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2013. január 25-26-án konferencia került megrendezésre a Magyar Biztosítók Szövetsége 

(MABISZ), a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) és a Multidiszciplináris Sebészeti 

Társaság (MST) valamint a Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok 

Tanszék, Biztosítási Oktató és Kutató Csoport (BOKCs) és az Egészség-gazdaságtani és 

Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont (EETK) közös rendezésében1. A 

konferencián a biztosítótársaságok, gyógyszergyártók és magán ellátó intézmények vezetői, 

gyakorló orvosok és jogászok, valamint az állami szféra képviselői közösen vitatták meg a 

magánpraxis, magán-egészségbiztosítás lehetőségeit és kihívásait. 

 

Az egyre szűkülő állami egészségügyi finanszírozás mellett, egy olyan egészségügyi 

rendszerben, ahol a lakosság magánfinanszírozása máris meghaladja a 30%-ot, Klazinga 

Professzor2 szerint négy lehetséges út létezik: 

- a lakosság egy részének részleges vagy teljes kizárása a társadalombiztosítás által 

finanszírozott egészségügyből,  

- a magán szolgáltatás, magán biztosítás valamilyen rendszerének nagyobb térnyerése,  
                                                           
1 (http://www.maganpraxiskonferencia.hu/Nyitolap) 
2 Prof. Dr. Niek S. Klazinga, senior policy advisor and lead of the work on Quality of Care, OECD Paris, 
Professor of Public Health University of Amsterdam, Doctor Honoris Causa, Budapesti Corvinus Egyetem 
 



2 

 

- az ’alap-ellátási csomag3 szűkítése,  

- a minőség romlása  (Klazinga, 2012). 

 

A konferencia fő kérdése az volt, hogy van-e hazánkban jelenleg igény a magánpraxis és a 

magánbiztosítás további fejlődésére, milyen dinamikájú lehet ez a fejlődés és az ebben 

érintetteknek milyen céljaik vannak, céljaik eléréséhez mit várnak egymástól. 

 

Összefoglalóan elmondható, hogy: 

a) A hazai kutatások szerint a lakosság hajlandó, és képes is fizetni egy jelenleginél jobb 

minőségű egészségügyi ellátásért, és ez az összeg elegendő egy magán egészségügyi 

biztosítást is magában foglaló rendszer gyorsabb fejlődéséhez. 

b) A magánszolgáltatók és a biztosítók kapcsolata már most is kiterjedt, a további fejlődés 

érdekében azonban további alapozó munkára van szükség. A ki (lakosság, egészségügyi 

szolgáltató, biztosító) és mit vár el egymástól, milyen minőségben, áron és szerződéses 

feltételek mellett, kérdésekre válaszolni kell. 

c) Az egészségügyi ellátás minősége4 hazánkban, mind az állami mind a magán szektorban 

ismeretlen, ezt sem szakmai, sem állami szervezet nem ellenőrzi. 

d) A társadalombiztosítás által finanszírozott, ’alap ellátási csomag’-hoz való viszony 

tisztázása, megkerülhetetlennek látszik. Az öngondoskodás megköveteli azt, hogy a lakosság 

tudja, mely területeken ’öngondoskodjon’ magáról és családtagjairól. Az a szolgáltatás, 

amelyet a lakosság hálapénz ellenében vehet igénybe nem része az ’alap ellátási csomagnak’. 

e) Egyetértés van abban, hogy a demográfiai változások, a lakosság elöregedése miatt az 

ápolásbiztosítás valószínűleg a magánszolgáltatás, magánbiztosítás egyik legfontosabb 

területe lesz hosszútávon. Ennek alapja és keretei azonban egyelőre nem tisztázottak. 

 

                                                           
3 ’alap ellátási csomag’ azon egészségügyi ellátások összessége, azok számszerűsége, minősége és költsége 
(teljesen finanszírozott vagy beteg hozzájárulással terhelt) amire a társadalombiztosított lakosság számára a TB 
befizetések ellenében jogosult 
4
 a minőség multi-dimenzionális, itt a klinikai dimenzióra gondolunk, amely azt mutatja meg, hogy hogyan, 

milyen eredménnyel (outcome) és milyen biztonságos körülmények között gyógyul a beteg.  
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1. A lakosság fizetési képessége és hajlandósága 
 

Több kutatás foglalkozott már a hálapénz felmérésével, melyek megerősítik, hogy a magyar 

lakosság rendszeresen fizet hálapénzt az egészségügyi ellátásokért. Gaál Professzor és mtsai 

becslései szerint a hálapénz az egészségügyi kiadások 1,5-4,6%-át teszi ki, és egyenlőtlenül 

oszlik meg az egészségügyi dolgozók - a dolgozók 5%-a kapja a hálapénz bevételek 60%-át 

(Gaál, 2006) - között. 

A Corvinus Egyetem kutatói KSH adatok, valamint egy Európa Parlament által finanszírozott 

kutatás keretében5 végzett 1000 fős reprezentatív kérdőíves vizsgálatának alapján az találták, 

hogy 2010-ben is minden ötödik beteg fizetett hálapénzt az orvosi ellátásokért, és a betegek 

fele fizetett a kórházi ellátások esetében. (1. Táblázat)  

 

1. Táblázat Egészségügyi ellátás igénybevétele, és az egészségügyi ellátásért fizetett 
összegek 
Ellátások/kiadások 2010 Orvos Kórház 
Volt orvosnál/ kórházban 
az elmúlt 12 hónapban 

80% 21% 

Átlagosan (vizit/év/fő) 5.3 <1 
Fizetett 27% 46% 
Átlagos összeg (1 év) 22 095 Ft  40 178 Ft 
Fizetett hálapénzt 21% 44% 
Ebből a hálapénz átlagos összege (1 
év) 

16 857 Ft 37 289 Ft 

Forrás: Baji Petra: Mit, miért és mennyit? A magyar lakosság fizetőképessége és fizetési 
hajlandósága az egészségügyi ellátásokért (2012)  
 

A hálapénzzel kapcsolatos legfontosabb probléma, - azon kívül, hogy a lakosság számára 

egyenlőtlen hozzáférést teremt/teremthet az egészségügyi ellátásokhoz - hogy mind állami, 

mind intézményi szinten átláthatatlan finanszírozási viszonyokat teremt (pl. nem ismerjük az 

ellátások valódi költségét, és az érdekviszonyokat), ami lehetetlenné teszi a hatékony 

menedzsmentet, és a hatékony forráseloszlást (Baji – Gulácsi, 2012). Másrészt azok a 

csoportok akik részesülnek a hálapénz bevételekből, blokkolhatják az egészségügyi rendszert 

érintő intézkedéseket, reformokat is a status quo fenntartása érdekében. 

                                                           
5 Project ASSPRO CEE 2007 - www.assprocee2007.com, Project funded by the European Commission under 
FP7-SSH-2007 (GA no. 217431) 
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Az előadást követő vita résztvevői abban egyetértettek, hogy a hálapénz elleni egyedülálló, 

célzott intézkedések nem vezetnek sikerre hosszútávon. Ezt mutatja az elmúlt húsz év 

tapasztalata is (pl. az 50%-os béremelés, a vizitdíj bevezetése). Azt is figyelembe kell venni, 

hogy a hálapénz nem oldja meg az egészségügyi dolgozók bérproblémáját, hiszen a dolgozók 

kis hányadánál összpontosulnak a bevételek, míg a többiek nem, vagy csak alig részesülnek a 

hálapénzből. Ezért az egységes béremelések nem vezettek a hálapénz megszűnéséhez, a 

közalkalmazotti bértábla pedig rugalmatlan ahhoz, hogy lekövesse a keresleti-kínálati 

viszonyokat. Ahogyan az 1. Ábra is mutatja, a hazai bérek európai viszonylatban a 

legalacsonyabbak között állnak. 

 

1. Ábra Orvosok bruttó bére az európai országokban, 2011 

 

Forrás: Enrico Reginato, Rosario Grosso: European Hospital Doctors’ Salaries FEMS Survey 
http://www.liganet.hu/news/6205/F11-071_EN_European_Hospital_Doctors_Salaries.pdf 
 

A hálapénz napjainkban is igen fontos téma mind a lakosság (kinek, mikor és mennyit kell 

fizetni), mind az egészségügyi dolgozók körében. Ezt mutatja a szerzők Egészségügyi 

Gazdasági Szemlében megjelent tanulmányának média visszhangja, valamint a cikk kapcsán 

elinduló fórumok a közösségi és az online napilapok portáljain is6. A kutatás eredményei 

                                                           
6 Nem vezetnek sikerre a hálapénz elleni kezdeményezések. Világgazdaság, 2013-01-23. 
http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/nem-vezetnek-sikerre-a-halapenz-ellenikezdemenyezesek- 396201 
Nógrádi Tóth E. Hálapénz kontra magánpraxis, Figyelő, 2013. 6. 24-25. 
Hálapénz: a helyzet változatlan. Népszabadság online, 2013. január 23. 
http://nol.hu/belfold/halapenz__a_helyzet_valtozatlan  
Nógrádi Tóth E: Nem félünk a farkastól. Figyelő, 2013/4 
http://www.figyelo.hu/cikkek/383558_nem_felunk_a_farkastol 
10 ezer forint hálapénzt fizetünk évente. INDEX, 2013.01.23. 
http://index.hu/gazdasag/2013/01/23/10_ezer_forint_halapenzt_fizetunk_evente/ 
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szerint a lakosság többsége akár hajlandó lenne hivatalos térítési díjat is fizetni, ha az ellátást 

bizonyos garantált minőségi és hozzáférési követelményekkel látják el. Azok, akik jelenleg is 

fizetnek hálapénzt, hajlamosabbak formális módon is fizetni az egészségügyi ellátásért7.  

 

2. Kilátások a következő évekre 
 

Az egészségbiztosítási alapba várhatóan nem kerül több pénz a következő években. A hazai 

gazdaság teljesítménye sem teszi lehetővé, hogy jelentősen több pénz (adókból, 

befizetésekből) kerüljön az egészségügybe. A jelenlegi állapot (lásd gyógyszerkassza) is 

nehezen fenntartható. A hazai egészségügy a fejlett országokban folyamatosan zajló, és a 

produktivitást nagyban növelő szervezeti innovációkat sem használja ki (például egynapos 

sebészet), hatékonysága alacsony, ami a közeli jövőben további források bevonását teszi 

szükségessé.  

Ugyanakkor a technológia fejlődik, egyre drágábbak a kutatások, az új gyógyszerek, idősödik 

a lakosság, egyre drágább lesz az egészség, így az egész ellátórendszer arra kényszerül, hogy 

nagyobb súlyt helyezzen a magánforrásokra. 

                                                                                                                                                                                     
A betegek ragaszkodnak a hálapénzhez Metropol, 2013-01-23. http://www.metropol.hu/itthon/cikk/989094-a-
betegek-ragaszkodnak-a-halapenzhez 
Kiderült, mennyi hálapénzt fizetünk HVG, 2013-01-23. 
http://hvg.hu/itthon/20130123_Kiderult_mennyi_halapenzt_fizetunk 
Ránk ragadt a hálapénz  Medicalonline, 2013-01-23. 
http://www.medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/rank_ragadt_a_halapenz 
Eredménytelen a hálapénz elleni harc. Mandiner, 2013-01-23. 
http://mandiner.hu/cikk/20130123_a_halapenz_orok 
Hálapénz: a helyzet változatlan. Mellékhatás, 2013-01-23. http://www.mellekhatas.hu/aktualis/halapenz-a-
helyzetvaltozatlan 
Hálapénz helyett ennyit fizetnék. Privatbankár, 2012-11-15. http://privatbankar.hu/ongondoskodas/halapenz-
helyett-ennyit-fizetnek-252519 
Szeretünk hálapénzt adni. MIXONLINE, 2013.01.23. http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=79050 
Szokássá vált a hálapénzfizetés. Infoveszprém/Infodebrecen, 2013- 01-24.  
http://www.infoveszprem.hu/hir_olvas/permalink:szokassa-valt-a-halapenzfizetes-2013-01-24- 
050000/; http://www.infodebrecen.hu/hir_olvas/permalink:szokassa-valt-a-halapenzfizetes-2013-01- 24-050000/ 
Ragaszkodnak a hálapénzhez. Magyar Kórházszövetség. 
http://www.korhazszovetseg.hu/belfoldi_hirek/ragaszkodnak_a_halapenzhez_ Szokássá vált a hálapénzfizetés. 
ORIENT PRESS, 2013-01-23 http://www.orientpress.hu/109076/nyomtatas 
A betegek ragaszkodnak a hálapénzhez. ORIGO, 2013-01-23 http://www.origo.hu/itthon/20130123-a-betegek-
ragaszkodnak-a-halapenzhez.html 
A hálapénz örök. HÍR24, 2013-01-23 http://www.hir24.hu/belfold/2013/01/23/a-halapenz-orok/ 
A betegek miatt nem hal ki a hálapénz intézménye, Pénzcentrum, 2013-01-23 
http://www.penzcentrum.hu/biztositas/a_betegek_miatt_nem_hal_ki_a_halapenz_intez 
menye.1035252.html 
Beleszoktunk a hálapénzbe MNO.hu, 2013-01-23http://mno.hu/belfold/beleszoktunk-a-halapenzbe-113316 
7 A kutatással kapcsolatos részletes eredményeket hazai és nemzetközi publikációkban közöltük (Baji – Gulácsi 
2012a; Baji – Gulácsi 2012b; Baji – Gulácsi 2010; Baji és mtsai. 2012a; Baji és mtsai. 2012b; Baji és mtsai. 
2012c; Baji és mtsai. 2012d; Baji és mtsai. 2011; Baji és mtsai. 2010) 
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Bod Péter Ákos Professzor, az MKT alelnöke, plenáris előadásában arra hívta fel a figyelmet, 

hogy a magyar gazdaság teljesítőképessége limitált, és a rendszerváltás óta ugyan nőtt a hazai 

GDP, de nem kerültünk közelebb az Európai Unió legfejlettebb 15 országának csoportjához. 

(2. Ábra és 4. Ábra) Ebből az is következik, hogy az egészségre szánható finanszírozási 

források várhatóan tovább szűkülnek a következő években. A 3. Ábra-n az is látható, hogy 

hazánkban az egészségügyi kiadások jelentős része a lakosság zsebből történő közvetlen 

hozzájárulása, nagy tartalék ezen a téren sem feltételezhető. 

 

2. Ábra Reálgazdasági konvergencia a KKE térségben (a GDP/fő relatív szintje 
vásárlóerő-paritáson; EU15=100%) 
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Forrás: Bod Péter Ákos, Egészségügy, magánegészségügy, biztosításügy makrogazdasági 
szempontjai, Magánpraxis 2013, Hotel Corvinus Kempinski, 2013, január 25. 
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3. Ábra Az egészségügyi ellátás fő finanszírozási típusainak megoszlása OECD 
országokban 2009-es adatok. OECD Health Data 2011 

 

Forrás: Bod Péter Ákos, Egészségügy, magánegészségügy, biztosításügy makrogazdasági 
szempontjai, Magánpraxis 2013, Hotel Corvinus Kempinski, 2013, január 25. 
 

4. Ábra A GDP alakulása (2008 I. negyedév = 100) 

 

Forrás: Bod Péter Ákos, Egészségügy, magánegészségügy, biztosításügy makrogazdasági 
szempontjai, Magánpraxis 2013, Hotel Corvinus Kempinski, 2013, január 25. 
 

Banai János Professzor, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke, „Szembenézni a valósággal” című 

előadásában több fontos dologra hívta fel a figyelmet. Hatalmas az egészségügyben a 

költségnövekedés, amelyet a diagnosztika és terápia területén bekövetkezett árrobbanás, és a 

rossz egészségi állapot okoz. Ezt még súlyosbítja, hogy hazánkban kevés a járulékfizető és 

nem hatékony az egészségügy működése. Ugyanakkor megnövekedtek az igények. A 

lakosság jobb körülmények melletti szolgáltatást vár el, szeretné ha a betegre fordított idő 
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több lenne, és a választott időben történne szolgáltatás. Ugyanakkor továbbra is uralkodó az a 

téveszme, hogy mindenkinek minden ingyen jár. Állami és magán tőkebevonás szükséges, ez 

utóbbi együtt jár az egyéni felelősség tudatosulásával, az öngondoskodásra való neveléssel. A 

magántőke bevonás esetén megfelelő lehetőség (törvényi garancia) szükséges a biztonságos 

befektetésre. Banai Professzor felhívta a figyelmet arra is, hogy az orvosi vezérelv, miszerint 

a szolidaritási alapelv a magán tőkebevonás esetén nem csorbulhat. Alapszinten nem válhat 

szét a társadalom, és a humánum iránti igény változatlan kell, hogy maradjon. Véleménye 

szerint a beteg a magánrendelőbe a következők miatt megy: a) a kórházban hosszú az 

előjegyzési idő, hosszú ideig kell várni, b) nem jut elég idő minden probléma megbeszélésére. 

A kórházi és magánellátás szakszerűsége azonos, az állami ellátásnak viszont van egy előnye, 

hogy a kórházban a további vizsgálatok is ingyenesek a betegnek. Tapasztalatai szerint 

kereslet van a belgyógyászati vizsgálatokra, ezt a betegek meg tudják fizetni, azonban 

elenyészően kevesen fizetik meg itt a laboratóriumi, képalkotó és endoszkópos vizsgálatokat. 

A magánrendelés hátrányai között megemlítendő, hogy:  

- nem adható beutaló OEP által finanszírozott vizsgálatokra, 

- nem adható javaslat a háziorvosnak kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerek felírására,  

- súlyosabb beteg ellátása nem lehetséges, és 

- kockázattal járó beavatkozás nem végezhető a legtöbb helyen. 

 

Merkely Béla Professzor, a 2012-ben az ’Év Kórháza’ címmel kitüntetett Semmelweis 

Egyetem Kardiológiai Központjának vezetője a ’A magánfinanszírozás lehetséges irányai a 

komplex kardiológiai ellátásban’ című előadásában kifejtette, hogy hazánkban a 

kardiovaszkuláris betegségek standardizált halandósága jelentősen magasabb az európai 

országokban megfigyelt értékeknél (5. Ábra).  

 

5. Ábra Kardiovaszkuláris betegségek (KVB, I00-I99) standardizált halandósága (SH) 

néhány európai országban, 1970, 1990, 2008 körül, Férfi, nő, együtt 
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Forrás: Merkely B, ’A magánfinanszírozás lehetséges irányai a komplex kardiológiai 
ellátásban, Magánpraxis 2013, Kempinski Corvinus Hotel, 2013.január 25. 
 

Merkely Professzor előadásában hangsúlyozat, hogy elkerülhetetlen a szervezett magánforrás 

bevonása a rendszerbe, hiszen súlyosan forráshiányos az egészségügyi rendszer és érdemi 

közforrás-bővülés a jövőben sem várható. Nőnek az ellátásokhoz való hozzáférés 

egyenlőtlenségei. Mivel a magánkiadások aránya az összes egészségügyi kiadáson belül több 

mint 35%, aminek döntő része beteg általi közvetlen kifizetés, jelentős a betegség okozta 

elszegényedés veszélye. Azonban a magánforrások bevonása szükséges, amely lehetségesnek 

is tűnik, hiszen a GFK Hungária 2012-es felmérése szerint a lakosság 65% hajlandó lenne 

fizetni a többletszolgáltatásért (6. Ábra). 

 

6. Ábra A lakosság fizetési hajlandósága, GFK Hungária Egészséggazdasági Monitor 

felmérése, 2012 
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Forrás: Merkely B, ’A magánfinanszírozás lehetséges irányai a komplex kardiológiai 
ellátásban, Magánpraxis 2013, Kempinski Corvinus Hotel, 2013.január 25.   

 

A többletszolgáltatási területek közül a kardiológiában megemlítendő a magasabb szintű 

hotelszolgáltatás, amely jelenleg is létezik, azonban ehhez egységes minősítő rendszer és 

azonosított standard lenne szükséges. A zsúfoltság, várakozás csökkentése, a várólisták 

elkerülése, valamint a gyógyszerterápia, azaz a generikus program és a vaklicit miatt 

kiszoruló gyógyszerek magánfinanszírozása, is a lehetséges többletszolgáltatások között 

említhetők. A többlet szolgáltatási területek között fontos a betegek követése és a 

rehabilitáció. Hazánkban az akut problémák megoldása jól szervezett, a korai halálozás 

folyamatosan csökken. Azonban a sikeres akut beavatkozás ellenére sem optimális a betegek 

hosszú távú prognózisa: a szívinfarktuson átesett betegek 20-30%-a megy vissza a munkába, 

Nyugat-Európában ez az arány: 80%. Nő az utógondozásra, rehabilitációra szorulók száma, 

így nő az ellátórendszer leterheltsége. Mit kell tudni az állami kórháznak, hogy kiegészítő 

szolgáltatást tudjon nyújtani? A legfontosabbak talán a következők: a) Belső intézményi 

szabályozás a magánforrású egészségügyi szolgáltatások szabályozására. b) A kiegészítő 

szolgáltatások időbeli és térbeli lehatárolása. c) Legalább 3 éves üzleti terv készítése a többlet 

költségek és többletbevételek kiszámítására. d) Marketing terv készítése: célcsoportok és 

tevékenységi területek felmérése. e) Diszpécser és esetmenedzseri rendszer kialakítása. f) 

Középtávú fejlesztési terv készítése: milyen hotelszolgáltatások, gépműszer és 

infokommunikációs fejlesztések kellenek a színvonalas magánellátáshoz. g) Elkülönülő 

számlázási és elszámolási rendszer kialakítása. h) Humánerőforrás felkészítése – képzés, 

nyelvi képzés. 

Merkely Professzor előadása végén kiemelte, hogy a magánfinanszírozás legális 

szabályozottá tétele elősegíti az innovációt. Az új technológiai lehetőségek hazai bevezetését, 

kipróbálását, majd később a közfinanszírozásba való tudatos és hatékony beépítését. 

Hangsúlyozta, hogy a magánfinanszírozás bevonása nem lehet egyenlő az „alapcsomag” 

kiüresítésével, ennek is megfelelő színvonalúnak és elérhetőnek kell lenni figyelemmel a 

méltányosságra és az esélyegyenlőségre.  

3. Egészséges embernek adunk el egészségbiztosítást 
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A szekció elején Baji Petra (BCE) tartott rövid felvezető előadást. Már a címben feltett 

kérdések is vitára invitáltak: Készen állunk az egészségbiztosítási piacnyitásra? - Mit tudunk a 

magyar lakosság preferenciáiról, fizetőképességéről és fizetési hajlandóságáról? 

Az előadás után a kerekasztal beszélgetésben 8 biztosítási szakember vett részt:  

• Dr. Asztalos László György, PhD, egyetemi magántanár, Budapesti Corvinus 

Egyetem, CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Audit Bizottság tagja, Pannónia 

Pénztárszolgáltató Zrt FB-elnöke, CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt 

FB-tagja 

• Bóna Katalin, életbiztosítási ügyvezető igazgató, UNION Vienna Insurance Group 

Biztosító Zrt 

• Dr.Fekete Márta, orvos, AEGON Magyarország 

• Juhos András, igazgatósági tag, UNIQA Biztosító Zrt 

• Oláh Attila, termékfejlesztési igazgató, ING Biztosító Zrt 

• Ribényi Ákos, vezető aktuárius, MetLife 

• Schaub Erika, személybiztosítási üzletágvezető, Generali-Providencia Biztosító Zrt 

• Sallai Linda, termékfejlesztési és kockázatvállalási vezérigazgató-helyettes, CIG 

Pannonia Életbiztosító Nyrt 

A beszélgetőtársakat dr. Kovács Erzsébet, a Budapesti Corvinus Egyetem aktuárius 

professzora kérdezte. Három főbb témakört kijelölve indult meg a vita, amely végül a nagy 

érdeklődés miatt az előzetes időkeretet túllépte.  

 

1) témakör: Milyen év volt  2012? 

Nagy várakozással kezdtük meg a 2012-es évet, hiszen a cégek adó- és 

járulékmentesen köthettek egészségbiztosítást a dolgozóik javára. Bekövetkezett-e az 

áttörés, történt-e bármi, amit sikernek minősíthetünk? Mi szól a biztosítók vezetői/ 

tulajdonosai számára az egészségbiztosítási piacra lépés ellen és mellette? 

Felkészültek-e arra, hogy az EU 24/2011-es Direktíva szerint 2013. október 25-ig a 

magyar jogszabályokban meg kell fogalmazni azt, hogy más EU tagországokban 

hogyan lehet egészségügyi szolgáltatásokat igénybe venni?  

 

Bóna Katalin szerint 2012 a felkészülés éve volt, és remélhető, hogy 2013-ban lesz érdemi 

előrelépés. Az Union Biztosítónak jelentős nemzetközi tapasztalata van az 

egészségbiztosításban, de a magyar leányvállalatnak nem sok szabad tőkéje van erre. 
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Juhos András a „szavannában mezítlábasoknak papucsot eladni” példával érzékeltette, hogy a 

kereslet akár óriási is lehetne, bár a 4 milliárd forintos éves díjbevételű betegségbiztosítási 

piac kicsi. Az adókedvezmény és a cafetérián keresztüli juttatás segíthet, ha a nagyvállalatok 

példamutató módon lépnek fel.  

Ribényi Ákos szerint stratégiai iparág az egészségügy, de nem helyes és drága a jelenlegi 

helyettesítő irány, vagyis az, hogy párhuzamos infrastruktúra épül ki.  

Sallai Linda szerint sem történt áttörés 2012-ben. Az év végére a sajtó, a biztosításközvetítők, 

a munkáltatók már többet tudnak, a kínálati oldal megmutatta magát a piacon.  

Schaub Erika az értékesítők képzését emelte ki, ami a továbblépéshez elengedhetetlen.  

Fekete Márta a szolgáltatókkal való ismerkedést említette az előző év főbb eredményeként.  

Oláh Attila úgy érzékelte, hogy 2-3-4 társaság elindult az egészségbiztosítási piacon, van 

tehát némi eredmény. 

Asztalos László úgy foglalta össze az első kérdéskört, hogy 2012. a fél siker éve volt. Úgy 

látja, hogy a vártnál kevesebb anyag van a fiókban, a biztosítók még nem fektettek elég 

munkát a felkészülésbe, nem dolgoztak ki új termékeket, értékesítési formákat.  

 

2) témakör: Piaci verseny? 

Mi lehet a sikeres biztosítói fellépés záloga a szolgáltatókkal folytatott 

tárgyalásokban?   

A magánpraxisban dolgozókkal vagy az állami egészségügyi intézményekkel érdemes 

tárgyalni és szerződni? 

Egészségbiztosítás és/vagy egészségpénztár? Hogy áll a verseny, kiegészíti vagy 

kiszorítja egymást ez a két forma?  

Lehetséges-e a biztosítók között szakmai összefogás, szakmai minimum 

meghatározása? 

A válaszadók sorában elsőként Juhos András emelte ki, hogy a barátkozási kedv lanyhulását 

érzékelte 2012-ben. Bár az Magyar Nemzeti Bank szerint nőtt a megtakarítási kedv, az új 

életbiztosítások piacán 25%-os csökkenést érzékeltek.  Mivel kicsi az egészségbiztosítás iránt 

a kereslet, a biztosítói szakma lobbi ereje is kicsi. Fontos lenne az érdekközösség együttes 

fellépése, jogszabály alapján kidolgozott szerződési minimumok kimunkálása. 

Hozzászólásában kimondott egy fontos biztosítói alapelvet: a kockázatelbírálás lényege, hogy 

egészséges embert fogad be a biztosító a kockázatközösségbe. Ezért kicsi a biztosítói 

„beszállítás” az egészségügyi intézményekbe. Az egészségpénztárak célközönsége más. A 

pénztár, mint célzott megtakarítás a már beteg, de jómódú egyéneknek segít.  
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Bóna Katalin az ellátásszervezésben az erre specializálódott cégekkel való együttműködés 

fontosságát említette.  

Fekete Márta miközben sajnálta, hogy nincs a GYEMSZI-től névjegye, kiemelte, hogy a 

magánszolgáltató motiváltabb, mint az állami egészségügyi hálózat. Az egészségpénztárak 

szolgáltatás finanszírozóként működnek, de fontos lenne a pénzmozgás szabályainak 

pontosítása a január 1-jén hatályba lépett jogszabály értelmezése kapcsán (pénztár útján is 

fizethetőek az ún. szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások). Ezen a területen a 

Mabiszban elindult a munka.  

Oláh Attila a biztosítók és a pénztárak együttes fellépését, együttműködését is lehetségesnek 

látta (lásd. új jogszabályi rendelkezések), és kiemelte, hogy a Mabisz tárgyaljon a 

szolgáltatókkal.  

Asztalos László hozzászólása zárta ezt a blokkot is, aki szerint átütő ereje van a magán 

biztosításnak. Érdemes lenne több változatban előkészíteni a tervezeteket, ezek alku tárgyát 

képezhetik a politikával folytatott párbeszéd során. Az egészségbiztosításban 2 fő igény 

fogalmazható meg: korlátlan tőke igény és 10 évig stabil rendszer.  

 

3) témakör: Kinek és mit adjunk el? 

Kinek ajánljon a biztosító terméket? Célkeresztben a prémium ügyfelek vagy fapados 

terméket kínáljunk sok ügyfélnek?  

Önálló termék legyen, vagy kiegészítő módozat? Ha nem önálló, akkor az 

életbiztosítás vagy a lakásbiztosítás részeként adható el inkább, hiszen a biztosítási 

törvény szerint az egészségbiztosítás a nem-életbiztosítás része? 

Jól eladható, hangzatos szolgáltatásokat kínáló terméket érdemes kidolgozni, vagy a 

társadalmi felelősségvállalás és az öngondoskodás erősítése is szempont az üzleti 

döntések mélyén? 

 

Schaub Erika szerint kettős a cél, hangzatos és eladható terméket kell kínálni, mert az 

emberekben egy pszichológiai gátat is át kell törnie a biztosítónak. Elsődlegesen 

csomagtermékre van szükség, amit kisebb jövedelmű egyének is meg tudnak venni, és így sok 

embernek tudnak szolgáltatást nyújtani.  

Ribényi Ákos kiemelte, hogy társadalmi felelősség nélkül az egészségbiztosítás nem 

művelhető, párhuzamos példaként említette az autóbiztosításhoz kötődő baleset megelőzési 

tevékenységet. Szerinte lesz igény prémium és tömegtermékekre is, és egyszerre fontos a 
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komoly volument biztosító járóbeteg ellátás kiváltása, valamint a csúcskockázat felmérése és 

megfelelő kockázat-elbírálása.  

Sallai Linda szerint is van társadalmi szerepe a biztosítónak, éppúgy, mint a munkáltatónak. 

A vállalatok az önkéntes nyugdíjpénztáron keresztül éppúgy támogathatják a 

munkavállalókat, mint az egészségbiztosítással. A biztosítótársaságban az ügyfelek 

szegmentálása is kiemelt szempont. Mind orvos szakmailag, mint kiszolgálás szempontjából 

biztosítani kell a különböző csoportok tagjainak a megfelelő ellátást.  

Juhos András kiemelte, hogy nemcsak a szolgáltatás finanszírozására kell készülni, hanem 

arra is, hogy a beteg embernek csökken a jövedelme miközben nőnek a kiadásai, sőt hálapénzt 

is fizet. Olcsó biztosítás csak alacsony színvonalú (~állami) szolgáltatást tudna nyújtani. 

Negyven-hatvanezer forint éves biztosítási díjért már korlátlan járóbeteg ellátás járhat, még 

sincs tömeges érdeklődés. A prevenció is fontos része lenne az üzleti egészségbiztosítás által 

fedezett ellátásoknak.  

Bóna Katalin az ellátások átrendeződését emelte ki, a kórházi ellátás 6%-os csökkenése 

mellett a járóbeteg forgalom 18%-kal nőtt. Megemlítette azt a biztosítási alapelvet is, hogy a 

biztosításokat nem megveszik, hanem eladják, de hozzátette, hogy van olyan termék, amit 

keresnek. Ezek többségében nem sztenderd termékek, hanem a cégvezetőknek szóló 

kombinációk.  

Oláh Attila is egyetértett azzal, hogy az igény felkeltése a biztosítók feladata. 

Fekete Márta az üzletkötők képzését hangsúlyozta, továbbá az ellátás progresszív jellegére is 

felhívta a figyelmet. Baj, ha csak a járó betegek ellátásra koncentrálunk, és nem készülünk fel 

arra, hogy fekvő beteggé válhatnak.  

Asztalos László a prémium ügyfelek arányát 5-8%-ra becsüli, 66-70%-a a társadalomnak az 

állami ellátást veszi igénybe, és a két kategória között vannak azok, akiknek a munkáltatója 

vállalati költségként elszámolva vásárol csoportos egészségbiztosítási terméket.  

Juhos András a sorrendre is kitért. Először az alapbiztosítást kell definiálni, hogy a kiegészítő 

biztosítás tartalmát meg tudjuk határozni.  

A szekció tagjai egyetértettek abban, hogy ha nem tisztázódik, hogy mi jár valakinek az 

állami egészségügyben, akkor duplán fizet az, aki magán egészségbiztosítást is vásárol, 

miközben fizeti az egészségbiztosítási járulékot, ami jelenleg a munkavállaló keresetének 7%-

a. A duplikált rendszer helyett követhető lenne a német modell, ahol bizonyos jövedelemszint 

felett kiszerződhet az egyén az állami egészségügyből.  
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A hallgatóság soraiból érkező kérdések és hozzászólások több témára vonatkoztak. 

Felvetődött, hogy nem mindegy honnan szerzik a biztosítók az egészségügyi adatokat, és a 

régiók kialakítása helyett azt az intézményt finanszírozzák, ahová a beteg megy. Javaslat 

hangzott el a fiatal sportolók biztosításba vonására is, hiszen sérüléseiket az állami ellátás 

nem fedezi. A biztosítós szakemberek válaszaikban kiemelték, hogy a nagy kárhányadú 

egyének, köztük a sportolók és kiemelten a focisták külön kockázatközösségbe szervezése 

nem jó irány, mivel a nekik szakmai alapon ajánlható termék nagyon drága lenne. 

Egyetértettek abban, hogy co-paymentre szükség van, és abban is, hogy bár a piacnyitás 

érdekében keresik a szolgáltatókat, sok nehézséggel találják magukat szemben. Az 

egészségügyi szolgáltatókkal való együttműködés sok előkészületet és adminisztrációt 

igényel. Nehezíti a kapcsolatfelvételt az is, hogy az állami intézményekben nehezen 

tisztázható, hogy kivel lehet tárgyalni, ki jogosult az együttműködés részleteiben dönteni. 

Ezért a magánszolgáltatókkal, a magánpraxis képviselőivel rugalmasabban fejlődhet a 

kapcsolat.  

 

Bár sokféle gondolatot és érvet fogalmaztak meg a biztosítási szakemberek, érdemi vita nem 

volt köztük. Köszönhető ez annak is, hogy a Mabisz egészségbiztosítási tagozatban is együtt 

dolgoznak, volt már alkalmuk megvitatni hasonló kérdéseket. A szekció legfőbb eredménye 

tehát nem az egymás közötti beszélgetés, hanem a többi szereplő felé való nyitás volt. Régi 

ismeretségek mélyültek el, és új kapcsolatok is születtek, több névjegy is gazdát cserélt a 2 

napos konferencia alatt.  

4. Gyógyszergyártók és gyógyszerészek  
 

A szekcióban Dr. Leitner György, ’Hogyan jut/hat hozzá a hazai lakosság a TB által nem 

támogatott innovatív modern gyógyszerekhez?’című felvezető előadása után kerekasztal 

beszélgetés következett amelyen:  

• Prof. Dr. Botz Lajos egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar, 

Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár 

• Prof. Soós Gyöngyvér egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem 

Gyógyszerésztudományi Kar Klinikai Gyógyszerészeti Intézet 

• Dr. Mázsár Péter, kereskedelmi igazgató, EGIS 

• Dr. Markovich György, Ügyvezető igazgató, Astellas Pharma Kft. vett részt. 
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Előadásában Dr. Leitner György felhívta a figyelmet arra, hogy a gyógyszerekhez való 

hozzájutás területén jelentős probléma a közfinanszírozás szűkülése (7. Ábra, 8. Ábra).  

 

7. Ábra Egészségügyi kiadások a GDP %-ában (2010)  

 
Forrás: Leitner Gy, ’Hogyan jut/hat hozzá a hazai lakosság a TB által nem támogatott innovatív 
modern gyógyszerekhez, Magánpraxis 2013, Kemmpinski Corvinus Hotel, 2013. január 25. 
 

8. Ábra Egészségügyi kiadások megoszlása a finanszírozó típusa szerint (2010) 

 
Forrás: Leitner Gy, ’Hogyan jut/hat hozzá a hazai lakosság a TB által nem támogatott innovatív 
modern gyógyszerekhez, Magánpraxis 2013, Kemmpinski Corvinus Hotel, 2013. január 25. 

 

A lakosság gyógyszerkiadási terhe egy 2009-es felmérés alapján 291,5 Mrd Ft magánkiadást 

jelent8. A kiadások 94%-át a krónikus betegek adták ki, valamint a felnőtt lakosság egy főre 

jutó jövedelmének 8,6%-át fordítja gyógyszerre, ebből 29,6 Mrd Ft egészségpénztári 
                                                           
8
 Németh (2011) – A  lakosság közvetlen gyógyszerkiadásai az ELEF2009 alapján 
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szolgáltatáson keresztül (ez az összeg a gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező 

szolgáltatási körbe tartozó támogatása) jön létre. Lassú hazánkban a gyógyszerek TB 

támogatásba való bejutása is. (9. Ábra) 

 

9. Ábra A gyógyszer regisztrációtól a TB támogatásig eltelt átlagos idő 

 
Forrás: Leitner Gy, ’Hogyan jut/hat hozzá a hazai lakosság a TB által nem támogatott 
innovatív modern gyógyszerekhez, Magánpraxis 2013, Kemmpinski Corvinus Hotel, 2013. 
január 25.; EFPIA (2010) – Patients’ W.A.I.T. Indicator Report; Botlik et al. (2010) – Patient 
Access to Innovative Medicines in Hungary  
 

Pozitív példaként Franciaország került megemlítésre, ahol a kiegészítő körben jelentős 

egészségügyi szolgáltatások találhatóak, ezért a kiegészítő magán egészségbiztosítás aránya 

magas. A lakossági co-payment jelentős mértékű: a) alap- és járóbeteg ellátás: 30% (+ 

vizitdíj), b) fekvőbeteg ellátás: 20% (+ kórházi napidíj), és a gyógyszerek: 0-35-65% önrész. 

 

A francia rendszer jellemzői közé tartozik a gyógyszerek kiterjedt magán-biztosítása, amely 

három részre osztható: 

a) Gyógyszerek közfinanszírozott, ún. pozitív listája: a betegekre jutó önrészt a kiegészítő 

biztosítási csomagok legnagyobb hányada finanszírozza  

b) Pozitív listán nem szereplő készítmények: a csomagok meghatározott mértékben (pl. 50%-

ban) térítik őket egy éves plafon mértékéig  

c) Védőoltások: szintén jellemzően éves plafon erejéig finanszírozottak.  A pozitív listán 

szereplés ugyanakkor nem szempont  

 



18 

 

Botz Lajos Professzor kiemelte, hogy az innovatív gyógyszerek közfinanszírozásba történő 

bejutásának egyik fontos útja a kórházakban, a HBCS finanszírozáson keresztül vezet, ahol 

erre nincs meg a forrás. Hogy lehet elérni, hogy a beteg hozzájusson a megfelelő innovatív 

terápiához? További protokollok kellenének a terápiához, vannak területek ahol ezek 

megfelelően rendelkezésre állnak és vannak ahol kevésbé. A kórházi működés 

dokumentáltsága ha jobb lenne, akkor a biztosítók számára is könnyebb lenne. Cél az, hogy a 

legjobb döntést hozzuk, ez dokumentálva legyen, költség és eredmény kalkulációja 

megfelelőbb előreláthatóbb legyen. Nem csak a gyógyszerekhez való hozzáférés hanem a 

diagnosztika is lényeges. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek a betegek néhány százaléka 

esetén hatásosak. Példaként említhető a kissejtes tüdődaganatok kezelésére az elmúlt évben 

hozzáférhetővé vált szer, amely nagy terápiás előrelépést jelent. Ez a szer a tüdőrákos betegek 

1-2%-a esetén hatásos, hazánkban ez 200-250 ember jelent évente. A terápia éves költsége 

100 – 110 ezer dollár. Ehhez egy előzetes, nem olcsó diagnosztika kell. A drága innovatív 

célzott terápia esetén nem csak a gyógyszer lehet a biztosítási csomag-elem fontos hanem a 

diagnosztika is ide tartozik.  

Dr. Markovich György az Astellas Pharma igazgatója előadásában elmondta, hogy a 

gyógyszeriparral szemben nemzetközileg megfogalmazott hatásossági és 

biztonságosságossági elvárások folyamatosan növekednek, ez pedig erősen drágítja a 

gyógyszerek előállítását. Emiatt a gyógyszerek is drágulnak. A nagy nemzetközi cégek esetén 

az árak központilag külföldön kerülnek megállapításra, ezt az árat a gyógyszeripar az egyes 

országokban nem nagyon tudja megváltoztatni. A csökkenő állami gyógyszertámogatás 

mellett az új innovatív szerek finanszírozása hazánkban hosszabb távon megoldhatatlannak 

tűnik, emiatt az innovatív gyógyszerek ezen a módon nem kerülnek be a magyar 

gyógyszerpiacra, ezen a téren magánforrások bevonása szükséges. 

Soós Gyöngyvér Professzor asszony hozzászólásában a lipidcsökkentők felhasználását 

elemezte hazánkban, amely 1993-ban 5,5 DDD/1000 lakos /nap szintről 2010-re 89,1 

DDD/1000 lakos /nap szintre emelkedett, nem kis mértékben köszönhetően annak, hogy a 

készítmények nagy része generikus készítménnyé vált. Ezt követően a Professzor asszony a 

hazai inzulin piacot, inzulin adás részleteit ismertette. Míg 2006-ban hazánkban 5,34 md Ft-ot 

költött az OEP analóg inzulinra és 8,02 md Ft-ot humán inzulinra, addig 2010-re az analóg 

inzulinok költsége 11,40, a humán inzulinok költsége 6,86 md Ft. volt. Kiváló példaként 

került említésre a csontritkulás, az antiporitikus szerek, ahol a modern szerek biztosításában 

jelentős szerepe lehet a magánbiztosításnak. 



19 

 

Dr. Mázsár Péter az EGIS kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy a biológiai szerek magas 

térítési díjai, költségei csökkenthetők a biohasonló szerek kiterjedt használatával, különösen a 

reumatológia, onkológia, hematológiai területeken. Ez teszi lehetővé, hogy a betegek 

megkapják a szükséges terápiát amelyhez egyébként nem jutnának hozzá.  

Fekete Márta, AEGON a biztosítók oldaláról reagált az elhangzottakhoz, és elmondta, hogy 

véleménye szerint is jelentős szerepe lehet az üzleti biztosítónak abban, hogy a lakosság 

jobban, könnyebben hozzájuthasson a megfelelő gyógyszeres terápiához. Néhány érdekes 

példát is említett a vakcinációk területéről. Kifejtette, hogy a biztosítóknak is érdeke az, hogy 

a biztosítottak hosszan minél jobb egészségben éljenek.   

 

5. A felelősség elől nem lehet álruhába bújni – Jogi környezet, szakmai 

felelősség  
 

A Dr. Simon Tamás ügyvéd, egészségügyi szakjogász, biztosítási szakjogász által tartott „Ne 

kelljen egymás ruháját viselni - a szakmai kártérítési felelősség áthárítása magánszolgáltatók 

között” bevezető előadás után 

• Dr. Őri Adrienne, egészségügyi intézmény osztályvezető jogtanácsosa, egészségügyi 

menedzser, egészségügyi minőség menedzser 

• Dr. Hanti Péter orvos, jogász, biztosítási szakjogász, egészségügyi szakjogász, 

egészségbiztosítási orvos-szakértő 

• Dr. Farkas Antónia, Fővárosi Törvényszék bírája, egészségügyi szakjogász 

előadásai következtek, ezt követően pedig kerekasztal beszélgetésre került sor.  

 

A felelősség elől nem lehet álruhába bújni címmel, a jogi környezet szakmai felelősség 

szekció elsődlegesen a magán egészségügyi szolgáltatók szakmai felelőssége megelőzésének, 

hatékony kezelésének és marasztalás esetén annak financiális rendezésének sikeresebb 

kivitelezése érdekében kívánt tanácsokat adni. Ennek keretében négy bevezető előadás 

hangzott el, és ezt követően került sor kerekasztal beszélgetésre.  

Az első előadást dr. Farkas Antónia, a Fővárosi Törvényszék bírája, egészségügyi szakjogász 

tartotta, melynek során a bírói gyakorlatot elemezte. Ismertette, hogy mikor vizsgálják 

önállóan a magánszolgáltató felelősségét (háziorvosi ellátás, egynapos sebészeti ellátás) 
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illetőleg mikor közösen, a közszolgáltatókkal (pl. terhesgondozás magánszolgáltatás 

keretében, szülés intézményben). Bemutatta a magánszolgáltatásra jellemző kártérítési 

típusügyeket, a tájékoztatást, a dokumentációs hiány szerepét, a diagnosztikai tévedést és a 

műtéttechnikai hibát. Felhívta a figyelmet az Új Polgári Törvénykönyv magánszolgáltatókra 

is hátrányos változásaira, melynek során egy egészségügyi szolgáltató még nehezebben 

mentheti ki a kártérítési felelősség alól majd magát, illetve a nem vagyoni kártérítés helyébe 

lépő, a károsodás mértékétől független sérelemdíj intézményére, ami miatt növekedhetnek 

majd a megítélésre kerülő kártérítési összegek.  

A következő előadást dr. Hanti Péter orvos, biztosítási szakjogász, egészségügyi szakjogász 

tartotta, a szakmai felelősségbiztosítás és a magán egészségügyi ellátás kapcsolatáról, 

melynek során a biztosítási szerződés egyes részeit elemezte. Rámutatott, hogy a biztosítási 

esemény fogalom, ami a károsultaknak történő kárrendezést említi, hátrányos sokszor a 

magánszolgáltatókra nézve, mivel a szolgáltatók közötti elszámolásnál a biztosító hivatkozhat 

arra, hogy az nem a károsult részére történő kárrendezés, így nem állnak helyt a szolgáltatók 

helyett. Érintette a szakmai felelősségbiztosítás egyéb problémáit: az alacsony helytállási 

limiteket, a sok kizárási feltételt, kiemelve a tájékoztatás hiányát. Felvetette egy, a 

magánszolgáltatókat érintő biztosítási termék, a kizárólag közreműködőként dolgozók önálló 

szakmai felelősségbiztosításának bevezetését.  

A harmadik előadásban dr. Őri Adrienne osztályvezető jogtanácsos, egészségügyi menedzser 

beszámolt a kórház és magánszolgáltató közötti közreműködői szerződés ideális tartalmáról. 

Kifejtette, hogy a magánszolgáltatók gazdasági társasági formái közül miért kedvező a 

korlátlan felelősségi forma a szerződő kórházak számára, illetve miért lenne kedvező a 

korlátozott forma a magánszolgáltatók számára, és javaslatot tett arra is, hogy ez az 

ellentmondás miként oldható fel. Az előadás részletesen tájékoztatott az előadó kórházának 

szerződéskötési gyakorlatának napi tapasztalatairól, ami minden magánszolgáltató számára 

hasznos lehet.   

Az utolsó előadásban dr. Simon Tamás ügyvéd, egészségügyi szakjogász felvázolta a 

magánszolgáltatók szakmai felelősség elől menekülési tervét. Ennek fontosabb elemei: 

elvárható gondosság szerinti gyógykezelés, teljes körű tájékoztatás, ha ez nem valósult meg, a 

felelősség porlasztása (más szolgáltató, károsult felelősségének megállapítása), amennyiben 

ez sem eredményes, a korlátolt felelősségű működési forma segítségül hívása, szolgáltató 

helyett szakmai felelősségbiztosító fizetési kötelezettsége, a szolgáltató által fizetendő 
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összegek részletekben történő fizetése. Végső megoldásként a kifizetett kártérítési összegek 

áthárítását (közreműködőkre, munkavállalókra) és felhárítását (fenntartó, biztosító) említette, 

és részletezte ezeknek a gyakorlati alkalmazását.  

A kerekasztal beszélgetés során az előadók és dr. Szűcs Péter ügyvéd tisztázták a hallgatóság 

számára, hogy a magánszolgáltatóknak nem félniük kell a szakmai felelősségtől, hanem 

készülni kell annak mind jogi, mind anyagi kezelésére. A hallgatóság kérdései elsősorban a 

betegtájékoztatásra és a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos felelősségre, 

az idegen nyelvű dokumentálási kötelezettségre irányultak.  

 

A szekció tanulságaként levonható, hogy bár az egészségügyi szolgáltatás és kártérítési 

felelősség kapcsolata elsődlegesen nem osztható fel a közfinanszírozott és a 

magánegészségügy között, mivel az dominánsan szakmai kérdés, azonban az elhangzottak 

igazolták, hogy a magánszolgáltatók szakmai kártérítési felelőssége számos egyedi 

jellemzővel is bír, melyek a magánszolgáltatás egyre szélesebb körű elterjedése mellett egyre 

inkább előtérbe kerülhetnek.  

6. Egészségügyi környezet és lehetőségek  
 

A Boncz Imre Professzor által vezetett szekcióban  

• Dr. Oberfrank Ferenc, MTA KOKI ügyvezető igazgató 

• Dr. Imre László, GYEMSZI főigazgató-helyettes 

• Prof. Dr. Boncz Imre, PTE Egészségbiztosítási Intézet, egyetemi tanár 

előadásait követően kerekasztal beszélgetésre került sor, amelyen Dr. Asztalos László György 

is részt vett. 

 

Dr. Oberfrank Ferenc, az OEP korábbi főigazgatója, előadásában áttekintette az egészségügy 

főbb koncepcionális kérdéseit az állam és a magánszféra szerepéről. Véleménye szerint 

hazánkban vegyes rendszerre van szükség, annak érdekében, hogy a minőség és a 

hozzáférhetőség javuljon. Ennek elérése érdekében kiterjedt alapozó munkára van szükség az 

egészségügyben.  

Összefoglalásként megállapította: 
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- A külső feltételek változékonysága tartósan fennmarad, de alapvető trendek felismerhetők. 

- Az ágazat szereplőinek attól függ a befolyása a folyamatokra és a szabályozásra, hogy 

mennyire képesek együttműködni. 

- A „jó szabályozás” minden résztvevő érdeke, s korántsem csak állami feladat. 

- Az együttműködés és a jó szabályozás előfeltétele egy bizonyos fokú bizalom, érdemi 

párbeszéden nyugvó együttműködés. 

- Javítani kell az állami és a szolgáltatói szabályzással kapcsolatos tevékenység színvonalán. 

- Fel kell készülni a beteg- és fogyasztói szervezetek érdemi bevonására. 

- A biztonságosság és a költséghatékonyság mellett a minőségnek kell meghatározóvá válnia 

a szabályozásban. 

 

Dr. Imre László főigazgató-helyettes az „Egészségügyi ellátórendszer átalakítása” című 

előadásában a Semmelweis Terv megoldási javaslatai közül a térségi tervezés céljait és 

lépéseit ismertette. A térségi szervezés céljai: a hatékonyságnövelés, a hozzáférés javulása, és 

az együttműködés javítása az egészségügy szereplői között. Hazánkban a térségi 

ellátásszervezés a nemzetközi tapasztalatok alapján történt. Példaképpen a Norvégiai 

Centralizációs reformot említette, amely 2002. január 1-től kezdődött. Ekkor a központi 

kormányzat a megyei önkormányzatoktól (19) magához vette a kórházak tulajdonjogát (100 

% állami tulajdon). A döntés okai között a következők említhetők: a) hosszú várólisták 

csökkentése, közszolgáltatások egyenlőtlenségei, pénzügyi felelősség és transzparencia 

hiánya, központi kormányzat és a megyei önkormányzatok közötti konfliktusok. Norvégia 

mellett az Egyesült Királyság és Dánia példája került említésre és elemzésre. 

 

Boncz Imre Professzor előadásában rávilágított arra, hogy az Egészségbiztosítási Alap 

folyamatosan alultervezett ezért veszteséges (10. Ábra) emiatt folyamatosak a megszorítások, 

amit a gyógyszerkassza csökkenése jól reprezentál. (11. Ábra)  

 

10. Ábra Az államháztartás és az E – Alap 
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Forrás: Boncz I, Az egészségpolitika aktuális és koncepcionális kihívásai, Magánpraxis 2013, 
január 26, Budapest, Kempinski Hotel  
 

11. Ábra Az OEP gyógyszerkassza kiadásai 1994-2011. között  
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Forrás: Boncz I, Az egészségpolitika aktuális és koncepcionális kihívásai, Magánpraxis 2013, 
január 26, Budapest, Kempinski Hotel  
 

Boncz Professzor felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt két évtizedben több esetben is 

jelentős kormányzati törekvések voltak megfigyelhetőek a magánoldal markánsabb 

bevonására az egészségügybe. A biztosítói oldalon meg kell említeni az 1990-es (létrejött az 

önkéntes egészségpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár, önkéntes önsegélyező pénztár) az 1999-

es (több biztosítós modell kidolgozása) és a 2007-es (profit orientált, több biztosítós rendszer 

létrehozása) törekvéseket. A szolgáltatói oldalon pedig a 1994-97 (háziorvosi prakszis 
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privatizációja, művese állomások magán beruházásként történt létrehozása, nagy értékű 

diagnosztika magán működtetésbe adása) és a 2004-09 közötti korházi funkcionális 

privatizációkat, amelyek különböző okok miatt 2010-ig véget értek. A magánszolgáltatók 

részesedése az OEP kasszából látható a 12. Ábrán. 

 

12. Ábra Magánszolgáltatók részesedése az OEP gyógyító-megelőző finanszírozásból  
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Forrás: Boncz I, Az egészségpolitika aktuális és koncepcionális kihívásai, Magánpraxis 2013, 
január 26, Budapest, Kempinski Hotel  
 

7. Magánpraxis, egynapos ellátás; szakemberek és intézmények  
 

Dr. Gamal Eldin Mohamed, az Egynapos Sebészeti Társaság elnöke, ügyvezető és 

orvosigazgató, Europ-med Budaörs Egészségügyi Központ, IAAS Executive Committee 

tagja, felvezető előadása után  

• Prof. Fülesdi Béla, az EEMI Egészségügyi Szakmai Kollégiumok tagozatának 

elnöke, Debreceni Egyetem 

• Dr.Janecskó Mária, egyetemi docens, az Egynapos Sebészeti Társaság volt elnöke, 

az Aneszteziológiai és Intenzív Therápiás Szakmai Kollégium tagja 

előadására került sor, majd kerekasztal beszélgetés következett, amelynek résztvevői, az 

előadók mellett: 

• Dr. Knoll Zsolt ortopéd, traumatológus és sport szakorvos, EMINEO 

Egészségközpont ügyvezetője 
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• Dr. Gombos Katalin Szemész, osztályvezető főorvos, Szent János kórház 

• Prof. Dr. Ungár László, szülész-nőgyógyász főorvos 

• Dr. Kovács Gábor Szent Ferenc Egészségügyi Központ 

• Dr. Szokoly Miklós ortopéd – sebész – traumatológus - oxyológus főorvos, 

Orvosigazgató, orvos-szakmai vezető, Dolomit-Med Orvosi Centrum 

• Dr. Béres György, Kastélypark Klinika Kft. Főigazgató, ügyvezető, Tata.  

• Dr. Baricza Sarolta, orvosigazgató, Kelen Kórház 

• Lantos Gabriella, operatív igazgató, Róbert Károly Magán Klinika 

• Schaub Erika, személybiztosítási üzletágvezető, Generali-Providencia Biztosító Zrt. 

 

Dr. Gamal, „Egynapos és rövidített ápolású ellátások és minőségi garanciái” című 

előadásában elmondta, hogy nem a magán és az állami ellátás között kell kölönbséget tenni, 

hanem a jó ellátás és a rossz ellátás között: az eredmény, az outcome a fontos, a minőség és a 

biztonság. Felvázolta a magánpraxis és a magánellátás főbb területeit:  

- Olyan beavatkozásoknál, ahol az elektív betegellátás és a betegbiztonság 

követelményrendszere tud érvényesülni. 

- Olyan területeken, ahol szem előtt kell tartani a költséghatékonyságot. 

- Ahol az ellátás minősége és az „outcome” egy vezérlő szempont. 

- Ahol rövid rehabilitáció után munkaképessé lehet tenni a beteget és visszaadjuk a 

társadalomnak. Járóbeteg szakellátás 

- Nappali sebészet  (több mint 350 beavatkozás) 

- Igazi egynapos sebészet (24 órás) 

- Rövidített kórházi tartózkodást igénylő beavatkozások (24 – 72 órás) 

- Rövidített kórházi tartózkodást igénylő beavatkozások (24 – 72 órás), melyet rehabilitáció 

követi 

- Kúraszerű ellátások 

 

Fő célként jelölte meg a minőség és a biztonság javítását, a minőség valamennyi ismérvének 

területén: a) megfelelő beavatkozás, b) megfelelő standardok alapján, c) a megfelelő időben, 

d) megfelelő mennyiségben, e) a megfelelő betegnek, f) és nem utolsósorban, ne legyen 

ártalmas a betegnek. 
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Az előadás után kerekasztal beszélgetés következett, amely során a következő kérdéseket 

beszélték meg a résztvevők: 

- feltételrendszernek megfelelő, tanúsítvány van-e? Hazai, vagy Nemzetközi? 

- szakmai színvonal, ellenőrzött tevékenység (ki ellenőrzi?), 

- komfort fokozatok fontossága, 

- adat feldolgozásra képes informatikai rendszer, 

- után vizsgálatok, beteggondozás (mérhető legyen), jól dokumentált tevékenység, 

- betegbiztonság kérdése, 

- szerződéskötés (ki, kivel). 

 

A kerekasztal beszélgetésen elhangozott, hogy a egynapos sebészetben végzett műtétek 

aránya a fejlett nyugat-európai országokban 70%, hazánkban pedig ez az arány 8%. Ennek 

okait Fülesdi Professzor gyakorlati példákon keresztül mutatta be, és elmondta hogy ezen 

fontos szakma oktatása még nem került be a szakmai posztgraduális továbbképzésbe (CME). 

Elmondta, hogy miközben hazánkban az a kérdés, hogy legyen-e ilyen képzés, Nyugat-

Európában és az USA-ban az a kérdés, hogy a jelenlegi képzés effektív-e. Janecskó tanárnő a 

beteg alkalmasság és beteg biztonság kérdéseiről beszélt. Elmondta, hogy hatalmas fejlődés 

következett be az anesztézia fejlődésének eredményeként a műtéti halálozás értékeiben. Míg 

az 1950-es években 1:1500 – 1:1700 műtétre esett egy halálozás, addig a 1980-as években ez 

az arány 1:10000 volt amely az ezredfordulón 1:68000 – 1:185000-ra mérséklődött. zonban 

napjainkban is fő feladat a rizikó betegek kiszűrése.  

A minőségi betegellátás indikátorai ezen a területen a következők: a) posztoperatív 30 napos 

mortalitás, b)  nem tervezett reoperáció, c) nem tervezett posztoperatív intenzív osztályos 

kezelés. A posztoperatív szövődményeket elsősorban a beteg preoperatív állapota, a műtét 

súlyossága, a perioperatív ellátás minősége határozza meg. 

Dr. Knoll Zsolt és Dr. Gombos Katalin, Dr. Ungár László, Dr. Kovács Gábor, Dr. Szokoly 

Miklós és Dr. Béres György saját ellátási gyakorlatából hozott példákon keresztül ismertette 

az állami és magán ellátás terén szerzett tapasztalatait, a betegekre szánt idő fontosságát. 

Érdekes beszélgetés alakult ki arról, hogy a magánszolgáltatók mennyiben és milyen 

körülmények között érdekeltek az üzleti biztosítókkal való szerződéskötésben. Ezt követően  

Dr. Baricza Sarlta és Lantos Gabriella osztották meg intézményvezetői tapasztalataikat a 

hallgatósággal. 
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8. Összefoglaló gondolatok 

 

Ezen kétnapos konferencián az üzleti biztosítók, a gyógyszeripar, a jogász szakma, az 

egészségpolitika és az egészségügyi szolgáltatók kiváló képviselői beszélték meg a magán 

egészségügy – üzleti biztosítók további együttműködésének legfontosabb kérdéseit.  

 

A szakemberek a kérdések egy részében egyetértettek. Egyetértés van abban, hogy mivel az 

egészségügyben jelentősebb plusz állami források bevonása nem várható, magán források 

bevonására, és ennek érdekében, megfelelő garanciák megteremtésére van szükség.  

Valamennyi szakember egyetértett abban, hogy hazánkban a ’demográfiai cunami’ a lakosság 

idősödésének a problémája talán az egyik legfontosabb kérdés, az ebből adódó feladatok 

azok, amelyek az állami és a magán ellátás, és biztosítás egyik kiemelt területe.  

Egyetértés van abban is, hogy hazánkban is alkalmazni célszerű a tudományos alapú orvoslás 

mellett a tudományos alapú egészségpolitika és finanszírozás módszereit. Ehhez azonban a 

jelenleginél sokkal több jó minőségű adatra van szükség a demográfia, epidemiológia, 

költség, minőség, biztonság, betegelégedettség területén. Ezek legnagyobb része azonban 

’nem képződik magától’, ezeket megfelelő nemzetközi definíciók alapján gyűjteni, tisztítani 

kell. Egyetértés van abban is hogy az állami-magán szembeállítás kontraproduktív, ezek az 

ellátási formák akkor tudnak magas színvonalon és hatékonyan működni, ha ezek egységes 

rendszert képeznek. 

 

Néhány fontos kérdésben eltérő álláspontok fogalmazódtak meg, ezek közül hármat érdemes 

kiemelni: 

- az egészségügy minősége: vannak akik szerint a minőség az állami egészségügyben 

lehetőségekhez képest nagyon jó, míg mások szerint a minőség rossz és a magán 

szolgáltatóktól várható a jó minőségű szolgáltatás. Megint mások véleménye szerint igazából 

sem az egyikről sem a másikról nem rendelkezünk a kérdés eldöntéséhez szükséges 

adatokkal, tudással.  

- magánbiztosítás a gazdagok privilégiuma, vagy a kevésbé tehetősek számára jelenthet 

előnyöket: az eddigi kutatások azt mutatják, hogy a társadalom jelentős része esetén mérhető 

olyan mértékű fizetési képesség és hajlandóság, amely a magánbiztosítás bizonyos formáit 

lehetővé teszik. Ezen a téren további kutatások és fogalmi tisztázások szükségesek.  



28 

 

- ’egészségügyi alap csomag9’ – vannak akik szerint ennek meghatározása, minden 

továbblépés elengedhetetlen feltétele, míg mások szerint ennek meghatározása egyrészt 

lehetetlen, másrészt nem is szükséges. Mivel mindkét vélemény mögött, kiváló szakemberek 

vannak, ez is azon területek közé tartozik amely további kutatást igényel.  

 

A szolgáltatók és az üzleti biztosítók képviselőinek előadásai, és a hozzászólások többsége, 

közvetlenül vagy közvetve a minőségről, a költségekről, standardizálásról, mérhetőségről és 

ennek a garanciáiról szólt.  

Erről nagyon keveset tudunk hazánkban.  

A szerződéses, hosszabbtávú kapcsolatokra törekvő felek együttműködésének ma ez a legfőbb 

gátja. 

Ahol lehet, tudnunk kell a rizikóval korrigált végpontokat, minden esetben ismernünk a 

folyamatokat, annak érdekében, hogy a szolgáltatás elvárt paraméterei értékelhetőek 

legyenek.  

A nemzetközi példák azt mutatják, hogy ezek a célok elérhetőek. 

                                                           
9
 ’alap ellátási csomag’ azon egészségügyi ellátások összessége, azok számszerűsége, minősége és költsége 

(teljesen finanszírozott vagy beteg hozzájárulással terhelt) amire a társadalombiztosított lakosság számára a TB 
befizetések ellenében jogosult 
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