


1989 előtt – az alapok 

 Alapellátás 
 Körzeti orvosi hálózat 

 Közforgalmú gyógyszertárak 

 Finanszírozási modell… 

 

 Szakellátás 
 SZTK: Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központja 

 Járó- és fekvőbeteg-ellátás 

 Bázisfinanszírozás 
 

 Mit jelent? 

 Milyen hozadékokkal számolhatunk? 

 Mi hiányzik? 



1989 előtt – hálapénz 



1990 után 

 Az új egészségügyi rendszer alapjai 
 Alapellátás - Szakellátás 

 Szakellátás: járó- és fekvőbeteg 

 Fekvőbeteg: aktív és krónikus 

 Közforgalmú gyógyszerellátás 

 

 Finanszírozás 
 5 ellátási szint 

 5 finanszírozási elv 

○ Fejkvóta („kártyapénz”) 

○ Teljesítmény-alapú (német pont) 

○ Teljesítmény-alapú (HBCs, DRG) 

○ Co-payment 

 Ellátásszervezés: súlyponti kórházak vs. progresszivitási szintek 

 2004 – Teljesítmény volumenkorlát (TVK) 

 

 



Amire szükség van 

 A minőség, mint determináns. 

 Megfelelő indikátorok 

 Megfelelő követhetőség (transzparencia) 

 Megfelelő összehasonlítás 

 



Miért van szükség arra, hogy 
reálisan lássuk a kórházi 

ellátás költségeit? 



Költségek kimutatásának célja különböző 
szereplők szempontjából 

 Információ az erőforrások 
felhasználásáról 

 Szolgáltatások 
fedezetének 
meghatározása 

 Költségcsökkentés 
lehetőségének feltárása 

 HBCs árazása 

 Kórházi benchmark elemzés 

 Átláthatóság növelése 

 

Menedzsment Finanszírozó/fenntartó 

Egészség-gazdaságtani cél: 

Különböző terápiák költség-hatékonyságának értékelése 

Különböző intézmények költség-hatékonyságának összehasonlítása 

Forrás: Dr. Zemplényi Antal, Péterfy S. u. Kh. 2016. 



Mit mutathat meg egy jó költségszámítási rendszer 
a menedzsment számára? 

 Angliában 2007-ben vezették be az esetszintű költségszámítás 
rendszerét 

 

 Néhány kérdés, amire az angolok ez alapján már választ 
tudnak adni: 

 Melyek a pozitív/negatív fedezetű ellátások egy 
intézményben? 

 Hogy viszonyul az ellátás költsége a finanszírozáshoz? 

 Az alacsony, vagy a magas költségű ellátásokat 
finanszírozzák-e jobban? Számít-e a CMI? 

 Mennyire befolyásolja egy ellátás költségét, hogy melyik 
orvos (orvosi team) végzi a beavatkozást? 

 

Forrás: Dr. Zemplényi Antal, Péterfy S. u. Kh. 2016. 



Mi a probléma a 
kórházak/klinikák jelenlegi 

költségkimutatásával? 



A kimutatott kórházi költségek anomáliái 

 Azt tudjuk, hogy hol (osztály) keletkezik a hiány, de azt nem, hogy 
melyik tevékenység miatt. 

 Osztályos kontrolling vs. tevékenység alapú költségszámítás  
(ABC: activity-based costing) 
 

 Nehezen mutathatók ki a költségokozók 

 A medikai és gazdasági rendszer nincs megfelelően összekapcsolva 
 

 Nincs figyelembe véve az amortizáció költsége 
 

 A költségfelosztási módszerek eltérése miatt a kórházak eltérő 
eredményt mutathatnak ki  

 

 

Forrás: Dr. Zemplényi Antal, Péterfy S. u. Kh. 2016. 



Mi az oka a torz költség-kimutatásnak? 

 Nincs igazi igény a költségek pontos kimutatására 
 

 A költséggyűjtés sok adminisztrációval jár (belső ellenállást vált ki) 
 

 A kulcsszereplők (orvosok) nincsenek kellően bevonva és érdekeltté 
téve 
 

 A fejlett költségszámítási rendszer bevezetése költséges 
 

 A fenntartó nem néz a költségadatok mélyére, csak az adósság-
állományt méri! 

 

Forrás: Dr. Zemplényi Antal, Péterfy S. u. Kh. 2016. 



Milyen következményekkel jár, ha nincs 
megfelelő információ a költségekről? 

 A vezetői döntések nem megalapozottak 
 Pl. veszteséges szolgáltatás (pl. labor) kiszervezése még nagyobb 

veszteséget generál 
 

 Nem hasonlíthatóak össze a kórházi adatok 
 Almát a körtével? 

 

 A finanszírozó nem tudja a HBCs-k értékét aktualizálni, ami 
torz érdekeltséget teremt a kórházaknál is 
 A fedezet határozza meg az ellátás prioritását?! 

Forrás: Dr. Zemplényi Antal, Péterfy S. u. Kh. 2016. 



A HBCS súlyszámtömb 50 eleme… 



A HBCS súlyszámtömb 50 eleme… 



Az 50 elemű HBCS súlyszámtömb 



HBCS 50 elemű 
bontása 

Példa HBCs: 773K  

Akut leukémia nagy 
dózisú vagy 
standard 
kemoterápiával 18 
év felett 

Sorszám 
 

Kategória 
 

Súlyszám 
 

1 Közvetlen gyógyszerköltség 3,49 
2 Vér, vérkészítmények 0,88 
3   0,00 
4 Korszövettani vizsgálatok 0,07 

5 Röntgen, ultrahang vizsgálatok 0,02 
6 CT,MRI vizsgálatok 0,01 
7 Tápcsatorna endoscopia 0,00 
8 Laboratóriumi vizsgálatok 0,28 
9 Izotópos diagnosztika 0,00 

10 Műtétek 0,00 
11 Anesthesiológia 0,00 

12 Implantátumok A (besorolási szempont) 0,00 

13 Implantátumok B (egyéb műtéti anyag) 0,00 
14 Fizikotherápia 0,00 
15 Sugártherápia 0,00 
16 EEG 0,00 
17 EKG 0,01 
18 Egyéb vizsgálatok 0,14 
19 Pszichiátriai tevékenységek 0,00 
… 
50 Gyógyítás-ellátás önköltsége 7,12 

Forrás: Dr. Zemplényi Antal, Péterfy S. u. Kh. 2016. 



Mi a reális költségek 
kimutatásának feltétele? 



A hiteles költségelemzés 
feltételei 

 Egységes kórházi költségszámítási módszertan 
alkalmazása 

 Ösztönzés és/vagy szankcionálás ennek betartására 

 Megfelelő IT támogatás: integrált gazdasági és medikai 
rendszer 

 

 Rendszeres (évente megvalósuló) esetszintű 
költségszámításra épülő HBCs árazási rendszer 
felépítése 



„Kórházügy” 



Miből élünk? 



E. Alap bevételei és kiadásai 
2000-2012 

 



Egészségügyi kiadások 
reálértéken (1993=100%) 



A kórházak pénzügyi helyzetének és 
gazdálkodásának főbb jellemzői  

Eladósodottság 

 

 Az alulfinanszírozottság kérdése.   

 Nemcsak a kórházi ellátást, hanem az egész egészségügyi rendszert 
érinti. 

 Alapvető kérdés: "alulfinanszírozott-e" az ellátás vagy sem? 

 Látszólag egyértelmű kérdés, de közgazdasági szempontból korrekt 
választ erre a kérdésre csak bizonyos elvek rögzítésével lehet adni. 

 Piaci elv 

 Méltányossági elv 

 Területi elv 

 Időbeliség elve 



 Az intézmények pénzügyi helyzete nem homogén: 

 Hasonló feladatokat ellátó intézetek között is jelentős különbségek 
figyelhetők meg a szállítói tartozások illetve pénzügyi tartalékok 
tekintetében.  

 Összességében az adósságállomány nominális értéke 2016-ig 
növekedett. Jelenleg a kórházak közel 100%-ának van lejárt szállítói 
tartozása, 100%-ának van 30 napon túli tartozása. Jellemzően a 
megyei, illetve fővárosi kórházak, valamint az egyetemek halmoztak fel 
jelentősebb adósságot. 

 A kórházak pénzügyi mutatói nem fejezik ki az intézmények tényleges 
finanszírozási helyzetét.  

 A pénzügyi egyensúly biztosítása közel 70 %-os bérjellegű kiadások 
mellett nem lehetséges!  

A kórházak pénzügyi helyzetének és 
gazdálkodásának főbb jellemzői  



 A fizetőképtelenség anatómiája és élettana sajátos viszonyrendszereket 
alakított ki: 

 A fizetőképtelenség nem váratlan „pénzügyi csapás” 

 A már befutott, korábbi fejlődési pálya megtöretéseként bekövetkező 
leépülési fázisok megnyilvánulása. 

 Nem átmeneti gondokat takar, hanem a struktúra és a   finanszírozás 
tartós zavarait jelzi. 

  A fizetőképtelenség a jelenlegi kórházi gazdálkodásban „kódolt”, de a 
kórházi reálfolyamatok figyelemmel kísérésével, „túlélési stratégiákkal” 
megelőzhető. 

 Az ágazatban szétterült súlyos fizetőképességi zavarok destabilizálják 
az államháztartási és a piaci szektor üzleti kapcsolatait. 

 A fizetőképtelenséggel összefüggő problémákat nem lehet és nem 
szabad(na) időleges megoldásokkal rendbe hozni. 

 

 

A kórházak pénzügyi helyzetének és 
gazdálkodásának főbb jellemzői  



„Egészség-ügy” 



Julia Middleton – Common Purpose (UK) 



Magas vs. lapos szervezetek 

 Magas szervezetek: 
 Számos felelősségi és döntési szint az intézmény hierarchiájában. 

 Ahogy nő a szintek száma, úgy lassul a kommunikáció. 

 Ahogy nő a szintek száma, úgy lassul döntési helyzetben a válaszidő. 

 Ahogy nő a szintek száma, úgy lesz egyre valószínűbb, hogy torzul az 
információáramlás. 

 Ha a felelősségi hierarchiához nem társulnak delegált döntési 
kompetenciák, a felső vezetés túlterhelése miatt a rendszer megbénulhat. 
 

 Lapos szervezetek: 
 A szervezet hierarchiájában kevés szint található, az organogram inkább 

széles. 

 Gyors kommunikáció jellemzi. 

 Minden ötlet és vélemény „hallatszik” a vezetők székéből is. 

 Kulcskérdés a hatékony működés érdekében a jó vezetők kiválasztása. 

 









A magyar egészségügyi rendszer – 2017. 



A magyar egészségügyi rendszer – 2017. 



A magyar egészségügyi rendszer – 2017. 



A magyar egészségügyi rendszer – 2017. 



Köszönöm a figyelmet! 


