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Kedves Kollegák!  

 

Szeretettel köszöntöm Önöket! Ha már Barát Gábor hivatkozott arra, hogy van 

hasonlóság a nyugdíj és a futball között, akkor az Európa-bajnokságra tekintettel 

hadd mondjam, hogy ez az egészségügyben is elterjedt mondás. Annyival több talán 

itt a hasonlóság, hogy nemcsak mindenki ért mindkét területhez, de mindkettıben 

nagyjából hátulról a negyedikek vagyunk az EU-ban.  

 

Az egészségbiztosítási az utóbbi években az érdeklıdés homlokterébe került – 

elsısorban az egészségügyi reformelképzelések kapcsán. Érdemes megvizsgálni,  

mi a jelenlegi helyzet, és milyen problémák, lehetıségek adódnak, ha a 

szabályozástechnika, a szabályozási eszközök útján történı változtatást célozzuk 

meg. Errıl fogok beszélni a következı percekben. 45 perc lehet, hogy akkor lett 

volna adekvát, hogyha a több biztosítós rendszer bevezetése kerül napirendre, és 

lehet, hogy azért csak 20 perc, mert egy biztosító maradt. Azonban az egy biztosítós 

rendszerben is lehet nagyon sok érdekességet, problémát felvillantani, ezért inkább 

szokásomhoz híven az lesz a nehéz, hogy betartsam a 20 percet, és nem az, hogy 

kitöltsem. 

 

Az egészségbiztosítást általában a társadalombiztosítás oldaláról szoktuk 

megközelíteni Magyarországon, hiszen ez az a nagy államháztartási alrendszer, 

amelyben az egészségbiztosítás is helyet foglal, amely uralja az egészségügyi 

kiadásokat. Ehhez képest egy viszonylag kisebb szegmenset képvisel egyrészt az 
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egyéni hozzáadott takarékoskodásban részt vevı önkéntes egészségpénztárak 

rendszere, másrészt pedig a klasszikus biztosítók kiegészítı egészségbiztosítási 

vagy betegbiztosítási területe – leszámítva a nagyon jelentıs és tartalmilag talán 

határterületként említhetı balesetbiztosítást. Elsısorban tehát a 

társadalombiztosítási egészségbiztosításról fogok beszélni. 

 

Biztosítás és szolidaritás keveredik ebben a rendszerben Magyarországon. Az 

Alkotmánybíróság kimondta, hogy e két irányzat, e két elvrendszer együtt van jelen, 

tehát nincs az államnak korlátlan szabadsága, hogy tisztán közjogi alapon 

megmondhassa, hogy kinek mi jár, hanem figyelembe kell venni azt, hogy a 

befizetési kötelezettségek ellentételezéseképpen számíthatunk arra, egy fajta 

tulajdonjogias igényt keletkeztethetünk arra vonatkozóan, hogy kapjunk is valamit a 

társadalombiztosítótól – természetesen akkor, ha a szolgáltatásban való részesülés 

követelményeit teljesítjük, az megfizetjük a járulékot, ha arra kötelesek vagyunk. 

Azonban ezek a követelmények nem lehetnek teljességgel légbıl kapottak és az 

egészségügyi szükségletektıl elrugaszkodottak. Mégis biztosítás vagy szolidaritás? 

Melyik oldal dominál? 

 

A magyar egészségbiztosítási rendszer biztosítási karakterő elemei például a 

fogalomhasználat, a nomenklatúra. Biztosítónak, egészségbiztosítási pénztárnak 

hívjuk az OEP-et, amelyik azzal foglalkozik, hogy a befizetett járulékok mint 

forrástömeg felhasználását a szabályok szerint végezze el. És számos más, a 

biztosítási jogi fogalomrendszerben használatos szó is megjelenik. Más kérdés, hogy 

igazi tartalmi töltet nélkül. Járulékalapú forrásbiztosításról van szó, tehát nem az adó 

terhére, vagyis többnyire fıszabályként nem adókból valósul meg az 

egészségbiztosítási forrásbiztosítás, hanem egy külön rendszer keretében. Nem 

mondom, hogy ez hasonlatos ahhoz, mintha biztosítási díjat fizetnénk, de mégis 

valamilyen elkülönült, címkézett dologról van szó. Ezen kívül – visszautalva a 

fogalomrendszerre – szerzıdések vannak jelen az egészségbiztosításban. Az OEP 

(az egészségbiztosító), illetve megyei pénztárai az egészségügyi szolgáltatókkal 

szerzıdnek, finanszírozási szerzıdéseket kötnek. Ezek a szerzıdések 

természetesen magánjogi és közjogi elemeket foglalnak magukba, és leginkább – 

hogy áttérjek a közjogias, a szolidaritási, az állami egészségügyi karakterre – 

tulajdonképpen jogszabályok nagyon behatárolt keretei között mozognak.  
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Tehát az állami karakter dominál a felszín alatt, hiszen maga az egészségbiztosítási 

kassza az állami költségvetés része, az Országgyőlés fogadja azt el. Egyetlen 

biztosító van, tehát nincs szó egyfajta biztosítási piacról, hogy a különbözı 

szolgáltatási csomagok akár minıségben, akár árban versengenének egymással. És 

ez az egyetlen biztosító közigazgatási szerv, ahol köztisztviselık dolgoznak, ahol a 

jogszabályok végrehajtása az elsıdleges cél, és nincs igazán ezen kívül mozgástere 

a biztosítónak abban, hogy versenyeztesse a szolgáltatásokat a minıségi ellátás 

érdekében. Nagyon erıs állami felelısségvállalás is megmutatkozik. Az 

Egészségbiztosítási Alap köztudomásúan egy félig zárt kassza, tehát, hogyha többlet 

van, mint ahogy a tavalyi évben fordult elı elıször, azt kizárólag egészségügyi, 

egészségbiztosítási célra lehet felhasználni, viszont ha hiány keletkezik, akkor az 

államnak mögöttes kötelezettségvállalást kell megtestesítenie annak érdekében, 

hogy ne szenvedjen kárt az egészségbiztosítási alapú szolgáltatásnyújtás. 

 

Mit tett (volna) ebben a szolidaritási és biztosítási vegyes rendszerben az 

egészségbiztosítási reform? Nyilvánvalóan biztosítási irányba mozdította el ezt az 

egyensúlyi helyzetet. Egyrészt a biztosítási díjfizetés mint a szolgáltatásokra való 

jogosultság megalapozója sokkal erısebben jelenik meg a járulékellenırzésben, a 

járulékbefizetés ellenırzésben. Ez volt az egészségbiztosítási reformcsomag egyik 

nagyon fontos lépése, hogy az OEP, az egészségügyi szolgáltatók on-line 

rendszereken keresztül ellenırzik azt, hogy az illetı után tényleg befizették-e a 

társadalombiztosítási járulékot. Ha nem fizették be, akkor sem történik az, hogy 

elzavarja a háziorvos vagy elküldik a kórházból, de az elmaradt járulék utólag 

beszedhetı. Ez mindenképpen a szolgáltatás – ellenszolgáltatás kétpólusú 

szimmetrikus rendszerjellegét erısíti a dolognak.  

 

Nem kifejezetten a több biztosítónak az elıfutáraként, de mindenképpen az elsı 

egészségbiztosítási reformhullám részeként a vizitdíj, kórházi napi díj bevezetése 

egyfajta önrészfizetési kötelezettséget jelentett. Illetve jelentene, hiszen a 

népszavazás nyomán eltőnt ez a fizetési kötelezettség a rendszerbıl. 

 

Nagyon erıs szándék volt a nullszaldós kasszatervezés, tehát az eddigi 

hagyományoktól eltérıen nem az állam áll ott, és mindig annyi pénzt tesz a 
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rendszerbe, amennyivel a tényleges hiányt le lehet nullázni, hanem ez a piac, ez a 

biztosítási több szereplıs piac bizony olyan játéktéren mozoghatott volna, hogy úgy 

kellett volna beállítani a szabályozókat, hogy ha nyereség van, abból szigorú 

szabályok alapján a befektetı is részesülhet, de a veszteséget nem automatikusan 

állta volna az állam, hanem csak egy sokelemő védvonalrendszer utolsó elemként 

realizálódott volna az állam mögöttes felelıssége. 

 

Attól eltekintve, hogy most egy van több biztosító van, ez a kérdés, tehát szolidaritási 

elv, biztosítási elv, melyik irányba menjünk inkább el – biztos vagyok benne, hogy fel 

fog merülni a következı években: minden politikai erı mindig elmondja errıl a 

véleményét, és korántsem lezárt ez a kérdés; hogy milyen mértékben, milyen 

irányban haladnak a folyamatok, az mindig a költségvetési, társadalompolitikai 

elképzeléseknek, politikai realitásoknak a függvénye. 

 

Az egészségbiztosítási jogszabálytömegben nagyon érdekes jelenség az, 

hogy természetesen vannak általános egészségügyi jogszabályok, és vannak maguk 

az egészségbiztosításra vonatkozó jogszabályok, azonban az egyes rendelkezések 

nem mindig adekvát módon vannak elhelyezve egyik vagy másik oldalon. Gondolok 

például arra, hogy a háziorvosok feladatellátásának a szakmai szabályai egy 

egészségbiztosítási végrehajtási rendeletben vannak elhelyezve. Pedig ha 

belegondolunk, és ha nem a magyar realitásokból indulunk ki, háziorvosi típusú 

ellátást lehet nyújtani úgymond magán alapon is, nem feltétlenül csak 

egészségbiztosítási finanszírozás mellett. És ha valaki arra „vetemedik”, hogy ı 

készpénzfizetés vagy kiegészítı biztosítás keretében kívánja nyújtani, ırá is kellene, 

hogy valamiféle szakmai szabályok vonatkozzanak. Ez jelenleg hiányzik a 

rendszerbıl. Ugyanígy a gyógyszerfelírásnak a szabályait is az egészségbiztosítási 

szabálytömeg tartalmazza; e mögött az a szemlélet húzódik meg, hogy gyakorlatilag 

minden orvos szerzıdik az egészségbiztosítási pénztárral, ha másként nem, „pro 

família”, tehát a családnak történı receptfelírás, gyógyszerrendelés érdekében, 

azonban a gyógyszerbiztonság és egyben a beteg biztonsága azt követelné meg, 

hogy ne csak az egészségbiztosítási szabályrendszerben határozzuk azt meg, hogy 

a receptre mit lehet felírni, milyen bővszavakkal lehet a gyógyszerész gondolkodását 

irányítani arra vonatkozóan, hogy mit írjon rá a gyógyszeres dobozra, illetve mit 

mondjon a betegnek, amikor átadja neki a szükséges gyógyszert.  
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Általános egészségügyi szabályok között említhetık a minıségi minimumfeltételek, 

amelyeket természetesen minden ellátónak biztosítania kell, nemcsak annak, akit az 

OEP finanszíroz, az egészségügyi adatvédelmi szabályok, a betegjogokra és a 

várólistára vonatkozó szabályok (bár az utóbbi területen egészségbiztosítási 

rendelkezések is egyre nagyobb jelentıségre tesznek szert), míg az 

egészségbiztosítási szabályrendszer részét képezi az ellátások igénybevételének 

rendje, az OEP-finanszírozott ellátások tekintetében, a beutalás szabályai, és, ahogy 

említettem, a gyógyszerrendelés szabályai. 

 

Érdekes kettısség továbbá az is, hogy egyrészt nagyon erısen szabályozott 

az egészségbiztosítás világa, másrészt viszont jogbizonytalansággal is 

találkozhatunk és a szabályozás hiányosságaiból adódóan. Az új kapacitástörvény – 

a tavaly áprilistól életbe lépett, ágyszámcsökkentést eredményezı törvény annyira 

strikt módon szabályoz, hogy például megtalálható a törvény mellékletében az, hogy 

a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Fül-orr-gégészeti osztályának az ágyszáma 25. Ennyire 

erıteljes a szabályozás, hogy a kórházak ágyszámainak az ágyszámát maga a 

törvény szabályozza, az országgyőlési képviselık szavaznak róla, hogy 23 vagy 25.  

 

Ugyanakkor az egészségbiztosítási finanszírozást alapvetıen befolyásoló 

úgynevezett szabálykönyvek, illetve besorolási kézikönyvek, amelyek megmutatják 

azt, hogy mondjuk ha egy vakbélgyulladás mellé milyen szövıdménynek kell társulni 

ahhoz hogy ennyi vagy annyi pénzt kaphasson az egészségbiztosítótól az adott 

intézmény, ebben az egyébként nagyon közjogias rendszerben egy nem jogszabályi, 

sıt még nem is az állami irányítás egyéb jogi eszközeiként megnevezhetı, hanem 

valamiféle OEP kézikönyvként, kiskönyvként, útmutatóként kerültek megjelenítésre, 

tehát mindenféle jogalkotói hatalommal való felruházottság nélkül, sıt jogilag 

értelmezhetı címke nélkül adta ki az ágazati irányítás ezeket éveken keresztül. 

Néhány éve most már helyenként jogilag értelmezhetı címkéket kapnak ezek a 

besorolási útmutatók. De a jogbiztonságot mindenképpen sérti, hogy egy kérdéses 

jogi természető kézikönyvben megjelenhetne ad absurdum az, hogy petefészek 

ultrahangvizsgálatot ezen túl csak férfiakban lehetséges elvégezni, lehetetlenné téve 

ezzel a jogszabályokban elıírt finanszírozást.  
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Milyen kontrollmechanizmusok állnak rendelkezésre az egészségbiztosítás 

rendszerében? Azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sok a hatóság és nagyon 

összekuszálódnak a hatósági feladatok és ezen a helyzeten igazából javítani akart 

az Egészségbiztosítási Felügyelet, az általam vezetett szervezet létrehozása. Az 

Egészségügyi Minisztérium a szabályozó, szabályozás-elıkészítı a Kormány és az 

Országgyőlés felé. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az ellenırzés 

letéteményese. Meg kell mondani ıszintén, hogy inkább adminisztratív ellenırzés 

történik, tehát semmiképpen nem hatékonysági alapú, hanem inkább a csalások, a 

túlkódolások, a félrekódolásoknak  tetten érése és ennek megfelelı finanszírozás 

visszavonás és szankció. A mi felügyeletünk – az Egészségbiztosítási Felügyelet – 

feladata a jogvédelem és a visszacsatolás a politika számára, ezek fogalmazhatók 

meg elsıdleges feladatokként. Ott van az ÁNTSZ, amelyik a minıségbiztosítás, a 

minimális feltételek biztosításának az ıre, szakmai felettes hatóság, továbbá a 

betegjogi képviselık, akik nem államigazgatási szerv, hanem közalapítvány 

keretében mőködnek, szintén jogvédelmi tevékenységgel rendelkeznek.  

 

Ha valaki bemegy egy kórházba, és nem kapja meg a vacsoráját, akkor nagyon sok 

helyre fordulhat panasszal, és ezek a különbözı panaszkivizsgáló hatóságok 

egyáltalán nem egymástól hézag- és átfedésmentesen elhatárolva látják el a 

feladatukat. Fordulhat az ÁNTSZ-hez, azt mondván, hogy nem teljesítette a szakmai 

feltételeket a kórház, mivel az étkeztetés mint kötelezı ellátási elem nem valósult 

meg. Fordulhat hozzánk (a felügyelethez), azt mondván, hogy az ı biztosítotti jogait 

sérelem érte. Fordulhat az OEP-hez, kérve, hogy vonják vissza a kórház 

finanszírozását, mivel nem szolgáltatta azt, amit neki a szerzıdés alapján kellett 

volna. Betegjogi képviselıhöz is fordulhat,  egyeztetést kezdeményezhet a mediátor 

útján az intézménnyel, illetve az egyenlı bánásmód hatósághoz is fordulhat, ha úgy 

gondolja, hogy például mozgásnehézségébıl adódóan nem ért vissza a kórterembe 

a vacsora idejére, és ezt nem vette figyelembe a személyzet. Néha nekem is 

ıszintén szólva nehéz megmondanom, hogy melyik az a hatóság, amelyik 

elsıdlegesen segíteni tud.  
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Végezetül: mi lehet a közeljövı szabályozási célja? Hogyan lehet azt a 

mindenkori status quo-t, amely a szolidaritási elv és a biztosítási elv kényszerő 

együttélésébıl adódik úgy kiegyensúlyozni, hogy az javíthassa az egészségügyi 

ellátások minıségét, hatékonyságát, az államnak optimális szerepet kölcsönözzön? 

 

Egyrészt ösztönöznie kellene a szabályozóknak a költséghatékony, a minıségi 

szolgáltatást. Jelenleg az európai arányokhoz képest nálunk a háziorvosi ellátásra és 

még a járóbeteg szakellátásra is aránytalanul csekély forrás jut, ezzel szemben az 

aktív kórházakra koncentrál a finanszírozás. Valamit javított ezeken az 

aránytalanságokon a kórházi struktúra átalakítása, a krónikus kapacitások növelése 

és az aktív kapacitások csökkentése. De ez önmagában nem elég: a háziorvosok 

kompetenciáját kellene javítani, fejleszteni, ami azért nagyon nehéz, mert nyugdíj 

közeli vagy nyugdíj mellett dolgozó háziorvosokról van többségükben szó, és ıket 

már nagyon nehéz továbbképzésekre utasítani.  Ezt a munkát évtizedek óta végzik, 

amit megtanultak, azt próbálják tökéletesen nyújtani, de egészségfejlesztési 

szemléletváltás tılük nem várható. Az új, a fiatal, az utánpótlást jelentı kollegáknak a 

belépését pedig egyáltalán nem segíti elı a 2000 óta létezı mőködtetési jog, vagyis 

praxisjog, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy feudális elveknek megfelelıen fizetni 

kell – esetenként milliókat – azért, hogy valaki átvegye a háziorvos praxisát.  

 

Arra kellene a biztosítónak törekedni, hogy azt a szolgáltatás vegye meg, amelyik jó. 

Ezt a kétharmados önkormányzati kétharmados törvényt természetesen nagyban 

behatárolja, hiszen az önkormányzat joga az alap- (lásd települési önkormányzat) és 

a szak- (lásd a területi önkormányzat) ellátások nyújtása. İ pedig úgy valósítja meg 

a törvények keretei között, ahogy akarja. Nincs igazán az OEP-nek mozgástere, nem 

tudja azt mondani, hogy én ebben a megyében azt a négy fül-orr-gégészeti 

szakrendelést finanszírozom, ahol a legmagasabb színvonalat nyújtják, ahol a 

legudvariasabbak a beteggel, ahol a legjobban képzett orvosok dolgoznak, hanem a 

területi felosztás nagyjából adott, és ezt finanszírozza az OEP. Most nagyon sok 

elképzelés irányul arra, hogy generáljunk egy kis versenyt a szolgáltatói oldalon és 

az OEP-nek legyen lehetısége plusz finanszírozásra, plusz kapacitások 

befogadására, akár úgy is, hogy nem az egész ellátást finanszírozza, de mégis 

igazságosabb helyzet ha mondjuk a 70%-át oda adjuk a szolgáltatás árának azok 

után is, akik nem a „normál állami egészségügyben” akarják igénybe venni a 
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szolgáltatást, hanem máshol. Ezzel spórolunk is, hisz csak 70%-ot kell odaadni, 

másrészt ık is befizették a járulékot. Nagy kérdés mindig, hogy mennyire generálna 

több szolgáltatás-igénybevételt a magánorvos-társadalom ebben az esetben. Tehát 

inkább olyan területeken érdemes ezt elkezdeni, ahol nehéz a keresletet generálni. 

Nem akarok olcsó poénnal élni, hogy a kórbonctan területén például, de mondjuk a 

szülészet az egy jó terep lehet erre. Ott nem is ártana, hogyha generálna valamilyen 

intézkedés szüléseket Magyarországon, mint tudjuk. Bár erre nyilván mindenkinek 

más ötletei vannak, hogy hogyan lehet szülést „generálni”... 

 

A többletszolgáltatások hozzáférhetıségének az átláthatóvá tétele szintén nagyon 

fontos, hiszen jelenleg jellemzı módja a többletszolgáltatáshoz való hozzáférésnek a 

hálapénz. Ez borzasztó hatékony rendszer, mivel adómentes. Csak akkor kell fizetni, 

amikor igénybe veszem a szolgáltatást, és ismerjük a jövedelmi helyzet és az 

egészségügyi szolgáltatások igénybevételi szükséglete Lorenz-görbével leírt 

eloszlását, tehát a leggazdagabb rétegek általában a legegészségesebbek és vice 

versa. Probléma tehát az, hogy miért fizetnék én kiegészítı biztosítást egész 

életemben, ha egy jól keresı menedzser vagyok, hiszen születik két gyerekem, akkor 

kell „jattolni”, esetleg kapok egy infarktust 48 évesen – akkor, ha túlélem, akkor nem 

árt valamit juttatni, vagy éppen azért nem árt, hogy túléljem…?; és mondjuk a 

szüleim idıs korukban krónikus vagy ápolási szolgáltatást kell, hogy igénybe 

vegyenek. Tehát 4-5 esemény, amire 50-100 ezer forintokat kell áldoznom, ahelyett, 

hogy havi 10-20 ezer forintot fizetnék be 20-30 éven keresztül. Sokkal jobban járok. 

Persze a mások oldalon nem tudom ellenırizni a szolgáltatás minıséget. Tehát 

elınyös volna, ha lenne egyfajta igényesség ebben az irányban, hogy a fogyasztói 

szemlélet kikövetelné, megkövetelné, hogy csak azért fizet az ember, aminek igenis 

meghatározott többlettartalma, többlet elemei vannak. Ezzel szemben nagyon rossz 

az egészségügyi kiadásokkal kapcsolatos toleranciája a magyar lakosságnak és ez 

nemcsak a vizitdíj-népszavazásból derült ki. A 2000-es évek elején volt egy felmérés, 

amelyik azt mutatta, hogy még minimális, pár száz forintos  havi többletkiadást sem 

tolerálna a lakosság nagy része, akkor sem, ha mérhetıen javulna az egészségügyi 

ellátások színvonala ezáltal.  

 

A felhasználóbarát szolgáltatás nyújtás szintén egy olyan kérdéskör, ami az 1997 óta 

hatályban lévı egészségügyi törvény alapján – a betegjogok védelmére ha 
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gondolunk – kötelezı lenne Magyarországon. Ebben az irányban a felügyelet 

próbálkozik sokat tenni adatok nyilvánosságra hozásával, a várólisták 

átláthatóságának a fokozásával, tehát, hogy az intézmények informálják a betegeket 

honlapon, folyóson elhelyezett írásos anyagokkal és szóban; a betegtájékoztatás, a 

dokumentáció, a magyar nyelven történı diagnózisleírás és még nagyon sok olyan 

elem, amelyek egy része valóban pénzbe kerül, de a másik részük – ahogyan vezetı 

egészségpolitikusok szájából is elhangzott –, az, hogy elıre köszönjenek a 

betegnek, ez egyáltalán nem kerül semmibe, a kultúra fejlesztésének a kérdése.  

 

Azt gondolom tehát, hogy szolidaritás és biztosítás a következı évtizedben is 

együtt fog élni, kéz a kézben fog járni a magyar egészségbiztosítási rendszerben. Az, 

hogy a mindenkori egyensúlyi állapotnak leginkább megfelelı szabályozási 

környezetet, a magánszféra helyét, a közszféra kötelezettségeit, az állami 

felelısségvállalás mértékét és arculatát a lehetı legjobban megtaláljuk, közös 

felelısség. Van mit tenni tehát radikális reform nélkül, finomhangolás jelleggel is. 

Rengeteg feladat hárul az egészségbiztosítási joggal foglalkozókra a következı 

években. Ez egy nagyon szép feladat, sokan próbálkozunk a megoldásokkal. Ha 

valakinek ezzel kapcsolatos javaslata, kérdése, ötlete van, akkor én is nagyon sok 

szeretettel várom az észrevételeket: az Egészségbiztosítási Felügyelet Váci út 30. 

alatti irodájában vagy a www.ebf.hu honlapon könnyen megtalálnak. Köszönöm 

szépen! 

 
 


