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Az egészségügyi ellátórendszer feladatai

Prevenció

Terápia

Rehabilitáció



Mi kell ehhez?

• Rendszer
• Történelmi perspektíva

• Régen 1-1 orvos

• Megnövekedett igény, kereslet

• Szélesebb körű szolgáltatások

• Meg kell szervezni

• Működtetni kell

• Forrás
• Drága a szolgáltatás és a szervezés

• Közvetlen befizetéssel nem tartható fenn



Mi kell ehhez? 

• Drága
• Az egyénre háruló kockázatot valahogyan el kell osztani

• Térben és időben

Biztosító, mint 3. fél megjelenik
• Többféle megoldás létezik



Az egészségügyi rendszerek szereplői
közötti kapcsolatok

Szolgáltatás

Közvetlen fizetés

Jogosultság Járulék, adó
Költségvetés, 

díj
Térítés igénylése

Páciens Egészségügyi szolgáltató

Finanszírozó 
(biztosító)



Mi kell ehhez? – Forrásteremtés

• Forrásteremtés lehetőségei
• Magántőke

• Közvetlen befizetések (Pl. gyógyszervásárlás) 

• Biztosítási díjak (munkáltató, munkavállaló)

• Közpénz
• Adó, járulék

• Forrásteremtés elvei
• Kockázatmegosztás térben és időben (egyéni és egyének között)

• Értékválasztás
• Szolidaritás: az fizet, aki tud

• Egyenlőség: mindenki ugyanannyit fizet

• Kockázati elv: aki többe fog kerülni, többet fizet



Kockázatmegosztás

• Miért fontos?
• Eü. ellátás drága

• Beteg  fizetésképtelen

• Megoldások
• Csak egyéni, időben elosztva: magánbiztosítás

• Társadalmi szintű kockázatmegosztás
• Társadalombiztosítási rendszerek

• Adóalapú rendszerek



Egészségbiztosítási modellek, 
rendszerek



Bismarck-i modell
• Otto von Bismarck-Schönhausen német kancellár, 1883

• Társadalombiztosítási modell
• Cél: A megbetegedés kockázata miatt sérülékeny társadalmi rétegek, foglalkozási csoportok 

ellátási helyzetének biztosítása

• Járulékfizetés
• Munkáltatói és munkavállalói

• Jövedelemarányos befizetés, felső határral

• Ellátás
• A biztosítottaknak

• A lakosság döntő hányada

• Szükséglet szerint

• Orvosi, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás

• Táppénz (13 hétig)

• Szolidaritásra épül



Szemaskó modell

• Nyikolaj Szemaskó, a Szovjetúnió első egészségügyi minisztere, 1918

• Állampolgári jogon nyújtott egészségügyi szolgáltatás
• Cél: Magas szintű, mindenki számára hozzáférhető ellátás

• Tervgazdálkodás  erősen centralizált rendszer
• Állami keretből, önkormányzatokon keresztül finanszírozott

• Szigorú beutalási rend

• Területi és ágazati ellátás: munkaegészségügy, kiemelt ellátás bizonyos csoportoknak

• Költségkontroll: az állam által meghatározott szolgáltatások vásárlása

• Kapacitás ↔ Szükségletek

• Állandó átszervezés, folyamatos hiánygazdálkodás

• Megvalósíthatatlan



Beveridge-i modell

• William H. Beveridge angol egészségügyi miniszter, 1948

• Állampolgári jogon, adókból finanszírozva
• Cél: mindenki számára azonos hozzáférést biztosítani az egészségügyi ellátáshoz

• Működtetés:
• Szakellátást túlnyomó részt állami tulajdonú intézmények nyújtják

• Térítési díj szűk körben (fogászat, szemészet, gyógyszer) létezik

• Állami szervezés
• Centralizált, az önkormányzatok szerepe általában kicsi

• Állami szabályozás
• Költségek, szolgáltatásvásárlás

• Néhány esetben létezik térítési díj, kiegészítő biztosítás

• Olcsó, de az eltérő igények kielégítésére korlátozottan alkalmas, nem túl jó minőségű 
ellátás



… és ma, a valóságban?

• A rendszerek kevertek

• Választ kell adni az egészségügyi rendszerek előtt álló, mindenütt 

megjelenő kihívásokra

• Nyugati társadalmak: öregedő népesség, növekvő költségterhek

• Túl centralizált rendszer: nem jelenik meg a verseny, a szükségleteket nem jól elégíti ki

• Biztosítotti jogviszony: szegényebb rétegek kiesnek

• Közpénz: nem elég magántőke bevonása



A rendszerek közeledése

• Bismarck-i  Beveridge-i

• A bismarck-i rendszereknél hagyományosan nehéz a kiadások korlátozása, 

az egyenlőség megvalósítása

• Viszont több, az igényeknek jobban megfelelő szolgáltatást nyújtanak

• A reformok iránya: 

• Pénztárak közötti kockázatközösség 

• A nem biztosítottakról való gondoskodás

• Finanszírozási korlátozások, ésszerűsítések 



A rendszerek közeledése

• Beveridge-i  Bismarck-i

• A beveridge-i típusú rendszerek jobban uralják a kiadásokat

• Viszont a választási lehetőségek korlátozottak, és várakozásra kényszerítettek

• A reformok iránya: 

• A merevség enyhül 

• Piaci eljárásokat vezetnek be

• A reformok állandósultak, 3-4 évenként követik egymást



Egyéb megoldások – Francia kétszintű 
modell
• Biztosítási modell:

• Állami szervezés

• Forrásteremtés: jövedelemalapú hozzájárulás (járulék)  ÉS közvetlen hozzájárulás (vizitdíj) 

• Biztosítási szintek

• 1. szint: kötelező biztosítás: nagy ágazati biztosítók (lakosság 84%-a egynél) 

• csak a költségek 70%-át téríti

• 2. szint: kiegészítő egészségpénztárak (mutuelle)

• Tagok által tulajdonolt, nonprofit szervezetek, kiegészítő biztosítás, extra szolgáltatások

• 30%-os térítés + további szolgáltatások

• 3. szint (2000-től): szegények kiegészítő biztosítása (költségvetésből)

• Biztosító utólag finanszíroz, nincs progresszív ellátás, szabad orvosválasztás

• Drága, de kitűnő ellátás



Egyéb megoldások – Egyesült Államok, 
magánbiztosítás
• Magánbiztosítási modell

• Állami és szövetségi kormányzati szervezés

• Munkáltatók által fizetett egészségbiztosítási díj

• Sok biztosító (1000+) – biztosítottak kb.70%a náluk, piaci verseny

• 30% közpénzből: Medicare (idősek), Medicaid (szegények), Állami: veteránoknak

• Állami hozzájárulás: 48%, magán: 40%, közvetlen: 12%

• A legdrágább rendszer, GDP 19%

• Betegút-szervezés: Managed care model

• HMO (Health Maintenance Organization) szakmai alapú betegút-szervezés, költségracionalizálás

• 1970-es évektől

• 40 millió embernek nem volt biztosítása  Obamacare: kötelező biztosítás, Medicare és Medicaid

kiterjesztése (2010)  Trumpcare



Milyen modell lehet ideális?

Gazdaságilag erős ország, jól szituált 
állampolgárok

• A társadalom nagy része 
munkaképes korú, egészséges, 
egészségtudatos

• Magas fizetések

Gazdaságilag gyenge, szegény ország

• Sok idős, beteg ember

• Alacsony fizetések



Egészségbiztosítási rendszerek dilemmái

• Egy vs. több biztosító

• Egy biztosító: hatékonyabb gazdálkodás, fajlagosan alacsonyabb működési költség? 

• Több biztosító: verseny miatt hatékonyabb működés és nagyobb elégedettség, vagy „cherry 

picking”? 

• Magánbiztosítás vs. Társadalombiztosítás

• Alap, kiegészítő, vagy teljes körű a biztosítás? 

• Magánbiztosítás = egészségtudatosabb biztosítás, alacsonyabb „moral hazard”? 

• Társadalombiztosítás = nagyobb fokú szolidaritás? 

• Önkéntes vs kötelező biztosítás

• A fentiek szerepe az alap, illetve a kiegészítő biztosításban



Több biztosítós egészségügyi rendszer

Egy biztosítós egészségügyi rendszer

Állami egészségügyi rendszer

Területi önkormányzati rendszerhez 
kötött adóalapú rendszer

Vegyes egészségügyi rendszer, 
döntően állami költségvetésből 
finanszírozott, kisebb részben 
társadalombiztosítás



Finanszírozás

• Céljai

• Egészségügyi ellátás biztosítása

• Egészségpolitikai célok megvalósítása

• Minőség, hatékonyság

• Különböző technikák

• Költségkontroll

• Lehetőségei

• Egycsatornás

• Többcsatornás

• Központi költségvetés

• Önkormányzati költségvetés

• Társadalombiztosítás, magánbiztosítás



Magyarország



Magyarország – történet

• A II. világháborúig a bismarck-i modellt követte

• Első betegbiztosítási törvény: 1891

• A betegbiztosítás fokozatosan terjedt ki az egyes ágazatokra, de még 1940-ben is csak az aktív 

keresők 21,5%-a volt biztosított

• 1950-ben összevonták az ágazati biztosítókat, és az üzemeltetést az egységesített 

szakszervezeti apparátusra bízták.

• SZTK=Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központja

• A társadalombiztosítás fokozatos kiterjesztése, állampolgári joggá válása

• 1972-től az egészségügyi ellátás állami feladat: a központi költségvetés finanszírozza



Magyarország – történet

• 1984-ben az irányítás a szakszervezetektől az államhoz kerül

• Rendszerváltásig: állam túlzott szerepvállalása

• Állammal szembeni kiszolgáltatottság, paraszolvencia

• Teljesítménymérés és elismerés hiánya

• Rendszerváltás után:

• 1990-től az egészségügyi ellátás finanszírozása ismét a társadalombiztosítás részévé válik

• 1993-től önálló Egészségbiztosítási Alap és Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)

• Kezdetben önkormányzati, majd ismét állami irányítás



A magyar egészségbiztosítás jellemzői

• Egy biztosító, ellátás jogviszony alapján

• Minden aktív keresőre kiterjedő járulékfizetési kötelezettség

• Munkáltató és munkavállaló is fizet járulékot

• DE: 2012-től a munkáltató adót fizet!

• A nyugdíjasok, munkanélküliek, szociális ellátásban és családi pótlékban  

részesülők, szociálisan rászorulók stb. után központilag történik a járulékfizetés

• A nem rászoruló eltartottak után a családnak kell járulékot fizetni

• A szolidaritás és a méltányosság széles körben érvényesül



A magyar egészségbiztosítás jellemzői

• Szolgáltatások: 

• Gyógyító-megelőző ellátás

• Alapellátás

• Szakellátás (járóbeteg, fekvőbeteg)

• Mentés, gondozás, stb.

• Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 

• Táppénz, GYES

• Szektorsemleges finanszírozás

• Ellátásokra vonatkozik, pl. béremelésre nem



A magyar forrásteremtés és finanszírozás 
modellje

Járulék

Adó

NEAK

Egészség-biztosítási 
Alap

Ellátórendszer

Forrásteremtés Finanszírozás



Egészségbiztosítási Alap bevételeinek 
megoszlása 2012-ben



Egészségbiztosítási Alap kiadásainak 
megoszlása 2013-ban



Teljes egészségügyi kiadás forrásai 
Magyarországon, 2012



Magyar kórházak finanszírozása

• „hábécsé”
• Homogén Betegségcsoportok rendszere
• A finanszírozást a kórház 1 ellátási eseményre vonatkozóan kapja

• Benne: az ellátás várható működési költségei
• Személyzet, műtét, rezsi
• Gyógyszer, fogyó eszköz, stb.

• Nincs benne: amortizáció, beruházás
• Függ: társbetegségektől, súlyosságtól, stb.

• Mire motivál ez?
• Mi lenne, ha minden beavatkozásért/diagnosztikai ellátásért külön kapna a kórház 

pénzt?
• Mi lenne, ha 1 évre előre megkapná a kórház a keretet?

Különféle technikáknak különféle hatása van. 
Az aktuális technika hatása látszik a kórházi rendszer működésén



Egészségügyi ellátórendszer



Az egészségügyi ellátórendszerek 
felépítése

Irányítás

Egészségügyi szolgáltatások

Finanszírozás
Az alapok kezelése

Szolgáltatásvásárlás

Forrásteremtés
A szükséges források összegyűjtése



A magyar egészségügyi rendszer 
felépítése és szereplői



Milyen feladatok ellátására van szükség?

• Irányítás
• Jogi, szakmai

• Tulajdonos, fenntartó

• Finanszírozó

• Szakmai felügyelet, érdekvédelem

• Szakmai szervezetek

• Munkavállalói érdekképviseletek

• Ellátottak érdekképviselete



A funkciókat ellátó szervezetek

Ezek közül melyik erősebb, melyik 
gyengébb láncszem?

Funkció Szervezetek

Szakmai és jogi irányítás Kormányzat, EMMI, AEEK

Tulajdonos Állam (AEEK), önkormányzat, magántulajdon

Finanszírozó NEAK, tulajdonos

Szakmai felügyelet EMMI, OKI, OGYÉI

Szakmai érdekvédelem Kamarák (Orvosi, Szakdolgozói, Gyógyszerészi)

Szakmai szervezetek Szakmai kollégiumok

Munkavállalói érdekképviseletek Szakszervezetek

Ellátottak Beteg-egyesületek



Szervezetek

• Jogi szabályozás, háttér

• Törvény – Országgyűlés

• Kormányrendelet – Kormány

• Miniszteri rendelet – Miniszter

• Egészségügyért Felelős Államtitkárság

• EMMI feladatai

• 2017. január 1-től: OBDK, OEP, ÁNTSz egyes feladatai

• Betegjogi kérdések

• Egészségbiztosítási Alap irányítása

• Egészségügyi tevékenységek engedélyezése és koordinálása (egészségügyi szolgáltatókra)

• Közegészségügyi, járványügyi, népegészségügyi feladatok



Szervezetek

• NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő)

• Egészségbiztosítási Alap kezelése

• Ellátások és szerződött szolgáltatók finanszírozása

• Ellátásra való jogosultság nyomon követése

• Stratégiák felállítása, kivitelezése

• Egyéb társadalombiztosítási tevékenységek

• Szolgáltatások, termékek befogadása



Szervezetek

• AEEK (Állami Egészségügyi Ellátó Központ)
• Tulajdonos és fenntartó

• Módszertani támogatás az ellátóknak

• Ágazati projektek

• Szakdolgozók képzése, továbbképzése, működési engedélye

• Korábbi ENKK feladatok

• NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ, korábbi OKI)
• OTH (ÁNTsz) korábbi feladatai: 

• EU-s projektek

• Munkaegészségügyi feladatok

• OEK (Országos Epidemiológiai Központ) korábbi feladatai:

• Járványügy

• Készítmények ellenőrzése



Szervezetek

• OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet)

• Gyógyszerek forgalomba hozatali engedélye és gyógyszerfelügyelet

• MOK, MESZK, MGYK

(Magyar Orvosi Kamara, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, Magyar 

Gyógyszerészi Kamara)

• Érdekvédelem, képviselet, szakmai ellenőrzés

• Etikai felügyelet

• mgyk.hu 
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Az ellátórendszer felépítése

• Több szintű progresszív ellátás

• Egymásra épülő szintek

• Feladatmegosztás

• Szerepe

• Lehetőség szerint alacsonyabb szinten (olcsóbban) látni el az 

egyszerűbb/ gyakoribb betegségeket



Orvosi esetek

Betegségek

Országos

Regionális

Megyei

Kistérségi

Lakóhelyi

20% 100%

80%

Progresszív ellátási modell elmélete

80/20-as szabály: 

Az ellátási események 

80%-a a betegségek 20%-

át teszi ki, és ezek az 

esetek elláthatók kisebb 

eszközparkkal is.



Fekvőbeteg
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Alapellátás

Szerepe

• Alapszintű ellátás a lakóhely közelében

• Betegirányítási funkció
• Ellátni vagy továbbutalni?

• „Kapuőri funkció”

• Prevenció

• Krónikus betegek gondozása



Alapellátás

Elemei

• Háziorvosi rendszer
• Felnőtt-, gyermek-, vegyes praxisok

• Védőnői szolgálat
• Tanácsadás, szűrés

• Hungarikum

• Iskolaegészségügy

• Fogászati alapellátás



Alapellátás

• Finanszírozása

• Fejkvóta alapon

• „Egy fő= egy pont”

• Területi ellátási kötelezettség van

• Aki oda tartozik, azt nem lehet elküldeni

• Korrekciók

• Korosztályos szorzók

• Idősek, gyermekek

• Területi kiegészítések

• Degresszió

• Ha túl sok a beteg, a pontérték csökken



Szakellátás

Járóbeteg 
szakellátás

Fekvőbeteg 
szakellátás



Járóbeteg szakellátás
• Orvosi szakterületek szerinti ellátás

• Városi szint, könnyen elérhető

• Önálló szakrendelők vagy kórházak részlegeiként működő egységek
• A kórháztól függetlenül működő járóbeteg szakrendelő intézetek kevés más országban fordulnak elő

Tevékenység

• Diagnosztika
• Háziorvos kérésére vagy prehospitalizációs

• Ellátás
• Kórházi ellátást nem igénylő állapotok

• Gondozás
• Krónikus betegek gondozása a háziorvossal együttműködve



Járóbeteg szakellátás

• Finanszírozása

• Fee for service, pontrendszer alapján

• Minden beavatkozáshoz pontérték van rendelve

• Pont-forint megfeleltetés (aug. 1.: emelés)

• Teljesítményvolumen-korlátozás (TVK)

• Túl nagy teljesítmény  finanszírozás csökkentése

• Degresszió: csökkenő pont-forint érték

• Teljes korlát: bizonyos teljesítményérték fölött nincs térítés

• Pont-forint érték összességében is csökkenhet

• Területi ellátási kötelezettség itt is van



Fekvőbeteg ellátás

• Hosszabb ápolást, komolyabb eszközöket, folyamatos figyelmet 

igénylő betegek ellátása

• Átmeneti formák

• Egynapos sebészet (1 nap)

• Nappali kórház (éjszakára hazamegy, több nap, krónikus) és kúraszerű ellátás 

(infúziós kúrák, kemoterápia, aktív)

• Progresszív ellátás felső szintjei

• Súlyosabb betegségek, nagyobb intenzitású kezelések



Fekvőbeteg ellátás

• Rehabilitáció

• Krónikus ellátás

• Ágyhoz kötött beteg

• Nem terápiás eredmény, hanem az állapot megőrzése, romlás 

megakadályozása, gondoskodás

• Gyógyszerészek 

• Minimumfeltételekre vonatkozó 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján



Fekvőbeteg szakellátás

Krónikus ellátásAktív ellátás

I. Progresszivitási szint

III. Progresszivitási szint

II. Progresszivitási szint

Rehabilitáció



Ellátásszervezés

• Progresszív ellátási modell alapján

• 2012-től térségi alapon

• Minőségi és méretgazdasági szempontok

• 1-1,5 M lakos/ térség

• 8 térség

• Centralizáció és decentralizáció 

• Szubszidiaritás elve mentén





Köszönöm a figyelmet!


