Absztrakt
Szakdolgozatom témájaként az egy biztosítóra és több biztosítóra épülő társadalombiztosítási
modellek bemutatását választottam Magyarország és Szlovákia gyakorlata alapján. A
dolgozat keretében részletesen foglalkozom a két ország társadalombiztosítási, ezen belül is
az egészségbiztosítási rendszerük elméleti hátterével és mindennapi bemutatásával.
A témát azért tartom fontosnak, mert napjaink egészségügyéről elmondható, hogy komoly
gondokkal kell szembenéznie, ami az ellátás minőségére, ezzel az emberi elégedettségre is
komoly hatást gyakorol. A rossz helyzet ad magyarázatot arra, hogy az egészségügyi
rendszerek folyamatos átalakítás alatt állnak.
A fejlődésük mentén kialakulóban vannak az elméleti megoldások, azok megvalósítása
viszont sajnos még hosszú idő függvénye.
A kutatásom során több kérdéskört érintettem. A fő irányvonal egy olyan összehasonlítás
elkészítése volt, amely reális képet ad a Magyarországon és a szomszédos Szlovákiában
kialakított rendszerről, különös hangsúlyt fektetve az előnyök és hátrányok kiemelésére. A
reformtörekvések mentén haladva elemzem azok aktualitását illetve hatásait napjaink
egészségügyére.
A dolgozat kutatási módszerét elsősorban a kapcsolódó szakirodalom felkutatása alkotja,
könyvtári adatbázisok állományát segítségül hívva. Megjelennek ezen felül saját kutatási
eredmények is, fontosnak tartottam ugyanis, hogy a Szlovákiában kiépített rendszert egy
elégedettségi kérdőív kiértékelésével közelebb hozzam a magyar rendszerhez, ezzel pedig
részleteiben is összehasonlíthatóak legyenek.
A szakdolgozat eredményeként prezentálom a forráselemzések és az elégedettségi felmérés
tapasztalatainak mérlegelését. Elemzem azokat a lehetőségeket, amelyek véleményem szerint
elősegíthetnék az egészségügy fejlődését. A koncepcióm szerint a középpontban minden
esetben az emberi elégedettség és gyakorlati megvalósíthatóság állt, ezért különös figyelmet
fordítottam a javaslatok terén arra, hogy az elméleti sík mellett mérlegeljem a törekvések
mindennapokban megvalósuló lehetséges kimeneteleit is.

Abstract
As the subject of my thesis, I chose the presentation of different social insurance modelsspecifically systems built on one, and on multiple insurance companies that can be seen in
Hungary and Slovakia. I extensively compared the two countries’ health insurance schemes
through a presentation of their background and everyday methods.
I find this topic to be very important as today’s health care faces serious problems that deeply
affect the quality of service and one’s complacency with the system. This can easily explain
why our schemes and patterns are constantly built and rebuilt; through these changes solutions
can be found, however seeing them work in practice will take a great amount of time.
I investigated several issues during my research, and found that a comparison between the
reality of the current systems of Hungary and Slovakia, equally highlighting their strengths
and weaknesses, would be the main path for this thesis. I examined their states through their
several reforms, and actual changes that influence today’s health care.
As the main research method, the topic’s literature was broadly examined. I present the
outcome of my personal search, a satisfactory form as well, bringing the foreign Slovakian
system closer to the Hungarian one, making the comparison easier to understand.
I analysed the patterns that in my opinion could speed up the development of health care
systems. My concept is that human satisfaction and practicability should always be the main
focus of change, bringing me to analyse not just the theoretical elements, but the possible
outcomes when used in real world scenarios.

