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I. ELŐSZÓ 

Tisztelt Olvasó! 

Remélem, bíztató kezdetnek tekinti az alig három hónapja alakult TÁRKI – Egészség 
Tudásközpont (TET) első kutatási beszámolóját! Kérem, értékelje azt a szándékot, hogy a 
küszöbön álló egészségügyi reform sikeréhez rohammunkában is próbáltunk a magunk 
eszközeivel hozzájárulni. A kutatáshoz rendelkezésre álló rendkívül rövid idő 
mentségünkre szolgálhat a felmerülő kritikákkal szemben.  

A TET szakmai törekvése ugyanis az informált döntéshozatal támogatása az 
egészségügyi szektor valamennyi területén. Úgy hisszük, hogy a szűkös anyagi és humán 
erőforrások célszerű és hatékony felhasználásának kiindulópontja a szükséges információ 
és tudás bevonása a döntéshozatal minden szintjén. Ezt a nagy kihívást jelentő feladatot 
kívánja a TET kutatásokkal, elemzésekkel, szakmai kommunikációval támogatni. 

A feladat nagyságának érzékeltetéséhez hadd ajánljam figyelmébe az első kutatási 
témánkhoz kapcsolódó alábbi idézetet:  

„Az egészségügyi rendszerek átalakítását sokszor erősen lelassítja az egészségügyi 
rendszerekről kialakult elmaradott szemlélet. A legtöbb ember számára az egészségügyi 
rendszer az egészségügyi ellátás szinonimája, és főként kórházakat, orvosokat értenek 
alatta. Ez a felfogás lassan megváltozik, hiszen egyre többször hallani az egészségügyi 
ellátáson kívüli egészséget befolyásoló tényezőkről. Ugyanakkor ez az elmaradott 
szemlélet politikai realitás, és gyakran akadályozza a kezelés-orientált, intézményi 
ellátással szemben a közösség-alapú ellátást, az egészségfejlesztést és a megelőzést 
előnyben részesítő reform törekvéseket.” (WHO 1996) 

 

Budapest, 2006. július 29. 

 

Vitrai József 

kutatásvezető 
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II. ÖSSZEFOGLALÓ 

Az egészségügyi reform sikerének előmozdítása érdekében 2006. júniusában a TÁRKI – 
Egészség Tudásközpont 350 egészségügyi szektorban tevékenykedő szervezetnek 
küldött e-mailben felkérést a reformmal kapcsolatos, anonim felmérésben való részvételre. 
A felkéréshez csatolt kérdőívben egyrészt a reform során megoldandó legfontosabb 
problémákat jelölték meg a válaszadók, másrészt a problémák megoldásához vezető 
változtatásokról fejtették ki álláspontjukat. Összesen 208 kitöltött kérdőív érkezett vissza, a 
kiértékelt 191 válaszadó közül 81 testületi véleményt küldött. A válaszadók reprezentálták 
a szektor szereplőinek széles spektrumát. 

A reform által elérendő célok összetettek, vélik a válaszadók: a finanszírozhatatlan 
struktúra mellett a reform során megoldandó kulcsprobléma az elavult infrastruktúra, a 
lakosság kirívóan rossz egészsége, a többi ágazat szerepvállalásának hiánya, az 
egészségtelen életmód, valamint egyidejű forráshiány és pazarlás. Az egészségügy 
rendelkezésére álló anyagi források nem elegendőek, véli szinte mindenki, növelésük – 
nem kevésbé (f)elosztásuk – módjára vonatkozóan azonban megoszlanak a vélemények. 
Olyan reformra van szükség, javasolják, amely növeli az egészség társadalmi értékét, 
mert ez hatékonyabb megelőzéshez és az egészséget meghatározó tényezőkre hangsúlyt 
fektető, egészségközpontú kormányzáshoz vezet. Másképpen: az egészségügy nem csak 
betegségügy, az egészség viszont nem csak az egészségügy ügye!  

A reform céljainak eléréséhez a szektor tulajdonosi-szolgáltatói érdekviszonyainak 
átrendezése elengedhetetlen, vélte csaknem minden válaszadó (96%). Az ehhez vezető 
legfontosabb eszköz – a válaszadók háromnegyede szerint – a szakmai irányítás 
támogatása és a stratégia tervezés bevezetése, azaz az információ és tudás hasznosítása 
a makroszintű döntéshozatalban. 

A válaszadók 87%-a szerint a hatályos ágazati szabályozás akadályozza a reformokat. A 
harmonizáció és dereguláció folytatása mellett az érdekviszonyok átrendezéséhez „tiszta” 
jogviszonyok kialakítása is elengedhetetlen – vélik a válaszadók.  

A válaszok alapján nem rajzolódik ki a változtatás egyetlen kívánatos iránya, de a 
válaszadók 75%-a a jelenlegi rendszert felváltaná a finanszírozási struktúra és az ellátást 
ellenőrző szervezetekkel, azaz fokozottabb kontrol, a betegút követés igénye 
egyértelműen megfogalmazódik. 

A társadalombiztosítási verseny bevezetésével a válaszadók 38%-a értett egyet. Nagyobb 
volt a konszenzus a biztosítási elvet erősebben érvényesítő egészségügyi rendszer 
bevezetése mellett, hiszen a járulékfizetést nem teljesítőknek járó alapcsomag (68%), 
valamint a kiegészítő biztosítások (63%) bevezetésére voksoltak. A megkérdezettek a 
forráshiány enyhítésére egyszerre alkalmaznának forrásbővítést (jövedéki adó, ingatlanok 
hasznosítása) és keresletszűkítést (alapcsomag, vizitdíj), míg a járulékok emelését, az 
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adóból történő finanszírozást és PPP konstrukciók alkalmazását kevésbé tartják 
kívánatosnak. 

A válaszokból kiolvasható az intézmények a jelenleginél önállóbb gazdálkodásának igénye 
az amortizáció, fejlesztés finanszírozási díjba építésével és a kasszák átjárhatóságának 
megteremtésével. Az összes válaszadó 71%-a látja szükségesnek az ellátási szerkezet 
megváltoztatását, az ápolás, megelőzés, rehabilitáció szolgáltatásainak fejlesztését, 
bővítését. Emellett bizonyítékokon alapuló finanszírozási rendszert igényelnének, 
költségfigyeléssel együtt alkalmazott kódkarbantartással, költség-hatékonysági 
és -hatásossági elemzések eredményeinek hasznosításával.  

Nagy a konszenzus (96%) abban, hogy a minőségbiztosítás erősítése nélkülözhetetlen az 
egészségügyi rendszer korszerűsítéséhez. Ennek egyik lényeges eleme – a válaszadók 
csaknem kétharmada szerint – a független minősítési, szakmai ellenőrzési rendszer. 

A reform által megoldandó problémák között a negyedik leggyakoribbként említett 
szakemberhiány megoldásához egyik eszközként az egészségtudományok oktatásának 
átalakítását tartja szükségesnek a válaszolók 95%-a. A fiatalok pályára csábításához és a 
szakemberek pályán tartásához elengedhetetlen, hogy az egészségügy vonzó életpályát 
kínáljon, azaz anyagi és társadalmi elismerést, megfelelő és biztonságos 
munkafeltételeket, a rugalmas munkarendet, önálló és kreatív munkavégzés esélyét 
valamint kihívást jelentő továbbképzési lehetőségeket. 

A válaszolók 97%-a úgy véli, hogy a korszerű és költség-hatékony egészségügy nem 
képzelhető el a kutatás és a fejlesztés feltételeinek javítása nélkül. Több mint kétharmaduk 
fontosnak tartja a szellemi potenciál gazdasági (71%) illetve a döntéshozatalban (69%) 
történő hasznosítását. Ehhez a reform során fejleszteni kell a kutatások intézményi 
feltételeit, javítani az egyetemi és az akadémiai intézmények valamint az ipar közötti 
átjárhatóságot.  

Átfogó, közvetve más szakterületeket is érintő, az egészségügyi rendszer minden elemére 
kiterjedő reform stratégiára van szükség a magyar lakosság kirívóan rossz egészségének 
javításához. A szakmai koncepciók vitákon keresztül történő kiérlelése, az érintettek minél 
szélesebb bevonása a reform tervezésébe biztosítja a tervek magas színvonalát és a 
végrehajtás sikerességét. 
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IV. BEVEZETŐ 

Különleges időszak ez a 2006-os nyár a magyar egészségügy számára: úgy tűnik most 
valóban reformok előtt áll. A reformokat „forradalmi helyzet” kényszeríti ki, hiszen a kritikus 
gazdasági helyzet és a hatalmon lévő politikai erők elszántsága miatt már nem lehet az 
egészségügyet a „régi módon” működtetni, és az alacsony hatékonyság, a kedvezőtlen 
működési feltételek miatt a szektor szereplői sem akarják a „régi módon” dolgukat végezni. 

A reformok sikerességének egyik sarokköve az érintettek minél teljesebb bevonása, a 
tervezéstől a végrehajtásig. Mivel a választási programban felvázolt reformok tervezése az 
új kormány megalakulásától gyakorlatilag megkezdődött, célszerűnek látszott az 
egészségügyi szektor szereplőinek véleményét már július elején a tárcának bemutatni. 
Minél korábban sikerül ugyanis az érintettek felmérés útján összegyűjtött álláspontját a 
döntéshozókkal megismertetni, annál nagyobb az esély arra, hogy a reformok 
tervezésekor, végrehajtásakor azokat figyelembe veszik. 

A május elején létrejött TÁRKI – Egészség Tudásközpont munkatársai fentiek miatt a 
felmérést gyorsan és az érintettek minél teljesebb körben történő bevonásával kívánták 
végrehajtani. E kettős kívánalom kielégítésére az e-mailen lebonyolított elektronikus 
felmérés tűnt megfelelőnek. 

IV.1. CÉLKITŰZÉSEK 

Az elektronikus felmérés során a szektor szereplőinek véleményét két kérdéskörben 
kértük ki: (1) melyek a reform által orvosolandó legfontosabb problémák, és (2) melyek 
azok a lépések, amelyek a problémák megoldásához elvezethetnek. Az egészségügy 
átalakítása során megoldandó legfontosabb problémák tulajdonképpen a reform céljainak 
feleltethetők meg, a problémák megoldását eredményező lépések pedig a célok 
elérésének javasolt eszközei lehetnek. 

A felmérés eredményeinek bemutatása előtt nemcsak a felmérés módszertanáról 
szükséges szót ejteni, hanem előtte egy kis elméleti kitérőt is érdemes tenni. Ahhoz 
ugyanis, hogy a válaszokat megfelelően tudjuk értékelni, célszerű megvizsgálni, mit tehet 
a lakosok egészségéért a megreformálandó egészségügy, és hogy mi is valójában az 
egészségügyi rendszer. 

IV.2. MENNYIRE BEFOLYÁSOLJA AZ EGÉSZSÉGÜGY A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGET? 

A lakosság egészségi állapotát alapvetően három tényező-csoport határozza meg: (1) a 
lakosok egészségmagatartása, (2) a környezet, és (3) az egészségügyi ellátás színvonala. 
Az első két csoport főként a betegségek kialakulásáért, a harmadik pedig inkább a 
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betegségek gyógyításáért „felel”.1 A három egészséget meghatározó tényező-csoportot az 
1. ábrán tűntettük fel. 

1. ábra: A lakosság egészségét meghatározó tényezők csoportjai 

 

A piros keret jelzi, hogy az egészségügyi ellátás közvetlenül a betegek gyógyításával járul 
hozzá a lakosság egészségének javításához, a piros „*” pedig azokat a területeket jelöli, 
melyeken az egészségügy közvetve játszik szerepet. Így például az egészségügy ad 
oktatási alapanyagot az egészségneveléshez, amely elősegítheti az egészséges életmód 
széleskörű elterjedését, vagy szakembert képez az egészséges környezet kialakításához.  

Mindezek alapján nem kétséges, az egészség ügye nemcsak az egészségügy ügye! A 
lakosság egészsége csak kis részben javítható az egészségügyi ellátás színvonalának 
emelésével, hiszen a betegségek megelőzésében más szakterületeknek is döntő szerepük 
van főként az egészséges életmód előmozdításával és az egészséges környezet 
biztosításával (The World Bank 1993; Wilkinson 1996; May 1996; Marmot, Wilkinson 
1999). 

IV.3. MIT ÉRTSÜNK EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREN? 

Mint látható, az egészségügy az ellátórendszeren keresztül, a betegségek gyógyításával 
közvetlenül, míg más szakterületek befolyásolásával közvetve képes javítani a lakosság 
egészségét. Ilyen összetett feladatot csakis összetett rendszer képes ellátni. Az 

                                                           
1 Az ellátás során természetesen nemcsak a betegekkel foglalkoznak, hanem a megelőzés érdekében az 

egészségesekkel is, lásd pl. szűrés 
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egészségügyi feladatokat minden országban az egészségügyi rendszerek látják el. Az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az egészségügyi rendszer 
fogalma magába foglalja mindazon szereplők, szervezetek, intézmények valamint az 
általuk felhasznált erőforrások összességét, amelyek elsődleges feladata az egészség 
javítása.2 A rendszer négy fő funkciója a forrásteremtés, a forrás-allokáció, a szolgáltatás-
nyújtás, és a „sáfárkodás”, azaz a rábízott anyagi, humán és tudományos-technikai 
erőforrásoknak a lakosság egészségének javítására történő legjobb felhasználása.  

Az egészségügyi rendszer fogalmának a reform szempontjából pontosabb 
meghatározásához mi William C. Hsiao professzor megközelítését használjuk. (Hsiao 
2003) Ő az egészségügyi rendszer működtetésének három társadalmi célját és ezen célok 
két dimenzióját azonosítja. (2. ábra) 

2. ábra: Az egészségügyi rendszer működtetésének társadalmi céljai 

 
Forrás: Hsiao 2003 nyomán 

A szerző meghatározása szerint mindazok a tényezők (egyének, szervezetek) és a köztük 
fennálló kapcsolatok, amelyek e célok eléréséhez vezetnek, az egészségügyi rendszer 
alkotói, alkotóelemei. A szakpolitikai vezetés szempontjából a rendszer azon elemei 
fontosak, amelyek segítségével a rendszer eredményessége javítható. Ennek alapján a 
WHO meghatározás első két elemét (erőforrások, finanszírozás) megtartva a szolgáltatás-
szervezést, a szabályozást valamint a „meggyőzést” azonosítja a célok elérésének 
eszközeként. (3. ábra) 

                                                           
2 Forrás: http://www.who.int/healthsystems/en/ (2006.07.22.) 
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3. ábra: Az egészségügyi rendszer céljainak elérését szolgáló eszközök 

 
Forrás: Hsiao 2003 nyomán 

Mint az ábrán látható, az egészségpolitika jól ismert fogalmai, mint az egyenlő hozzáférés, 
a szolgáltatások minősége, illetve hatékonysága közbenső célként jelenhetnek meg. E 
közbenső célok, természetesen egyben eszközök is: rajtuk keresztül érhetők el az 
egészségügyi rendszer működtetésének társadalmi céljai. A közbenső célok vagy 
eredmények elérésének sikerességét a szerint kell megítélni, hogy milyen mértékben 
járulnak hozzá a végcélok eléréséhez. 

Bővebb magyarázatot érdemel az eszközök között szereplő „meggyőzés” fogalma. Az 
egészséges életmód elterjesztése, mint azt meggyőző bizonyítékok sora igazolja, a 
leginkább költség-hatékony mód a lakosság egészségének javítására. Ezért a politikának 
– különösen forrás-hiányos időszakban – elsőrangú érdeke ezt a lehetőséget kiaknázni. 
Erre szolgál a „meggyőzés”, amely az egyén hiedelmeinek, elvárásainak, 
preferenciájának, és ezen keresztül életmódjának befolyásolására szolgál főként oktatás, 
információ átadás és hirdetés útján. Itt nem csupán az egészségnevelés tantárgyának 
bevezetése, vagy dohányzásellenes kampányok jöhetnek számításba, hanem a 
véleményformáló személyek (mint pl. média sztárok, orvosok, tanárok, ismert közéleti 
szereplők) meggyőzése, felkészítése mások „helyes irányba” történő befolyásolására. 

A fentiek alapján hangsúlyozni kell, hogy amikor az egészségügyi rendszer reformja 
napirendre kerül, a társadalom céljait szem előtt tartva a rendszer átfogó átalakítását kell 
végrehajtani. Csakis az átfogó reform eredményezhet egységnyi ráfordítással elérhető 
legnagyobb egészségnyereséget, az ilyen reform ígéri a lakosság egészségének 
legnagyobb mértékű javítását. 
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V. A KUTATÁS 

V.1. A FELMÉRÉS MÓDSZERTANA 

A. A kérdőív 

A felmérés céljára egy rövid, önkitöltős, zárt, többnyire többszörös választást kínáló 
kérdésekből álló, számítógéppel is kitölthető kérdőívet szerkesztettünk. (Lásd az 1. 
Mellékletet) 

A kérdések három témakörbe tartoztak: a kérdőív „A” része a reform által megoldandó 
problémákra, vagyis a reform lehetséges céljaira vonatkozó egyetlen kérdést tartalmazott. 
A „B” részben, 8 kérdéssel, a célokhoz vezető, lehetséges reform-lépésekre, azaz az 
eszközökre kérdeztünk rá. A kérdőív „C” része a válaszadókra vonatkozó szakmai 
információkat gyűjtötte a szerint, hogy a kitöltő testületi vagy egyéni álláspontot képviselt.  

A zárt kérdések mellett lehetőség volt 350 betűhelynyi szabad szöveges megjegyzést, 
javaslatot is fűzni az adott kérdéshez. 

B. A kérdezés módja és ideje 

A kérdőíveket elektronikus levelezés útján, egy felkéréshez csatolva küldtük ki. A 
számítógéppel kitöltött kérdőíveket a válaszadók e-mail útján, a kinyomtatott és tollal 
kitöltött kérdőíveket postán küldték vissza. A kérdőíveket 2006. június 1.-én küldtük ki, és a 
június 27-ig visszaérkezett válaszokat dolgoztuk fel. 

A felmérés anonim volt, azaz a visszaküldött kérdőíveket a feldolgozáshoz leválasztottuk 
az e-mailről, illetve a postán küldötteket a borítékról. Az értékelésre használt adatbázis a 
kérdőív „C” kérdéseire adott válaszokon kívül nem tartalmazott semmilyen, a válaszadó 
azonosítására alkalmas adatot.  

C. A megkérdezettek köre 

A felmérés mintakerete (a vonatkoztatási populáció) az egészségügyi rendszer szereplői. 
A minta, az e-mail címlista összeállítását az Egészségügyi Minisztériummal kapcsolatban 
álló mintegy 350 szervezettel kezdtük, majd a felmérés részvevőinek javaslatai alapján a 
lista tovább bővült. A végleges címlista (lásd a 2. Mellékletet) tartalmazta a szakmai 
kollégiumokat, kamarákat, egyéb szakmai, tudományos és érdekvédelmi szervezeteket, 
egészségügyi oktatási intézményeket, betegszervezeteket, valamint egészségügyi 
gazdasági szereplőket. 
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D. A válaszolók 

Összesen 208 kitöltött kérdőív érkezett vissza, 350 felkért válaszadóval számolva a 
becsült válaszarány 59%. A határidőig beérkezett és feldolgozott kérdőívek száma 191. 

A kérdőív „C” kérdéseire adott válaszok alapján 81 (42%) szervezet testületi és 110 
válaszoló (58%) egyéni véleményt küldött vissza.  

Az egyéni válaszolók közel fele orvosi, negyede egyéb egészségügyi végzettségű. Több 
mint kétharmada (71%) a gyógyítás-megelőzés területén dolgozik, ötödét pedig gazdasági 
tevékenységet végző szervezet foglalkoztatja. Az egyéni válaszolók 56%-a vezető 
beosztásban dolgozik, harmada középvezetőként. 

A testületi vélemények 42%-a egészségügyi szakmai szervezetből illetve országos 
intézetből érkezett. Civil szervezetek küldték a testületi válaszok harmadát. A testületi 
válaszok közel 9%-a gyógyító-megelőző, 6%-a oktatási intézményből származik, és 
mindössze egyetlen gazdasági vállalkozás küldött „hivatalos” véleményt. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a szektor valamennyi jelentős szereplője képviselve 
volt a megvalósult mintában, egy részük közvetlenül, azaz válaszolóként, más részük 
pedig közvetve, valamilyen ernyőszervezet által képviselve. 

V.2. EREDMÉNYEK 

A. Megoldandó problémák 

Az utóbbi időben a magyar egészségügyi reformról szóló párbeszédben szinte kizárólag 
az egészségügyi ellátórendszer problémái, annak finanszírozási/strukturális és minőségi 
kérdései, az ezekkel kapcsolatos megoldási eszközök domináltak. Úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy a reformelképzelések az egészségügyi ellátórendszer 
finanszírozásának és struktúrájának átalakítását, az ellátás minőségének javítását jelölik 
meg elsődleges célként. Ez olvasható ki az Egészségügyi Minisztérium által most 
társadalmi vitára bocsátott Zöld könyvből is. (MEH 2006) Jóval kevesebb szó esett 
azonban a lakosság köztudottan rossz egészségi állapotáért felelős egyéb tényezőkről, 
mint egészséges életmód elterjesztését elősegítő, valamint az egészséges környezet 
kialakítását biztosító intézkedések szükségességéről.  

A kérdőív „A” részében feltett kérdés azt próbálta felmérni, hogy a szektor szereplőinek 
véleménye szerint melyek a reform által megoldandó legfontosabb problémák, azaz milyen 
lehetséges célokat tűzzön ki a reform. 
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4. ábra: A. Ön melyik probléma megoldását ajánlaná elsősorban a reformokról 
döntő egészségpolitikusoknak?  

 

A kérdésre adott válaszok értékelését egy összesített mutató, a „fontossági pont” 
segítségével végeztük. A mutató az egyes problématerületek megjelölésének gyakoriságát 
a fontossági sorrend értékével súlyozta.  

A válaszadók szerint a reformnak összetett célrendszere van, amelynek elérése átfogó 
változtatásokat igényel. Legfontosabbnak a finanszírozási-tulajdonosi-szolgáltatói struktúra 
összehangolt átalakítását tartják a válaszadók a rendszer megfelelő működési feltételeinek 
biztosításához. Ez azt jelenti, hogy többet is kell költeni az egészségügyre, és a forrásokat 
hatékonyabban kell felhasználni. A későbbiekben láthatjuk, hogy a megfelelő működési 
feltételek eléréséhez számos más területen is változás szükséges, így például megfelelő 
mennyiségű és minőségű humán erőforrás, megfelelő irányítás, kutatás és információ a 
döntéshozatal támogatásához. A finanszírozás, struktúra, szabályozás, irányítás, képzés 
és kutatás hogyanjáról kapott eredményeket az elvárt változtatások fejezet ismerteti 
részletesen.  

A válaszadók szerint a reform lehetséges céljai között szerepel a lakosság egészségének, 
életmódjának javítása, és az ezekre hatással lévő, más, nem egészségügyi szektorok 
szerepvállalása is. (4. ábra) Alapüzenetként fogalmazódik meg tehát az egészség 
társadalmi értékké történő emelésének fontossága, így a hatékonyabb megelőzés és az 
egészségközpontú kormányzás szerepe is. „Az egészséges életre nevelés az állam 
feladata. Lenne. Az egészség manapság nem érték!!!.”- vallja az egyik válaszadó. A 
megelőzés hangsúlyát erősíteni érdemes, mert ahogy bizonyítékok sora igazolja, hosszú 
távon olcsóbb és humánusabb is (Oers 2002). Mivel a lakosság egészségéért nem 
kizárólag az egészségügyi ellátás felel, ezért a reform céljai között fontos, hogy az 
egészség értékké tétele más szakpolitikákban is megjelenjen. Ez lehetővé teszi az 
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egészségi állapot javítását az egészséget meghatározó tényezőkön keresztül, beleértve a 
társadalmi- és fizikai környezet minőségét, az életfeltételek jobbítását is.  

Számos országban a döntés-előkészítési folyamat gyakori eleme az egészséghatás 
vizsgálat.3 Az egészséget meghatározó tényezőkre hangsúlyt fektető egészségközpontú 
kormányzás az Európai Unió jelenlegi Népegészségügyi Akcióprogramjának, valamint az 
új egészségről szóló programtervezetnek is egyik alapelve. (EP és EC 2003; EP és EC 
2006) 

Egyre több tanulmány jelenik meg arról a szemléletváltásról is, miszerint az egészséget, 
így az egészségügyet, a gazdasági fejlődés, a versenyképesség egyik fontos 
hajtóerejeként érdemes tekinteni (McKee et al. 2005). Ezt a szemléletváltást tükrözi az is, 
hogy az EU strukturális indikátorai közé tavaly bekerült egy egészségindikátor is. 
„Alapvető az is, hogy a döntéshozók az egészségügyet olyan ágazatnak tartják, amely 
csak elszívja a közpénzt és nem pedig az ország versenyképességébe történő 
befektetésnek.”- vallja az egyik válaszadó.  

B. Elvárt változtatások 

B.1. Az egészségügyi rendszer hatékonyságát gátló érdekviszonyok átalakítása 
nélkül hiábavaló minden reformlépés. 

Ma már közismert tény: a magyarok rövidebb ideig élnek és életük során rosszabb 
egészségre számíthatnak, mint az az ország gazdasági-társadalmi szintjén elvárható 
lenne. Az 5. ábra jól mutatja, hogy a Magyarországon megtermelt illetve elköltött forintok 
átszámítva rövidebb életet eredményeznek, mint Szlovákiában, Lengyelországban, 
Csehországban, vagy akár Mexikóban.  Hozzánk hasonló alacsony „hatékonysággal” csak 
Törökországban és az USA-ban költenek egészségre (azaz hasonlóan távol vannak a 
regressziós görbétől). 

                                                           
3 Forrás: London Health Observatory www.lho.org.uk 
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5. ábra: Születéskor várható élettartam valamint az egy főre jutó GDP és 
egészségügyi kiadás az OECD országaiban, 2003 

 
Forrás: OECD 2005 

Mértékadó összehasonlításokból kiderül, hogy a magyar ellátórendszer jóval az elvárt 
szint alatt teljesít. Így például 28 OECD ország közül az utolsó helyezett az ellátás 
minőségével szorosan összefüggő halálozásban (Esmail, Walker 2005). Hasonlóan 
rosszul teljesít ellátórendszerünk a betegségek gyógyítási sikerességében is: egy most 
megjelent európai uniós összehasonlításban, a 25 tagországból egyedüliként hét 
sikerességi mutatóból 5-ször kapott „1”-est a háromfokozatú skálán; (Health Consumer 
Powerhouse 2006). 

A részletekbe menő kutatások rávilágítottak, hogy egyrészt jelentősen emelhető lenne az 
ellátás eredményessége (pl. számos haláleset elkerülhető lenne), másrészt nem igazodik 
a szükségletekhez sem az egészségügyi rendszer intézményi szerkezete, sem pedig az 
anyagi források allokációja. (Thomson et al. 2004, Goglio 2005)  

Mivel a magyar egészségügyi rendszer hatékonyságának (azaz az adott költségvetési 
ráfordítás mellett elért eredményesség) javítása csakis a rendszer strukturális átalakítása 
esetén képzelhető el, érdemesnek látszott megkérdezni a szektor szereplőit, hogy ehhez 
milyen kulcsterületeken szükséges feltétlenül változtatni. (6. ábra) 
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6. ábra: B.1. Az egészségügyi rendszer hatékonyságát gátló érdekviszonyok 
átalakítása nélkül hiábavaló minden reformlépés. 

 

Nem meglepő, hogy nagy (96%-os) volt az egyetértés abban, hogy a strukturális 
változtatásokhoz meg kell változtatni a szereplők érdekviszonyait. Az viszont nem volt 
előre látható, hogy a szakmai irányítás támogatása, a stratégiai tervezés területén jelentős 
változtatásokat tart szükségesnek a válaszolók közel háromnegyede. Ugyancsak 
figyelemre méltóan magas (64%-os) közmegegyezést találtunk abban a tekintetben, hogy 
más ágazatok egészséghez való viszonyának javítása nélkül nem lehet előrelépni. Igen 
sokan vélték úgy, hogy a struktúraváltáshoz meg kell változtatni a tulajdonosi viszonyokat 
(45%) illetve az ellátási kötelezettségek rendszerét (34%). A válaszolók közel fele (44%) 
volt meggyőződve arról, hogy a hatékonyság nem javítható az irányítási-felügyeleti 
rendszer komoly megerősítése nélkül. 

A rendkívül összetett egészségügyi rendszer átalakításához, „finom hangolásához” 
nélkülözhetetlen a jelen helyzet, azaz a szükségletek, a humán és anyagi erőforrások, az 
ellátási kapacitások, a nemzetközi trendek, a lehetséges változtatások alternatíváinak 
megbízható ismerete. Ilyen tudás nélkül nem lehet megfelelő döntést hozni, ezért 
javasolták a szakemberek az Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Koncepció (EFK) kiemelt 
fejlesztési területként „A szakmai irányítás támogatása és a tervezés megerősítésé”-t. 
(EüM 2005) Csakis egy rendszerszemléletű reform megvalósítása lehet sikeres, vélik a 
válaszadók: „Minden terület megérett a változtatásra, és ezek nem szekvenciális feltételek, 
csakis az azonnali és minden irányban történő, koncepcionális és következetes változtatás 
lehet eredményes!” „Átgondolt, egységes rendszer szemléletű stratégia szükséges: 
célkijelölés - eszközök - stratégia - végrehajtás ellenőrzés valamennyi eü. területen.” 

A megbízható szakismeret és -tudásra alapozott stratégiai tervezés teszi lehetővé a 
hosszú éveken át tartó reformfolyamat megfelelő levezénylését. Az ír egészségügyi reform 
például 4 éve kidolgozott – azóta többször is felülvizsgált – stratégia alapján folyik, 
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Magyarországon egyelőre még csak a koncepciónál, az EFK-nál illetve a most megjelent, 
Zöld könyv címmel megjelentetett vitairatnál tartunk! 

Nemcsak a nemzetközi tapasztalatok, de a szektor szereplőinek véleménye is 
egybehangzó: a reformhoz készítendő stratégia készítésekor a finanszírozási problémák 
mellett figyelembe kell venni az egészséget meghatározó egyéb, egészségügyi és nem-
egészségügyi tényezőket is. 

B.2. A hatályos ágazati szabályozás több ponton akadályozza a reformokat.  

Az egészségügy társadalmi szintű hatékonyságának biztosításában az állami beavatkozás 
egyik fő eszköze a szabályozás. Ha minden létező tényezőt optimalizálunk, akkor sem 
kerülhetjük el azt a problémát, hogy a döntéshozó nyilvánvalóan nem lehet tökéletesen 
informált (Le Grand 1991). Természetesen a jogszabályok megalkotását megelőző 
egyeztetésben más szakemberek és egyéb érdekeltek is általában részt vesznek, 
azonban az „utolsó szó” kimondása – vagyis a normaszöveg megalkotása – jogászi 
feladat. Ahhoz, hogy a szabályozó jó eszközt alkothasson, vizsgálnia kell(ene), a szakmai 
munkának arra is ki kellene terjednie, hogy milyen hatások várhatók a szabályozás 
módosítását követően. Nem kevésbé fontos lenne az is, hogy utólagos hatásvizsgálattal 
ellenőrizze, előfeltevései helyesnek bizonyultak-e. E nélkül a szabályozás megfelelőségét 
illetően csak a „résztvevők természetadta készségeiben” bízhatunk (Kovácsy, Orbán 
2005).  

A magyar jogrend sajátossága, hogy a rendszerváltást követően a „jog alatti” normák – 
legalább is elvileg – elvesztették korábbi szerepüket és „törvényalkotási boom” köszöntött 
be. Ennek eredményeként sok részlet- illetve technikai szabály is törvényi szinten került 
szabályozásra. Ennek egyik következménye, hogy a szabályozás időnként kissé 
nehézkesen követi a szükségleteket, a másik pedig, hogy a szabályozás túl széles köre 
válik a parlamenti politikai ütközetek tárgyává. Különösen problematikusak e tekintetben – 
az egészségügyet is komolyan érintő – „kétharmados” törvények, amelyeknek a 
megváltoztatása a közelmúlt tapasztalatai alapján szinte reménytelen. Ezekre a 
problémákra utalt az egyik válaszadó, amikor megjegyezte: „Nagyobb önállóságot a 
kormánynak. Ne pártpolitikai érdekből tegyenek bármit.” 

A kérdőív vonatkozó kérdése némiképp önkényesen válogatott a lehetséges területek 
közül. Az egészségügy ágazati szabályozása rendkívül szerteágazó, legalább egy, de 
inkább több önálló felmérésre lenne szükség az érintettek véleményének kikérésére 
minden lényeges kérdést illetően. Részben a nemzetközileg is folyamatosan az 
érdeklődés középpontjában szereplő kérdéseket (felelősségi szabályok, betegjogok) 
választottuk, másrészt a rendszerváltoztatás óta folyamatosan a hazai napirenden 
szereplő, a szereplők mindegyikét érintő, de ennek ellenére többszöri „nekifutás” után is 
mindmáig gyakorlatilag megoldatlan problémákra (privatizáció, jogállás, stb.) igyekeztünk 
rákérdezni. Főként terjedelmi okokból maradtak ki olyan – szintén „érzékeny” – területek, 
mint a hálapénz kérdése, vagy a gyógyszerügyi szabályozás, stb. 
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A megkérdezettek 87%-a értett egyet azzal a megállapítással, hogy a hatályos ágazati 
szabályozás több ponton akadályozza a reformokat. (7. ábra) 

7. ábra: B.2. A hatályos ágazati szabályozás több ponton akadályozza a reformokat. 

 

A válaszadók háromnegyede értett egyet azzal, hogy szükség lenne a felelősségi 
szabályok átalakítására. A jogi irodalomban felelősségi szabályok alatt a polgári jogi, 
illetve büntető jogi felelősséget szokás érteni. A kérdéshez fűzött megjegyzésekből 
azonban úgy tűnik, a válaszadók egy része az ellátásért való felelősségre, más része 
pedig a felelősségbiztosítás problematikájára gondolt. Sajnos, a felmérés szűkös 
költségvetése nem tette lehetővé számunkra, hogy alkalmazhassuk az ilyen módszertani 
problémák kivédésére használatos módszereket (fókuszcsoport, stb.). Kétségtelen, hogy 
mind a három problémakör napirenden van a magyar egészségügyben, azt azonban nem 
tudjuk, vajon a felelősség különféle értelmezései milyen arányban oszlanak meg a 
válaszadók között. 

A válaszadók alig kevesebb, mint kétharmada egyet értett azzal, hogy az egészségügyben 
dolgozók jogállásával kapcsolatos jogi szabályozást módosítani kell. A jelen helyzet 
meglehetősen ellentmondásos – miközben a háziorvosok, házi gyermekorvosok és a 
fogorvosi alapellátásban dolgozók elsöprő többsége nem közalkalmazott, addig a 
járóbeteg szakellátásban és a fekvőbeteg ellátásban dolgozók java része az. Emellett – 
főleg egyes hiányszakmákban különösen, az ügyelet ellátása kapcsán minden szakmában 
– találkozhatunk az egészségügyi szolgáltató és az orvosi tevékenységet végző(k) közötti 
különféle szerződéses és vállalkozási konstrukciókkal is. A kérdés aktualitását éppen az 
adja, hogy ez utóbbi konstrukciókat részben színlelt szerződésnek minősítették. Egyre 
nagyobb számban működnek természetesen „magánorvosok” is. Ebben a sajátos 
„sokszínűségben” számos olyan ellentmondás rejlik, amelyeket a hatályos szabályozás 
sok esetben nem tud megfelelően kezelni. Ennek megfelelően az ellentmondások 
feloldását célzó kísérletek többször is napirendre kerültek a közelmúltban, de az átfogó 
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szabályozást célzó törvényjavaslatok rendre elvéreztek az egyeztetés különféle szintjein. 
Történt ez annak ellenére, hogy több szervezet is zászlajára tűzte a „független szakorvosi 
jogállás” kivívását. Az ebben az ügyben megszólaló orvosok, szervezetek álláspontját 
megismerve időnként az a benyomásunk támadhat, hogy a nyilatkozó egyszerre szeretné 
megtartani a közalkalmazotti jogállásból származó előnyöket – elsősorban a biztonságot – 
és megszabadulni annak kötöttségeitől, ugyanakkor élvezni szeretné a független 
jogállásból következő szabadság hozadékát is. Az egyszer talán megszülető 
szabályozásnak egyik legfontosabb feladata valamiféle kompromisszum megtalálása lesz.  

Az egyes orvosok jogállásához hasonlóan nagy változatosságot találunk a szolgáltatók 
körében is. Egy szolgáltató lehet állami-, önkormányzati- de magántulajdonban is. 
Utóbbiak lehetnek non-profit és for-profit működésűek, ettől részben függetlenül vagy 
részesülnek az „állami” egészségbiztosítástól finanszírozásban, vagy nem. Egyes 
szakmákban a magántulajdon jellemzőbb a többihez képest (diagnosztika, dialízis, 
plasztikai sebészet, stb.). A szolgáltatók helyzete is sok szempontból ellentmondásos, 
szektorsemlegesnek semmiképpen nem mondható, esetenként akár önkényesnek is 
minősíthető különbségtétel tapasztalható működési feltételeiket, finanszírozásukat, stb. 
illetően. Az átláthatóságot, egyenlő feltételeket célzó „kórháztörvények” a „jogállási 
törvényekhez” hasonlóan szintén elvéreztek az egyeztetés során. A válaszadók alig 
kevesebb, mint fele úgy vélte, szükség lenne egy végre hatályba is lépő törvény 
megalkotására. Nyilvánvalóan ez a kérdés a többihez képest is másképpen érinti a 
különféle szereplőket. Részletesebb elemzést igényelne annak a kimutatása, miképpen 
vélekednek erről a kérdésről például a kórházigazgatók, vagy éppen a betegszervezetek. 

Privatizációs szabályok alkotásának, módosításának szükségességével már csak a 
válaszadók alig több, mint egyharmada értett egyet. Ez a válaszarány nem azt mutatja, 
hogy a válaszadók milyen arányban értenek egyet a privatizációval. Erre utalnak egyes 
megjegyzések is, hiszen többen említették, hogy privatizációra a jelenlegi szabályok is 
lehetőséget adnak. Valóban így van, hiszen például az önkormányzati törvény alapján az 
önkormányzatok saját költségvetési szerv útján, más gazdálkodó szervek támogatásával, 
szolgáltatások vásárlásával, illetve egyéb módon gondoskodhatnak egészségügyi ellátási 
kötelezettségük teljesítéséről.4 Az utóbb említett két megoldás akár privatizáció is lehet. 

A betegjogi szabályozás módosítását a válaszadók alig több mint egynegyede tartja 
szükségesnek. Ezzel együtt nem állítható, hogy a válaszadók tagadnák a betegjogok 
fontosságát, hiszen a minőségbiztosítással kapcsolatos kérdésnél a betegtájékoztatás, 
valamint a betegelégedettség kérdései előkelő „helyezést” kaptak. A fejlett országokban a 
„klasszikus” betegjogi problematika mellett egyre inkább előtérbe kerülnek az állam 
népegészségügyi kötelezettségei és az egyéni szabadságjogok közötti konfliktusok. Erre a 
problémakörre az „új” járványok – elsősorban az AIDS – valamint a (bio)terrorizmus 
terjedése irányította a figyelmet. A megoldást célzó szabályozás bonyolultságát az okozza, 
hogy összetett alkotmányossági, etikai és szociális kérdésekre kell figyelemmel lenni 
(Gostin 2002). Ezeket a külföldi jogalkotási folyamatokat nem csak azért érdemes 

                                                           
4 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 81. § 
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figyelemmel kísérni, mert hasonló problémák már nálunk is felmerültek – utalunk például a 
kötelező védőoltásokkal kapcsolatos jogvitákra.  

Az adatvédelmi szabályozás módosítását mindössze a válaszadók egynegyede tartaná 
fontosnak. Ez meglepően alacsony arány, tekintettel arra, hogy a hatályos szabályozást a 
terület szakértői túlzottan szigorúnak tartják még az Európai Unió átlagához képest is (Jóri 
2003). A jelenlegi szabályok a szakértők szerint már ma is nagyon megnehezítik, a 
tervezett uniós szabályozási változtatások bevezetése esetén pedig akár el is lehetetlenítik 
az EU-ba irányuló népegészségügyi információk átadását, mivel a magyar adatvédelmi 
szabályok egyes esetekben az uniós szabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésétől is „megvédik” a hazai személyes adatokat. Ezzel együtt természetesen 
elképzelhető, hogy a válaszadók egyetértenek a hazai szabályozás kiemelt 
szigorúságával. Ennek ellentmondó válaszadói megjegyzés szerint „az adatvédelem úgy 
tűnik, hogy fontosabb a gyógyításnál és az ezt szolgáltató, illetve kiegészítő egyéb 
egészségügyi tevékenységnél.” Felvethetők azonban a jogismeret – és ebből következően 
– a jogkövetés hiányosságai is. Ezt a felvetést alátámasztani látszik az is, hogy a többi 
kérdésnél nem tapasztalt módon többen megjegyezték, hogy nem ismerik (kellően) a jogi 
szabályozás területét ahhoz, hogy válaszoljanak a kérdésre.  

B.3. Egészségügyi forrásképzési struktúra 

Az egészségügyi rendszerek makroszintű finanszírozási forrásainak megteremtésére 
számos különböző megoldás létezik. A forrásképzési folyamat alapvetően három elemből 
áll:(Gottret 2006)  

1. A forrás-gyűjtés eszközei 
2. A források – és a kockázatok – csoportosítása, (pooling) 
3. A szolgáltatás-vásárló szervezet(ek)  

A pénz áramlása az egyes fenti elemek között allokációs mechanizmusok függvénye, 
melyek újraosztják a rendelkezésre álló forrásokat. (8. ábra)5 

                                                           
5 A B3 jelű kérdés a forrás-képzés harmadik elemére vonatkozott, míg a következő kérdés néhány pontja az 

első elem tartalmára vonatkozik. 
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8. ábra: A forrásképzési folyamat 

 
Forrás: szerző, Kutzin 2001 alapján 

A hatályos jogszabályok szerint Magyarországon kötelező járulékfizetésen alapuló, 
szolidáris társadalombiztosítási rendszer működik egyetlen állami biztosítóval (Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár). Az OEP teljes, országos bevétele áll szemben az összes 
kiadással, tehát a rendszerben – a társadalombiztosítás által fedezett szolgáltatások 
tekintetében – nincsenek különálló kockázatközösségek. (A nemzeti kockázatközösség 
elve alól a jelenleg 2 millió főt ellátó Irányított Betegellátási Rendszer, és az abban 
résztvevő szolgáltatók és igénybevevők sem kivételek. A különbség az, hogy az országos 
pool-ból a szolgáltatásvásárló felé történő allokáció itt fejkvóta szerint történik, melyet egy 
ún. ellátás-szervező használ fel a saját szabályai szerint. A MÁV, BM, HM által 
működtetett különálló egészségügyi szolgáltatások munkáltatói juttatásként foghatók fel, 
de finanszírozási módjuk nem tér el más szolgáltatókétól.) A finanszírozás felosztó-kirovó, 
és nem tőkefedezeti típusú, azaz az aktuális munkavállalók, munkaadók és vállalkozók 
járulék- és adóbefizetése fedezi minden közfinanszírozott igénybevevő ellátását. Ebben a 
rendszerben megtörténhet, és a magyar egészségbiztosításban meg is történik, hogy a 
járulékbevételek nem fedezik a kiadásokat 6 , ezért a magyar állam – mint végső 
garanciavállaló – a hiányt a központi költségvetésből kipótolja. 2006-tól kezdődően a 
költségvetési törvényben meghatározott mértékben a költségvetés a nem biztosított 
jogosultak (nyugdíjasok, 18 év alattiak, szociális juttatásokban részesülők, stb.)7 részére 
                                                           

6 2004-ben 1112 milliárd foritnyi járulékbevétel állt szemben 1578,5 milliárd forintnyi teljes E. Alap kiadással 
7 Az „1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről” 5. és 16. §-a alapján az egészségügy természetbeni ellátásait jogszerűen a 
„biztosítottak” valamint a „nem biztosított jogosultak” vehetik igénybe. A törvény alapján biztosítottak például 

2006.08.01.  21 /46  



EGÉSZSÉGÜGYI REFORM ELEKTRONIKUS FELMÉRÉS KUTATÁSI JELENTÉS 

megfizeti az elvi járulékot. A szabályozás ilyen irányú változása a biztosítási rendszer azon 
logikáját érvényesíti, mely szerint minden biztosított mögött valamilyen járulékfizetés kell, 
hogy álljon. Ennek megfelelően a befizetés előre „elrendeltsége” a tervezett hiányt 
csökkenti ugyan, de valódi többletforrást nem biztosít az egészségügyi rendszernek, 
hiszen csak az eddig is meglévő hiánypótlás egy részének normatívvá tételéről van szó. A 
fentieknek megfelelően az OECD módszertana szerint Magyarországon 2003-ban a 
források 60%-a a társadalombiztosításból (OECD átlag8 38%), 12%-a a költségvetésből 
(35%), 25%-a közvetlen kifizetésből 9  (19%), 1%-a magánbiztosításból (9%) és 3%-a 
egyéb magánforrásból (3%) származott.10 (lásd még 10. ábra) 

A válaszok alapján nem rajzolódik ki a változtatás egyetlen kívánatos iránya, de tekintve, 
hogy a válaszadók 75%-a a jelenlegi rendszert felváltaná a finanszírozási struktúra és az 
ellátás megfigyelésében, értékelésben jobban érdekelt, vagy azokat alacsonyabb szintről 
ellenőrző szervezetekkel, a fokozottabb ellátási kontrol, a betegút követés igénye 
egyértelműen kirajzolódik. (9. ábra.) 

9. ábra: B.3. Meg kell változtatni az egészségügyi forrásképzés jelenlegi 
struktúráját. 

 

Mint az egyik válaszoló írja: „Meg kell őrizni az állami tulajdonú, nemzeti 
kockázatközösségen alapuló biztosítást, az OEP-et valódi biztosítóvá kell alakítani.” Tehát, 
még akik a jelenlegi rendszer megtartását tartják is kívánatosnak, azok is megerősítenék 

                                                                                                                                                                
a munkavállalók, hivatásos katonák és a rendvédelmi szervek hivatásos tagjai, álláskeresési támogatásban 
részesülők, egyéni és társas vállalkozók, egyházi szolgálatot teljesítők. A – teljesség igénye nélkül – nem 
biztosított jogosultnak minősülnek: táppénzben, TGYÁS-ben, nyugdíjban, GYES-ben, rendszeres szociális 
segélyben részesülők, valamint a hallgatók és a kiskorúak 

8 22 ország súlyozatlan átlaga 
9 Out-of-pocket payment 
10 Forrás: OECD Health Data 2005, okt. 5. 
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az OEP tudatos vásárlói szerepét. Egy jól működő „harmadik szereplő”, azaz a 
szolgáltatás-vásárló kikényszerítheti a most nem betartott szabályok, korlátok (pl.: 
beutalási rend, ellátási protokollok) érvényesítését, részben kiküszöbölve például az orvos-
beteg viszonyban jelen lévő információs aszimmetria és a defenzív orvoslás torzító 
hatásait, mivel érdekeltsége sok esetben nem egyezik a szolgáltatók, illetve az 
igénybevevők érdekeltségével. A biztosítói verseny megítélése már nem ilyen egyértelmű, 
hiszen ezt a választ adóknak csak 38%-a tartaná jó megoldásnak. 11  Több-biztosítós 
rendszer kialakításánál – akár versenyző, akár nem – kulcsfontosságú annak eldöntése, 
hogy for-profit, non-profit vagy esetleg állami irányítású szervezetek alakuljanak meg, 
illetve, hogy a vásárlók és a szolgáltatók szervezetileg elkülönüljenek-e (purchaser-
provider split). Az előbbi kérdésre adandó válasz korántsem egyértelmű, hiszen mint látni 
fogjuk, a nemzetközi tapasztalatok sem mutatnak egyértelmű irányba. Utóbbi kérdés 
esetében könnyebb dolgunk van, mert a nemzetközi rendszerek az elmúlt évtizedben jól 
azonosíthatóan a két funkció szétválasztása felé indultak el.  

Figyelembe véve, hogy a B4 kérdésnél a válaszadók mindössze 14%-a jelölte meg 
kívánatos forrásnak a magánbiztosítási prémiumot – tehát biztosítónkénti 
kockázatközösségek kialakítását –, míg szolgáltatás-vásárlónak összességében 56% 
szeretne magántulajdonú biztosítót, logikusan feltételezhető, hogy az országosan, vagy 
területileg beszedett forrásokat valamilyen allokációs mechanizmus útján juttatnák el a 
biztosítókhoz (pl.: fejkvóta), megőrizve így a nemzeti szintű kockázatközösséget. Az 
allokációs mechanizmus pontos formája későbbi kutatások témája lehet. 

Egészségügyi forrás-képzés szempontjából a nemzeti rendszerek, így a nemzetközi 
tapasztalatok is sokszínűek, a szakirodalomból nem olvasható ki egyetlen „üdvös” 
megoldás. Általánosságban elmondható, hogy nincsenek „tiszta” rendszerek, azaz ahol 
magánbiztosítás dominál, ott is van állami biztosítás (főleg a szegények, nyugdíjasok 
ellátásának biztosítására), és ahol az állami biztosítás dominál, ott is van valamilyen fajta 
magánbiztosítás (lásd később). 

Az OECD országainak átlagában12 a teljes egészségügyi kiadás forrása 72%-ban állami, 
28%-ban magán, utóbbiból 7% a magánbiztosítás teljes kiadáshoz mért aránya, amely  
0% és 37% között szóródik az egyes országokban. (10. ábra.) 

                                                           
11 Az országos és a területi alapon versenyző magánbiztosítókra leadott szavazatok száma az összes 

válaszadó százalékában. 
12 26 tagállam súlyozatlan átlaga 
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10. ábra: Az egészségügyi kiadások forrásszerkezete 

 
Forrás: OECD Health Data 2005, október 5. 

A – non-profit vagy for-profit – magánbiztosítás szerepe országonként változó: az OECD 5 
országában13 meghatározott, számottevő létszámú csoportoknak elsődleges, helyettesítő 
biztosítás (substitutive), 9 országban14 a kötelező biztosítást „duplikálja” (duplicate), 13-
ban az önrészt fedező biztosítás (complementary), 27-ben pedig kiegészítő biztosítás 
(supplementary) szerepét tölti be.15 (Colombo 2004, Grosse-Tebbe 2004) Területileg vagy 
foglalkozáscsoportonként elkülönülő állami biztosítók, ellátás-szervezők – a teljesség 
igénye nélkül – Franciaországban, Ausztriában, Finnországban, Spanyolországban, 
Portugáliában, Svédországban, Olaszországban, Dániában, Norvégiában és Írországban 
találhatóak. Ezen szervezetek hatásköre országonként eltérő: néhol az ellátás teljes 
spektrumáért, a tervezésért, a szolgáltatás-vásárlásért és -nyújtásért is ők felelnek, más 
országokban pedig csak ezek egy meghatározott részéért, és/vagy csak az ellátás 
bizonyos szintjéért, szintjeiért felelősek. Az országos, vagy regionális szinten beszedett 
források újraelosztása Ausztrián és Írországon kívül minden fenti ország esetében 
különböző változók szerint korrigált fejkvóta alapján történik (Mossalios 2002). 

A magánbiztosítás hatásaival kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok is vegyesek. A 
következtetések tartalma nagymértékben függ az adott ország szabályozási környezetétől, 
a magánbiztosítók piaci súlyától és az egészségügyi rendszerben betöltött szerepüktől. A 
magánbiztosítás pártolói elsősorban annak versenyélénkítő, választékbővítő hatását 

                                                           
13 Egyesült Államok, Hollandia, Németország, Belgium, Svájc 
14 Ausztrália, Írország, Egyesült Királyság,, Spanyolország, Finnország, Görögország, Olaszország, Új-

Zéland, Portugália 
15 Helyettesítő: A kötelező, állami biztosításból kizártak számára nyújtott teljes körű biztosítás 

Duplikáló: Alternatív, teljes körű biztosítás az állami mellett, hozzáférést nyújt a magánszolgáltatókhoz 
Önrészt fedező: Az állami biztosítás által részben fedezett ellátások díjának biztosítása 
Kiegészítő: Az állami csomagban nem szereplő ellátások, kockázatok biztosítása, gyorsabb hozzáférés, 
nagyobb szolgáltatói választék 
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emelik ki, mely a minőség-javulás irányába is hat. A magánbiztosítási piac kiszélesítése 
kétségtelenül minden esetben bővülő kínálattal, jobb hozzáféréssel jár, persze csak 
annak, aki meg is tudja fizetni. Szintén általános tapasztalat, hogy a nagyobb 
magánbiztosítási piac magasabb, teljes egészségügyi kiadási összeget eredményez. Ez 
utóbbi úgy is értelmezhető, hogy a magánbiztosítás kínálatot, és így piacot teremt az 
egészségügyi rendszer egy olyan típusú keresletének, mely a kötelező állami rendszer 
számára jellegénél fogva nem elérhető. Ezen pozitívnak tekinthető hatások mellett, a 
magánbiztosításokkal kapcsolatban számos kérdés is felmerül. Szolgáltatásaik 
nyújtásakor a profit-motívum miatt értelemszerűen nem érvényesítik a méltányosság elvét, 
melynek negatív hatásai szabályozással csökkenthetők, de költséges adminisztrációval 
járnak. Etikai problémákat is okoz, ha egyes csoportok jobb és/vagy gyorsabb 
szolgáltatást kapnak, pusztán, mert több pénzük van. A tapasztalatok alapján 
megkérdőjelezhető a magánbiztosítói verseny minőség-javító és hatékonyság-növelő 
hatása is. Ennek kimenetele függ az ellátó szolgáltatók piaci erejétől, a biztosítókhoz való 
viszonyától. Ezen felül a biztosítók között jellemzően költségverseny alakult ki és nem 
minőségi vagy hatékonysági verseny. A kedvezőtlen hatások kiküszöbölésére számos 
eszköz áll rendelkezésre (ellenőrzés, fejkvóta alapú forrásallokáció, egységes ellátási-
csomagok, lefölözés tiltása, nyilvánosság, stb.), de a problémák teljes körű, megnyugtató 
megoldása eddig még sehol sem sikerült. (Colombo 2004; Gottret 2006) 

B.4. Az egészségügy rendelkezésére álló források 

Magyarországon 1990 és 2004 között a biztosítottak (járulékfizetők) átlagos száma 5100 
ezer főről 3879 ezer főre csökkent, miközben a népességszám 10 374 ezerről 10 177 
ezerre változott. (11. ábra) 

11. ábra: A teljes népesség megoszlása biztosítási jogviszony szempontjából 

 
Forrás: OEP, 2005; KSH 
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Az egészségbiztosítás ellátásait jelenleg gyakorlatilag az egész magyar népesség igénybe 
veheti, hiszen van TAJ kártyája. Ezzel tulajdonképpen összhangban a hatályos 
szabályozás szerint a TAJ kártya hatósági igazolvány nem pedig biztosítási jogviszonyt 
megtestesítő kötvény. A népességen belül 300-500 ezer főre tehető azoknak a létszáma, 
akik a törvény16 szerint nem jogszerűen veszik igénybe az ellátásokat. A befizetések és a 
jogosultság összekapcsolásának hiányában fellépő fenti potyautas-magatartás mellett a 
forráshiánynak demográfiai és munkaerő-piaci okai is vannak: az elöregedő népesség 
mellett a nemzetközi összehasonlításban alacsony magyarországi aktivitási ráta 
(Magyarország: 61%, EU25: 69%) okoz jelentős problémát, hiszen mindkettő az aktív – a 
munkaerőpiacon megjelenő – népesség potenciális létszámát csökkenti.  

Amellett, hogy a teljes népesség igénybe veszi az ellátásokat, a másik jelentős problémát 
– főleg a technológiai fejlődés miatt – a szolgáltatási csomag (benefit basket) 
körülhatárolatlansága okozza. Ez sok esetben csak gyakorlati körülhatárolatlanság, azaz a 
szolgáltatók nem alkalmazzák a jogszabályi korlátozásokat, nem használják ki az azokban 
meglévő lehetőségeket. (Ennek oka lehet, hogy a szabad kapacitással rendelkező ellátó, 
nem akarja elijeszteni a potenciális igénybevevőt.) A jelenlegi szabályozási környezet 
számos tekintetben körülhatárolja a mit, hogyan és mennyiért kérdésekre adható 
válaszokat (a kinek kérdés problematikáját az előzőekben tárgyaltuk), de széttagoltsága, 
bonyolultsága, helyenkénti homályossága vezethet a már említett nem kielégítő mértékű, 
esetleges alkalmazáshoz. (ESKI 2005).17 A jogosultságokat meghatározó döntéshozatali 
mechanizmus, szokásokon alapul, nincs meghatározott menete, nem rendszeres. Kivételt 
jelent ez alól a Kódkarbantartó Bizottság működése, amely a szakellátási finanszírozási 
kódlista felülvizsgálatát, módosítását végzi. (Gaál 2005) 

Magyarországon jelenleg kétféle magánbiztosítási forma érhető el. Az egyik az üzleti 
biztosítók által kínált, pénzbeli szolgáltatásokat nyújtó egészségbiztosítás, a másik pedig a 
non-profit egészségpénztárak által kínált, természetbeni ellátásokat nyújtó 
öngondoskodási forma. A teljes körű jogosultság, a nem kielégítő körülhatároltság és a 
hálapénz következtében is a kiegészítő magánbiztosítások piaca nem túl fejlett, de a 
potenciális piac így is 300-350 milliárd forintra becsülhető, ám ennek csak töredékét 
használják ki. (Rékassy 2006) 

A válaszadók egyértelműen a biztosítási elvet erősebben érvényesítő egészségügyi 
rendszer mellett tették le a voksukat a járulékfizetést nem teljesítőknek járó alapcsomag 
(68%) 18 , valamint a kiegészítő biztosítások (63%) magas szavazati aránya alapján.  
(12. ábra) Ezen két elem bevezetése, fejlesztése szükségessé teszi a biztosítási alapon, 
járulékfizetés mellett járó szolgáltatási csomag kialakítását is. Magyarországon a 
kiegészítő biztosítások szempontjából elsősorban a közfinanszírozott kényelmi 
szolgáltatások (szoba komfortja, étkeztetés minősége, vizesblokk, stb.) 
meghatározatlansága okoz problémát. Az adófinanszírozás alacsony szavazat-száma 

                                                           
16 1997. évi LXXX. tv. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről; lásd még a 25. számú lábjegyzetet  
17 97. évi CLIV. , 97. évi 83. tv, HBCs besorolási kézikönyv, OENO szabálykönyv, minimumrendelet, 284 kr, , 

irányelvek; 46/1997. NM. rendelet 
18 Most és a továbbiakban is az összes válaszadó százalékában. 
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(13%) szintén a „biztosítási jogviszony” támogatottságát mutatja, de az adófinanszírozás 
elutasítása más szempontból is figyelemreméltó. Az elöregedő társadalmak, a növekvő 
függőségi ráták, azaz az arányosan egyre kevesebb foglalkoztatott miatt 
finanszírozhatósági szempontból egyre inkább megkérdőjeleződik a munkajövedelmeken 
alapuló járulékfinanszírozott társadalombiztosítási rendszerek létjogosultsága.  

A válaszadók mindössze 5%-a szavazott a járulékok emelésére, azaz ezt a lépést, talán 
makrogazdasági, versenyképességi megfontolásokból, talán saját pénztárcájuk 
védelmében, nem tartják szükségesnek. További értelmezési lehetőséget ad az egyik 
megjegyzés: „Nem a forráshiány a döntő, mert az már 1725. évben is volt. Mindig annyiból 
kell gazdálkodni, amennyi van. De a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan kell 
elosztani, felhasználni és abból csak az kaphat, aki ahhoz hozzájárult”. 

12. ábra: B.4. Az egészségügy rendelkezésére álló források makrogazdasági és 
intézményi szinten nem elegendőek, ezért változtatásra van szükség. 

 

A fentieken kívül a megkérdezettek a forráshiány enyhítésére egyszerre alkalmaznának 
forrásbővítést és keresletszűkítést. A forrásbővítés eszköze lenne a jövedéki adó 
bevételek átcsoportosítása az egészségügybe (58%), valamint az ingatlanok hasznosítása 
(30%), míg keresletszűkítő hatása lenne az alapcsomag meghatározásának és 
alkalmazásának. A vizitdíj, co-payment bevezetése (35%) elvileg mind a keresletszűkítő, 
mind a forrásbővítő hatást kiváltja, de elsősorban a keresletszűkítésre szokták 
alkalmazni. 19  Magyarországon a közvetlen lakossági kifizetések aránya már így is 
meghaladja az OECD átlagát, így jelentős összegű vizitdíj bevezetése, azaz érdemi 
forrásbővítés elérése ebből az eszközből kockázatosnak tűnik. A jövedéki adó bevételek 
                                                           

19 E mögött az az elvi megfontolás van, hogy a térítésmentes egészségügyi ellátás következtében az 
igénybevevők határköltsége nulla, azaz a fogyasztásukat semmi sem korlátozza. A vizitdíj bevezetése ezen 
változtat. Ez a megfontolás persze konfliktusba kerülhet a kínálat-vezérelt kereslet, egészségügyre szintén 
jellemző, elvével. 

2006.08.01.  27 /46  



EGÉSZSÉGÜGYI REFORM ELEKTRONIKUS FELMÉRÉS KUTATÁSI JELENTÉS 

becsatornázása lehetséges, de a jelenlegi költségvetési helyzetet figyelembe véve félő, 
hogy ez – a jogosultak után járó normatív költségvetési hozzájáruláshoz hasonlóan – az 
eddig is megvalósuló hiánypótlást tenné hivatalossá, valódi többletforrást nem jelentene. 

A PPP konstrukciók tulajdonképpeni elutasítása (17%) nem meglepő, hiszen az ezt már 
alkalmazó nyugat-európai országokban most jelennek meg a beruházások első tanulságait 
levonó elemzések, melyek konklúziója többnyire kedvezőtlen: az egészségügyi ellátások 
komplexitása, az elérendő célok mérésének problematikussága rendkívüli módon 
megnehezítik a PPP szerződések a köz számára előnyös megkötését. 

Nemzetközi tapasztalatok alapján a szolgáltatási csomag meghatározása történhet a 
törvényi és a szerződési szint közötti bármely szinten. Természetesen az esetek 
többségében minél magasabb a szabályozási szint, annál általánosabban határozza meg 
a szolgáltatásokat, de a meghatározás konkrétsága nagy változatosságot mutat mind az 
egyes országok, mind országokon belül az egyes ellátási szintek, funkciók között. (Busse 
et al. 2005)  

Az ellátások igénybevételének korlátozása, keretek közé terelése alapvetően három 
dimenzió mentén lehetséges: 1) Népesség lefedettsége (kinek?) 2) Szolgáltatások 
lefedettsége (mit?) 3) Költségek lefedettsége (mennyiért?). (13. ábra) 

13. ábra: Az ellátási csomag meghatározásának három dimenziója 

 
Forrás: Busse et al. 2005 

A népesség lefedettségének korlátozása – vagy éppen az általános korlátozás feloldása – 
életkor (gyerek-idős), jövedelmi helyzet (gazdag-szegény), egészségi állapot (súlyos-nem 
súlyos), társadalombiztosítási jogviszony (van-nincs), egészségmagatartás (dohányzó-
nem dohányzó), lakóhely, stb. dimenziók, illetve azok egyes meghatározott értékei szerint 
lehetséges. A finanszírozott szolgáltatási kör lehatárolása a beutalási rend, a kezelni 
kívánt káresemények, a vállalt kockázati okok, az egymást kizáró szolgáltatások, a 
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használható technológiák, stb. meghatározásával történhet. (ESKI 2005) Szinte egyik 
országban sem tartalmazza a finanszírozott csomag a kozmetikai beavatkozásokat, az 
alternatív gyógyászatot, az ellátáshoz nem kapcsolódó igazolások kiadását (pl.: 
alkalmassági), valamint a vény nélkül kapható gyógyszereket. Szintén jellemző, hogy a 
fogyatékkal élők, a gyerekek, az idősek, a krónikus betegek olyan szolgáltatási körre is 
térítésmentesen, vagy alacsony térítés mellett jogosultak, mely az átlag számára csak 
teljes térítéssel érhető el. Ugyancsak bővül a fedezett szolgáltatások köre, ha a 
beavatkozás normális esetben nem finanszírozott, de az igény „orvosilag igazolt” (pl.: 
baleset utáni plasztikai sebészet). (Busse et al. 2005)  

Az OECD vizsgált 27 tagországából hétben nem vezettek be semmilyen co-paymentet (a 
gyógyszer-hozzájárulást nem számítva). (Esmail 2005) A co-payment, mint finanszírozási 
forrás, gazdaságilag és társadalmilag regresszív és csökkenti a méltányosságot, hacsak a 
szabályozás nem tartalmaz valamilyen szociális szempontú kivételt. A regresszivitás oka, 
hogy a gyakran betegeskedők sokszor, tehát többet fizetnek, ráadásul a beteg emberek 
átlagosan szegényebbek, alacsonyabb iskolázottságúak, mint az egészségesek. Ebből 
következően az alsó társadalmi rétegeket terheljük abszolút értékben jobban, azon felül 
ugyanolyan abszolút terhelés is nagyobb relatív kiadást eredményez a kisebb 
jövedelműeknél. Bár az ingyenesség illúzióját csökkenti a co-payment bevezetése, így a 
korlátlan igénybevételt visszafogja, de indokolt ellátást is meggátolhat. Mindemellett – az 
esetek többségében korlátozott mértékű – plusz forrást jelent az egészségügynek, amely 
szabályozott, átlátható körülmények mellett a szolgáltatónál maradhat. A co-payment 
bevezetése ezen kívül teret nyithat a „complementary” jellegű biztosításoknak 20 , 
amennyiben azt engedélyezik. Az így kialakult biztosítási fedezet viszont a leggyakoribb 
célt, a keresletszabályozó, -csökkentő hatást gyengíti, vagy akár semlegesíti. (Esmail 
2005; Wagstaff et al. 1999) 

B.5. Az egészségügy finanszírozása és a minőség, hatékonyság kapcsolata 

Egészségügyi rendszerünk erőteljesen kórházközpontú. Míg az EU15-ben 1000 lakosra 
átlagosan 4 aktív fekvőbeteg ágy jut, az újonnan csatlakozott tíz országban pedig 5,2 ágy, 
addig Magyarországon 6 ágy.  Becslések szerint a fekvőbeteg ellátásban kezelt betegek 
20%-a ellátható lenne a járóbeteg ellátásban, további 20-30% pedig idős és otthonápolási 
formákban. (ETKP 2006) A hazai prevenció prioritásai nem világosak, a programok 
áttekinthetetlenek és nem ellenőrzöttek, a felelősség túl sok szervezet között oszlik meg. 
Az erre a célra rendelkezésre álló források elégtelenek és koordinálatlanok. (Matejka 
2006) 

A magyar egészségügy finanszírozási rendszere alapvetően kétcsatornás. E szerint a 
működési költségeket az OEP, míg a tőkeköltségeket a szolgáltató tulajdonosa (állam, 
önkormányzat, alapítvány, egyház, profitorientált magánvállalkozás) fizeti. Tekintettel arra, 
hogy a leginkább beruházás-igényes egészségügyi szakellátó intézmények jelentős része 

                                                           
20 Franciaország jellemző példa 
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állami, vagy önkormányzati tulajdonban van21, és ezen tulajdonosok pénzügyi helyzete az 
elmúlt 15 évben kedvezőtlenül alakult, az egészségügyi intézmények állóeszköz-
állománya jelentősen leromlott. (ETKP 2006) Az állam cél- és címzett támogatások 
formájában pályázati alapon finanszíroz beruházási költségeket, de ezek összege messze 
elmarad a szükségestől. Az aránytalanságot jól érzékelteti, hogy a – relatíve 
eszközigényes – egészségügy beruházási kiadásai a 2000-2004 évek átlagában a 
nemzetgazdasági beruházások alig több mint 1%-át tették ki22, szemben az egészségügy 
folyó kiadásainak 7%-os23 GDP arányos részesedésével. A tőkeköltségek, de elsősorban 
az amortizáció kimaradása a finanszírozási díjakból a beruházási döntések közgazdasági 
megalapozottságát gyengíti, azokat esetlegessé, a város vagy megye jövedelmi 
helyzetétől függővé teszi, valamint megnehezíti a magántőke megjelenését a 
szakellátásban. Ebből következően a fekvőbeteg szakellátás finanszírozási összegének 
96%-a, míg a járóbeteg szakellátás finanszírozási összegének 89%-a állami, vagy 
önkormányzati tulajdonú intézményhez került 2004-ben. Kivételt jelent a diagnosztika, 
illetve a művesekezelés, ahol a kedvezőbb finanszírozás összegek kiharcolása lehetővé 
tette a magántőke tartós jelenlétét az ellátásban. (OEP 2005. 116. old. 32. ábra) 

Hivatalos, rendszeres technológiaértékelést Magyarországon az ESKI Technológia-
értékelő irodája végez a nemzetközi szakirodalom áttekintésével, többnyire 
gyógyszerekre. Ez alól kivételt jelentett a gammakéssel, a PET-tel, az onkoterápiás 
gyakorlattal, valamint a coronaria stentekkel kapcsolatban megjelentetett elemzések.24 

14. ábra: B.5. Az egészségügy makroszintű és intézményen belüli finanszírozási 
technikája, megoszlása, mértéke nem szolgálja a minőséget és a hatékonyságot. 

 

                                                           
21 A fekvőbeteg intézmények 75%-a, a járóbeteg intézmények 62%-a. (OEP, 2005. 115.old 31. ábra) 
22 Forrás: KSH 2005 
23 2000-2003 átlaga 
24 Forrás: www.eski.hu 
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A válaszokból kiolvasható az intézmények a jelenleginél önállóbb gazdálkodásának 
igénye, hiszen mind az amortizáció, fejlesztés beépítése a finanszírozásba (84%), mind a 
kasszák átjárhatósága (46%) ebbe az irányba mutat. (14. ábra) Elképzelhető, persze, 
hogy a válaszadók a változásokban csak a szélesebb körű manőverezési lehetőséget 
látták, az ezzel járó fokozott – gazdálkodási és ellátási – felelősséget nem. Szükségesnek 
tartják ezen felül az ellátási szerkezet megváltoztatását (71%), az aktív fekvőbeteg ellátás 
relatív súlyának csökkenését. Egy erre vonatkozó megjegyzés szerint „Tekintettel az 
ország egészségügyi helyzetére nagyon fontos lenne végre a megelőzésre is fordítanunk, 
mert ugyan első látásra költséges, de hosszútávon megtérülő ’beruházást’ jelent.” Ezzel 
párosulna egy bizonyítékokon alapuló, rugalmas finanszírozási rendszer rendszeres, 
költségfigyeléssel együtt alkalmazott kódkarbantartással (57%), valamint a költség-
hatékonysági és -hatásossági elemzések eredményeinek hasznosításával (63%). A 
gyakran problémaként emlegetett tárgyi ÁFA-mentesség meglepően kevés, mindössze 
23%-nyi, szavazatot kapott. Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy az 
önkormányzati, állami tulajdonosi háttér következtében érvényesülő puha költségvetési 
korlát megengedi a gyógyítási szempontok, és persze fizetős szolgáltatások esetén a piac-
megőrzés első helyre rangsorolását, azaz az ellátás minél olcsóbbá tételét. Hasonló 
módon a közgazdasági racionalitás és az orvoslás konfliktusa miatt kaphatott alacsony 
szavazat-mennyiséget (16%) az outsourcing is. Ahogy az egyik megjegyzésben olvasható: 
„A kiszervezést ma már a szakirodalom sem tartja mindig jónak. Egy műtét nem lehet 
költséghatékony. De egy egymilliárdos költségvetésű intézményben évi 10-20 milliót 
elszórni vagy megtakarítani az életeket menthet.” Szinte egyáltalán nem választották a 
finanszírozási technikák megváltoztatását (9%), ami jelenthet elégedettséget a mostani 
helyzettel, de persze a tanácstalanság, a reform-ötletek hiánya is magyarázatot adhat az 
eredményre.  

A technológia-értékelés az egymásnak sok esetben ellentmondó egészségpolitikai célok 
átlátható feloldására, a döntési folyamatok tudományos alapokra helyezésére – és így az 
ad-hoc döntések megszűntetésére – szolgál, praktikusan pedig az ellátási csomag 
karbantartásának technikai hátterét, eszközét is jelentheti. Manapság elsősorban a 
finanszírozási szükséglet határok közé szorításának egyik alapvető eszköze. A 
technológia-értékelés multidiszciplináris tudomány, foglalkozik az eszközök, a 
beavatkozási módok és az ellátórendszer szerkezetének egészségi állapotra, 
társadalomra, gazdaságra, struktúrára kifejtett hatásaival is. Egységes metodológiát 
alkalmaz a hatásosság, a hatékonyság és a minőség mérésére, amivel az alkalmazókat 
képessé teszi az ellátás és az egész ellátórendszer egészének egységes szemléletű 
monitorozására, teljesítményértékelésére. Jelen pillanatban 22 országban 45 technológia-
értékelő szervezet működik. 25  Ebből 5-5 működik Angliában és Kanadában és 6 
Spanyolországban. A szervezetek hatásköre, intézményesítettsége, finanszírozása igen 
változó. Vannak intézményi, regionális és országos ajánlási hatáskörrel rendelkező 
szervezetek, melyek lehetnek állami, alapítványi vagy magántulajdonúak. (Velasco-
Garrido 2005) Elemzéseik eredményét 15 országban használják rendszeresen és 
hivatalosan az egészségpolitikai döntéshozatalban (Franciaország, Spanyolország, Dánia, 

                                                           
25 www.inahta.org 
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Finnország, Németország, Hollandia, Norvégia, Svédország, Egyesült Államok, Kanada, 
Chile, Új Zéland, Ausztrália, Anglia, Skócia).26 

Az egészségügy finanszírozási technikái, a figyelembe vett költségelemek országonként 
különböznek, de megfogalmazható néhány közös elem, bár „best practice” sem elméleti 
sem gyakorlati szinten nem alakult ki. Általános tanácsként megfogalmazható, hogy a 
költségek becslése, megállapítása a mikro-szintű adatokból (bottom-up megközelítés) jobb 
eredménnyel jár, mint a makro-szintű költség-meghatározás (top-down megközelítés). A 
finanszírozás díja az alábbi input-elemek költségét foglalhatja magába: 

• Humánerőforrás 
• Orvosi eszközök, forgóeszközök, gyógyszerek, diagnosztika 
• Egyéb felszerelés (bútorok, hardware, software) 
• Ingatlan (épületek, föld) 
• Elhelyezés 
• Adminisztráció 

A fenti felsorolás részét is képező, az ellátáshoz kötődő indirekt költségeket, általában a 
használt terület vagy az ún. tevékenység-alapú-árazás módszere27 alapján építik be a 
finanszírozási díjakba, bár számos más módszer is létezik.28 Ez különösen lényeges a 
kórházi ellátások esetében, ahol az indirekt költségek akár teljes költség 40%-ára is 
rúghatnak. Ilyen indirekt költségelem lehet az amortizáció, épület és gép-műszer 
fenntartás, a menedzsmentköltségek, stb. A tőkeköltségek (amortizáció, kamatköltségek) 
becsléséhez szükséges tudni a felhasznált eszköz(ök) értékét, használati idejét, valamint 
szükséges egy átlagos kapacitás kihasználtsági mutató is, amelyre az egységköltséget ki 
lehet számítani. (Mogyórosy 2005) Dániában például az általános kórházaknak fizetett 
DRG finanszírozás nem tartalmazza a tőkeköltségeket, míg a specializált, tercier ellátást 
nyújtó kórházak finanszírozási díja igen. Franciaországban a kórházi ellátásban mind az 
épületek, mind az orvosi műszerek amortizációja része a finanszírozási összegnek. 
Angliában a tőkeköltségek szintén a költség-kalkuláció részét képezik. Németországban a 
kórházak DRG alapú finanszírozása az állóeszközök amortizációs költségét igen, de az 
egyéb tőkeköltségeket nem tartalmazza, azt a kétcsatornás finanszírozás elvén az állam 
fizeti meg. Olaszország esetében a tőkeköltségeket ugyancsak nem tartalmazza a 
finanszírozás összege, ezek külön költségvetési soron találhatóak. Tekintve, hogy az így 
allokált fedezet elégtelen, ezért a szolgáltatók a működési költségvetésből kénytelenek 
kipótolni a hiányzó összegeket. Ezzel szemben az orvosi eszközök amortizációs költsége 
kötelező elemét képezi a finanszírozásnak. Hollandiában a tőkeköltségek nem tartoznak a 
fedezett költségek közé, de például a betegszállítás esetén az amortizációt és más 
tőkeköltségeket is fedez a kifizetés. 

                                                           
26 http://www.ncchta.org/Links/international.htm oldalon található honlapok valamint Velasco-Garrido, 2005 
27 Activity-based-costing 
28 Átalány alapú, alkalmazott alapú, bérköltség alapú, kibocsátás alapú, stb. 
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B.6. Minőségbiztosítás  

A hazai egészségügyi szolgáltatók részére az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény (a továbbiakban: Eütv.) 1999. január 1.-i hatállyal kötelezővé tette minőségügyi 
rendszer kiépítését, működtetését és folyamatos fenntartását.29 A kötelezettség teljesítése 
elvileg működési feltétel. Magyarországon az egyéb ágazatokban a legszélesebb körben 
az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerek terjedtek el a leginkább, így kézenfekvő 
módon az egészségügyi szolgáltatók legtöbbje is ezt, illetve ennek egészségügyi 
interpretációit kezdte bevezetni. Az ágazati minisztérium időközben „soft lawnak” 
minősíthető dokumentumokat publikált a tárgyban. Ezek kezdetben általános kérdéseket 
taglaltak.30,31 Apró – akár minőségbiztosítási problémának is minősíthető – szépséghiba, 
hogy a 2. lábjegyzet szerinti Ajánlás előírja a saját, évenkénti frissítését, erre azonban 
tudomásunk szerint nem került sor, a 3. lábjegyzetben említett Irányelv érvényessége 
pedig – szintén saját rendelkezése alapján – 2005. december 31.-én lejárt. A minisztérium 
ezt követően speciális ellátási standardokat tett közzé.32 

Ezek a dokumentumok – ha nem is jogszabályi kötőerővel – iránymutatást adtak az Eü. tv-
be foglalt, minőségbiztosítási kötelezettség tartalmáról, ugyanakkor a szolgáltatókat 
részben el is bizonytalanították, hogy vajon az ISO, vagy a KES (stb.) kézikönyvek az 
irányadók a számukra. A tapasztatok azonban igazolták, hogy a standard alapú szakmai 
felülvizsgálatok nem alkalmazhatók önállóan, ezért ma általánosan elfogadott, hogy az 
egészségügyben integrált rendszerek kiépítése szükséges. Ennek során figyelemmel kell 
lenni az egészségügy, mint szolgáltatás speciális vonásaira is. Ezek – többek között – 
hogy a szolgáltatás potenciális igénybevevőjének tekintendő minden személy, aki egy 
adott pillanatban Magyarországon tartózkodik. Magas – és egyre növekszik – a 
„tényleges” igénybevevők aránya is. A minőségbiztosítás alanyai közé nem csak a 
betegek tartoznak, hanem azok az egészséges lakosok is, akik meg akarják őrizni, esetleg 
fejleszteni is akarják egészségüket. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során 
fokozottabban érvényesül, hogy ezek speciális körülményeket biztosító helyeken, illetve 
feltételek között, speciális szabályok szerint kidolgozott technológia szerint, meghatározott 
személyen végezhetők és gyakran nem megismételhetők. A szolgáltatást nyújtónak 
lényegesen nagyobb – szélsőséges, de nem ritka esetekben, pl. sürgős szükségben – 
akár kizárólagos a szerepe – és a felelőssége – abban, hogy meghatározza, kinek, mikor, 
milyen szolgáltatásra van „igénye”, vagy inkább szüksége (Hajnal 2004).  

Az EFK-ban ezt olvashatjuk: „Kiépül, és rendszeressé válik az egészségügyi technológia 
értékelés intézményrendszere és megoldódik a minőségbiztosítás kérdése. … Az 
egészségügyi szolgáltatók korszerű működési formákban üzemelnek, kötelezően 
                                                           

29 Eütv.119. – 124. § 
30 Ajánlás az ISO 9001:2000 szabvány alkalmazásához egészségügyi szolgáltató szervezetekben, 1.0. 

változat, ESzCsM, 2003. 
31 Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészségügyi szolgáltató 

szervezetek belső minőségügyi rendszeréről, azok követelményeiről. 
32 Kórházi Ellátási Standardok (KES) kézikönyve, 2.0. verzió, ESzCsM 2003. 

Járóbeteg Ellátási Standardok (JES) kézikönyve, 1.0. verzió, EüM 2005. 
Háziorvosi Ellátási Standardok (HES) kézikönyve, 1.0. verzió, EüM 2005. 
Védőnői Ellátási Standardok (VES) kézikönyve, 1.0. verzió, EüM 2005. 
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alkalmazzák a minőségbiztosítás és fejlesztés elveit és rendszeres minősítésen esnek 
át.”33 

Az EFK tehát több olyan jövőben elérendő célt tűz ki, amelyeket a hatályos jogszabályok – 
és a „soft law” – már évek óta követelményként tartalmaznak… Ugyanakkor a Zöld Könyv 
legfeljebb közvetve foglalkozik a minőségbiztosítással – maga a fogalom a 
dokumentumban elő sem fordul. 

A felmérésben a válaszadók több, mint 96%-a értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy „a 
minőségbiztosítás általános elterjedése az egészségügyi szolgáltatások minősége 
javításának, a hatékonyság növelésének és a költséghatékonyság javításának fontos 
eszköze.” ( ) 15. ábra

15. ábra: B.6. A minőségbiztosítás általános elterjedése az egészségügyi 
szolgáltatások minősége javításának, a hatékonyság növelésének és a 
költséghatékonyság javításának fontos eszköze. 

 

A töredéket képviselő ellenvélemények viszont markánsak: „A minőségbiztosítás az 
egészségügyben jelenleg egy erőltetett valami, ami sok mindent tükröz, de az nem a 
minőség. Véleményem szerint tudomány annak, aki nem tudja, mi a tudomány. Akik 
végzik, azok csak azért végzik, mert rájuk erőltették” – olvashatjuk például az egyik 
megjegyzésben. 

A válaszadók valamivel több, mint 70%-a tartja szükségesnek szakmai protokollok 
bevezetését.34 Ez némiképp meglepő is lehet, mert számos alkalommal úgy tűnhet, hogy 
                                                           

33 Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Koncepció (EFK) Szakmai és társadalmi egyeztetésre jóváhagyott változat 
2005. Augusztus 31. Egészségügyi Minisztérium, 2005 

34 A protokoll definíciója a KES szerint: A helyi gyakorlatot leíró, azaz az aktuálisan végzett meghatározott 
egészségügyi ellátás, kezelés, beavatkozás, beteg menedzsment elvégzéséhez szükséges események és 
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az orvosok konkrét esetekben a gyógyítás szabadságára, szakmai kompetenciájuk 
megsértésére, stb. hivatkozva igyekeznek ellenállni az ilyen korlátozásnak. A magas 
egyetértési arányt több tényező magyarázhatja. Felvethető, hogy a válaszadók nagy 
többsége vezető beosztású és talán azt várja, hogy a szakmai protokollok elterjedése 
csökkenti a közvetlen szakmai vezetési terheket. Az is felmerül, hogy ha a szakmai 
szabályokat – a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően – olyan eljárás során alakítanák ki, 
amelyben minden érintett érdemben részt vehet(ne), akkor az ellenállás sokkal kisebb 
lehetne, mert az érintettek többé-kevésbé sajátjuknak érez(het)nék a szabályokat. Egyre 
gyakrabban hallani az ellátás minőségét féltő, illetve az ellátó felelősségének 
parttalanságára utaló megnyilatkozásokat. Az is elképzelhető tehát, hogy a válaszadók – 
egyébként nem is alaptalanul – az ellátás minőségét, illetve a szolgáltatást nyújtókat védő 
eszközt is láthatnak a protokollokban. Az ellátási protokolloknak nyilvánvalóan ki kell állnia 
a nemzetközi összehasonlítás próbáját is, egy nyilvánosságra hozott protokollban 
meglehetősen kínos lenne az európai standardoktól messze elmaradó színvonalú ellátást 
előírni. Ugyanakkor a protokoll némi védelmet adhat az Eütv.-be foglalt – és a bírónak 
meglehetősen tág értelmezési keretet biztosító – felelősségi szabállyal kapcsolatban is. 
Ahhoz képest, hogy hol ér véget „az ellátásában részt vevőktől elvárható gondosság”35, 
talán objektívebb keretet ad a felelősség megállapítása során, hogy a szolgáltatást nyújtó 
betartotta-e a protokollt, vagy sem. Végül az is felmerül, hogy a válaszadók talán bíznak 
abban, hogy aki á-t mond, annak b-t is kell mondania – vagyis az európai szinten 
elfogadható protokollok mellé a megfelelő finanszírozást is oda kell tenni. Erre utalhat a 
minőséghez kötött finanszírozás mellett lándzsát törők több mint 60%-os aránya. A 
szakminisztérium honlapján számos szakmai irányelvet, protokollt, illetve módszertani 
levelet találunk. Apró(?) – szintén akár szabályalkotási minőségbiztosítási problémának 
tartható – hiba, hogy ezek közül jó néhány jogszabályba ütköző szakmai szabályt 
tartalmaz, leginkább a gyógyszerrendelés vonatkozásában.  

A válaszadók csaknem kétharmada szerint szükség lenne a minősítési, szakmai 
ellenőrzési rendszer átalakítása olyan irányban, hogy az magas színvonalú és független 
legyen. A magas színvonal különösebb értelmezést nem igényel. A függetlenség 
értelmezésében az egyik válaszadó megjegyzése rendkívül lényegre törő és érzékletes: 
„Ne ellenőrizzen olyan személy egy osztályt, aki maga is hasonló osztályt vezet egy másik, 
esetleg konkurens intézményben.” A jelenlegi szakfelügyeleti rendszer ennek a 
kézenfekvő függetlenségi kritériumnak nyilvánvalóan nem felel meg. 

A válaszadók több mint 60%-a támogatja, hogy a finanszírozás erősebben kötődjön a 
minőséghez. Ez csak akkor valósítható meg, ha elterjed a megfelelően objektív 
technológiaértékelés, illetve az ezen alapuló protokollok, irányelvek, stb. A tervek szerint 
kialakítandó finanszírozási protokollok alapjául szolgálhatnak egy ilyen finanszírozásnak. A 
finanszírozási protokollok azonban csak a szakmai eljárási protokollokon alapulhatnak, így 
az ezekkel kapcsolatos – például a fent említett jogalkalmazási – problémákat előbb ki kell 
küszöbölni.  

                                                                                                                                                                
tevékenységek rendszerezett listája, a módszertani levelek és szakmai irányelvek ajánlásainak 
figyelembevételével. 

35 Eütv. 77. §. (3) bekezdés 
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A válaszadók alig fele támogatná a szolgáltatók minőségi paramétereinek nyilvánosságra 
hozatalát. Az egyik megjegyzés szerint: „A minőségi indikátorok nyilvánosságra hozatala 
beláthatatlan következményekkel járhat a betegek számára – pl. nem veszik fel a súlyos 
eseteket. Másrészről a módszertan nem annyira fejlett, hogy minden szolgáltatási területet 
le tudjon objektív módon fedni.” A második mondat valósnak tűnő aggodalmat tükröz – 
valóban nem lenne szerencsés nem kellően megbízható értékelés alapján nyilvánosságra 
hozni a minőségi paramétereket. Természetesen e tekintetben is elengedhetetlen (lenne), 
hogy az ellenőrzés kellően független is legyen. Az első mondat szintén gyakran 
hangoztatott aggodalmakat tükröz – bár némiképp vitatható összefüggésben. 
Mindenesetre az nem vitatható, hogy egy nem kellően átgondolt rendszer módot nyújthat a 
szolgáltatóknak és/vagy a finanszírozónak, biztosító(k)nak arra, hogy „kimazsolázza” a 
számára „kifizetődő” betegeket és/vagy szolgáltatásokat. Ez természetesen elsősorban 
nem minőségbiztosítási kérdés – de mégis jól példázza azt, hogy az egészségügy 
komplex rendszerébe nem lehet elemenként „belenyúlni”, mindenképpen 
rendszerszemléletű, az összefüggéseket előre jelezni és kezelni képes intervenciókra van 
szükség. 

Némileg meglepő, hogy a kockázatértékelést a válaszadók alig 45%-a sorolta a jelentős 
kérdések közé. Azért meglepő ez a relatíve alacsony említési arány, mert a közbeszédben 
gyakori téma mind a szolgáltatók alulfinanszírozottsága, pénzügyi helyzetének labilitása, 
mind pedig – részben előbbivel oki összefüggésben – a kártérítési perek szaporodása, 
összegének emelkedése. A vonatkozó irodalom – és az Ajánlás is – az egészségügyben 
jelentkező kockázatok körébe sorolja többek között a szolgáltató gazdasági kockázatát, a 
jogi következményeket és a pénzügyi kárt. Valószínűleg a negatív választ adók nem 
sorolták ezeket a kérdéseket a minőségbiztosítás körébe. 

Az „egyedi igénybevevőt” közvetlenül érintő problémák közül a válaszadók valamivel több 
mint fele értékelte jelentősnek a betegtájékoztatás, illetve a betegelégedettség mérésének 
kérdéseit. Ugyanakkor éppen egyharmaduk említette a fogyasztóvédelem erősítésének 
szükségességét. Ez nyilvánvaló ellentmondást hordoz, hiszen például érdemi 
fogyasztóvédelem aligha képzelhető el betegtájékoztatás nélkül. A fogyasztóvédelem 
relatíve alacsony „értéke” önmagában is figyelemre méltó. A terület jelentőségére utal 
például az a tény, hogy az Európai Unió Bizottságának Főigazgatóságai között a 
népegészségügynek közös főigazgatósága van a fogyasztóvédelemmel és az ellátási 
standardok is kiemelt szerepet tulajdonítanak a fogyasztóvédelmi kérdéseknek. Vélhetően 
az alacsony érdeklődés oka, hogy a válaszadók talán nem pontosan tudják, mi minden 
tartozik a fogyasztóvédelem körébe.  

B.7. A korszerű ismeretek és a hatékony működtetéshez szükséges készségek 
hiánya megköveteli az egészségtudományok oktatásának jelentős átalakítását. 

Az egészségügy világszerte felismert egyik legnagyobb problémája a humánerőforrás-
krízis. Nem véletlen, hogy az Egészségügyi Világszervezet 2006. évi Egészségjelentését 
kizárólag ennek a témának szentelte.(WHO 2006) Felkészült, motivált és megfelelően 
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támogatott egészségügyi dolgozóban mindenütt a világon hiány van. Nem a szükséges 
számban, nem a szükséges képzettséggel és nem a szükséges helyen – foglalhatnánk 
össze röviden a jelenlegi krízis lényegét. (16. ábra)  

16. ábra Az egészségügy munkaerő-krízisének okai és következményei 

 
Forrás: WHO 2006 

A tárca hasonlóan vélekedett erről a problémáról 2005-ben a társadalmi vitára bocsátott 
EFK-ban (81.o.): „A legnagyobb gondot az ellátó rendszerben a humán erőforrás 
elégtelensége jelenti. Az egészségügy rendkívül emberi erőforrás igényes, a szereplők 
nem helyettesíthetők; néhány szakorvos hiánya akár egy egész intézmény működését 
ellehetetlenítheti (pl. patológus, aneszteziológus). A humán erőforrás hiánya már ma is 
komolyan veszélyezteti a betegellátás biztonságát, munkaerőhiány tapasztalható sok 
helyen szakmai és területi vonatkozásban is. Amellett, hogy a rendelkezésre álló 
munkaerő nincs összhangban a szükségletekkel; szakmai jellegű minőségi problémák is 
fennállnak.” (Varga 2004) 

Ebben a kérdésben úgy látszik a szektor szereplői is egyetértenek, hiszen a reform által 
megoldandó problémák között a negyedik leggyakoribbként említették a szakemberhiányt. 
A krízis megoldásának egyik eszközeként az egészségtudományok oktatásának alapvető 
átalakítása kínálkozik. Ennek szükségességéről a válaszolók 95%-a meg van győződve. 
Egyikük így fogalmazott: „Jó lenne, ha szervezési, minőségügyi, egészséggazdaságtani 
képzésben is részesülnének a hallgatók. A gyakorlati oktatás csapnivaló.” A 
szükségletekhez, a korszerűsödő technológiához, valamint a munkaerőpiac igényeihez 
igazodó szakemberképzés és -továbbképzés biztosíthatja csak a hatékony erőforrás-
felhasználást biztosító, sokféle szakember együttműködésén alapuló csoportmunka 
magyarországi elterjedését. 
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17. ábra: B.7. A korszerű ismeretek és a hatékony működtetéshez szükséges 
készségek hiánya megköveteli az egészségtudományok oktatásának jelentős 
átalakítását. 

 

A curriculum átdolgozását 5-ből 4, a szakemberképzés strukturális átalakítását 3-ból 2, és 
az oktatás módszertanának javítását majdnem minden 2. válaszadó szükségesnek vélte. 
(17. ábra) Valamennyi javasolt változtatás szükségesnek látszik ahhoz, hogy a magyar 
szakemberképzés megfelelhessen a korszerű egészségügy elvárásainak. Ahogy a WHO 
Egészségjelentés fogalmaz: gyakorlat-orientált oktatás, probléma-alapú tanulás, páciens-
központú gyakorlat. A nemzetközi példák alapján az egészségügyi szakemberképzés 
korszerűsítése főként elhatározáson múlhat, de nem tűnik könnyűnek a status quo előnyeit 
élvezők ellenállásának legyűrése. Illusztrálásként egy válaszadó megjegyzése: „A magyar 
orvosképzés rendkívül jó, ennek megőrzése és nem felrúgása szükséges.” 

A magas képzési költségek társadalmi hasznosítása valamint – ami még talán ennél is 
fontosabb – hogy legyen elegendő a magas színvonalú egészségügyi rendszert 
működtetni képes szakember, megkívánja a fiatalok pályára csábítását és egyidejűleg a 
szakemberek pályán tartását. Ehhez elengedhetetlen, hogy az egészségügy vonzó 
életpályát kínáljon, azaz anyagi és társadalmi elismerést, megfelelő és biztonságos 
munkafeltételeket, a rugalmas munkarendet, önálló és kreatív munkavégzés esélyét 
valamint kihívást jelentő továbbképzési lehetőségeket. A magyarországi krízis 
megoldásához mindenképpen érdemes felhasználni a már kiérlelt szakmai konszenzuson 
alapuló EFK-t, valamint a széleskörű nemzetközi tapasztalatokat összegző WHO 
Egészségjelentést. 
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B.8. A kutatás és fejlesztés elhanyagolása nemcsak az egészségügyi 
szolgáltatások minőségét, hanem jövedelmezőségét is rontja. 

Az előttünk álló, EU forrásokat felhasználó 7 éves fejlesztési szakasz első számú 
stratégiai célja „a tudásalapú gazdaság és társadalom megteremtése, a kutatásfejlesztés 
és az innováció gazdaságban betöltött szerepének erősítése, a kutatás-fejlesztés modern 
infrastruktúrájának megteremtése...” (NFH 2006) 36  

Az egészségügy – főként a biotechnológia térnyerése révén – méltán számíthat ilyen célra 
fordítandó fejlesztési forrásokra, hiszen ahogy az EFK megállapítja: „...az egészségügyi 
szektor jelentőségét aláhúzza az a tény, hogy az egészségtudományi kutatások, a hazai 
kutatások 40%-át képviselik (Duda 2004). (A Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott, hazai 
eredetű szabadalmi kérelmek 20%-a köthető az egészségtudományokhoz és az 
egészségiparhoz, biotechnológiához.37)” 

Abban a kérdésben, hogy korszerű és költség-hatékony egészségügy elképzelhető-e a 
kutatás és a fejlesztés feltételeinek javítása nélkül, igen nagy egyetértés mutatkozott 
(97%). A válaszadók több mint kétharmada fontosnak tartja a szellemi potenciál gazdasági 
(71%) illetve a döntéshozatalban (69%) történő hasznosítását. A kutatás-támogatással 
kapcsolatban a válaszadók megjegyzéseiből úgy tűnik38, a válaszadók kevéssé érezték 
magukat kompetensnek. Részben ezzel magyarázható, hogy csupán minden 2. válaszadó 
jelölte meg ezt a területet, mint alaposan átalakítandót. (18. ábra) Bár gyanítható, hogy 
egy részük nem átalakításra, hanem a támogatások növelésére gondolt: „Az önálló 
alapkutatások feltételeinek biztosítása – legalább néhány területen – stratégiai szempont. 
A gazdag országok anyagi függőségében kutatni nem lelkesítő egy kutató számára.” „A 
kutatások támogatását fokozni kellene. Nem tartom helyesnek a pénzforrások 
koncentrálását, inkább alacsonyabb szinten, de folyamatosan támogatni kellene minden 
olyan területet, ahol eredmények vannak.” 

                                                           
 
37 Magyar Szabadalmi Hivatal, 2003. 
38 „Nincs teljes rálátásom, csak az  általam olvasottak alapján gyanítom.” „Megfelelő ismeretekkel erről nem 

rendelkezünk.” „Egyetértünk, de nem tudjuk kiválasztani egyiket sem.” 
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18. ábra: B.8. A kutatás és fejlesztés elhanyagolása nemcsak az egészségügyi 
szolgáltatások minőségét, hanem jövedelmezőségét is rontja. 

 

A kiemelkedőnek tekintett hazai szellemi kapacitások gazdasági hasznosítása nem 
csupán az ország versenyképességét, hanem közvetve az egészségügyi ellátásának 
színvonalát is képes emelni. Ehhez a reform során fejleszteni kell a kutatások intézményi 
feltételeit, javítani az egyetemi és az akadémiai intézmények valamint az ipar közötti 
átjárhatóságot. Az innovációt és technológiatranszfert támogató intézményrendszer 
fejlesztése elősegíti a hazai technológiák implementációját és megkönnyíti a nemzetközi 
technológiák adaptálását is.  

Az elérhető „legjobb” tudás felhasználása a szakpolitikában („knowledge translation”) ma 
az egészségügyi reformok egyik kulcskérdésen (Schryer-Roy 2005). A magyar 
egészségügyi rendszer korszerűsítése sem mehet végbe a tudományok képviselőinek 
intenzívebb bevonása nélkül. A kutatóhelyek hálózatainak bevonása a döntés-
előkészítésbe a kutatói kapacitások jobb hasznosítását és egyben a szakmai irányítás 
javulását jelentené. 
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Lásd a Melléklet II. 
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Lásd a Melléklet III. 
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Lásd a Melléklet IV. 
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VIII. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönettel tartozunk a kutatás támogatásáért a TÁRKI Alapítvány, a Patika 
Egészségpénztár, a Roche (Magyarország) Kft. Diagnosztika valamint több más, 
megnevezetlenül maradni kívánó szponzornak. 

Különösen hálásak vagyunk azért, hogy a számukra megküldött kutatási terv alapján 
felismerve a várható eredmények hasznosságát, a rendkívül rövid előkészületi idő alatt 
rendelkezésünkre bocsátották a kutatáshoz szükséges anyagi támogatást. 


