most már csak az egészségügyi szolgáltatások egyes 
típusaira koncentrálva vizsgáljuk a privatizáció szerepét. A kérdezettek arra 
vonatkozóan fejtették ki véleményüket, hogy egyáltalán szerephez juthasson-
e a magántőke ezeken a részterületeken, és ha igen, milyen formában, 
milyen korlátozással. A korlátozás arra vonatkozott, hogy milyen tőke fajtákat4 
tartanának elfogadhatónak a szolgáltatások működtetésében. A feldolgozás 
során három kategóriát alakítottunk ki:  

                                                           
3 A magánszektort preferálók közé soroltuk azokat, akik a vizsgált szolgáltatások működtetését vegyes, inkább 
magán vagy tisztán magán formában látnák megfelelőnek.  
4 1. csak egyházi, alapítványi tőke, 2. csak egészségügyi területen dolgozók tőkéje, 3. az első és a 
második tőkefajta bevonása is lehetséges 
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1. semmilyen magántőke ne jelenhessen meg  
2. megjelenhet, de korlátozott formában 
3. bármilyen magántőkét be lehessen fektetni 

 
11. ábra: A magántőke megjelenését elutasítók illetve elfogadók százalékos aránya az 
egészségügyi szolgáltatások egyes területein. 
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A magántőke megjelenésével kapcsolatban a laboratóriumi 
vizsgálatokra és a kórházi ellátás orvosi részére vonatkozóan a legmagasabb 
az elutasítók aránya, mindkét esetben válaszadók közel egyharmada (31%) 
vélekedett úgy, hogy ezen a területen ne juthasson szerephez a 
magánvállalkozás. A magánvállalkozásokat, a magántőke megjelenését 
korlátozottan vagy teljesen elfogadók aránya a többi négy területen 
(fogorvosi, háziorvosi ellátás, idősellátás, kórházi ellátás körülményei) közel 
azonos. Az eltérés abban mutatkozik, hogy a kérdezettek mennyire 
korlátoznák a tőkefajták beáramlását. A kórházi ellátás körülményeire és az 
idős-ellátásra vonatkozóan a legmagasabb azoknak az aránya (a 
válaszadók fele illetve közel a fele), akik minden megkötés nélkül, 
bármilyen tőke bevonását megengedhetőnek tartanak. A kórházi 
ellátásban szétválik az orvosi ellátás és a hotel funkció. Az orvosi 
ellátásban fogadják el a legkevésbé, a hotel szolgáltatások területén 
pedig leginkább a magántőke megjelenését. 

A férfiak és nők véleménye két területen, a háziorvosi ellátás és az 
idős-ellátás kérdésében tér el jelentősen egymástól. A háziorvosi ellátásban a 
férfiak a nőkhöz képest nagyobb arányban látnák szívesen a tőke valamilyen 
formájának megjelenését, míg az idős-ellátásnál a férfiak inkább a tőke 
korlátozott, a nők pedig a tőke bármilyen megjelenését tartanák nagyobb 
arányban elfogadhatónak. A kor hatása a véleményekben minden érintett 
területen hasonló módon érvényesül. A fiataloktól az idősekig graduálisan 
növekszik azoknak az aránya, akik nem engednék szerephez jutni a 
szolgáltatásokban a magántőkét. Az iskolai végzettség szerinti megoszlások 
azt mutatják, hogy minden felsorolt szolgáltatás esetében a magasabb 
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végzettség felé haladva növekszik azoknak az aránya, akik elfogadhatónak 
tartják a magánvállalkozások, a magántőke megjelenését. A különböző 
településeken élők véleménye a laboratóriumi vizsgálatok és a kórházi ellátás 
orvosi részére vonatkozóan megegyezik. A többi egészségügyi részterületre 
vonatkozó vélemények eltérő mintázatot mutatnak. A fogorvosi ellátás 
területén megjelenő magánvállalkozások arányát illetően a községek és a 
városok lakóinak véleménye igen hasonló, de meglehetősen eltér a 
megyeszékhelyeken és Budapesten élők véleményétől. Ez utóbbiak nagyobb 
arányban tartják elfogadhatónak ezen a területen a magánvállalkozásokat. A 
háziorvosi ellátás vonatkozásában a határvonal a budapestiek és a nem 
budapestiek között húzódik. A budapesti népesség nagyobb arányban 
fogadja el a magánvállalkozásokat, mint a nem budapestiek. Az idős-ellátás 
területén a magántőkét illetve a magánvállalkozásokat illetően a 
megyeszékhelyeken élők lényegen elutasítóbbak a mint többiek. A kórházi 
ellátás körülményei, a hotelfunkciók területén megjelenő magántőke illetve 
magánvállalkozások megjelenését a budapestiek és a községekben lakók 
fogadják el nagyobb arányban, mint a városiak és megyeszékhelyeken élők. 
A jövedelmi helyzet egyedül a kórházi ellátás orvosi részének 
magánosítására vonatkozó véleményeket befolyásolja. Minél magasabb 
jövedelmi osztályba tartozik a válaszadó, annál nagyobb arányban látja 
elfogadhatónak a korlátozott tőkebevonást és utasítja vissza a bármilyen 
magántőke befektetésének lehetőségét. A válaszadók egészségi állapota a 
kórházi ellátás körülményeit kivéve igen hasonló módon befolyásolja a 
szolgáltatásokra vonatkozó véleményeket, a rosszabb egészségi állapottal 
rendelkezők kisebb arányban tőke-pártiak, mint a kedvező egészségi 
állapottal rendelkezők.  
 

2.7 Milyen hatással lenne az egészségügyi ellátás színvonalára, ha 
bizonyos területeken magánszolgáltatók látnák el az ellátási 
feladatokat? 
 

A kérdezettek öt területen minősítették az ellátás színvonalának 
alakulását, abban az esetben, ha a társadalombiztosítás szerződést kötne 
egészségügyi intézmények (pl. kórházak, szakambulanciák) magán 
működtetésére. A kérdezetteknek felkínált ötfokú skálát5 az értékelés során 
háromfokúra transzformáltuk (javulna, nem változna, romlana).  

A kérdezettek 16-18 százaléka nem vállalkozott arra, hogy becsülje a 
várható hatást. A véleményt formálók több mint a fele minden vizsgált 
területen javulást vár a magánszektor megjelenésétől. A romlásra 
voksolók aránya elenyésző, 5-8 százalék között mozog. A válaszadók 
közel háromnegyede a fekvőbeteg ellátás körülményeiben (kórtermek, 
kiszolgáló helyiségek állapota, az étkezés minősége, stb.), és a 
betegforgalom szervezésének területén (sorban állás, bejelentkezések, 
műtétre való várakozás ideje, stb.) egyértelmű javulást vár. A javulást 
várók aránya a kezelések orvos-szakmai minőségét és a diagnosztikai 

                                                           
5 1=sokat romlana, 2=romlana, 3=nem változna, 4=javulna, 5=sokat javulna 
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vizsgálatok szakmai megalapozottságát illetően a legalacsonyabb, bár 
ezen a két területen is meghaladja az 50 százalékot (54 ill. 55%). 
 
12. ábra: Milyen változást hozna az ellátás különböző területein az egészségügyi 
intézmények magán működtetése? 
(A válaszadók véleményeinek százalékos megoszlása) 
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A véleményekben megmutatkozó nemi különbségek a diagnosztikai 
vizsgálatok szakmai megalapozottságára és az ápolók és személyzet 
viselkedésére vonatkozóan tekinthetők eltérőnek. A férfiak a nőkhöz képes 
nagyobb arányban várnak ezeken a területeken javulást a magán működtetés 
hatására.  

A fekvőbeteg ellátásban, a betegfogadás körülményeiben és az ápolók 
viselkedésében bekövetkező változásokat az idősebbek kedvezőtlenebbül 
ítélik meg, mint a fiatalabbak. Az életkor előrehaladtával csökken a javulást 
várók aránya.  

A lakosság iskolai végzettsége a betegfogadás körülményeiben 
bekövetkező változások megítélését befolyásolja.  A magasabb iskolai 
végzettségűek nagyobb arányban várnak ezen a területen javulást, mint az 
alacsonyabb végzettségűek. 

A diagnosztikai vizsgálatok szakmai megalapozottságában és a 
kezelések orvos-szakmai minőségében bekövetkező változásokat illetően a 
községek lakói a legoptimistábbak, és a fővárosiak várnak legkisebb 
arányban javulást. A betegfogadás körülményeit és a fekvőbeteg ellátást 
illetően a megyeszékhelyeken élők véleménye karakteresen eltér a 
többiekétől. Itt a legkisebb a javulást várók és a legnagyobb a változatlan 
helyzetre szavazók aránya. 

A különböző jövedelmi helyzetű csoportok véleménye két területen 
látszik megosztottnak. A diagnosztikai vizsgálatok szakmai 
megalapozottságának és a fekvőbeteg ellátás körülményeinek változását a 
felső jövedelmi kvintilisbe tartozók a többiekéhez képest kedvezőtlenebbül 
ítélik meg. Ebben a csoportban a legmagasabb a romlást feltételezők aránya. 

A kedvezőtlen egészségi állapot pesszimistává teszi az embereket. A 
rosszabb egészségi állapotúak a diagnosztikai vizsgálatok szakmai 
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megalapozottságán kívül, minden területen nagyobb arányban várnak 
romlást, mint a kedvezőbb egészségi állapotúak. 
 

2.8 A magántőke kórházi ellátásba való bevonásának lehetséges 
következményei 
 

A magántőke kórházi ellátásba való bevonásának lehetséges 
következményeit vizsgálja az a kérdés is, amely két állítást fogalmaz meg a 
színvonal romlásának illetve emelkedésének feltételezhető okairól. A 
kérdezettek feladata az volt, hogy válasszák ki, hogy a két állítás közül 
melyikkel egyetértenek inkább egyet. 

1. Ha bevonják a magántőkét a kórházi ellátásba, a 
magántulajdonosok spórolni fognak az ellátáson, és így az ellátás 
színvonala romlik, vagy 

2. Ha bevonják a magántőkét a kórházi ellátásba, akkor a 
magántulajdonosok úgy csábítják el a betegeket a konkurenciától, 
hogy növelik az ellátás színvonalát, tehát az ellátás színvonala nő. 

 
13. ábra: A magántőke bevonása a kórházi ellátásba a konkurencia megjelenésével 
javítani, vagy a tulajdonosok spórolása miatt rontani fogja az ellátást. 
(Az érvényes válaszok százalékában, N=791) 
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 A kérdezettek közel egynegyede (23%) nem tudta eldönteni, hogy 
melyik állítással ért inkább egyet. A véleményt formálók közel 
háromnegyede (72%) inkább arra hajlott, hogy a konkurencia 
megjelenése növelni fogja az ellátás színvonalát, vagyis a magántőke 
bevonásával pozitív irányú változás következik be.  

A magántőke kórházi ellátásba való bevonásának lehetséges 
következményeit az alacsony iskolai végzettségűek (8 általános) 
borúlátóbban ítélik meg, mint a náluk magasabb végzettségűek. A 
magántulajdonosok esetleges önző viselkedését (spórolnak az ellátáson, és 
így romlik a színvonal) nagyobb arányban látják valószínűbbnek, mint 
tanultabb társaik. Ez a fajta borúlátás jellemzi a kedvezőtlen vagy rossz 
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egészségi állapottal rendelkezőket is. A jó egészségi állapotúakhoz képes ők 
is nagyobb arányban feltételezik a leendő tulajdonosok  fenti viselkedését. 
 

2.9 A kórházak magántulajdonba adása 
 

"Ön egyetértene-e azzal, hogy kórházak többsége magántulajdonban legyen 
oly módon, hogy a társadalombiztosítás szerződést kötne a kórházak magán 
működtetésére, tehát a betegeknek nem kellene külön biztosítást fizetni az 
igénybevételhez?" 
  

A lakosság számára a kórház-privatizáció kapcsán nemcsak az a 
kérdés merül fel, hogy változik-e, javul-e az ellátás színvonala, hanem az is, 
hogy hozzá tud-e férni, meg tudja-e fizetni ezeket a szolgáltatásokat. A 
kérdőívben tehát egy olyan kérdést is szerepeltettünk, amely abban az 
esetben tudakolja a válaszadók egyetértését illetve egyet nem értését, ha a 
társadalombiztosítás szerződést kötne a kórházak magán működtetésére, így 
a betegeknek nem kellene külön biztosítást kötniük a magánkórházak igénybe 
vételéhez.  

Ezt a feltételt figyelembe véve a kérdezettek 13 százaléka "nem 
tudom"-mal válaszolt. A véleménnyel rendelkezők majdnem kétharmada 
(61%) egyetértene azzal, hogy a kórházak többsége magánkézben 
legyen, amennyiben a magánkórházak igénybevételét is fedezné a 
társadalombiztosítás.   

A válaszadók kora ennél a kérdésnél is megosztotta a véleményeket. 
Míg a legfiatalabbak kétharmad-egyharmad arányban támogatnák ezzel a 
feltétellel a kórházak többségének magántulajdonba adását, addig a 
legidősebbek csak kb. fele-fele arányban támogatnák ezt a döntést. Az 
életkor előrehaladtával graduálisan csökken a döntéssel egyetértők aránya. 
Igen hasonló a vélemények alakulása, ha az iskolai végzettség szerint 
figyeljük meg a válaszadókat. A kórházak magántulajdonba adásával az 
alacsony iskolai végzettségűek kb. fele, míg a magasabb végzettségűek 
kétharmada értene egyet. A lakosság véleménye az egészségi állapot szerint 
is eltér. A rossz egészségi állapottal rendelkezők jóval kisebb arányban 
értenének egyet kórház-privatizációval, mint a kedvezőbb egészségi 
állapotúak. 
 
14. ábra: A kórházak többsége magántulajdonban legyen oly módon, hogy ezek 
igénybevételét is fedezné a társadalombiztosítás. 
(Az érvényes válaszok százalékában, N=891) 
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2.10 Milyen forrásokból történjen az egészségügyi ellátás színvonalának 
emelése? 
 

A következő kérdések az egészségügyi ellátás fejlesztésének 
finanszírozási problémáit vetik fel. Jelenleg az ellátás költségeinek döntő 
többségét a Társadalombiztosítás a munkaadók és a munkavállalók 
járulékaiból fedezi. A fejlesztés gyorsításához a források bővítésére lenne 
szükség. A vizsgálatban résztvevő személyeket arról kérdeztük, hogy 
véleményük szerint 

1. inkább a társadalombiztosítási járulékot kéne felemelni, vagy 
2. inkább arra kéne törekedni, hogy magántőke bevonásával egyre 

több vállalkozó jelenjen meg az egészségügyi ellátások piacán? 
 A kérdezettek több mint egynegyede (28%) erre a kérdésre nem tudott 
válaszolni. A válaszadók kétharmada (67%) a magántőke bevonásával 
növelné a forrásokat, egyharmaduk viszont inkább a járulékemelést 
támogatná. 

Az egyes korosztályok véleménye a kérdésben jelentősen eltér és 
érdekes mintázatot mutat. A 40 év alattiak kicsit több mint 70 százaléka a 
magántőke bevonását, a vállalkozások megjelenését preferálná a 
járulékemeléssel szemben. A 40-50 évesek csoportjában valamivel növekszik 
a járulékemelést szorgalmazók aránya és csökken a tőke bevonása mellett 
voksolóké (61%), majd az 50 és 60 év közöttieknél ismét a fiatalabbakra (40 
év alattiak) jellemző vélemények érvényesülnek. A 60 éven felülieknél pedig 
fokozatosan csökken a tőkebevonás mellett kiállók aránya. 
 
15. ábra: Milyen forrásból történjen az ellátás színvonalának növelése? 
(Az érvényes válaszok százalékában, N=724) 
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A rossz egészségi állapotúak inkább a járulék emelése, a kedvezőbb 
állapotúak pedig a tőkebevonás mellett foglalnak állást.  
 
2.10.1 Ki fizesse a magasabb járulékot? 
 

Azoktól a személyektől, akik a járulékemelést támogatnák, 
megkérdeztük, hogy a járulékfizető felek közül kinek kéne a magasabb 
járulékot fizetnie-e, a munkaadónak, a munkavállalónak vagy 
mindkettőjüknek. Mindössze 6 százalékuk jelezte, hogy erre a kérdésre már 
nem tud válaszolni. A véleménnyel rendelkezők 61 százaléka csak a 
munkaadóra terhelné a magasabb járulékot, 39 százalékuk pedig maga is 
vállalna többletterhet. A többletterhet vállalók többsége azonban ezt 
megosztva tenné a munkáltatójával.  

A válaszadók kora szerint meglehetősen eltérőek a vélemények. A 30 
év alattiak és a 60 év felettiek között vannak legnagyobb arányban azok, akik 
csak a munkáltatóra terhelnék a megemelt járulék fizetését. A 30-40 évesek 
véleménye jellegzetesen eltér a többi korosztályétól, mivel többségük (57%) 
maga is vállalna terheket az ellátás színvonalának növelése érdekében. Az 
iskolai végzettség is megosztja a véleményeket. Az alapfokú vagy 
szakmunkás végzettséggel rendelkezők közel 70 százaléka a munkaadóra 
terhelné a többletkiadásokat. A középfokú végzettségűeknek már csak 
valamivel több, mint egyharmada (36%), és a legmagasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezőknek valamivel több, mint a fele (55%).  

A középső és a legfelső jövedelmi kvitilisbe tartozók között a 
legmagasabb azoknak az aránya, akik maguk vállalnának terheket a 
fejlesztés érdekében. 
 
16. ábra: Ki fizesse a magasabb járulékot? 
(Az érvényes válaszok százalékában, N=221) 
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3. Az egészségbiztosítási rendszer 

3.1 Az egészségbiztosítási rendszerre vonatkozó vélemények 
 

"Ön szerint a jövedelmi különbségeknek hogyan kellene megjelennie az 
egészségügyi ellátásban?" 

 

Jelenlegi társadalombiztosítási rendszerünk a szolidaritás elvén 
működik, ami azt jelenti, hogy az egyének teherviselő képességük 
(jövedelmük) arányában vesznek részt a finanszírozásban, és szükségleteik, 
nem pedig befizetéseik szerint veszik igénybe az egészségügyi 
szolgáltatásokat. Mivel az emberek jövedelmi helyzete és életkörülményei 
között jelentős eltérések vannak, felmerülhet a kérdés, hogy ezeknek a 
különbségeknek meg kell-e jelenniük, az egészségügyi ellátásban.  
 A válaszadók a fenti kérdéssel kapcsolatban négy felkínált vélemény 
közül választották ki azt, amelyik a legjobban kifejezi saját álláspontjukat. 

1. A jövedelmi helyzettől függő egészségbiztosítások legyenek, 
amelyek különböző szintű ellátásra jogosítanak. 

2. Az orvos-szakmai ellátás egyenlő és egységes legyen, de az ellátás 
körülményeire különböző biztosításokat lehessen kötni. 

3. Maradjon a jelenlegi rendszer, a jobb módúak úgyis kiharcolják, 
amit akarnak. 

4. A TB ellátás szigorúan egységes legyen, és aki mást akar, menjen 
magánorvoshoz! 

 
17. ábra: Miként jelenjenek meg a jövedelmi különbségek az egészségügyi ellátásban? 
(Az érvényes válaszok százalékában N=984) 
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Az emberek döntő többsége finanszírozás szempontjából a jelenlegi, 
szolidaritási elven alapuló társadalombiztosítási rendszert tartaná fenn, 
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mindössze 6 százalékuk helyezné más alapokra (jövedelemtől függő 
biztosítások).  

A válaszadóknak közel kétharmada (65%) azon az állásponton van, 
hogy az ellátás minden formája maradjon egységes, a magasabb igények 
kielégítését mindenki maga oldja meg. Ennek egyik lehetséges módja, ha 
valaki magánorvoshoz fordul, ezt a kérdezettek 47 százaléka véli 
megoldásnak. Közel egyötödük (18%) viszont úgy látja, hogy a jobb módúak 
a jelenlegi ellátórendszeren belül kiharcolják maguknak a magasabb 
színvonalú ellátást. Véleményünk szerint ez burkolt formában a hálapénz és 
az informális kapcsolatok szerepére utal.  

A kérdezettek 29 százaléka úgy véli, hogy az egységes és egyenlő 
ellátásnak csak az orvos-szakmai területen kéne érvényesülnie, az ellátás 
körülményeiben (pl. egyágyas szoba, otthoni kezelés) az eltérő igények 
kielégítésére lehetőséget kéne adni, ami a különböző biztosítókkal kötött 
kiegészítő biztosítások formájában jelenhetne meg.  

A vélemények korszerinti megoszlása szempontjából a legfontosabb 
információ, hogy a legfiatalabbak (30 éven aluliak) körében kb. kétszer olyan 
arányban vannak azok, akik a jelenlegi, szolidaritás elvű társadalombiztosítási 
rendszert inkább más alapokra helyeznék. A jövedelmi helyzettől függő 
biztosítások, és az ezekhez tartozó különböző szintű ellátás az ún. 
ekvivalencia elvre épülő magánbiztosítási rendszert jelenti, amelyben az 
egyén által befizetett biztosítási díj és a kapott szolgáltatások között 
arányosság áll fenn. Ez a kétszeres arány a legfiatalabbak körében nem 
jelenti azt, hogy ők elutasítanák a jelenlegi rendszert, hiszen ez még mindig 
csak a korosztály 10 százalékát jelenti, de arra nyugodtan gondolhatunk, 
hogy ez a korosztály feltehetően fogékonyabb lehet a kiegészítő jellegű 
magánbiztosításokra. 

Igen hasonló a vélemények alakulása az iskolai végzettség 
szempontjából is. Itt a középfokú végzettséggel rendelkezők körében 
kiemelkedő a többiekhez képest a magánbiztosítást preferálók aránya, de itt 
is kb. a csoport 10 százalékára jellemző az ekvivalencia elv támogatása. 

A település típusok esetében a megyeszékhelyen lakók értenek egyet 
legnagyobb arányban a jelenlegi biztosítási rendszerrel, itt mindössze a 
válaszadók 3 százaléka helyezné más alapokra az ellátást.  

A jó egészségi állapottal rendelkezők körében kiemelkedően magas 
azoknak az aránya, akik az egyenlő és egységes orvos-szakmai ellátás 
mellett az ellátás körülményeire vonatkozóan a kiegészítő biztosítások 
lehetőségét preferálnák. 

 

3.2 Egymással versengő biztosítók megjelenése 
 
A munkavállalók és a munkáltatók által az egészségügyi ellátásra 

befizetett összegeket jelenleg az Országos Egészségbiztosítási pénztár 
kezeli. Mint ahogy a kiegészítő biztosítások esetében is felmerült a különböző 
biztosítók igénybevétele, itt is felmerül a kérdés, hogy mi lenne, ha több, 
egymással versengő biztosító kezelné az állampolgárok kötelező befizetéseit. 
Erre a lehetőségre vonatkozóan a kérdezettek 17 százaléka nem tudott 
válaszolni. A válaszadók 61 százaléka úgy vélekedett, hogy nem értene 
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egyet azzal a javaslattal, hogy egymással versengő biztosítók kezeljék a 
kötelező befizetéseket. 
 
18. ábra: Egyetért-e a biztosítók versenyeztetésével? 
(Az érvényes válaszok százalékában N=849) 
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A férfiak a nőkhöz képest jelentősebb arányban támogatnák a 
konkurens biztosítók megjelenését a kötelező befizetések kezelésére. Az 
életkor mentén az idősek irányába haladva egyre csökken azoknak az 
aránya, akik ezt a megoldást támogatnák. A iskolai végzettség emelkedésével 
viszont  növekszik a több-biztosítós rendszerrel egyetértők aránya. 
 

3.3 Információk visszacsatolása a TB-befizetésekről és azok 
felhasználásáról 
 

A befizetett járulék összegéről és az egészségügyi ellátás költségeiről 
egyéni szinten nincsenek információink. Feltételezhetően a költségek és 
ráfordítások ismerete befolyásolná az emberek gondolkodását, viselkedését 
az egészségügyi ellátással kapcsolatban. Kérdésünk arra vonatkozott, 
hogyha bizonyos időszakonként részletes kimutatást kapnánk az általunk 
kötelezően befizetett egészségbiztosítási járulék összegéről és az ezért 
kapott ellátás értékéről, akkor ez  

1. segítené a tisztánlátást, hogy mi mibe került, 
2. segítene a hálapénz visszaszorításában, 
3. rombolná a beteg és az orvos kapcsolatát, 
4. öntudatosabbá tenné a beteget, 
5. rossz lelkiismeretet keltene a kezelt betegekben, 
6. azokat, akik többet fizetnek, mint amennyit kapnak, arra 

ösztönözné, hogy elkerüljék a járulékfizetést. 
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19. ábra: A visszacsatolás lehetséges hatásaival való egyetértés mértéke 
(átlagpontszámok)  
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A vizsgálatban résztvevőket arra kértük, hogy minden egyes állítást 
figyelembe véve egyetértésüket egy ötfokú skálán6 fejezzék ki. A feldolgozás 
során minden állításra vonatkozóan kiszámoltuk az átlag-pontértéket, amely 
az egyetértések fokát jelöli. 

A biztosítottak számára a visszacsatolás leginkább morális haszonnal 
járna, tisztánlátáshoz és öntudatos magatartáshoz vezetne. A kettő körüli 
átlagpontszámok inkább az adott kijelentéssel való egyet nem értést jelzik. A 
válaszadók szerint a visszacsatolás nem rombolná az orvos-beteg 
kapcsolatot és nem okozna bűntudatot azok számára, akiknél az egyenleg 
esetleg  "hiányt" mutat, vagyis befizetéseiknél nagyobbak voltak a kiadásaik.   
 

3.4 Biztosítás-kötési hajlandóság 
 
"Ha lehetne olyan biztosítást kötni, amely megbetegedés esetén akkora 
összeget adna Önnek, amely fedezné a hálapénz, az utazások és a kiesett 
jövedelmek összegét, havonta mekkora biztosítási összeget tudna fizetni?" 
 

A kérdőívben először egy 2 ezer forintos havi biztosítási összeg 
szerepelt. Ha a kérdezettek egy ilyen összegű biztosítást reálisnak vagyis 
kifizethetőnek tartottak, akkor egy magasabb összegű biztosításra tértünk át. 
A kérdezés folyamata addig tartott, amíg valaki az válaszolta, hogy ennyiért 
már nem kötne biztosítást7. Ezt követően azokat kérdeztük, akik már a 2 ezer 
forintos havi díjat is sokallták. Náluk az alacsonyabb havi biztosítási díjak felé 
haladtunk, míg annak összege el nem érte a 200 forintos határt8. A 
feldolgozás során 200 forinttól 10 ezer forintig kumuláltuk a biztosítást kötni 

                                                           
6 1=egyéltalán nem ért egyet, 5=teljesen egyetért 
7 A havi biztosítási összegek a következők voltak: 2000 Ft, 3000 Ft, 5000 Ft, 10000 Ft 
8 A csökkenő összegű biztosítási összegek a következők voltak: 1000 Ft, 500 Ft, 100 Ft 
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szándékozók arányát, hogy képet kapjunk a lakosság biztosítás kötési 
hajlandóságáról.  

 
20. ábra: Biztosítás kötési hajlandóság a lakosság körében 
(kumulált  százalékok) 

57

46
40

34

23

8
2

max 200 Ft max 500 Ft max 1000 Ft max 2000 Ft max 3000 Ft max 5000 Ft 10000 Ft-ért
is kötne

 

A fenti ábra jól érzékelteti, hogy a lakosság több mint a fele legalább 
200 forintért hajlandó lenne havi biztosítási díjat fizetni a betegségből eredő 
kieső jövedelme és költségei pótlására. A havi biztosítási díjak összegének 
emelkedésével fokozatosan csökken a biztosítás-kötési hajlandóság. Havi 2 
ezer forintot már csak a kérdezettek egyharmada (34%) áldozna a kieső 
költségek fedezésére. A legnagyobb arányú csökkenés a három, és a 
nyolcezer forintos díjat vállalók aránya között tapasztalható. Tízezer forintért a 
lakosságnak már csak 2 százaléka kötne kiegészítő biztosítást.  
 

4. Egészségi állapot és egészségtudatosság  

4.1 Az egészségi állapot önbecslése  
  
„Mit mondana, az Ön egészségi állapota kiegyensúlyozottan jó; változó, de 
inkább jónak mondható; változó, nem kielégítő; vagy egészségi állapota 
inkább rossznak mondható?”  
 

Más felmérések tapasztalataival megegyezően, a férfiak kedvezőbben 
ítélik meg egészségi állapotukat, mint a nők. „Kiegyensúlyozottan jó” 
minősítést adott a férfiaknak csaknem a fele (46 %), miközben a nők 
szignifikánsan kisebb arányban tartották egészségüket kiegyensúlyozottnak 
(29 %). Ugyanakkor a nők egyharmada, a férfiaknak pedig csak egyötöde 
nem tartotta egészségi állapotát kielégítőnek, illetve kifejezetten rossznak. 
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21. ábra: Az egészségi állapot önbecslése, nemek szerint, 
(Az érvényes válaszok százalékában N=1025) 
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 Az életkor természetszerűen befolyásolja az egészségi állapot 
önmegítélését. Az életkor növekedésével szignifikáns mértékben csökken az 
egészségüket kielégítőnek tartók aránya (a legfiatalabbak körében ez több 
mint kétszer olyan gyakori, mint a legidősebb korcsoportban), illetve nő az 
egészségi állapotukat inkább rossznak minősítők aránya (itt a különbség 
csaknem hatszoros a legfiatalabb és a legidősebb korcsoport között).  
 Ismeretes, hogy az iskolai végzettség az egészségi állapot egyik 
legjobb prediktora. Jelen vizsgálatunk adataiban is gradualitás érvényesül az 
iskolai végzettség mentén. Az alacsonyabb végzettségűek körében 
alacsonyabb azoknak az aránya, akik legalább kielégítőnek ítélik meg az 
egészségi állapotukat. Az érettségivel illetve felsőfokú diplomával rendelkezők 
körében ez az arány közel azonos (86 illetve 87 %), szemben az általános 
iskolai végzettségűek 53 százalékos arányával. Ugyanakkor a legalább 
érettségivel rendelkezők körében mindössze 13 százalék minősíti inkább 
rossznak az egészségi állapotát, míg az alacsony iskolázottságú csoportba 
tartozóknak csaknem a fele ad ilyen minősítést (47 %). 
 Hasonló tendenciát mutat az egészségi állapot önmegítélése a 
jövedelem-eloszlás függvényében, de a gradualitás kevésbé érvényesül, és a 
szélső csoportok közötti távolság is jóval kisebb. A legalsó jövedelmi 
osztályba tartozóknak 74, a legfelsőbe tartozóknak pedig 84 százaléka 
értékelte legalább kielégítőnek az egészségi állapotát, az inkább rossz 
minősítés pedig 26 százalék volt a legalacsonyabb jövedelmű csoportban, és 
16 százalék a legmagasabb jövedelműek között.  
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4.2 Egészségi állapot megítélése a hasonló korúakhoz képest  
 

„Az Önhöz hasonló korúakhoz képest mennyire tartja magát 
egészségesnek?"9 
 
22. ábra: Az egészségi állapot a hasonló korúakhoz képest, nemek szerint 
(Az érvényes válaszok százalékában N=1019) 
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A kérdezetteknek 60 százaléka a korosztályának megfelelőnek látja 
egészségi állapotát. A férfiak között valamivel gyakrabban fordul elő, hogy a 
korosztályuknál jobbnak értékelik egészségüket, a nők között pedig többen 
vannak olyanok, akik rosszabbnak látják egészségi állapotukat, mint amilyet a 
korosztályukban tapasztalnak. 
 Az életkor szintén szignifikáns mértékben befolyásolja a saját 
egészségi állapot másokhoz viszonyított észlelését. A 30 év alattiak körében 
a legalacsonyabb, a 70 felettiek között a legmagasabb azok aránya, akik a 
kortársaikhoz képest rosszabbnak látják egészségi állapotukat. Ugyanakkor 
csaknem valamennyi harminc év alatti válaszadó (92 %) ugyanolyannak vagy 
jobbnak értékelte egészségi állapotát, mint kortársaiét. Ez az arány az életkor 
előrehaladtával fokozatosan csökken, és a 70 felettieknél már csak 71 
százalék. A csökkenés nem egyenletes: 40 év körül nagyobb csökkenés 
következik be (30-39 évesek: 90 százalék, 40-49 évesek: 79 %). Ez a 
tendencia egybevág más vizsgálatok eredményeivel: a 40-es életévek olyan 
küszöb-életkort képviselnek, amely körül a lakosság jelentős része 
egyértelműen egészségromlást tapasztal. 
 Az iskolai végzettség hatása is szignifikáns. Míg átlagosan a 
kérdezetteknek mintegy egynegyede (23 %) jobbnak tartja egészségét a vele 
egykorúakénál, a nyolc általánosnál nem magasabb végzettségűek körében 
                                                           

9  1=egészségesebb náluk 2=körülbelül ugyanolyan egészséges 3=rosszabb  
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ez az arány az átlag alatt marad (17 %), míg a diplomások körében jóval 
meghaladja az átlagot (34 %). Hasonlóképpen, a legalacsonyabb 
végzettségűek az átlagosnál gyakrabban tartják egészségüket rosszabbnak, 
a diplomások pedig jobbnak a korosztályukénál (átlag: 17 százalék, 8 
általános: 29 százalék, diplomások: 7 %). 
 A település típusa is jelentős hatást gyakorol az egészségi állapot 
másokhoz viszonyított percepciójára. A budapestiek körében az átlagosnál 
gyakoribb, hogy jobbnak értékelik egészségüket (37 %), a városok és 
községek lakói körében pedig az átlagosnál ritkább (18 illetve 20 %). A 
községi és városi lakosok 18 százaléka értékelte saját egészségét 
rosszabbnak, mint kortársaiét, míg ez az arány a megyeszékhelyeken és 
Budapesten valamivel alacsonyabb (13 illetve 14 %). 
 A jövedelem nem befolyásolja szignifikáns mértékben a másokhoz 
viszonyított egészség-percepciót. 

 
4.3 Az egészség megőrzésében szerepet játszó tényezők fontossága 
fiatal és idősebb korban  
 

„Véleménye szerint összességében, egy harminc illetve egy hatvan éves 
ember egészségének megőrzése szempontjából mi a fontosabb: az 
egészséges életmód, vagy a jó orvosi ellátás?”  
 

 Az életmód és az orvosi ellátás szerepének megítélésében jelentős 
szempont az életkor. Az emberek túlnyomó többsége szerint fiatalabb korban 
az életmód gyakorolja a nagyobb hatást, az idősebb korra nézve a két 
tényezőt közel ugyanolyan arányban tartják fontosnak.  
 A nők körében szignifikánsan magasabb azoknak az aránya, akik a 
fiatalok egészségmegőrzése szempontjából nagy jelentőséget tulajdonítanak 
az orvosi ellátásnak (nők: 9 százalék, férfiak 4 %). 
 
 Valamennyi életkori csoportban a válaszadók több mint 90 százaléka 
az életmód szerepét hangsúlyozta a fiatalok egészségmegőrzésében. Ettől az 
általános vélekedéstől szignifikáns mértékben eltér az 50-59 évesek 
korcsoportja, akiknek 14 százaléka fontosabbnak tartja az orvosi ellátást. 
 
 Az iskolai végzettség mentén a vélemények jobban megoszlanak mind 
a fiatalabb, mind az idősebb generáció egészségmegőrzését tekintve. A 
harmincévesekkel kapcsolatban a legalacsonyabb végzettségűek körében a 
többieknél magasabb, 10 százalékos az orvosi ellátás szerepét hangsúlyozók 
aránya, a hatvan évesek tekintetében pedig a szakmunkás végzettségűek 
tartják a többieknél szignifikáns mértékben fontosabbnak az orvosi ellátást (60 
%). 

A településtípusok között az idősebbek egészségmegőrzéséről alkotott 
véleményben mutatkozik szignifikáns eltérés: míg a községi, városi és 
megyeszékhelyi lakosok nagyjából fele-fele arányban tartják fontosnak az 
életmódot és az egészségügyi ellátást, a budapestiek körében sokkal 
gyakoribb az ellátórendszer fontosságának hangsúlyozása (66 %). 
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23. ábra: Az egészség megőrzése szempontjából fontosabb tényező fiatalabb és 
idősebb korban (%) 
(30 év: 849 fő, 60 év: 984 fő) 
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 A különböző jövedelmi kategóriákba tartozók is csak a 
hatvanévesekkel kapcsolatban mutatnak szignifikáns eltérést. A két középső 
(3. és 4.) jövedelmi csoport tagjainak kb. kétharmada (67 és 62 %) az orvosi 
ellátásra teszi a hangsúlyt, míg a másik három csoportban egyenletesen 
oszlik meg az életmódot és az ellátást hangsúlyozók aránya. 
 

4.4 Van-e a személyes ismerősei között olyan orvos, akire biztosan 
számíthat, bármi történik?  
 

 A kérdezettek 45 százaléka úgy véli, hogy a személyes ismerősei 
között van olyan orvos, akire betegség esetén számíthat. Ez az arány igen 
magasnak tűnik, úgyhogy feltételezhető, hogy a válaszadók a 
családorvosukra vagy kezelőorvosukra gondoltak, akihez bizalommal 
fordulnak baj estén. 
 A személyes ismeretség meglétére csak az iskolai végzettség és a 
jövedelmi helyzet gyakorol szignifikáns hatást. Az iskolai végzettség 
emelkedésével párhuzamosan nő azoknak az aránya, akiknek van orvos az 
ismeretségi körében: a csak általános iskolai képzettséggel rendelkezőknek 
mindössze 38 százaléka számolt be orvos ismerősről, míg a diplomásoknak 
60 százaléka.  
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24. ábra: Orvos a személyes ismerősök között 
(Az érvényes válaszok százalékában N=1021) 
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 A jövedelem hasonló gradualitást mutat. A legmagasabb jövedelműek 
55 százalékának van olyan orvos ismerőse, akire baj esetén számíthat, és ez 
az arány a jövedelem csökkenésével csökken. A legalacsonyabb 
jövedelműek körében azonban az orvos-ismerősök aránya magasabb, mint a 
2. és 3. jövedelmi csoportba tartozóknál (45, 33 és 39 %). Ennek oka talán az, 
hogy alacsony jövedelmi kategóriába tartozók körében gyakoribbak a 
megbetegedések, és így az egészségüggyel, a gyógyító orvosokkal is 
szorosabb kapcsolatok alakulnak ki. 
 

4.5 Van-e orvos által megállapított, gyógyszert vagy kezelést igénylő 
betegsége?  
 

 E kérdésre adott válaszok bizonyos mértékben módosítják az 1.2 
fejezetben bemutatott eredményeket. A betegmagatartással kapcsolatban a 
kérdezettek 8 százaléka mondta azt, hogy betegség miatt állandó orvosi 
kezelés alatt áll. Amikor a kérdést betegség meglétével kapcsolatban tettük 
fel, illetve tágabban fogalmazva ide soroltuk az állandó gyógyszerfogyasztást 
igénylő állapotokat is, akkor a kérdezettek jóval nagyobb arányban (43 %) 
válaszoltak úgy, hogy van ilyen betegségük.  
 Saját bevallása szerint a lakosság 43 százaléka szenved valamilyen, 
orvos által megállapított betegségtől, illetve állandó gyógyszerszedésre 
szorul. Feltehetően a közelmúltban megállapított akut betegségeket is ide 
sorolták, mert más kutatási adatok nem támasztják alá a krónikus betegségek 
ilyen magas jelenlétét a lakosságban. 
 Az életkor előrehaladtával természetesen az ilyen állapotok 
gyakorisága növekszik: a legfiatalabbak 20 százaléka, a legidősebbek 80 
százaléka számolt be ilyen betegségről. Az iskolai végzettség is befolyásolja 
a tartós betegségek előfordulását. Az alacsony iskolai végzettségűek körében 
a gyakoriság 57 százalékos, míg a diplomások körében csak 35 százalék ez 
az arány. A jövedelem szintén szignifikáns hatást gyakorol a krónikusnak 
tekinthető állapotok előfordulására. A jövedelmi skála két végpontján a 
betegségek előfordulása alacsonyabb (32 %), és - az 1.2 fejezetben leírtakkal 
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összhangban - a negyedik jövedelmi kategóriába tartozók körében a 
legmagasabb (54 %). 
  
25. ábra: Orvos által megállapított betegség 
(Az érvényes válaszok százalékában N=1022) 
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4.6 Egészségügyi információk forrásai  
 
 
"Hova fordulna, ha egészségüggyel kapcsolatos információra volna 
szüksége?"  
 

 A válaszok közel háromnegyedében (73 %) első helyen a háziorvos 
szerepelt mint az egészségügyi információ fő forrása. Második helyen a 
válaszolók több mint egyharmada (36 %) egyéb szakorvosokhoz fordulna 
felvilágosításért, és viszonylag magas arányban említik az orvosi ügyeletet, 
illetve mentőszolgálatot, valamint a háziorvost (azok, akik első helyen nem a 
háziorvost említették).  
 A háziorvosok kiugróan magas megjelölése mellett a férfiak a nőknél 
szignifikánsan magasabb arányban fordulnának személyes ismerőshöz - akár 
van egészségügyi képzettsége, akár nincs), mint a nők (férfiak: 18 százalék, 
nők: 8 %). A nem személyes információ-források (újság, könyv, Internet, 
intézmények) említése mindkét nemnél elenyésző. 
 A családorvos minden korcsoport számára primer információforrásként 
jelenik meg. Az orvosi ügyelet/mentő az idősebb korosztályok számára 
kevésbé fontos ismeretforrás, mint a fiatalabbak számára, akiknek ezek az 
ellátási formák esetleg az egészségüggyel való találkozás fő formái. A 
személyes ismeretség jelentősége is a fiatalabbaknál magasabb, 
legmagasabb a 30 év alatti korcsoportban (22 %), míg a 60 felettieknél már 
csak 5 százalék körül van. 
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26. ábra: Egészségügyi információk forrásai 
(Az érvényes válaszok százalékában) 
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 Az iskolai végzettség erősen befolyásolja az ismeretforrások 
igénybevételét. A 8 általános végzettségűek számára a családorvos és - 
sokkal kisebb mértékben - az orvosi ügyelet jelenti a tájékozódás szinte 
egyedüli lehetőségét (84% illetve 7 %). Az iskolai végzettség emelkedésével 
a családorvos választásának aránya csökken, a diplomásoknak már csak 60 
százaléka jelölte meg a háziorvost primer forrásként. Ezzel párhuzamosan nő 
az egyéb források jelentősége. A diplomások 14 százaléka orvos családtagját 
jelölte meg. Ismerőst (végzettségre való tekintet nélkül) a legalacsonyabb 
végzettségűek 6 százaléka és a diplomások 22 százaléka jelölt meg, a köztes 
végzettségi kategóriákban fokozatos emelkedés tapasztalható (szakmunkás 
végzettségűek: 11%, érettségizettek: 18 %). 
 A községekben, ahol gyakran a háziorvos képviseli az ellátórendszert, 
és az orvos és betegei között szorosabb, személyesebb kapcsolat van, a 
válaszolók 80 százaléka jelölte meg háziorvosát elsődleges 
információforrásként. A településnagyság emelkedésével csökken a 
háziorvos kizárólagos szerepe (városok: 73%, megyeszékhelyek: 69%, 
Budapest: 64 %), és növekszik az egyéb szakorvosoké, az orvosi ügyeleté, 
illetve az ismerősöké.  
 A jövedelmi helyzet szintén befolyásolja az egészségügyi 
információforrások kiválasztását. A legalacsonyabb jövedelműek 88 
százaléka jelölte meg a családorvosokat elsődleges forrásként, ugyanakkor a 
legmagasabb jövedelműeknek csak 69 százaléka. A háziorvoson kívül az 
orvosi ügyeletet (a 2. jövedelmi csoport: 11%, a 3. jövedelmi csoport: 7 %), az 
egyéb szakorvosokat (a 2. jövedelmi csoport: 7%, 4. jövedelmi csoport: 6 %), 
illetve az orvos családtagokat (5. jövedelmi csoport: 9 %) nevezték meg. 
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4.7 Egészségmegőrzés elve és gyakorlata  
 

„Mennyire fontosak az egészségmegőrzés szempontjából illetve mennyire 
jellemzőek Önre az alábbiak?”10 
 
27. ábra: Mennyire fontos és mennyire jellemző Önre…  (skála átlagok)  
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Az egészség megőrzésének fontosságára vonatkozó vélekedések és a 
tényleges egészségmagatartás között lényeges eltérés tapasztalható. Minden 
egyes tétel magasabb pontszámot kapott fontosnak tartott megelőzési 
formaként, mint tényleges gyakorlatként. Legfontosabbnak a 
szűrővizsgálatokon való megjelenést és a magas szintű orvosi ellátást 
(átlagpontszám = 4,6) tartják a válaszadók. Legkevésbé fontosnak a 
rendszeres sportolást tartják, de valamennyi megelőzési forma 4-nél 
magasabb átlagpontszámot kapott. A tényleges gyakorlatot leíró 
átlagpontszámok csak a szűrővizsgálatok esetében haladják meg a 4 pontot. 
A legjellemzőbb prevenciós viselkedésforma tehát a szűrővizsgálatokon való 
megjelenés. A legnagyobb eltérés a viselkedés és az elvek között a sport 
esetében, a legkisebb a szűrővizsgálatok esetében tapasztalható. 

                                                           
10 A kérdezettek  a fontosságot és a viselkedés rájuk jellemző mivoltát egy öt fokú skálán 
minősítették: 1=egyáltalán nem fontos/jellemző, 5=nagyon fontos/jellemző 
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4.8 Vélemények a jó orvos-beteg kapcsolatról 
 

 "Az orvos-beteg kapcsolat alábbi típusai közül melyik a leginkább megfelelő a 
gyógyítás szempontjából? Tapasztalatai szerint mi a jellemző az orvos-beteg 
kapcsolatra Magyarországon?" 11 
 

28. ábra: Orvos-beteg kapcsolati modellek (%) 
(kívánatos: 1005 fő, jellemző: 945 fő) 
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 Az ideálisnak tartott és a ténylegesen tapasztalt orvos-beteg kapcsolat-
típusok eltérnek egymástól, vagyis a válaszadók nagy része szerint 
Magyarországon nem a legmegfelelőbb az orvosok és a betegek kapcsolata a 
gyógyítás szempontjából. A kérdezettek 70 százaléka a partneri kapcsolatot 
tartaná megfelelőnek, de csak 32 százalékuk tapasztalata szerint valósul meg 
ez a kapcsolat-típus. A válaszok egynegyede (26 %) szerint felelne meg a 
gyógyítás igényeinek az a kapcsolat-típus, amelyben az orvos irányít, és a 
beteg engedelmeskedik, de több mint kétszer ennyien (55 %) tapasztalták 
ennek a viszonynak a megjelenését. A szolgáltatói modellt, amelyben az 
orvos szolgáltatóként, a beteg vásárlóként vesz részt, a kérdezetteknek csak 
töredéke (4 %) tartja kívánatosnak, de 13 százalékuk tapasztalta ennek a 
modellnek a létezését.  
 A partneri modellt legkevésbé az alacsony iskolai végzettségűek, a 
legmagasabb jövedelmi besorolást el nem érők, a városi lakosok preferálják, 
illetve azok, akik az egészségi állapotukat nem tartják megfelelőnek. A 
szolgáltatói szerepviszonyt az átlagosnál nagyobb arányban üdvözölnék a 
férfiak, a kiegyensúlyozott egészségi állapotúak, és - meglepő módon - a 
legalacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozók. 
 A ténylegesen tapasztalt gyógyítói szerepviszonyok tekintetében a 
partneri viszonyban van szignifikáns különbség a férfiak illetve a városlakók 

                                                           
11 1. Az orvos irányít, a beteg betartja az orvos utasításait, 2=az orvos és a beteg egyenrangú 
fél, 3=a beteg szolgáltatást vásárol, az orvos kiszolgálja 
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az átlagnál alacsonyabb arányban tapasztalják ennek jelenlétét, a 
budapestiek pedig az átlagnál  magasabb arányban. A fogyasztói orvos-beteg 
viszony legkevésbé a községekben, leginkább pedig Budapesten érvényesül. 
 

4.9 A tüdőszűrés, nőgyógyászati szűrések igénybevétele  
 
29. ábra: Részvétel tüdőszűrésen (N=1015), nőgyógyászati szűrésen (N=583) 
(Az érvényes válaszok százalékában) 
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A kérdezettek 92 százaléka állította azt, hogy el szokott menni (a 
sokak szerint még mindig kötelezőnek tartott) tüdőszűrésre. A nőgyógyászati 
szűrésen való részvétel a kérdezett nők körében kisebb arányú, de a 70 
százalék feletti arány szintén viszonylag magasnak mondható.  
 
 
4.9.1 Nőgyógyászati szűrés 
 

A nőgyógyászattal kapcsolatos kérdésre válaszoló nők 77 százaléka 
szokott elmenni szűrésre. A távolmaradók leginkább a legfiatalabbak illetve a 
legidősebbek, az alacsony iskolai végzettségűek, és a viszonylag magas 
jövedelműek (4. jövedelmi kvintilisbe tartozók) közül kerülnek ki. A 30 év 
alattiak és az 50 felettiek körében a szűréseken való részvétel az átlagnál 
ritkább, 30 és 50 év között az átlagnál magasabb (30-39 évesek: 87, 40-49 
évesek: 84 %), de még a 70 év felettiek 36 százaléka is megjelenik a 
nőgyógyászati szűrővizsgálaton. 
 Az alacsony iskolai végzettségű nők kevésbé tartják fontosnak a 
szűrővizsgálatot (57 %), mint a magasabb végzettségűek. A szakmunkás 
bizonyítvánnyal rendelkezők részvétele átlag-közeli (77 %), míg az 
érettségizettek és diplomások jóval az átlag felett, 85 százalékban vesznek 
részt a szűréseken. 

Jövedelmi szempontból a legalacsonyabb arányban a negyedik 
jövedelmi kvintilisbe tartozók mennek el a nőgyógyászati szűrésekre (65 %), 
legnagyobb arányban pedig a legmagasabb jövedelmi csoport tagjai (95 %). 
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30. ábra: Távolmaradás oka tüdőszűrésről, nőgyógyászati szűrésről 
(Az érvényes válaszok százalékában) 
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"Miért nem szoktak a nők elmenni a nőgyógyászati szűrésekre?" 

 

 Ezt a kérdést nemcsak a nőknek, hanem minden kérdezettnek 
feltettük. A legtöbben úgy gondolják, hogy a vizsgálattól való félelem tartja 
vissza a nőket a szűrésektől (43 %). A válaszadók közel egyharmada (31 %) 
az érdektelenséggel magyarázza a távolmaradást. Egynegyedük (24%) 
szerint addig nem mennek el a nők a szűrésre, amíg egészségesnek 
gondolják magukat, 13 százalékuk pedig az időhiányban látja a távolmaradás 
okát.  
 Egyes magyarázatok szignifikáns eltérést mutatnak az életkor mentén. 
A preventív magatartás hiányával leginkább a 70 év felettiek magyarázták a 
távolmaradást. Ez a magyarázat a negyvenes éveikben járókat jellemzi 
legkevésbé (11 %). A 30 év alattiak és a 40-49 éveseknek csaknem a fele 
(42% és 47 %) szerint az érdektelenséggel magyarázható a szűrővizsgálat 
elkerülése. A 30-as és az 50-es éveikben járók a többi korcsoportnál 
magasabb arányban, 10 százalék felett, a hosszú várakozási idővel 
indokolták a részvétel hiányát. Az időhiányt 14-16 százalékban jelölték meg 
az egyes korcsoportok, de a harmincasok ennél kicsit magasabb (19 %), a 
hatvanasok pedig jóval alacsonyabb (4 %) arányban. 
 A diagnózistól való félelem az általános iskolát és a szakmunkásképzőt 
végzettek 12 százaléka szerint visszatartó erejű, míg a diplomásoknak csak 2 
százaléka indokolta ezzel a távolmaradást. 
 A szűréseken való részvétel elmulasztását a községek és városok 
lakóinak valamivel több, mint egynegyede (26 illetve 27 %) magyarázta a 
preventív magatartás hiányával. A megyeszékhelyeken élő válaszadóknak 
csak 10 százaléka nevezte meg ezt az okot, a budapestieknek pedig 
egyharmada (33%) magyarázta ezzel a távolmaradást. 
 Az alsó-közepes jövedelmi csoportokba tartozók (2. és 3. jövedelmi 
ötöd) tagjai a többi jövedelmi csoporthoz képest szignifikánsan nagyobb 
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arányban magyarázzák a preventív magatartás hiányával (32 és 36 %) illetve 
az érdektelenséggel (43 és 40 %) azt, hogy a nők nem mennek a 
nőgyógyászati szűrésekre. 
 

4.9.2 Tüdőszűrés 
 

A tüdőszűréssel kapcsolatos kérdésre válaszadók 92 százaléka 
állította azt, hogy el szokott menni szűrésre. 90 százalék alatti részvétel 
inkább a férfiakra, a legidősebbekre illetve a legfiatalabbakra, a 
legalacsonyabb végzettségűekre és a megyeszékhelyeken élőkre jellemző.   
 A távolmaradás okát a legtöbben az érdektelenségben (60 %), a 
preventív magatartás hiányában (26 %), illetve az időhiányban (14 %) látták. 
 Jellegzetes módon a nők kétszer akkora arányban magyarázták a 
távolmaradást a vizsgálattól való félelemmel, mint a férfiak (nők: 9,2 százalék, 
férfiak 4,5 %). Időhiánnyal leginkább a szakmunkásképzőt végzett válaszolók 
(20 %) magyarázzák a távolmaradást, legkevésbé pedig a 8 általánossal 
rendelkezők. A vizsgálat eredményétől való félelmet legnagyobb arányban a 
csak alapfokú végzettségű csoportban említették (13 %). A településtípusok 
hatása erőteljesen érvényesül a szűréstől való távolmaradás 
lehetséges magyarázataiban. A preventív magatartás hiányával magyarázza 
a távolmaradást a budapestiek 35 százaléka, ugyanakkor a hosszú 
várakozási idő legkevésbé őket riasztja (2 százalék, míg a többi 
településtípusnál 6-7 %). Az időhiány említése a városlakók körében 
gyakoribb (19 %), mint a többi településtípus lakóinál (11-13 %). A vizsgálattól 
való félelmet a megyeszékhelyeken nagyobb arányban említették (14 %), 
mint máshol (2-7 %).  
 

5. A hálapénz gyakorlata és megítélése 

5.1 A hálapénzt fizetők számának becslése orvosi szakmák szerint 
 
" Ön szerint tíz beteg közül hányan adnak hálapénzt kórházi (szülész, 
belgyógyász, sebész, szemész, gyermekorvos, pszichiáter) 
kezelőorvosuknak?"  
 
 A válaszadók lényegében három csoportba sorolták a megadott orvosi 
szakmákat. Véleményük szerint a legtöbben - tízből kilencen - a 
szülészorvosoknak és a sebészeknek adnak hálapénzt. Őket követik a 
belgyógyászok és gyermekorvosok, akiknek a válaszadók becslése szerint tíz 
beteg közül nyolc fizet hálapénzt. Hálapénz szempontjából utolsó helyre a 
szemész és pszichiáter szakma képviselői kerültek, akiknek a vélekedés 
szerint minden tíz beteg közül csak hatan fizetnek. 
 A legnagyobb egyetértés a vizsgált népesség körében a szülészeknek 
fizető betegek arányának becslésében volt (itt voltak a legkisebb szórás-
értékek), és minél alacsonyabb átlagérték jelöli a hálapénz-fizetők becsült 
számát, annál nagyobb volt a vélemények közötti eltérés. A legnagyobb 
szórás-értékeket a pszichiáterekre vonatkozó becslések adták.   
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31. ábra: Tíz beteg közül hányan adnak hálapénzt? 
(Az érvényes válaszok százalékában) 

6.3

6.4

7.8

8.2

8.7

9.3

 szemésznek

pszichiáternek

 belgyógyásznak

gyermekorvosnak

sebésznek

 szülésznek

 

 

5.2 Hálapénz fizetés gyakorisága az ellátás különböző szintjein 
 

"Ön szokott-e a háziorvosának, szakrendelőben, kórházban hálapénzt adni?" 
 

32. ábra: A hálapénz-fizetés gyakorisága (%) 
(háziorvos: 953 fő, szakrendelő: 1017 fő, kórház: 1013 fő) 
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A kérdezettek 20 százaléka ad hálapénzt a járóbeteg rendeléseken 

dolgozó orvosoknak, a kórházakban pedig jóval nagyobb arányban, a betegek 
52 százaléka fizet hálapénzt. A nőkre a hálapénz adás inkább jellemző, mint 
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a férfiakra. A legnagyobb arányban a fővárosiak adnak hálapénzt az ellátás 
minden szintjén. A "változóan rossz" egészségi állapotúak közül az átlagnál 
többen, a kiegyensúlyozott kategóriába tartozók közül pedig kevesebben 
fizetnek. A járóbeteg rendeléseken a 4. jövedelmi kvintilisbe tartozók a többi 
kategóriához képest magasabb arányban adnak hálapénzt orvosaiknak. A 
kórházi kezelés során a legmagasabb jövedelmi kategóriába tartozók adnak a 
leggyakrabban, a 2. jövedelmi kategóriába soroltak pedig a legalacsonyabb 
gyakorisággal pénzt az orvosoknak. 

 

5.3 Hálapénz elvárásának percepciója  
 

"Van-e olyan érzése, hogy háziorvosa, szakorvosa elvárja a hálapénzt?"  

 
33. ábra: Hálapénz elvárásának percepciója, % 
(háziorvos: 953 fő, szakorvos: 934 fő) 
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 A kérdezetteknek valamivel kevesebb, mint egynegyede (23 %) érzi 
úgy, hogy a háziorvos elvárja tőle a hálapénzt. Ez inkább jellemző a nőkre, 
mint a férfiakra (28% és 17 %). A kiegyensúlyozott egészségi állapotúak az 
átlagnál kevésbé, azok, akik egészségüket változónak, de inkább rossznak 
tartják, az átlagnál nagyobb arányban tapasztalták, hogy a háziorvos elvárja 
tőlük a hálapénzt (17% és 32 %).  
 A szakorvosokkal kapcsolatban a kérdezettek 52 százalékának volt 
olyan érzése, hogy elvárják a betegtől a hálapénzt. A nők, a 30-50 év 
közöttiek, a szakmunkás végzettségűek és a diplomások, a 
megyeszékhelyeken lakók, valamint a nem megfelelő ("inkább rossz" és 
"rossz") egészségi állapotúak az átlagnál inkább érzékelik a szakorvosok 
hálapénz iránti elvárását, míg a férfiak, a 70 év felettiek, a nyolc általánost 
végzettek és a "kiegyensúlyozottan jó" egészségűek körében ezt az elvárást 
kevésbé érzékelték. 
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5.4  Információ a hálapénz összegéről  
 
"Van-e információja arról, hogy mennyi hálapénzt kell (kellene) fizetnie a 
háziorvosnak, szakorvosnak?" 
 

34. ábra: Információ a hálapénz összegéről, % 
(háziorvos: 951 fő, szakorvos: 929 fő) 
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 A válaszadók egyötöde (22 %) véli úgy, hogy információkkal 
rendelkezik a háziorvosok által elvárt hálapénz összegéről. Legnagyobb 
mértékben a legfiatalabbak rendelkeznek ilyen információval (28 %), 
legkevésbé pedig a 40-59 év közötti középkorúak (14-15 %). A 
legalacsonyabb és legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők kisebb 
arányban rendelkeznek információval a hálapénz nagyságáról, mint a 
szakmunkás bizonyítvánnyal és az érettségivel rendelkezők. 
 A szakorvosnak adandó hálapénz összegéről a válaszadók 
egyharmadának van információja. A nők informáltabbnak bizonyultak a 
férfiaknál. Az ötven év alattiak körében szignifikánsan magasabb arányban 
vannak ilyen információ birtokában, mint az ötven felettiek körében. A nyolc 
általánossal rendelkezők kevésbé tudják, hogy mennyit kell fizetni a 
szakorvosoknak, mint a magasabb végzettségűek. A megyeszékhelyeken 
lakók az átlagnál jóval magasabb arányban említették, hogy rendelkeznek a 
hálapénz összegére vonatkozó ismeretekkel. A legmagasabb jövedelmi 
osztályba soroltaknak majdnem a fele gondolja, hogy van információja a 
hálapénz nagyságáról, míg a 2. jövedelmi osztály tagjainak csak egynegyede 
véli így. 
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5.5 A hálapénz gyakorlatának minősítése 
 

„Véleménye szerint helyes vagy helytelen az, hogy ma Magyarországon a 
hálapénz bevett gyakorlat?" 
 

A válaszadók túlnyomórészt helytelenítik a hálapénz magyarországi 
gyakorlatát. A kérdezettek 83 százaléka fogalmazott meg erősebb vagy 
kevésbé erős elutasítást, 12 százalékuk vallotta közömbösnek a kérdést, és 
mindössze 5 százalék helyeselte a hálapénz rendszerét. 

Az érdektelenség a legfiatalabb korcsoport tagjaira, és a szakmunkás 
végzettségűekre volt a leginkább jellemző. Legnagyobb arányban a 70 év 
felettiek, a nyolc általánossal rendelkezők, a budapestiek és a 
kiegyensúlyozott egészségi állapotúak helyeselték a hálapénz gyakorlatát. A 
legnagyobb mértékű elutasítással a harmincas éveikben lévőknél, az 
érettségizetteknél, és a rossz egészségi állapotúaknál találkoztunk.  
 

35. ábra: A hálapénz gyakorlatának minősítése 
(Az érvényes válaszok százalékában, N=1002) 
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6. Az ápolásbiztosítás támogatottsága  

6.1 A betegápolás megoldása 
 
"Ha Ön egy baleset következtében két hétig ágyhoz lenne kötve (pl. 
fekvőgipszet kapna), akkor erre az időszakra a családtagok meg tudnák-e 
szervezni az Ön ápolását otthon, vagy az otthoni ápoláshoz külső segítséget 
is igénybe kellene venniük, vagy erre az időszakra Ön kórházi ellátást 
igényelne? "  
 

 A kérdezettek háromnegyede (74 %) úgy véli, hogy akár hosszabb (de 
a példa alapján belátható tartamú) időszakon át is, családjuk saját erőből meg 
tudná oldani a beteg családtag otthoni ápolását. A válaszadók 11 százaléka 
szintén a családi megoldást tartja valószínűnek, de úgy gondolja, hogy a 
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család erőforrásait ki kellene egészíteniük valamilyen külső forrással, külső 
segítséggel. 15 százalék még külső segítséggel sem lát lehetőséget a beteg 
családtag otthoni ellátására, és így számukra csak a kórház jelentene 
megoldást. 
 
36. ábra: A betegápolás megoldása 
(Az érvényes válaszok százalékában, N=999) 
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 Ennek a kérdésnek a megítélésében az életkornak jelentős szerepe 
van. A hatvan év felettiek, akik közt sok az egyedülálló, magára maradt idős 
ember, az átlagnál alacsonyabb arányban vélik úgy, hogy otthoni ápolásukat 
a családjuk - akár külső segítséggel is - meg tudná oldani. A 60-69 éves 
korcsoport egynegyede (24 %), a hetven felettieknek csaknem egyharmada 
(30 %) gondolja úgy, hogy tartósabb betegség esetén kórházba kellene 
mennie. 
 Hasonlóan befolyásolja az egészségi állapot a kérdésre adott 
válaszokat. Azok, akik saját egészségüket kifejezetten rossznak tartják, az 
átlagnál kevésbé (58 %) számítanak a családi megoldásra, és inkább a 
kórházi ellátást látják megfelelőnek (33 %). Egyrészt feltételezhető, hogy 
körükben több az egyedülálló, idős ember, másrészt hogy betegségeik nem 
csak ápolást, hanem kórházi hátteret feltételező kezelést is igényelnek. 
 

6.2 Egyetértés az ápolásbiztosítás bevezetésével 
 
"A kormány azt tervezi, hogy a kötelező egészségbiztosítás mellé kiegészítő 
ápolásbiztosítást vezet be, magasabb járulékért. Egyetért-e Ön ezzel?" 
 
 A válaszadók háromnegyede (74 %) üdvözölné az ápolásbiztosítás 
bevezetését még akkor is, ha ez valamelyest megnövelné a TB-járulékot.  
 A férfiak bizonyos mértékű tartózkodást fejeztek ki a nőkhöz képest: a 
férfiaknak csak 70 százaléka, míg a nőknek 76 százaléka támogatná az 
ápolásbiztosítást. Feltételezhető, hogy az ellenvéleményt kifejező férfiak 
számára a többletfizetésnek van jelentősége, míg az ápolásbiztosítást jobban 
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támogató nők inkább a nőkre háruló ápolási feladatok csökkenését remélik az 
ápolási biztosítástól. 
 
 
37. ábra: Egyetértés az ápolásbiztosítás bevezetésével  
(Az érvényes válaszok százalékában, N=929) 

egyetért

74%

nem ért egyet

26%

 

 A többi háttérváltozó közül egyedül a településtípus mentén találtunk 
szignifikáns eltérést. Míg a községekben élők válaszai nagyjából 
megegyeztek a minta átlagával, a városokban és Budapesten lakók inkább 
elleneznék (69 és 63 %), a megyeszékhelyeken lakók viszont inkább 
támogatnák (86 %) az ápolásbiztosítás bevezetését. 
 
 

6.2.1 Otthonápolás vagy ápolási otthon? 
 
"Ön mit tartana jobbnak: ha minden rászorulót otthon, vagy inkább otthonuk 
közelében, egészségügyi ápolási intézményben ápolnának?"  
 

Azoktól, akik egyetértenének az ápolásbiztosítás bevezetésével, azt is 
megkérdeztük, hogy inkább az otthonápolást, vagy inkább a betegek ápolási 
otthonban való ellátását tartanák megfelelőnek. 
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38. ábra: Otthonápolás vagy ápolási otthon?  
(Az érvényes válaszok százalékában, N=669) 
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 A válaszok lényegében egyenletesen oszlanak meg az otthon, családi 
erőből megoldható ápolás és az ápolási intézmény preferenciája között (47 és 
53 %). Ugyanakkor a szakmunkások körében szignifikáns mértékben kevésbé 
választanák az otthoni ápolást (39 %), mint az ápolási otthont (61 %). A 
középső jövedelmi osztályokban is az átlagtól való eltérés tapasztalható. A 
harmadik jövedelmi ötödbe tartozók az átlaghoz képest nagyobb arányban 
maguk ápolnák otthon betegeiket (61 vs 39 %), míg a negyedik ötödbe 
tartozók éppen fordítva, inkább ápolási otthonban szeretnének ellátást 
biztosítani beteg családtagjaiknak (39 vs 61 %). A városokban is hasonló a 
helyzet, a többség az ápolási otthont tartaná jobb megoldásnak (40 vs 60 %).   
 

6.2.1.1 Ápolásbiztosítás térítési díja 
 
"Akik egyetértettek az ápolásbiztosítás bevezetésével és az otthonápolást 
választanák, mekkora óránkénti térítési díjat tartanának méltányosnak?"  
 

Azok, akik egyetértenének az ápolási biztosítás bevezetésével, 
többnyire igen bizonytalanok az új ellátási forma finanszírozási részleteivel 
kapcsolatban. A válaszadók 15 százaléka ugyan jónak tartaná a kiegészítő 
biztosítást, de nem tartana méltányosnak térítési díjat felszámolni a 
szolgáltatásért, vagyis nem fizetne érte. A válaszadók közel fele nem tudja, 
hogy mennyit fizetne. Azok, akik megjelöltek valamilyen konkrét összeget, 
átlagosan 677 Ft-ot tartanának méltányosnak. A megjelölt összegek között a 
minimális érték 50, a maximális 12000 Ft volt.  
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39. ábra: Az ápolásbiztosítás méltányosnak tartott térítési díja 
(Az érvényes válaszok százalékában, N=307) 
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6.2.2 Az ápolásbiztosítással szembeni érvek 
 

"Ha nem ért egyet az ápolási biztosítással, miért nem?"  

 
40. ábra: Miért nem ért egyet az ápolásbiztosítás bevezetésével? 
(Az érvényes válaszok százalékában) 
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 Azok, akik nem értenek egyet az ápolásbiztosítás bevezetésével, 
elsősorban a magasabb járulékfizetéssel magyarázták tartózkodásukat (58 
%). Az elutasítók 10 százaléka szerint az ápolás nem intézményi-biztosítási, 
hanem családi feladat. 7 százalék kórházi feladatnak tartja az ápolást, és 
ezért nem ért egyet a külön biztosítással. Végül viszonylag nagy arányban, 
28-ban egyéb válaszokat adtak. 
  A járulékfizetés emelést, mint az elutasítás okát Budapesten az 
átlagnál jóval alacsonyabb arányban nevezték meg (42 %), a városokban az 
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átlagnál magasabb (67 %), a megyeszékhelyeken pedig kiugróan magas 
arányban (82 %) említették ezt az okot.  
 A községekben és Budapesten az átlaghoz képest többen tartják 
családi feladatnak az ápolást (14 %), és ezét nem tartják szükségesnek az 
ápolási biztosítás bevezetését. Ugyanakkor a megyeszékhelyen egyáltalán 
senki nem indokolta elutasító véleményét a feladat családi természetével. 
 Az elutasítást a kórházi ellátás megfelelőbb voltával az átlaghoz képest 
nagyobb arányban indokolják az érettségizettek (16 %) és a rossz egészségi 
állapotúak (20 %). A nők (3 %), a szakmunkásképzőt végzettek (2 %), a 
megyeszékhelyek és Budapest lakói, valamint a nem teljesen kielégítő 
egészségi állapotúak egyáltalán nem magyarázzák elutasításukat a meglévő 
kórházi ellátás preferálásával. 
 


