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Az egészségügyi ellátás nemcsak a szolgáltatáso-
kon belül, hanem a gazdaság teljes egészében 
is jelentős szerepet játszik a fejlettebb országok-

ban. Nagy létszámú és magasan kvalifi kált munkaerőigénye 
miatt ezen a területen az Európai Unió (EU) tagállamai a munka-
erő szabad áramlásának meghirdetése óta megkülönböztetett 
fi gyelemmel fordultak a nemzetközi migráció felé, különösen 
az unió belső migrációjának vonatkozásában. EU-statisztikák 
szerint a legvonzóbb célország az Egyesült Királyság, amelynek 
orvosi karát 1/3 részben bevándorlók alkotják, azonban ehhez 
a magas arányhoz az EU-n kívüli angol nyelvterületek emisszi-
ója is jelentősen hozzájárul. Magyarországon a jelenlegi aktív 
orvosokat és fogorvosokat összesítve 38 750 orvos dolgozik, és 
a bevándorlók ennek a létszámnak a 8%-át adják. Elsősorban 
a Kárpát-medence magyarlakta területeiről érkeztek, két nagy 
hullámban, pontosan igazodva a közelmúlt két jelentős törté-
nelmi eseményéhez. Az első esemény az 1989-es rendszerválto-
zás volt, a második az EU-csatlakozás 2004. május 1-jén. Sajná-
latos módon a kivándorlásról (tartós külföldi munkavállalásról) 
semmilyen idősoros adattal nem rendelkezünk, pedig erre vo-
natkozó statisztikai tények és megalapozott becslések nélkül 
az orvosi munkaerő terén lehetetlen körültekintő humánerő-
forrás-gazdálkodást folytatni. A napi publicisztika, a szakmai 
közbeszéd és az orvosi közéleti sajtó rendszeresen felvetett 
kérdésein túl, az orvoslétszámmal kapcsolatban összefoglaló 
tudományos elemzés eddig sajnos nem látott napvilágot. Je-
len tanulmány az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási 
Hivatal adattárának segítségével feltárható összefüggések se-

gítségével egy-egy támpontot ad egy elkerülhetetlenül elkészí-
tendő nemzeti stratégiához.

Köszönetnyilvánítás

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal adat-
tárának rendelkezésre bocsátásáért köszönettel tartozom dr. 
Paphalmi Ritának, a hivatal elnökének és dr. Zsigmond András 
osztályvezetőnek, a munkámhoz nyújtott közvetlen számítás-
technikai segítségért pedig Kovács Lászlónak, az adatkezelői 
munkacsoport tagjának.

Migráció és más háttérhatások az orvoslétszámban

Egy ország mindenkori orvoslétszámát az utánpótlás és a vesz-
teségek nettó egyenlege adja, azonban mindkét oldalt számos 
tényező befolyásolja. Az „orvoslétszám” a továbbiakban mindig 
orvos+fogorvos létszámot jelent, de azokban az esetekben, 
amelyekben a tételes elkülönítés szükségessé válik, az orvosok 
és fogorvosok külön szerepelnek.

Ma Magyarország nemzetközileg nyitott rendszerű orvosi 
munkaerő-gazdálkodást folytat, szemben a Kádár-korszak 
(1957–1989) zárt rendszerével. Jóllehet ma már semmi sem 
gátolja az elemi adatok közlését, ezek csak korlátozottan hasz-
nálhatók a belső összefüggések kimutatására, sőt félrevezető 
információt is tartalmazhatnak. Világosan meghatározott és 
követhető statisztikai mutatók hiányában szinte természetes-
nek tekinthető, hogy helyettük ideologikus megfontolások, 

Nemzetközi migrációs 
hatások és belső tényezők
Magyarország orvosi 
munkaerő-gazdálkodásban 
2007. április 1-jén lépett hatályba az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi 
CXXXII. törvény felhatalmazása alapján megállapított kórházi struktúra Magyarországon. A törvény 
megalkotása és hatálybalépése között eltelt fél–háromnegyed év szakmai és társadalmi vitáktól 
volt hangos, melyek utózengéi ma is tartanak. Komoly hiányossága azonban az egészségpolitikai 
szakirodalomnak az „ágyszámreform” számszerű hatásainak elemzése és bemutatása, mely hiányt 
ehelyütt igyekszünk legalább részben pótolni.

  Dr. Balázs Péter
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szakmapolitikai üzengetések és az orvosi gyakorlat hétköz-
napi tapasztalataiból generált kvázi-bizonyítékok kerülnek 
előtérbe. Tárgyilagos elemzés érdekében az orvosi munka-
erő-egyenleg két oldalának valamennyi tényezőjét fi gyelem-
be kell venni.

Utánpótlási oldalon
1. a hazai egyetemeken végzett évfolyamok létszáma mellett
2. a külföldi egyetemekről hazatérő diplomásokat,

3. a bevándorló orvosokat és
4. a külföldről visszatérőket kell(ene) számszerűen elemezni.

Veszteségi oldalon
1. az aktív korban bekövetkezett halálesetek és az idősebb 

életkorban megszüntetett tevékenység (nyugdíj) mellett 
szerepet játszik

2. a Kádár-korszak (1956–1989) úgynevezett 
disszidens migrációja, amely mind a mai napig 
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1. ábra. Magyarországon magyar nyelvű (1970–2008) és idegen nyelvű (2000–2008) oktatásban kiadott orvosi diplomák 1970–2008 között
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2. ábra. Magyarországon magyar nyelvű (1970–2008) és idegen nyelvű (2000–2008) oktatásban kiadott fogorvosi diplomák 1970–2008 között
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érezteti hatását a még aktív 
korcsoportok létszámában,

3. az 1989-es rendszerváltozás utáni szabad külföldi 
munkavállalás,

4. a belföldi pályaelhagyás és
5. a tranzitmigráció.

Nyilvántartási rendszerünk gyenge pontja utánpótlási 
oldalon a külföldről visszatérők kimutatása, amelyhez a 
veszteségi oldalon szorosan kapcsolódik az 1989 utáni kül-

földi munkavállalás, a pályaelhagyás és a tranzitmigráció 
számbavétele.

Utánpótlás
1. Hazai egyetemeinken végzett orvosokkal kapcsolatban 

a létszám virtuális csökkenése keltheti fel a fi gyelmet, 
azonban nem a teljes létszám csökkent, hanem a magyar 
nyelvű képzésben részt vevő hazai hallgatók aránya.

2. Oktatáspolitikai „diplomaimport” az utóbbi 60 évben 
nem volt jellemző a magyar orvosutánpótlásra. Külföldi 
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3. ábra. Honosított higiénikus-diplomás orvosok (N=74) 1976–1993 között
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4. ábra. Orvosok bevándorlása 1958–2008 között (N=3481)
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egyetemekről hazatérő orvosok kapcsán – jellemzően 
túlzott arányokat sejtetve – tipikusan a „leningrádi 
diplomások” kerülnek említésre, akik higiénés karon 
végeztek, és elsősorban a hatósági államigazgatási munka 
területén (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
= ÁNTSZ) vállaltak munkát.

3. Bevándorló orvosokat illetően a közvélekedés 
emblematikus fi gurája a magyarul törve beszélő, a hazai 
átlagtól eltérő etnikai jegyeket mutató szakember. 

Az abszolút többséget azonban nem ők alkotják, hanem 
azok, akik magyar anyanyelvűek, és a Kárpát-medence 
magyarlakta területeiről (elsősorban Erdély és a Partium, 
illetve Kárpátalja) érkeztek.

4. A külföldön tapasztalatokat szerzett, és hazatérő orvos 
a szakmapolitika jellegzetes vágyálma, de az is marad, 
amíg nem oldódik a közalkalmazotti munkaszervezet 
merev hierarchiája (gyógy-feudalizmus), illetve nem 
történik érdemi változás a legális jövedelmi viszonyokban. 
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5. ábra. Fogorvosok bevándorlása 1972–2008 között (N=647)
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6. ábra. Orvosok és fogorvosok halálozási százalékának összehasonlítása az 1970–1990 között végzett évfolyamokban
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Az orvosi jövedelmek rendezése azonban reménytelen 
a paraszolvencia-kérdés megoldása nélkül. Jóllehet a 
megoldás módjai elméletileg tisztázottak, a hálapénzes 
piac megszüntetésére irányuló, műkedvelő kísérletek 
ismeretében gyökeres változástól nem kell „tartani” a 
közeli jövőben.

Veszteség
1. Az aktív korban bekövetkezett halálesetek valójában 

ritka eseménynek számítanának, ha a mindenkori 
törvényes társadalombiztosítási nyugdíjkorhatárt vennénk 
fi gyelembe. Az orvosok körében azonban jellemző, hogy 
a korhatár fölött is aktívak maradnak, az így számított 
mortalitást azonban nem vethetjük össze más szakmák 
hasonló adatával.

2. Az úgynevezett disszidens migráció a Kádár-korszakban a 
tartós külföldi munkavállalás különös esetét jelentette. 
A halálesetek mellett ez a másik veszteség, amelyről 
idősoros adatokkal rendelkezünk 1987-ig.

3. A külföldi munkavállalás újabban a munkaerő-gazdálkodás 
leggyakrabban emlegetett eleme, azonban sajnos ennek 
a területnek a méreteiről és dinamikájáról rendelkezünk a 
legkevésbé megbízható adatokkal.

4. A belföldi pályaelhagyás olyan diplomás orvosok 
jellemzője, akik nem külföldön dolgoznak, de nem vesznek 
részt az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában (hanem 
tipikus példaként a gyógyszer-kereskedelem promóciós 
ügynökeiként dolgoznának).

5. A tranzitmigráció az orvoslétszám változásának 
leghomályosabb területe. Ismerete azért szolgáltatna jól 
hasznosítható adatokat, mert ezek világítanának rá arra, 
hogy Magyarországnak milyen megtartó képessége van 
a bevándorlók körében. A tranzit egyik tipikus esetben 
a bevándorló hosszabb-rövidebb magyarországi orvosi 
működés után újabb célországba távozik, másik esetben 
visszatér a hazájába. Lényegében Magyarország ez utóbbit 
szorgalmazza a saját külföldi munkavállalóinak esetében.

Statisztikai módszerek és adatforrások

Az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Engedélyezési 
és Közigazgatási Hivatalának (EEKH) adattára a megfelelő sta-
tisztikai módszerek alkalmazásával hatalmas értéket képvisel 
mindenféle lehetséges feldolgozás szempontjából. Papír ala-
pú dokumentációban rögzítve, amelyet utólag elektronikusan 
is feldolgoztak, az adattár eredete csaknem 50 évre vezethető 
vissza. A szakminiszter végrehajtásról szóló 1959-es rendelete 
(1) szerint a közösségi alkalmazásban álló vagy magángyakor-
latot folytató orvosok/fogorvosok 1960. április 1. és május 31. 
között kötelesek voltak kérni felvételüket az országosan egy-
séges nyilvántartásba. Ez akkor egy teljes körű keresztmetsze-
ti adatfelvétel volt, amely folytonos adatbevitellel folytatódott 
a hazai, illetve külföldi diplomát szerzettek bejegyzésével. 
Kezdeti, tisztán működési nyilvántartási természete mellett az 
idő múlásával automatikusan átalakult alapnyilvántartássá, 
ugyanis ma már az összes orvost tartalmazza, akik az utóbbi 
49 évben diplomát szereztek vagy honosítottak Magyarorszá-
gon. Újabb fejlemény, hogy 2000. január 1. után azok az orvo-
sok/fogorvosok is felvételre kerülnek az alapnyilvántartásban, 
akik oklevelüket hazai egyetemen, de angol vagy német nyel-
vű oktatásban szerezték.

Magyar Orvosi Kamara (MOK) megalakulása óta (2) vezetett 
nyilvántartást a saját tagságáról. Jóllehet a kamarai tagság 
korábban kötelező volt a szakma gyakorlásához, köztestületi 
jogosítványt a MOK csak 2000. január 1-jétől szerzett a műkö-
dési nyilvántartás vezetéséhez. Ekkor technikailag az 1960-as 
eseménnyel megegyező kötelező bejelentkezés történt 1999. 
november 1. és 2000. március 31. között. Hatályos jogsza-
bályi rendelkezésünk (3) azonban megszüntette a kötelező 
kamarai tagságot, ezáltal a MOK adattára 2007. március 31-i 
határnappal elveszítette teljes körű működési nyilvántartási 
természetét.

Valamennyi korábban elvégzett statisztikai elemzés azt 
igazolja, hogy a fogorvosok és az általános orvosi diplomával 
szakorvosi képesítést szerző orvosok hazai területi elrendező-
dése, belső migrációja és nemzetközi migrációja is eltérő min-
tát követ. Ennek következtében mindenképen célszerű a két 
csoport adatait elkülönítve feldolgozni.

Az adatok kezelése, elektronikusan társított többszörös 
keresési szempontokat fi gyelembe véve, személyazonosítás-
ra alkalmatlan módon történt. Nem az adattár hiányossága, 
hogy közvetlen idősoros elemzés nem készíthető a külföldi 
munkavállalásról, a pályaelhagyásról és a tranzitmigrációról. 
Hatályos rendeletünk (4) „az egészségügyi szakképesítéssel 
rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, 
valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő szemé-
lyek tevékenységének engedélyezéséről” ilyen természetű 
adatszolgáltatási kötelezettséget ugyanis tételesen nem ne-
vez meg. A rendelet mellékletének működési nyilvántartási 
lapja I–IX. adatcsoportot tartalmaz. Ezek közül csak az egyéb 
adatok (III/9.) szolgálhatnának felvilágosítással (az egészség-
ügyi tevékenység egy évet meghaladó szüneteltetésének ide-
je öt éven belül, kezdő és záró időpont). Feltéve, hogy ezek 
a bejelentések megtörténnének, célzott migrációs (külföldi 
munkavállalási) adatokhoz ezúton sem lehetne hozzájutni.

Az utánpótlási oldal adatainak részletezése

Az orvosképzés helyzete: a hazai egyetemeinken kiállított 
orvosi diplomák száma egyértelműen csökkenő tendenciát 
mutat 1970 és 2008 között (1. ábra). Csúcsidőszaknak számí-
tott az 1976–1982 között eltelt 7 év, amely alatt egyetemeink 
évenként folyamatosan 1000-nél több orvosi diplomát adtak 
ki, átlagban 1061-et. A fokozatos csökkenés 1983-tól kezdő-
dött, 1988-től már nem lépte túl az 1000 főt, és 1996 volt az 
első év, amelyben 800 alá süllyedt. Nyilvánvaló, hogy a jelen-
leg átlagosan 30 éves munkaviszonnyal rendelkező orvosok 
65–70 éves korukban bekövetkező kilépése a rendszerből 
2020 után jelentős hiányt fog okozni az ellátásban.

A csökkenő trenddel párhuzamosan jelentek meg a kül-
földi hallgatók az idegen nyelvű oktatásban (német 1983-tól, 
angol 1987-től). A „felszabaduló” kapacitás kihasználására a 
külföldi hallgatók idegen nyelvű képzése nyilvánvalóan „dip-
lomaexportot” eredményezett, ugyanis ezek a hallgatók nem 
lépnek be a magyar egészségügyi rendszerbe. Feltéve, hogy 
a magyar képzési keretszámok csökkentése az 1980-as évek 
második felétől egy átgondolt humánpolitikai stratégia részét 
képezte, a diplomaexportot valójában az oktatáspolitikához 
és az egyetemi gazdálkodáshoz (tandíjbevételek) kell sorol-
nunk. Az 1. ábra halmozott oszlopokat csak 2000-től mutat, 
ugyanis ez volt az első év, amelyben a magyar egyetemeken 
idegen nyelvű oktatásban végzett orvosokat is kötelező volt 
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felvenni az alapnyilvántartásba. A korábbi időszakról összesí-
tett adatokhoz csak a négy egyetem kari dékáni hivatalainak 
külön megkeresése és az adatok összesítése alapján lehetne 
hozzájutni. Csak az utóbbi kilenc évet tekintve összesen 1853 
külföldi hallgató szerzett orvosi diplomát a 6186 magyar hall-
gató mellett. Ez azt jelenti, hogy az éves átlagban 687 magyar 
hallgatót 206 külföldi hallgató egészítette ki. Belső arányokat 
tekintve tehát a magyar orvosképzés csaknem negyedrész-
ben (23%) „exportra termel”.

Fogorvosképzésben (2. ábra) az 1970-es évek elejétől 1984-
ig igen jelentős csökkenés következett be, majd a létszám 
emelkedni kezdett, és az 1990-es évek elején 150 fő/év körül 
szinteződött. A 2000 utáni halmozott oszlopok azt tanúsítják, 
hogy a külföldi hallgatók képzésével a létszámok ismét az 
1970-es évek elejének kapacitási szintjére emelkedtek. Ennek 
megfelelően az éves átlagban 131 fős magyar létszámot átla-
gosan 29 külföldi hallgató egészítette ki. Ha a 2000–2009 kö-
zötti diplomákat összegezzük (magyar képzés=1182, külföldi 
képzés=259), megállapíthatjuk, hogy fogorvosképzésben az 
„export”-arány csaknem 18% (17,97), tehát alacsonyabb az 
általános orvosi karok teljesítményénél.

Államilag szervezett külföldi képzés: nemzetközi együttmű-
ködésben megvalósult „diplomaimport” az utóbbi 60 évben 
csak az úgynevezett leningrádi higiénikus-orvos képzésben 
valósult meg. Természetesen a folyamat túlélte a Szovjet-
unió hivatalos felbomlását (1991. december 8.), ugyanis a 6 
éves képzési idő miatt 1992-ben, vagyis a felbomlást követő 
évben azok a hallgatók szereztek diplomát, akik még Mihail 
Szergejevics Gorbacsov főtitkárságának második évében, a 
„glasznoszty” és a „peresztrojka” kellős közepén érkeztek ta-
nulmányaik megkezdésére. Sőt, ezek az orvosok már nem is 
leningrádi, hanem szentpétervári diplomát kaptak kézhez. 
A 3. ábra nem a „leningrádiakat” mutatja, hanem az összes or-
vost, akik higiénikus-diplomát honosítottak Magyarországon. 
Szovjet nyomásra például Romániában a magyar oktatási 
nyelvű Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 
is alapítottak önálló higiénikus kart, amely 1948–1951 között 
működött. A kivételektől eltekintve a higiénikusok túlnyomó 
többsége Leningrádban/Szentpéterváron végzett (74 orvos-
ból 67). Megjegyzendő még, hogy az ábra idősávjától eltérő-
en 1-1 orvos a diplomáját 1960-ban, illetve 1964-ben szerezte. 

Ennek az egyetlen szervezett „diplomaimportnak” a méreteit 
szerénynek kell tekintenünk, hiszen a csúcsként megjelenő 
1990-es évben is csak 11 honosítás történt. Kétségtelen, hogy 
a higiénés diplomát szerzett orvosok többsége az egészség-
ügyi hatósági igazgatásban helyezkedett el. A MOK 2006-
os adatai szerint 45 leningrádi diplomás orvos dolgozott az 
ÁNTSZ-ben, azonban fi gyelembe kell venni, hogy a magasabb 
vezetői beosztást betöltő orvosok jogszabályi tiltás miatt nem 
lehettek tagjai a kamarának. (5)

Migráns diplomahonosítások: a bevándorlás hatalmas 
nyereséggel járt a magyarországi orvosi és fogorvosi karban. 
Orvosok között a jelenség szórványos volt 1950–1957 között 
(évente 1-1 fő). Az első nagyobb hullám 1958-ban jelentkezett 
(22 fő), majd ezt az értéket a bevándorlás újra csak 1971-ben 
érte el. A 4. ábrán két nagy hullám látható. Az első az 1989-
es rendszerváltozáshoz kapcsolódott, és 1990-ben tetőzött. 
A második hullám Magyarország EU-csatlakozására (2004. 
május 1.) épült. Jellegzetes, hogy mindkét hullámnak 2-2 
éves emelkedő és csillapodó időszaka volt, így 1988–1992 kö-
zött 1297 orvos, 2003–2007 között pedig 755 orvos érkezett. 
Együttesen az 1988–2007 közötti 20 év nyeresége (N=2563) 
az 1958–2008 közötti fél évszázadnyi időszakon belül a be-
vándorlók csaknem háromnegyed részét (73,63%) képviselte.

Az 1988–2008 közötti időszak nyereségét a hazai orvoskép-
zés ugyanezen időszakban teljesített éves átlagához (N=769) 
viszonyítva megállapíthatjuk, hogy a 2052 fős orvostöbblet 
több mint két és fél (2,67) évfolyamnak felelt meg. A nyere-
ség értékét tovább fokozza, hogy ezek az orvosok, különösen 
az 1990 körüli években, jellemezően nem pályakezdők vol-
tak, hanem szakorvosként érkeztek. Terjedelmi okokból nem 
részletezhető, azonban megemlítendő, hogy a honosítottak 
többsége (1354 fő), pontosabban 65,98%-a, a fentiekben már 
említett Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyete-
men magyar tanítási nyelvű oktatásában szerzett diplomával 
rendelkezett.

Fogorvosok között 1972-ig érdemi bevándorlás nem tör-
tént, ezért az 5. ábra csak az 1972–2008 közötti időszakot 
mutatja. A gyakorisági eloszlás az orvosokhoz hasonlóan 
bimodális, és a két hullám időszaka is pontosan fedi egy-
mást. Az első hullámban 290 fogorvos érkezett, a második-
ban 107, ami összességében egy nagyságrenddel kevesebb 

1. táblázat. Az EEKH adatai külföldi munkavállaláshoz igazolást kérő orvosokról, a leggyakoribb szakképesítések kiemelésével

és a fogorvosok feltüntetésével (2004. május 1–2008. június 30.)

Szakmai végzettség  2004 2005 2006 2007 2008 Összesen

általános orvosdoktor 156 143 210 320 207 1036
aneszteziológia és intenzív th. 75 55 36 33 20 219
ortopédia 29 63 34 25 15 166
sebészet 23 47 29 24 10 133
belgyógyászat 10 42 23 31 18 124
radiológia 9 22 31 25 11 98
szülészet-nőgyógyászat 16 26 15 17 10 84
pszichiátria 4 19 26 13 5 67
csecsemő- és gyermekgyógy. 17 11 16 10 7 61
háziorvostan 29 17 6 7 0 59
traumatológia 20 22 7 8 0 57
neurológia 6 11 8 13 6 44
fog- és szájbetegségek 0 0 0 0 0 1
Összesen 504 604 520 590 368 2586
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az orvosokhoz  viszonyítva, a különbség azonban természe-
tes, hiszen az egészségügyi ellátás lényegesen kevesebb 
fogorvost igényel.

A két fogorvosi hullámot keretbe foglaló időszak (1988–
2007) nyeresége (N=505), ami az 1972–2008 közötti teljes 
bevándorlás (N=647) 78,05%-át jelenti. Abszolút számok 
helyett megfelelő összehasonlítási alaphoz jutunk az or-
vosokkal szemben, ha az 1988–2008 közötti időszak nye-
reségét a hazai fogorvosképzés ugyanezen időszakban 
teljesített éves átlagához (N=137) viszonyítva vizsgáljuk. 
Így megállapíthatjuk, hogy az 527 fős fogorvostöbblet az 
országnak csaknem négy (3,85) teljes évfolyamnyi nyeresé-
get jelentett. A bevándorló fogorvosok 1972–2008 között 
jellemzően nem pályakezdők voltak, és csaknem 50%-ban 
(48,53) a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temen végeztek.

A veszteségek adatainak részletezése

Halálozás: az orvosok halálozási adatait más szakmákhoz 
viszonyítva fokozott óvatossággal kell kezelni, mivel in-
kább szabálynak, mintsem kivételnek tekinthető, hogy a 
mindenkori törvényes társadalombiztosítási nyugdíjkorha-
tár fölött is aktívak maradnak, tehát részei a működő lét-
számnak. Ez az EEKH 2009. márciusi adatai alapján 33 211 
fő, ami 100 000-es népességre számítva 332 orvosnak felel 
meg. Az OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Develompent) adattára alapján a foglalkoztatott létszám 
(az önfoglalkoztatókat is ide értve) minden orvost magába 
foglal, akik a közösségi vagy a magánszférában aktív orvosi 
gyakorlatot folytatnak. Nem tartalmazza viszont a fogorvo-
sokat, a sztomatológusokat, a külföldön munkát végzőket, 
az államigazgatás és a helyi közigazgatás tisztviselőit, a ku-
tatóorvosokat és azokat, akik az ipari szférában dolgoznak. 
A létszámot nem számítják át teljes munkaidőre (kivételt 

Norvégia képezett 2001-ig). Az interneten elérhető leg-
frissebb OECD-adattárban (6) a Magyarországgal azonos 
számítási módszert alkalmazó országok közül 2004-ben az 
Egyesült Királyságban (230) volt a legalacsonyabb az arány, 
legnagyobbat Olaszország (420) jelentette, és a Magyar-
ország adata (330) lényegében megegyezett Ausztriával 
(350) és Németországgal (340).

Az orvosok életkori összetétele és az általuk végzett 
munka mennyisége is igen széles skálán mozoghat, tehát 
statisztikai közhelynek számít, hogy nemzetközileg ösz-
szehasonlítható halálozási adatokat csak korösszetételre 
standardizált módon nyerhetnénk. További gondot okoz 
azonban, hogy ez sem lesz hű tükörképe egy-egy ország 
„saját” orvosi karának, amennyiben a bevándorlás is torzít-
ja a korfát, mivel nem arányosan illeszkedik az egyes évfo-
lyamokhoz. Ezt elkerülendő, a legcélszerűbb az egyes dip-
loma-évfolyamok halálozását megvizsgálni, feltételezve a 
kohorszok homogenitását, vagyis azt, hogy az orvosok és 
fogorvosok az egyetemet általában a 20-as éveikben fe-
jezik be. A 6. ábra az egyes orvos és fogorvos évfolyamok 
halálozását mutatja százalékos mértékben attól a korosz-
tálytól kezdve, amelyik 2009-ben már elérte a társadalom-
biztosítás szerinti nyugdíjkorhatárt. Az 1990-es évfolyam-
tól orvosoknál a halálesetek száma a 10-es nagyságrend 
alá csökkent, de még a 2004-es évfolyamból is 4 haláleset 
fordult elő. Fogorvosok között a halálesetek száma 10 alatt 
volt, az 1970-es évet kivéve (11 fő). Ezeket az adatokat fo-
kozott óvatossággal kell kezelni a kisszámú populációkban 
előforduló véletlenszerű események torzító hatása miatt. 
A 6. ábra háttéradatait összesítve azonban megbízható 
eredményekhez juthatunk a nagy számok alapján. Megál-
lapíthatjuk, hogy 1970–2008 között egyetemeinken 34 224 
orvos szerzett diplomát, akik közül ma már 886 fő, vagyis a 
végzettek 2,59%-a haláleset miatt nem tagja az aktív orvosi 
karnak. Fogorvosok vonatkozásában az 1970–2008 közötti 
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7. ábra. Orvosok (N=740) és fogorvosok (N=163) részesedése a disszidens migrációból 1970–1987 között
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teljes létszám 5471, akik között 99 haláleset fordult elő, va-
gyis a halálozási arány 1,81%.

Disszidens migráció: orvosok és fogorvosok kivándor-
lásáról az utolsó idősoros adatgyűjtés a Kádár-korszak 
úgynevezett disszidens mozgalmának idején történt. A ki-
vándorlás tipikusan úgy történt, hogy a legálisan külföldre 
kiutazó orvosok a tartózkodás időhatára után nem tértek 
vissza Magyarországra. Ezek az adatok az 1989-es rendszer-
változás után szabadon kutathatók voltak, azonban az első 
tudományos feldolgozás csak 2003-ban jelent meg. (7) A vo-
natkozó dokumentumok alapján további kutatás tárgyát 
képezhetné, hogy belső használatra készültek-e kimutatá-
sok, amelyek eredményeit esetleg az egyetemi felvételi ke-
retszámok meghatározásánál is figyelembe vették. Az or-
vos és fogorvos migrációnak ez a típusa a trendet tekintve 
egyaránt erőteljes csökkenést mutatott az 1980-as években 
(7. ábra). Ez egyértelműen az ország fokozódó külkapcsola-
ti nyitottságának, a külföldre utazás szabadságának, más-
felől a jelentésre kötelezett munkahelyek elbizonytalano-
dásának tulajdonítandó, ugyanis a központi nyilvántartás 
dokumentációs fegyelme töretlen volt 1989-ig. Természe-
tesen az 1970 előtti adatok is rendelkezésre állnak, ezeknek 
azonban ma már nincs gyakorlati jelentősége, ugyanis az 
érintett korosztályok nem játszanak lényeges szerepet az 
aktív orvosi kar összetételében. A disszidens migráció azért 
„szűnt meg” 1987-ben, mert a végleges bejegyzés az orvosi 
gyakorlatról való „lemondásról” csak két évvel a tényleges 
távozás után történt, így az 1988-ban távozottak törlésére 
a rendszerváltozás miatt már nem kerülhetett sor. A 7. ábra 
alapján az 1970–1987 közötti 18 éves időszakban 740 or-
vos és 163 fogorvos hagyta el az országot. Ugyanezen idő-
szakban az orvosi bevándorlás nyeresége 750 főt számlált, 
tehát csaknem pontosan fedezte a veszteséget, azonban a 
bevándorlás trendje fordítva alakult, vagyis a legnagyobb 
kivándorlás idején volt a legkisebb, és valójában a disszi-
dens kivándorlás csökkenése idején kezdett erőteljesen 
növekedni. Fogorvosok esetében a 121 bevándorló nem 
fedezte a 163 fős veszteséget.

Külföldi munkavállalás az 1980-as évek végétől: hazai 
munkaerő-gazdálkodásunk szempontjából elsősorban az 
időtartamnak és ezzel összekapcsolva a gyakoriságnak 
van jelentősége, azonban még egységesen elfogadott ter-
minológiánk sincs a különböző formák meghatározására. 
Valójában három fő típust kellene megkülönböztetnünk. 
Első a rövid időtartamú munkavégzés, amely tipikusan 
nagy gyakorisággal társul. Ez a hétvégi vagy heti perió-
dusokban valósul meg az EU valamelyik tagországában. 
Közepes időtartamú munkavállalás lehetne a folyamatos, 
de három hónapon belüli (negyedéves) távollét, és az ezt 
meghaladó időtartamot kellene minősíteni tartós külföl-
di munkavállalásnak. Stratégiai tervezés szempontjából a 
rövid és közepes időtartamú formának nincs különösebb 
jelentősége, mert csak részleges, illetve időleges vesztesé-
get jelent, amelyet a munkaszervezet a belső tartalékaiból 
képes pótolni.

Történelmileg nézve az 1989-es rendszerváltozás körüli 
éveket, majd az azt követő csaknem két évtizedet, a magyar 
orvos- és fogorvosképzés, illetve a munkaerő-gazdálkodás 
lényegében teljes „vakrepülést” végzett, mivel semmilyen 
adatrögzítés nem történt az orvosok külföldre távozásá-
ról. A fentiekben bemutatott két bevándorlási csúcs és a 

bevándorlók Magyarországon maradása arra utal, hogy 
az 1988–1992 között érkezett 1297 orvos és a 2003–2007 
között érkezett 755 orvos különösebb nehézség nélkül ta-
lált munkát magának. Ugyanez érvényes a fogorvosokra is 
(első hullámban 290, második hullámban 107 fő). Esetük-
ben azonban a szakma jelentős szabadpiaci szegmense mi-
att az is feltételezhető, hogy valódi munkaerőtöbbletként 
is biztos lett volna a megélhetésük, különös tekintettel az 
úgynevezett fogászati turizmusra, amelyről már kvantitatív 
felméréssel is rendelkezünk. (8) Orvosok vonatkozásában a 
kötött közfinanszírozás a fenti mértékű abszolút többletet 
képtelen lett volna elviselni. Következésképpen a beván-
dorlással legalább azonos mértékű kivándorlást kell figye-
lembe vennünk.

Az EU-csatlakozás évétől a külföldi munkavállaláshoz 
szükséges igazolás beszerzésének számbavétele (1. táblá-
zat) az egyik leggyakrabban használt technika a külföldön 
munkát vállaló orvosok számának becslésére. (9)

Természetesen az EEKH-igazolás beszerzése csupán a 
szándékot jelzi a külföldi munkavállalásra, vagyis csak va-
lószínűsíthetjük, hogy Magyarország Európai Unióhoz tör-
tént csatlakozása (2004. május 1.) és 2008. június 30. között 
akár 2586 orvos is elhagyhatta volna az országot. Az „álta-
lános orvosdoktorok” közvetlenül a diploma megszerzése 
után vagy később, de mindenképpen szakorvosi képesítés 
nélkül akarnak távozni. A „fog- és szájbetegségek” sor azt 
jelzi, hogy fogorvosok között gyakorlatilag nincs szándék a 
külföldi munkavállalásra.

Az orvostanhallgatók és rezidensek külföldi munkaválla-
lásra irányuló attitűdjének vizsgálata hű tükörképet mutat a 
fi atal orvosok hangulatáról, azonban munkaerő-gazdálkodá-
si szempontból a legkevésbé sem tekinthető relevánsnak.

A külföldi munkavállalás valós adatainak gyűjtésére az EU 
keretei között viszonossági alapon működő közös adattár 
kialakításával nyílna lehetőség, ugyanis minden tagállam 
külön-külön (Magyarországhoz hasonlóan) pontos nyil-
vántartást vezet a többi tagállamból érkezett orvosokról. 
Az adatbázis kialakításának technikailag nincs akadálya, 
bevezetése EU-szintű közös elhatározás kérdése. Fogorvo-
sokat illetően egy 2008-ban megjelent közös tanulmány 
részletesen foglalkozott a kérdéssel az Egyesült Királyság 
és Magyarország vonatkozásában. (10) A 2005. december 
31-i állapotnak megfelelően felvett keresztmetszeti adatok 
szerint az Egyesült Királyságban 33 698 volt a regisztrált 
fogorvosok száma, akik között 7236, vagyis minden ötödik 
(21,47%) szerezte a diplomáját az országon kívül, tehát be-
vándorlónak minősült. Magyarország az emissziós orszá-
gok között viszonylag szerény helyet foglalt el, ugyanis 53 
fogorvossal csupán 0,73%-os arányt képviselt. Az 1994-től 
elvégzett idősoros elemzés szerint az első magyarországi 
munkavállalók 2004-ben jelentkeztek (30 fő), a további 23 
fogorvos pedig 2005-ben. A javasolt modell szerint minden 
egyes tagállam az összes többi tagállamból összegezhetné 
az ott dolgozó munkavállalóinak számát, így keresztmet-
szetileg és idősorosan is pontos adatokkal rendelkezhetne 
az EU-ban dolgozó orvosairól.

Belföldi pályaelhagyás: a jelenségről közvetett adatokkal 
sem rendelkezünk. Nyilvánvalóan csak egy kizárásos alapon 
működő, egyetemi évfolyamos kohorsz-analízis segítségé-
vel lehetne erről információt szerezni. Következésképpen a 
halálozáson kívül ismerni kellene a külföldi munkavállalók 
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számát, és a teljes veszteségből ennek a két tételnek a le-
vonása után juthatnánk egy valósnak tekinthető adathoz. 
Ennek a szelektív technikának az alkalmazására azonban 
jelenleg nincs reális lehetőség.

Tranzitmigráció: követéséhez a Magyarországon honosí-
tott diplomával dolgozók adatainak elemzésére volna szük-
ség. Ennek ma sincs akadálya, azonban a honosított dip-
lomások külföldre távozását (hazatérését) ugyanúgy nem 
tudjuk követni, mint a hazai diplomásokét. Következés-
képpen csak keresztmetszeti adatfelvétel végezhető, és az 
így nyert adatok dinamizálhatók lennének egy prospektív, 
ál-idősoros rendezéssel. Ez azonban olyan rendszeres mun-
kát igényel, amely egy-egy tudományos elemzés kereteit 
lényegesen meghaladja.

Következtetések

Magyarország az utóbbi közel 50 évben kedvező adatokat 
mutathat fel az orvosi/fogorvosi munkaerő változásainak 
nettó egyenlegéről. Saját humán erőforrásainkon kívül, az 
EEKH adatai alapján a 2009. márciusi állapot szerinti mű-
ködő orvoslétszámon belül (33211) a honosított diplomá-
sokat (2544) elkülönítve megállapíthatjuk, hogy az 1958–
2008 között bevándorolt összes orvos (N=3481) által 51 év 
alatt szolgáltatott migrációs nyereség 73,1%-a jelenleg is 
dolgozik a magyar egészségügyben. A magas arány azért 
nem rendkívüli, mert a migránsok általában fiatalkorúak, és 
a legutóbbi hullámtól eltekintve már szakvizsgával is ren-
delkeztek.

Fogorvosok között a teljes működő létszám 5539, ebből 
a honosítottak száma 509, így a hazaiak száma 5030. Tekin-
tettel az 1972–2008 közötti 37 év migrációs nyereségére 
(N=647), megállapíthatjuk, hogy ennek 79,8%-a jelenleg is 
dolgozik a magyar egészségügyben.

Veszteségi oldalon, jóllehet erre elemi igény irányul, 
valós statisztikai adatokkal nem rendelkezünk. Csupán 
a halálozás és a történelmileg lezárt disszidens migráció 
számít kivételnek. Elméletileg léteznek olyan modellszámí-
tások, amelyek révén közvetett módon adatok nyerhetők 
a folyamatok teljességéről. Eltekintve ezúttal egy közös 
EU-döntés lehetőségétől, izolált tagállami szinten ilyen 
adatokat készítését nem lehet esetleges tudományos fel-
dolgozásokra bízni. Rendszeres és hosszú távú statisztikai 

nyomon követéshez mindenképpen ágazati szintű állam-
igazgatási döntés szükséges a tárgyi és személyi feltételek 
egyidejű biztosításával.
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