
  

egészségügyi
gazdasági szemle

A Nemzeti Erôforrás Minisztérium

és az Egészségügyi Gazdasági 

Vezetõk Egyesülete 

közgazdasági folyóirata

49. évfolyam 2. szám, 2011. április

Merre tovább HBCS?

A kórházgazdálkodás problémái
és annak transzparenciája 

A gyógyszerek befogadáspolitikai 
kérdései

Beszélgetés 
dr. Fülöp Rudolffal 

egsz1102.indd   b1egsz1102.indd   b1 2011.04.10.   20:09:202011.04.10.   20:09:20



egsz1102.indd   b2egsz1102.indd   b2 2011.04.10.   20:09:202011.04.10.   20:09:20



 

EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2011/2.  |  1

Tartalom
SZAKCIKK

Célkeresztben az adherencia, II. rész (Összeállította dr. Bartal Éva)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

A háziorvosi ellátás jelene Magyarországon (Dr. Karner Cecília PhD)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Merre tovább HBCS? (Lóránth Ida). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

A kórházgazdálkodás problémái és annak transzparenciája (Dr. Baráth Lajos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

A gyógyszerek befogadáspolitikai kérdései 
(Nagy Zsolt, Ilku Lívia, Boncz Imre)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Az ISTC-szolgáltatók és szerepük az angol egészségügyi 
rendszerben (Dr. Pap-Szekeres József ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Az úgynevezett rezidensekről (Eq. dr. med. Christian Cs. Gaal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Szemelvények a HOPE Hírlevél 2010. októberi számából
(Dr. Harmat György, dr. Czárán Erzsébet). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

PORTRÉ

Nagyon fontos az üggyel szembeni alázat 
(Dr. Szepesi András, Bene Zsolt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE

Alapító: Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
és az Egészségügyi Gazdasági Vezetők 
Egyesülete

Megjelenik: kéthavonta

Kiadja: az Egészségügyi Gazdasági 
Vezetők Egyesülete megbízásából 
a Weborvos.hu 2009 Kft.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u 8.
Telefon: (1) 788-9212, fax: (1) 700-2998
www.weborvos.hu

Felelős kiadó: a kiadó ügyvezető igazgatója
Szerkesztőség: 1051 Budapest, Arany János u. 4–6.
Telefon: (1) 301-7931

Főszerkesztő: Kövesi Ervin
Orvosigazgató: Szepesi András
Felelős szerkesztő: Bene Zsolt

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Orosz Éva
Nyomdai előállítás: MEGA Kft.
Felelős vezető: Gáti Tamás ügyvezető igazgató

Az Egészségügyi Gazdasági Szemle 
utcai terjesztésre nem kerül. 

Előfi zetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. 
Üzleti és Logisztikai Központja (ÜLK), Hírlap Üzletág.
További információ: Belánszky Kata (1) 788-9212

HU ISSN: 0013-2276 
Éves előfi zetési díj: 6615 Ft

Minden jog fenntartva! 
A lapban megjelent cikkek, fotók újraközléséhez 
a kiadó írásbeli engedélye szükséges. 
A hirdetések tartalmáért a hirdetők 
vállalják a felelősséget.

A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet 
a szerzők által megfogalmazott gondolatokkal.

egsz1102.indd   1egsz1102.indd   1 2011.04.10.   20:10:132011.04.10.   20:10:13



Szakcikk

2  |  EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2011/2. 

„Az adherenciára irányuló beavatkozások hatékonyságának nö-
velése nagyobb hatással lehet a népesség egészségére, mint az 
egyes gyógyszeres kezelések javítása.” (WHO)

A betegek eredményes kezelésének javítása 
a közforgalmú gyógyszerészek közreműködésével 
Európában

A téma jelentőségét mutatja, hogy a betegek terápiában 
való együttműködéséről készített tanulmány megjelené-
sekor az európai közforgalmú gyógyszerészeket képviselő 
PGEU munkaebédet rendezett az Európai Parlamentben. 
Ezen megvitatták, hogyan tud a politika közreműködni a 
gyógyszeradherencia javításában. Mojca Drčar Murko parla-
menti képviselő volt a vendéglátó, és betegképviseleti szer-
vezetek, egészségügyi szakértők, a gyógyszeripar képviselői, 
prominens kutatók és vezető európai gyógyszerészek vettek 
részt a megbeszélésen. Egyetértés volt abban, hogy az évi 
194 500 halálesetért felelős és 125 Md euró elpazarolt kiadás-
sal járó non-adherencia ügyében a közeljövőben EU-szinten 
lépéseket kell tenni. A résztvevők megállapították, hogy az 
egészségügy szereplői közül a gyógyszerészek meghatározó, 
jelenleg ebből a szempontból kihasználatlan erőforrást jelen-
tenek.

Nem fertőző betegségek hosszan tartó kezelése

A magas vérnyomás
Európában a lakosság mintegy 44%-ának magas a vérnyomása. 
Ezzel összefüggésben számukra jelentősen megnövekedett a 
káros következmények kockázata. Annak ellenére, hogy egy-
re több bizonyíték támasztja alá a hatékony terápiás kezelés 
következménykockázatokat csökkentő szerepét, a legtöbb 

magas vérnyomásos páciens alig kezelt. Becslések szerint a 
magas tenzióval élő emberek kb. kétharmadánál a vérnyomás 
egyáltalán nincs, vagy nem megfelelően van kontrollálva.

Portugáliában egy kutatás azt mutatta ki, hogy az em-
lékeztető „riasztó” kártyák igen pozitív hatással voltak a 
monoterápiában, 3 hónapig napi egy ACE-gátlóval kezelt ma-
gas vérnyomásos betegek compliance-ére. Ezen a területen 
a gyógyszerészi beavatkozás bizonyult a leghatékonyabbnak. 
A gyógyszerészek erőfeszítései arra irányultak, hogy javítsák 
az ellenőrzést, és tájékoztassák a pácienseiket a vérnyomás 
ellenőrzésének fontosságáról. Ezen túlmenően ösztönözzék 
betegeiket a kezelésük melletti elkötelezettségre, vagyis a 
terápia betartására, egyidejűleg a táplálkozásukon és fi zikai 
tevékenységükön való változtatásra.

A diabétesz
A 2-es típusú diabétesz kezelése okozza az egészségügyi ki-
adások markáns részét. Egy páciens éves költségét több mint 
3000 €-ra becsülik.

Az Ashville Project (USA), egy iránymutató, diabéteszben 
szenvedő betegeket célzó gyógyszerészi gondozási program 
jó példa arra, hogyan tud a gyógyszerészek beavatkozása 
jobb betegállapotot és életminőséget eredményezni ebben 
a krónikus betegségben. Hasonló programok folynak számos 
európai országban. Magyarországon a Magángyógyszerészek 
Országos Szövetsége indította el ezt a projektet. A MOSZ pro-
jektjének keretében elkészített szakmai protokollt már euró-
pai szinten alkalmazzák.

Az asztma
Az asztma előfordulása a legtöbb országban, különösen a 
gyermekek körében növekszik. Az asztma jelentős teher, 
nemcsak az egészségügyi kiadásokon belül, hanem a csök-
kent munkaképesség és a családi életben való részvétel hiá-
tusai miatt egyaránt.

Célkeresztben az adherencia
(II. rész)
Tanulmányunkban a teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatásának számszaki elemzését tekintjük át az 
aktív fekvőbeteg-szakellátás hagyományos teljesítménymutatóira. Megvizsgáltuk az aktív fekvőbeteg-
szakellátás súlyszám-, fi nanszírozási esetszám- és ápolási nap adatait 2003–2008 között, vizsgálva a 
tárgyidőszakban érvényesülő regressziós trendeket. Majd elemeztük az éves átlagos súlyszám–forint-
érték változását 2003–2008 között TVK-korrekcióval és TVK-korrekció nélkül. Meghatároztuk az egyes 
orvosi szakterületek és kórháztípusok TVK/degresszió miatti fi nanszírozási veszteségét.

  A PGEU munkaanyaga felhasználásával összeállította dr. Bartal Éva
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Becslések szerint a súlyos eseteknél, ha az asztma jól kont-
rollált, a költségek akár 45%-kal csökkenthetőek. A betegség 
gyógyszeres terápiával jól kézben tartható. Tapasztalatok sze-
rint a kezelés során a nemkívánatos non-adherencia aránya 
30–70% is lehet. Az asztmakezelés adherenciája nemcsak attól 
függ, mikor veszik be a gyógyszert, hanem attól is, hogy ho-
gyan (pl. inhaler adagolásnak pontosnak kell lennie). Egy ta-
nulmány szerint mindkét leggyakoribb hiba eszközfüggetlen: 
nem fújják ki a levegőt az eszköz működtetése előtt (29%), és 
nem tartják vissza a lélegzetet pár másodpercig az inhaláció 
után (28%). Ezeket a hibákat a betegek 40–47%-ánál tapasz-
talták, és számos beteg mindkét hibát vétette. Tovább nehezíti 
a helyzetet, hogy gyakran gyermekek vagy serdülők a pácien-
sek, akiknek komplex eszközöket kell használniuk. Elemzések 
szerint ebben a kórképben a gyógyszerész betanító szerepé-
nek fontossága, a beteggel vagy közvetlen gondozójával való 
együttműködése látványos egészségnyereséget hoz, ami je-
lentős gazdasági megtakarítással jár együtt.

Németországban egy tanulmány szerint a gyógyszerész-
szel folytatott egyetlen konzultáció 65%-kal csökkentette az 
inhaler helytelen alkalmazását. Egy második találkozás alkal-
mával négy hét múlva az inhalert helytelenül alkalmazók ará-
nya 79%-ról 28%-ra csökkent. Tekintettel arra, hogy Német-
országban 3,4 millió asztmás beteget tartanak nyilván, és 6,7 
millióan szenvednek krónikus obstruktív tüdőbetegségben, a 
közforgalmú gyógyszerészek beavatkozása nélkülözhetetlen 
elem.

Finnországban 1997-ben indult az asztmagondozás. A köz-
vetlen lakossági ellátásban hivatásukat teljesítő gyógyszeré-
szek az orvosokkal és a kórházi személyzettel együttműköd-
nek az asztmás betegek gyógyszerelési tanácsadásában és a 
monitorozásban (PEF-mérés).

Portugáliában 2006-ban egy nemzeti kampány indult az 
inhaler eszközök használatának javítására. A patikák 53%-a 
vett részt benne, és 24% (!) szolgáltatott utána adatot tapasz-
talatairól. Az ellenőrzött 5553 páciens 61%-a a vizsgálatot 
megelőző négy hétben nem kezelte az asztmáját.

Dániában is kialakítottak egy betegség-specifi kus gyógy-
szerészi gondozási modellt. Ennek egyik kognitív elemét, az 
inhaler technikai felmérésének szolgáltatását a kormány 2004 
óta fi nanszírozza (!). Ebben a kórképben a gyógyszerészi tevé-
kenység fő tartalma:
– hangsúlyozták a preventív gyógyszeres kezelés (inhalált 

kortikoszteroidok) betartásának fontosságát, mint az 
asztma hosszú távú kontrollálásának egyik eszközét,

– tisztázták az enyhítő gyógyszerelés szerepét the role of 
relief medication (rövid hatású b-2 agonisták), amely csak a 
krízisre korlátozódik,

– az inhaler eszközök helyes használatát mérték fel és 
tanították be.

A hiperlipidémia
A hiperlipidémia a kardiovaszkuláris betegség egyik legjelen-
tősebb rizikófaktora. Megállapítások szerint számos esetben 
a rossz adherencia okozza a hiperlipidémia kezelésének ered-
ménytelenségét. A gyógyszeres terápia kezdetét követő fél év 
után a betegeknek csak 50%-a szedi a gyógyszert, 12 hónap 
elteltével már csak 30–40%. A fő okok a beteg állhatatlansága 
és az orvos döntése (!) a terápia abbahagyására.

Hollandiában a hiperlipidémia-program keretében a 
gyógy szerészek azt is figyelték, ha a páciens nem íratta fel 

időben a gyógyszerét. Konzultációt kezdeményeztek az or-
vossal, és terápiás egyeztetés céljából megkeresték a bete-
get. (A MOSZ által a SZÉP keretében két éve kezdeményezett, 
pilot formában már működő kardiometabolikus rizikóbecslő 
program ugyanezen megfontolások alapján és elven tartal-
mazza – többek között – az orvos–beteg–gyógyszerész tele-
kommunikációs kapcsolat felépítését. [Szerk.])

Fertőző betegségek hosszan tartó kezelése

A HIV/AIDS
A HIV-fertőzötteknél a terápia fenntartásához 90–95%-ban 
helyesen adagolt és bevett gyógyszerre van szükség. En-
nek ellenére az adherencia gyakran kevesebb mint 70%. 
A gyógyszerész szerepe itt bővül. Lényeges az adherencia 
és a rezisztencia közötti összefüggés, és a teljes dózis 
fontosságának megértetése a pácienssel. Ezt kiegészíti a 
gyógyszerelés napi rutinba való beillesztésének megbe-
szélése, hogyan adhatja be idegenek jelenlétében, milyen 
emlékeztetőket használjon (pl. sms, napló, heti adagoló). 
Az egészségügyi teammel együtt kell kiválasztani a lehető 
legegyszerűbb utasításokat, és lehetőség szerint csökken-
teni a szükséges tabletták számát és gyakoriságát. Figyel-
meztetni és oktatni kell a pácienst a lehetséges mellékha-
tásokra és azok intézésére.

Néhány országban a HIV/AIDS-betegek nemcsak kórház-
ban, hanem a patikában is hozzáférhetnek gyógyszereikhez. 
Ezen túlmenően a házi ápolásban is közreműködnek a gyógy-
szerészek.

Az idősek gondozása

Európa öregszik. 2004 és 2050 között várhatóan 58 millióval 
(77%-kal) nő a 65 év felettiek száma. A 80 év felettiek szá-
ma is meredeken emelkedik, 2050-re megháromszorozódik, 
és eléri az 50 milliót. Az életkilátások növekedésével egyre 
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1. ábra. Nem fertőző betegségek hosszan tartó kezelése
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fontosabbak az egészséges öregedésre irányuló stratégiák. 
A 60 év felettiek 65%-ának két vagy több krónikus betegsé-
ge van. Az adherencia aránya ebben a korcsoportban 60% 
vagy kevesebb. Ezen túlmenően súlyosbítja a helyzetet, hogy 
a kardiovaszkuláris betegségek 50%-a a rossz adherencia 
következménye. Mivel gyakran egyidejűleg két vagy több 
krónikus betegségben szenvednek, és bizonyos betegségek 
előfordulása gyakoribb, (mint pl. Alzheimer-kór, Parkinson-
kór, glaukóma, oszteoartritisz, kongesztív szív) általában több 
gyógyszert szednek, így nagyobb a valószínűsége a kölcsön-
hatásnak. Ennek fi gyelembevétele súlyozottan helyezi elő-
térbe a farmakovigilanciai szempontokat. Ezen túlmenően 
memóriaproblémáik is lehetnek, ami nehezíti az előírások 
megértését és betartását. Látási és kézügyességi korlátok 
ugyancsak akadályozzák őket a helyes gyógyszerszedésben.

Megállapítások

„Az adherencia az egyén egészségügyi szakemberrel egyeztetett 
ajánlásoknak megfelelő viselkedése a gyógyszerszedés, diéta, és 
az életmódváltozás területén.” (WHO)

A complience és az adherencia között szoros a kapcsolat, 
ám lényeges, nem csupán defi nícióbeli különbség van a két 
fogalom között.

Complience: annak meghatározása, hogy a beteg milyen 
mértékben követi az egészségügyi szakemberek terápiás uta-
sításait.

Adherencia: az egyén egészségügyi szakemberrel egyez-
tetett ajánlásoknak megfelelő viselkedése a gyógyszerszedés, 
diéta, és az életmódváltozás területén.

A közvetlen lakossági ellátásban hivatásukat teljesítő 
gyógyszerészek bármely egészségügyi szakembernél köny-
nyebben elérhetők valamennyi beteg, így az idősek számára 
is. Egy információval nem rendelkező páciens nincs tisztában 
annak a következményeivel, ha kihagy néha egy adagot, vagy 
egyszerre vesz be kettőt. Az alacsony intellektus, tudásszint, 
szövegértés is hozzájárul a non-adherenciához. Ekkor a beteg 
egyszerűen nem érti meg az előírást.  A kezeléssel kapcsolatos 
néhány korlát a korszerű hatóanyag-leadó rendszerek térhó-

dításával átléphető (napi bevételek számának csökkentése, 
megfelelő formula választása, kombinált készítmények alkal-
mazása, gyógyszercsomagolás [heti gyógyszer]).

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az adherencia javításá-
hoz legalább 3 fő területen képezni kell az egészségügyi szak-
embereket:
– felkészültség, ismeret (az adherenciáról),
– gondolkodásmód (klinikai döntéshozatali folyamat),
– kommunikáció és cselekvés (magatartási eszközök).

A jobb adherenciának vannak korlátai. Ezek részben tár-
sadalmi, gazdasági, az egészségügyi teammel összefüggő, 
illetve az egészségügyi rendszer működésével kapcsolatos té-
nyezők. Ugyancsak akadályt képezhetnek a betegség jellem-
zői, a terápia jellege, másrészt azonban vannak páciensfüggő 
tényezők is. A jobb adherenciát korlátozó páciensfüggő té-
nyezők egy része a beteg részéről szándékos: tudatos elha-
tározás (hitek, tévhitek, mellékhatások, kényelmetlenség az 
életmódban pl. a dozírozás vagy a gyógyszerbeadás technikai 
nehézsége miatt, a gyógyszer ára), másik része nem szándé-
kos: igyekszik betartani az előírásokat, de nem képes (nyelvi 
nehézség, feledékenység, helytelen eszköz stb.)

Összességében megállapítható, hogy a gyógyszereléssel 
kapcsolatban a gyógyszerészek a legjobban képzett szakem-
berek. A kibővült EU-ban több mint 400 000 gyógyszerész 
mintegy 160 000 patikában nyújt szolgáltatást naponta kb. 
46 millió páciensnek. Nélkülözhetetlen, hogy az adherencia 
beépüljön az országok egészségügyi stratégiájába. A fenti-
ekben bemutatott példák egyes országok nemzeti szakmai 
szervezeteinek kezdeményezései. A gyógyszerelés mellett és 
azon túlmutatóan egyre inkább előtérbe kell, hogy kerüljön 
az életmódváltozások adherenciája. Becslések szerint ezen a 
területen az együttműködés még a gyógyszer-adherenciánál 
is alacsonyabb, alig 30%.

Magyarország 2435 patikájában dolgozó mintegy 3400 
gyógyszerész számára a napi (!) 650 000 páciens kontakt 
ugyancsak ad feladatot és lehetőséget egyaránt, a jelenleg 
csak 50%-osra becsült gyógyszeres terápiák hatékonyságá-
nak növelése irányában.
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A háziorvosi ellátás az egészségügyi ellátórendszer-
ben, mint kapuőr jelenik meg. A magyar egészség-
ügyi ellátórendszer progresszivitási szintjei közül a 

legalsó szint az alapellátás, amely keretében a beteget a lakó-
helyéhez közel látják el. A legfelsőbb progresszivitási szintet  
az országos intézetek és egyetemi klinikák jelentik.

Mit értünk progresszív ellátás alatt? Olyan szabályrend-
szer, mely kötelezően egymásra épülő piramis-rendszerűen 
hierarchizált egészségügyi ellátást biztosít. A legalacsonyabb 
kompetenciájú ellátó helyek lakosság közeliek (pl. háziorvos), 
szükség esetén esetleg beutalóhoz kötötten specializált egy-
ségekhez továbbküldik a beteget. A progresszív ellátás alap-
elve az, hogy minden beteget az ellátási igényének megfelelő 
szintre kell juttatni, hogy a megfelelő ellátást megkapja.

Melyek a progresszivitási szintek a magyar egészségügyi 
ellátórendszerben? Az alapellátást követi a járóbeteg-szak-
ellátás, majd a fekvőbeteg szakellátás. Az egészségügyi tör-
vény előírja: „Az egészségügyi ellátások rendszere az eltérő 
egészségi állapotú egyének diff erenciált ellátását szolgáló, a 
munkamegosztás és a fokozatosság elvén alapuló intézmény-
rendszerre épül, amelyben az egyén egészségi állapotának 
összes jellemzője együttesen határozza meg a szükséges ellá-
tási szintet. A progresszív ellátás elve az egészségügyi ellátás 
valamennyi szintjén érvényesül.”

Az egészségügyi szolgáltatók esetében, így az alapellátás-
nál is érvényesül a területi ellátási kötelezettség, ami azon 
kötelezettség, hogy a lekötött egészségügyi ellátási kapaci-
tás felhasználásával a kötelező egészségbiztosítás alapján az 

adott területen az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak szá-
mára egészségügyi szolgáltatást nyújtson.

Az alapellátás jellemzése

Mit jelent az alapellátás? Olyan lakosságközeli ellátási forma, 
mely hosszú távon, folyamatosan, személyes kapcsolat alap-
ján, nemre, életkorra, betegségre tekintet nélkül egyenlő 
eséllyel igénybe vehető közvetlenül, lehetőleg a lakóhely kö-
zelében. Az igénybevétel a lakos szabad választásán alapul.

Az egészségügyi törvény 88. §-ának meghatározása szerint: 
„az alapellátás célja a közösség egészségét fejlesztő megelőző 
tevékenység, illetve az egyén egészségi állapotának fi gyelem-
mel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása és neve-
lése, a külön jogszabályban meghatározott kompetencia ke-
retében történő gyógykezelése, gondozása és rehabilitációja 
az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett. Ezen kívül 
a szakorvoshoz történő irányítása a betegség megállapítása, 
kezelési terv készítése vagy terápiás ellátás céljából, a beteg 
gyógykezelése, házi ápolása és rehabilitációja a kezelőorvos 
által javasolt terápiás terv alapján, és szükség esetén a beteg 
otthonában történő ellátása, illetőleg a beteg otthonában 
végzendő szakorvosi konzílium kérése.”

Melyek az alapellátás területei? Az egészségügyi törvény 
12. §-a szerint:
1. háziorvosi ellátás,
2. gyermekorvosi ellátás,

A háziorvosi ellátás jelene 
Magyarországon
Publikációm középpontjában a háziorvosi ellátás, mint egészségügyi alapellátás áll, mely kapuőri 
feladatokat lát el. Az alapellátás keretében működik. Olyan lakosságközeli ellátási forma, mely hosszú 
távon, folyamatosan, személyes kapcsolat alapján, nemre, életkorra, betegségre tekintet nélkül egyenlő 
eséllyel igénybe vehető közvetlenül lehetőleg a lakóhely közelében. Az igénybevétel a lakos szabad 
választásán alapul. Bemutatásra kerülnek a háziorvos feladatai, szerveződési formái, a praxisjogon alapuló 
ellátás, a fi nanszírozás. Az elöregedés, a külföldi munkavállalás jellemzi a háziorvosok társadalmát. Pedig 
szükséges ez az ellátási forma, hiszen az egészségproblémák 80–90%-a megoldható – jól szervezetten 
pozitív hatást érhetünk el alkalmazásával mind a beteg, mind a társadalom szempontjából. A gyógyító 
és megelőző ellátás mintegy 10%-ban részesül az E. Alapból. A háziorvosok fi nanszírozása többlépcsős, 
jelenleg a bevételi forrást legnagyobb mértékben a kártyapénz adja. Azonban szükséges lenne a fejkvóta 
alapján történő fi nanszírozás megváltoztatása, mert nem ösztönöz megfelelően a minőségi és megelőző 
orvoslásra.

  Dr. Karner Cecília PhD
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3. fogorvosi alapellátás,
4. ügyeleti ellátás az alapellátáshoz kapcsolódóan,
5. védőnői ellátás,
6. iskola-egészségügyi ellátás.

Tehát az alapellátás nem azonos a háziorvosi ellátással, an-
nál bővebb kategória.

A háziorvosi ellátás jellemzése

1992 óta a háziorvosi és gyermekorvosi tevékenységet elsőd-
legesen vállalkozási formában működtetik. Majd az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény értelmében 
az orvosi tevékenység folytatása céljából vásárolt működteté-
si jog (praxisjog) személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, 
amely elidegeníthető, viszont bérbe, haszonbérbe nem adha-
tó, és gyakorlásának joga sem ingyenesen, sem visszterhesen 
más részére át nem engedhető.

A praxisra alapozott ellátási forma olyan szervezeti forma, 
ahol az ellátást nyújtó azonos a működtetővel/tulajdonossal, 
tehát nem különül el a működtető/tulajdonos a management 
és az ellátó. A praxis a praxisjog, mint működtetési jog alapján 
végezhető. A működtetési jogot az ÁNTSZ regionális intézete 
engedélyezi. A települési önkormányzat pedig meghatározza 
a háziorvosi körzet területét. Tehát a háziorvos szerződést köt 
az önkormányzattal, melyben vállalja a körzetébe tartozók 
betegellátását.

A háziorvosi praxis szempontjából lényeges, hogy a ha-
tékony és gazdaságos működésnek úgy kell megvalósulnia, 
hogy az elvárásoknak megfelelően az ellátás legyen elsődle-
ges, személyre szabott, állandó, átfogó, integráló, elérhető, 

közösségi szemléletű, családorientált, koordinatív, preven-
tív és minőségi. Tehát háziorvosi ellátásnak szakmapolitikai 
szempontból is egy kapuőri szerepet kell betöltenie.

Ki lehet háziorvos és milyen feladatai vannak a háziorvos-
nak? A választ a 4/2000. (II. 25.) EüM-rendeletben találhatjuk 
meg, amely a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi te-
vékenységről szól. A háziorvos az, aki folyamatosan és szemé-
lyesen orvosi ellátást nyújt a biztosítottak számára rendelési 
időben (kivéve a sürgős ellátást), amely az egészségi állapot 
megőrzése, a betegség megelőzése és gyógyítása céljából 
történik.

A háziorvosnak az általános orvosi diploma megszerzésén 
túl a következő vagylagos feltételeknek is meg kell felelnie ah-
hoz, hogy háziorvosi tevékenységet láthasson el:
1. általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképe-

sítés; vagy
2. belgyógyászat szakorvosi szakképesítés és 10 év körzeti 

vagy háziorvosi gyakorlat; vagy
3. 1998. december 31-ig 25 év folyamatos körzeti és házior-

vosi tevékenység.

Társadalmi elvárás, hogy az egészségügyi alapellátás folya-
matosan működjön, rövid időn belül elérhető legyen, minden 
rászoruló igénybe vehesse, és maximálisan kielégítse azok 
igényét. A háziorvos feladatai:
– tanácsadás és szűrés az egészséges lakosság részére,
– a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának 

ellenőrzése,
– a beteg szükség esetén szakorvosi vizsgálatra, 

gyógykezelésre való utalása,
– terhesgondozásban való közreműködés,
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1. ábra. Háziorvosok számának alakulása 1998–2008 között (forrás: KSH, 2009)
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– egészségnevelésben, felvilágosításban való részvétel,
– ügyeleti szolgálatban való részvétel,
– halott vizsgálat ellátása,
– keresőképesség elbírálása stb.

Munkájához asszisztenst alkalmaz, akinek a feladatait ko-
ordinálja. A háziorvos ellátás a településszerkezettől függően 
szerveződhet
– a 14 éven aluli lakosok alapellátására (gyermekkörzet),
– a 14 éven felüli lakosság ellátására (felnőttkörzet),
– a település teljes lakosságának ellátására, függetlenül a 

lakos életkorától (vegyes körzet).

Melyek a háziorvosi praxis legfőbb hajtóerői? Fontos ki-
emelni a szakmai tapasztalatszerzés lehetőségét. Befolyáso-
ló tényező az anyagi és a szakmai megbecsülés. Mint fékező 
tényezőt a családok, a közösség elvárását, az állandó utazga-
tást, és mint az egészségügyet általában befolyásoló ágazati 
bizonytalanságokat emelném ki.

Háziorvosi statisztikai mutatók

A következőekben vizsgáljuk meg statisztikai elemzéssel a há-
ziorvosok számának, összetételének, helyzetének változását. 
Az 1. sz. ábrából látható, hogy a háziorvosok száma 1998-hoz 
viszonyítva több mint 250-nel csökkent 2007-ig. Utána némi 
növekedést tapasztalhatunk (1. ábra).

Míg 1990-ben sok szakvizsga nélküli háziorvos tevékenyke-
dett, ez az arány jó irányban változott napjainkra. Majdnem 4 
ezer háziorvos rendelkezik háziorvos tan szakképzettséggel, 

mutatja a 2. számú ábra. Milyen életkorúak a háziorvosok? 
Tudjuk, hogy Magyarország népessége öregszik, ugyanez 
látható a 3. számú ábrából a háziorvos-társadalomban is. Míg 
1990-ben a 60 év felettiek aránya alig 10% volt, addig 2007-re 
ez az arány 28%-ra emelkedett (3. ábra). A háziorvosok életkor 
szerinti térségi eloszlását a 4. ábra, kartogram mutatja. Látha-
tó, hogy a területi eloszlás eléggé eklektikus.

A háziorvosok betegforgalmában a statisztikák szerint je-
lentős növekedés fi gyelhető meg, ami azt jelenti, hogy leter-
heltek a háziorvosok. Ennek nyilván sok adminisztratív oka 
is van, pl. a vényköteles gyógyszerek felírása meghatározott 
időtartamra történhet csak. Magyarországon ezért magas az 
orvos–beteg-találkozások száma, ha több ország vonatko-
zásában megvizsgáljuk, láthatjuk. Az 5. számú ábra rávilágít 
erre, melyben az éves orvos–beteg-találkozást szemléltetem.

A háziorvosi ellátás dilemmái

1. Működtetési jog mint veszélyforrás.
A háziorvosi ellátás megszervezése a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdése értel-
mében a települési önkormányzat feladata. Az egészségügy-
ről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a alapján a települési 
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondos-
kodik a háziorvosi ellátásról, képviselő-testülete megállapítja 
és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, több te-
lepülésre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény a 
háziorvosi tevékenységet ún. önálló orvosi tevékenységként 
határozza meg, amely a területi ellátási kötelezettség körében  
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2. ábra. A háziorvosok szakképzettsége 1990. és 2007. évben (forrás: KSH, 2008)
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az egészségügyi törvény szerint a háziorvos által nyújtott 
egészségügyi ellátás. A 2. § (1) bekezdés kimondja, hogy a 
háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának 
jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személye-
sen folytathat az önkormányzat által meghatározott házior-
vosi körzetben, a működtetési jogot engedélyező határozat 
jogerőre emelkedésétől. E szakasz (3) bekezdése értelmében 
a működtetési jog olyan, mint vagyoni értékű jog, elidegenít-
hető és folytatható.

A működtetési jog megszerzésére, továbbá az érintett fe-
lek (háziorvos, önkormányzat, fi nanszírozó) jogaira és kötele-
zettségeire a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és 
visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szük-
séges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésé-
nek hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Kormányrendelet 
rendelkezik.

A praxistörvény megalkotása óta számos ellentmondást 
hordoz, pl. a vagyonértékű jog megszűnésének vagyoni rende-
zetlensége. Korábban a törvény hatálybalépésekor ingyen sze-
rezték meg a működtetési jogot a rendszerben már bent lévő 
háziorvosok, de napjainkban azok, akik azt több millió forintért 
vásárolták meg, nekik már gond, ha nem kapnak érte semmit, 
mert pl. az önkormányzat megszünteti az adott körzetet és 
nem kártalanít. Ha kártalanítana, az megoldás lehetne.

A működtetési jog, mint vagyonértékű jog forgalomké-
pességét biztosíthatná az a szabályozás, ha az önkormányzat 
venné vissza és értékesítené a működtetési jogot.

Az önkormányzat számára kártalanítási kötelezettséget is 
megállapítana a törvény azokra az esetekre, amikor az ön-
kormányzatoknak akár a körzetek összevonásával, megszün-
tetésével, vagy az ellátási szerződés megkötésének megta-
gadásával kapcsolatos jogszerű döntései a működtetési jog 
elidegenítését kizárják, azaz a vagyonértékű jogot gyakorla-
tilag kiüresítik.
2. Öregedő háziorvosok – hol vannak a fi atalok?
3. Jól képzett, de kevés szakdolgozó.
4. 150–200 folyamatosan betöltetlen háziorvosi praxis.
5. A rezidensek nem tudják megvásárolni az idősektől a 2000-
ben nekik alanyi jogon átadott, 2–8 millió forintot érő praxist.

Az egészségügyi szakemberek pályaelhagyásának meg-
akadályozása szükséges lenne, és az alapellátásba történő 
belépésüket, átképzésüket támogatni kellene. Ugyanis a pá-
lyaelhagyást alapvetően két fő tendencia jellemzi. Egyrészt a 
komoly presztízzsel, szakmai háttérrel, speciális tudással ren-
delkező orvosok hagyják el a hazai egészségügyet, másrészt 
a frissen végzettek, vagy a szakvizsgát éppen megszerzett 
fi atal orvosok mennek külföldre dolgozni. A kilencvenes évek 
közepétől az orvosi pályát mintegy 3–5 ezer orvos felváltotta 
orvoslátogatói állással. A 2006. évi Gyógyszer-gazdaságossá-
gi törvény miatt, mely éves 5 millió Ft-os regisztrációs díjhoz 
kötötte a gyógyszercégek orvoslátogatói státusait, nagymér-
tékben lecsökkentették az orvoslátogatás orvosokat elszívó 
hatását.
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3. ábra. A háziorvosok életkora 1990., 2000. és 2007. évben (forrás: KSH, 2008)
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A Semmelweis Egyetemen készítettek felmérést azzal kap-
csolatban, hogy: Mennél-e külföldre munkát vállalni, ha Ma-
gyarországon a kezdő orvosi fi zetés nettó 200 000 Ft, a szak-
orvosi pedig nettó 400 000 Ft-nál kezdődne? A 6. ábra mutatja 
a felmérés eredményét.

2009-ben az egészségügyi szakdolgozók közül 280-an 
kértek külföldi munkavállaláshoz szükséges igazolásokat, az 
orvosok közül pedig 900-an jelentették be külföldi munkavál-
lalási szándékukat (MOK).

6. Egy szakorvos kiképzése 30 millió adóforintba kerül a tár-
sadalom számára, akkor fi zesse vissza ezt a tetemes összeget a 
kész orvost alkalmazó külföldi munkáltató országunknak.

A háziorvosi ellátás meghatározó része az egészségügyi 
ellátó rendszernek, azért is, mert csekély költségigény mel-
lett hatékony, mivel minél kisebb egységköltséggel minél 
nagyobb egészségnyereséget biztosíthat, továbbá az egész-
ségproblémák 80–90%-a véglegesen megoldható közel azo-
nos szakmai színvonalú és eredményességű ellátással, tehát 
feleslegesek a magasabb szintű beavatkozások és nem utolsó 
sorban a népegészségügyi kihívások hatékony kezelése le-
hetséges, a prevención keresztül, ami mindenképp javításra 
szorul.

18 fejlett ipari országban folytatott vizsgálat (Barbara 
Starfi eld, 2007) azt mutatta, hogy jól szervezett és támoga-
tott alapellátású országokban jobb volt a teljes halálozás, a 
szív- és érrendszeri halálozás, az agyvérzés, a tüdőbetegségek 
gyógyulási esélye. Továbbá pl. megállapítást nyert a vizsgálat 

során, hogy GB-ben a 15–64 év közöttiek halálozása 6%-kal 
csökkent.

Tehát több oldalról is megállapítható, hogy szükség van a 
háziorvosi ellátásra, a kapuőri feladatokat mindenképp be kell 
tölteniük, jobban mint korábban.

Háziorvosok fi nanszírozása

Most nézzük meg a háziorvosok fi nanszírozását! A fi nanszí-
rozási rendszer 1993-ban átalakult, a bázisfi nanszírozást a 
teljesítményelvű, normatív fi nanszírozási rendszer váltotta 
fel, változott az ellátandó lakosság korösszetételét jelző súly- 
és korcsoportsáv, az orvos szakképzettségét kifejező szorzó 
a teljesítménydíjazás része lett, új elem, a degresszió is be-
vezetésre került, továbbá 1997-ben bevezették a gondozási 
szorzót.

Mielőtt részletesebben megvizsgálnánk a fi nanszírozás ösz-
szetevőit, vegyük szemügyre az Egészségbiztosítási Alap házi-
orvosi ellátás számára biztosított összegét 2009-ben. Ezt az 1. 
táblázat tartalmazza.

Ha nem küldenének indokolatlanul tovább betegeket, ak-
kor egészségügyi költségeket lehetne megspórolni. A gyógyí-
tó megelőző ellátásra fordított összeg 10,4%-a a háziorvosi el-
látás. Statisztikák szerint a betegek legalább 80%-a ellátható 
lenne háziorvosi formában.

Összesen 0,4%-kal növekedett a háziorvosi ellátás költségve-
tési fi nanszírozása 2009-ről 2010-re nominál értéken. A 2010. 

4.  ábra. A háziorvosok életkor szerinti területi eloszlása (forrás: Országos Alapellátási Intézet)
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évi adatokkal, csak a háziorvosi ellátást vizsgáljuk, akkor annak 
a megoszlása a következő (2. táblázat). Tehát majdnem 90%-a a 
praxisfi nanszírozás, a maradék 10% a többi.

A továbbiakban a háziorvosi praxis bevételi forrásait mu-
tatom be, mely a 43/1999.(III. 3.) Kormányrendelet az egész-
ségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
fi nanszírozásának részletes szabálya alapján készült.
Melyek a háziorvosi praxis bevételi forrásai?
I. OEP-től származó bevételek

1. Fix díj + területi pótlék
2. „Pontpénz” (teljesítmény arányos fi nanszírozás) 

+ „kor-korrigált fejkvóta”
3. Ambuláns ellátás
4. Ügyeleti díj

II. Egyéb jogszabály által meghatározott bevételek
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások díjai.

III. Egyéb jogszabályok által nem meghatározott bevételek

Részletesen nézzük meg ezeket a bevételi forrásokat.

I. OEP-től származó bevételek

1. Fix díj + területi pótlék
A legjelentősebb az OEP-től származó bevétel, mely körzet-
típusonként és kártyaszámtól függően kerül meghatározásra 
havonta összegszerűen. A fi x díj meghatározást tartalmazza a 
3. táblázat. A fi x díj módosításra kerül az alábbi szorzókkal:

– 1,1-es szorzó, ha önálló épületben praktizál és nincs másik 
E. Alapból fi nanszírozott tevékenységet folytató szervezet,

– 1,3-as szorzó, ha több településen működő rendelőben 
dolgozik,

– 1,5-ös szorzó, ha kistérségi támogatási alap 
célelőirányzatából támogatott település, ha a 
lakosságszám eléri a 800 főt, vagy a leghátrányosabb 
helyzetű kistérséghez tartozó települések közül kettő vagy 
több településre terjed ki a körzet és a lakosságszám 800 és 
1500 fő között van.

OEP-től származó bevétel a területi pótlék, melyet telepü-
léstípusonként határoznak meg havonta összegszerűen. Ezt a 
megbontást a 4. táblázat tartalmazza.

2. „Pontpénz” (teljesítmény arányos fi nanszírozás) 
+ „kor-korrigált fejkvóta”
OEP-től származó bevétel a „pontpénz”, mely a páciens életko-
ra alapján került meghatározásra, melyet az 5. táblázat mutat. 
A kártyaszám alapján összesítik a pontszámokat és szorzóval 
az értéke meghatározásra kerül. Figyelni kell arra, hogy a taj-
kártya alapján adott életkorban milyen érvényességi időre kell 
tekintettel lenni. Ha a táblázatban szereplő időtartamon belül 
a beteg nem jelenik meg a háziorvosánál, ki kell jelenteni.

Ha a háziorvos több pácienst fogad be, mint amit a törvény 
előír, akkor degressziót kell alkalmazni, mely az alábbi: ameny-
nyiben a tárgyhónapban készített összesített jelentés szerinti 
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5.  ábra. Orvos–beteg-találkozások több ország vonatkozásában (forrás: OECD, 2000)

egsz1102.indd   10egsz1102.indd   10 2011.04.10.   20:10:152011.04.10.   20:10:15



Szakcikk

EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2011/2.  |  11

biztosítottak utáni korcsoportonkénti pontszám összege a 
2400 (vegyes praxisnál a 2600) pontot meghaladja, a díjfi zetés 
alapjául szolgáló pontszámot, akkor a d=√h

_
×
_

n
_

 képlet alapján 
kell meghatározni, ahol d=degresszióval korrigált pontszám, 
h=pontszám határérték (1. felnőtt és gyermek szolgálat ese-
tén 2400, 2. vegyes szolgálat esetén 2600, 3. degresszió alól 
mentesített szolgálat esetén a szerződés szerint, 4. szakorvos-
jelölt alkalmazása esetén az 1., illetve 2. pont szerinti határ-
értéknek, de legfeljebb 1200 ponttal növelt összege), n=taj-
számmal nyilvántartásba vett biztosítottak korcsoportonkénti 
pontszám összege.

Milyen módon történik az 1 pont havi értékének kiszámítása? 
A kiadási előirányzat 1 havi összegéből levonásra kerül:
– az újonnan kialakított praxisok átlagos havi díja,
– a hajléktalanok ellátására létrehozott praxisok átlagos havi 

díja,
– a fi x díjak összege, majd ezt a maradék összeget elosztják 

az országos szinten összesített pontszám összegével. 
A 7. ábra mutatja a teljesítménypont havi értékének a válto-

zását 2002–2009 között.
A „kor – korrigált fejkvóta”, mint szakképzettségi szorzó jele-

nik meg, melynek értékei:
– alapszakvizsga nélkül: 1,0
– alapszakvizsgával nem rendelkező, de 25 évnél hosszabb 

ideig a körzetben eltöltött gyakorlati idő: 1,2
– alapszakvizsgával: 1,3
Alapszakvizsgának számít:
– általános orvosi szakvizsga,
– háziorvosi szakvizsga,
– belgyógyászati szakvizsga és10 év háziorvosi gyakorlat.

3. Ambuláns ellátás
Amennyiben a háziorvos ambuláns ellátást végez, 1 esetért 
maximum 600 Ft térítésben részesül.

4. Ügyeleti ellátás (szerződés alapján)
Az ügyeleti ellátás alapösszege 40 Ft/fő, melyhez a település 
lakosságszámától függően szorzó alkalmazandó, mely 1,3 és 
1,8 közötti értéket vehet fel. Ha központi ügyeletet lát el a há-
ziorvos, akkor 20–30%-kal emelt díjat kap.

II. Egyéb jogszabály által meghatározott bevételek
Ebbe a kategóriába tartozó bevételek közül a törvény megha-
tározza az alábbiakat:
1. Lőfegyvertartására való egészségi alkalmasság 

pszichológiai vizsgálata: 6550 Ft
2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek 

vizsgálata: 4350 Ft
3. Gépjármű-vezetői, vízijármű-vezetői alkalmassági 

vizsgálat: 1150–6550 Ft
4. Véralkohol-vizsgálathoz vérvétel: 4350 Ft
5.Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett 

vérvizsgálat: 5400 Ft
6. Látlelet kiadása: 3200 Ft
7. Részeg személy detoxikálása: 6550 Ft
8. Kábítószer hatása alatt álló akut ellátása: 6550 Ft
9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági 

vizsgálat: 10 900 Ft
10. Orvosszakértői vizsgálat és szakvéleményezés:  6550 Ft
11. Az ellátott személy ellenőrzése azért, hogy az 

egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira 
jogosultként szerepel-e: 50 Ft

Ha a fenti fi nanszírozási tételeket a praxisok átlagában vizs-
gáljuk, akkor a 6. táblázat alapján az alábbi fi nanszírozási té-
teleket kapjuk (Ft).

Az OALI főigazgatója, Balogh Sándor megállapítása: az el-
múlt 18 évben háromszor volt jelentős jövedelememelkedés az 
alapellátásban. 1992-ben 75, rá egy évre 50 százalékkal nőtt a 
háziorvosok a bevétele, 2008-ban pedig több mint 8 milliárddal 
pótolta a kormány a megszüntetett vizitdíjat. De jelentős volt 
az időközi költségnövekedés. Csak a kötelezően előírt legalább 
két alkalmazott foglalkoztatása a bérrel és a járulékokkal együtt 
2009-ben 450 ezer forint volt, és megnőttek a rezsikiadások is.

Éger István MOK elnök szerint 1,7 milliárd forinttal karcsúbb 
a háziorvosokra jutó keret 2010-ben, mint 2009-ben volt. Ez 
a működőképességet fenyegeti, az alacsony anyagi körülmé-
nyek miatt egyre több az üres praxis.
A praxisok bevételének a felosztása:
– az asszisztens, a nővér, a takarítónő munkabére és járulékai,
– a rendelő bérleti díja, rezsiköltségek,
– a felhasznált gyógyszerek költsége,
– a számítógép, a szükséges programok költsége,
– az orvosi eszközök ráfordításai,
– az utazás benzinköltsége,
– a veszélyes hulladék elszállításának kiadásai stb.

Ha ezeket a tételeket levonjuk, akkor a nyugdíjkorhatár kü-
szöbén praktizáló háziorvosoknak, kényszervállalkozóként, 
nettó 80–90 ezer forint a bérük. (Balogh Mária, 2009).

Nem, mert ezzel már itthon is el tudnám kezdeni
az önálló életet (48%)

Igen, néhány év szakmai tapasztalatszerzésre (32%)

Nem, én a mostani bérek mellett sem tervezek ilyet (7%)

Igen, mert külföldön ennek többszörösét is megkereshetem 
jobb körülmények között (13%)

6. ábra. Mennél-e külföldre munkát vállalni? (forrás: Semmelweis Egyetem)
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A jelenlegi OEP-fi nanszírozásból nem lehet fenntartani a 
rendelőket, amelyek működtetését egyéb tevékenységből 
származó bevételekkel kénytelenek megoldani – közölte. 
Egy átlagos, ezerötszáz beteget ellátó háziorvosi praxis be-
vétele 850–900 ezer forint havonta, de ebből kell az asszisz-
tencia bérét, járulékait, a rezsit és az orvosi eszközök költ-
ségeit fedezni – tette hozzá. Bélteczki kérdésre elmondta, 
mintegy 40 százalékos emelés lenne indokolt. A praxisok 
adásvételével kapcsolatban a MOSZ elnöke úgy vélte, hogy 
azok eladhatatlanok, így a fi atal orvosoknak egy olyan hitel-
lehetőséget kellene biztosítani, amely egy hosszú lejáratú, 
alacsony kamatozású hitelfelvétellel segíti praxishoz jutásu-
kat (Bélteczki János, Magyar Orvosok Szövetsége /MOSZ/, 
2010). Az orvos elvándorlást adminisztratív eszközökkel 
nem lehet megállítani – véli a MOSZ; egy kiszámítható élet-
pályamodellre van szükség.

Ezért a fi atal gyógyítók inkább vállalják a külföldi munkát, 
természetesen, lényegesen több pénzért, jobb feltételek és 
munkakörülmények mellett. Az egészségügyért felelős állam-
titkárság vizsgálja 2010 szeptemberében, hogy a háziorvosi 
praxisok megvételéhez segítséget nyújthat a kormány, a Szé-
chenyi-terv keretében. Ez teremtene forrást a fi atal háziorvo-
soknak a praxisvásárláshoz.

Nézzük meg, hogy az orvosok jövedelme az átlagbérhez 
több országban hogyan viszonyul, ezt mutatja a 8. ábra. 
A vizsgált országok közül Magyarország van a legkedve-
zőtlenebb helyzetben, ugyanis az átlagbéreknek csupán 
1,4-szeresét keresik az orvosaink, tehát ugyanarra a követ-
keztetésre juthatunk ezzel a vizsgálattal is, mint a korábbi 
megállapítások. Legnagyobb szorzót Nagy-Britannia eseté-
ben láthatunk, ott a legmagasabb az orvostársadalom meg-
becsülése.

Kitekintés néhány ország háziorvosi rendszerére

Az alapján, hogy hogyan férhet hozzá a beteg az egészség-
ügyhöz, kétféle rendszert különböztethetünk meg. Az egyik 
a kapuőrző rendszer, ahol a betegnek először egy háziorvost 
kell felkeresnie bármilyen jellegű egészségügyi problémája 
esetén, aki, ha szükséges beutalóval tovább küldi nagyobb 
szakértelmet megkövetelő ellátásra. A másik modell a köz-
vetlen hozzáféréses rendszer, ahol a beteg szabadon dönt-
het, hogy először elmenjen-e a háziorvoshoz vagy egyszerre 
a szakellátást vegye igénybe. Ennek megfelelően az országok 
csoportosíthatók.
Kapuőrző rendszer: Dánia, Egyesült Királyság, Portugália, Olasz-
ország, Finnország, Hollandia, Írország, Spanyolország.
Közvetlen hozzáféréses rendszer: Luxemburg, Ausztria, Német-
ország, Franciaország, Belgium, Görögország, Svédország.

A kapuőrző rendszerekben az állami egészségügyi ellátás a 
domináló (kivétel Hollandia), míg a közvetlen eléréses rend-
szerek esetében Görögország és Svédország kivételével biz-
tosítás alapú rendszereknek tekinthetők.

Dánia
Az állampolgárok számára ingyenes és színvonalas ellátó-
rendszer működik. Az orvostársadalom kb. 23%-a működik 
háziorvosként, fi nanszírozásuk régiószinten történik, vegyes 
formában. 30%-ban fejkvóta, 70%-ban a szolgáltatások szerin-
ti díjtételek alapján, melyeket az orvosok szervezete egyeztet 
a régióval. Ebből kerül kifi zetésre a praxis működési költsége, 
mely a rendelő és a személyzet költségét foglalja magában. 
A vegyes díjazás célja olyan ösztönzők megteremtése a há-
ziorvosok számára, amely ösztönzi őket a defi nitív ellátásra 
ahelyett, hogy továbbutalnák a betegeket. Így teremtik meg 
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7.  ábra. Teljesítménypont havi értékének (Ft) változása 2002–2009 között (forrás: Borsi Éva, 2010)
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annak a gazdasági biztonságát, hogy a külön díjakkal nem fi -
nanszírozott általános ellátások is térítettek legyenek. A fee-
for-service mechanizmussal a háziorvosok produktivitását 
kívánják növelni. A háziorvosok viszonylag magas díjakban 
részesülnek a megelőzés terén folytatott tevékenységben.

(Forrás: Health Systems in Transition, Denmark 2007, http://
www.euro.who.int/Document/E91190.pdf)

Egyesült Királyság
A lakosság 99%-a regisztrált a háziorvosoknál, az ellátás ál-
lampolgári alapon biztosított. A háziorvosok önálló vállalkozó 
orvosok, akik az NHS (Országos Egészségügy Szolgálat)-től ré-
szesülnek fi zetésben a következők szerint:
– Praxistérítések – juttatások a praxis felállítására és 

fenntartására
– Fejkvóta – az orvosnál regisztrált betegek száma szerint 

fi zetett éves díj
– „Out of hours”-díj – este 17 óra után, hétvégén és 

ünnepnapokon történő rendelés
– Éjszakai ügyelet

– Védőoltások nyújtása
– Méhnyak-szövetvizsgálat
– Fogamzásgátlás szolgáltatások
– Egészségfejlesztés
– Krónikus betegség menedzsment programok 

működtetése
– Anyasági orvosi szolgáltatások
– Sürgősségi kezelések
– Telefonos tanácsadás
– Kisebb műtétek

Az általános orvosok szerepét erősíti, hogy kapuőr funkciót 
töltenek be, mert kizárólag az ő beutalójukkal vehető igény-
be a szakorvosi, illetve a kórházi ellátás. Nagyon odafi gyelnek 
arra, hogy a költséges vagy korlátozottan hozzáférhető ellátá-
sokat csak indokoltan vegyék igénybe. 

(Forrás: Revised Fees And Allowances 2003–2004, National 
Health Service – General Medical Services: http://www.dh.gov.
uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/
documents/digitalasset/dh_4.
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Izland (2007) 

Írország (2007) 

Luxemburg (2006) 

Mexikó (2007) 

Hollandia (2006) 

Svédország (2002) 

Svájc (2005) 

Nagy-Britannia (2007)

EgyesüIt Államok (2001)

8. ábra. Házorvosok jövedelmének aránya az átlagbérhez (forrás: Orosz Éva, adatok: OECD, Health Data, 2009)
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Payment by Results: http://www.dh.gov.uk/en/Managingyour 
organisation/Financeandplanning/NHSFinancialReforms/ 
index.htm)

Hollandia
Minden Hollandiában élő vagy dolgozó személy részére kö-
telező az egészségügyi alapbiztosítás megkötése. Az alapel-
látást főként háziorvosok nyújtják, akik kapuőr funkciót töl-
tenek be. Ők kezelik a gyakoribb betegségeket, gondozzák a 
krónikus betegeket és pszichoszociális problémákat. A szak-
orvosi és kórházi beutalás is csak rajta keresztül történhet. 
A háziorvosok független és többnyire egyéni praxisokban 
működnek. A háziorvosi térítési rendszert a vegyes fejkvóta 
és fee-forservice jellemzi. Még magába foglalja a térítési díj a 
konzultációs díjat, az illetékes biztosító beleegyezésével fel-
számítható:
– A lakosság jellemzőivel kapcsolatos kompenzáció
– Praxistámogatás
– Fejlesztés és innováció

Emellett fee-for-service tarifák is léteznek, így a konzultáció, 
a receptfelírás, esti, éjszakai és hétvégi rendelés díja. Bizonyos 
szolgáltatásokra, így méhnyak kenet, prenatális, natális és 
posztnatális ellátásra külön térítési díj jár.

(Forrás: An Optimal remuneration system for General 
Practitioners, http://www.nza.nl/7113/29720/Paper_-_An_
Optimal_remunera1.pdf )

Németország
Pontos és tökéletes ellátástervezés valósul meg, minden be-
teg bárhol és bármikor szükségleteinek megfelelő ellátásban 
részesülhet. A kötelező egészségbiztosítás részben a tarto-
mányi fennhatóság alatt áll. Az EBM (elszámolható szolgálta-
tások katalógusa)-ben a háziorvosok fi nanszírozási tételei: A 
biztosítottak után járó összetett átalánydíj, mely tartalmazza 
a koordinációs, dokumentációs szolgáltatásokat, tanácsadást 
és felvilágosítást, teljes felülvizsgálatot, klinikai-neurológiai 
és allergológiai alapdiagnosztikát, labor alapdíjat, háziorvosi 
alapdíjat, készenléti átalányt stb. A pótlékok:
– Krónikus betegek ellátása esetén
– Magas minőségű szolgáltatások nyújtása esetén járnak

Kiemelten támogatott egyedileg elszámolható szolgáltatá-
sok az alábbiak:
– Geriátriai alapértékelés
– Hosszú távú EKG számítógépes kiértékelése
– Tesztek demencia gyanúja
– Terheléses EKG
– Hosszú távú vérnyomásmérés
– Spirográfi ai vizsgálat
– Proktoszkópiai/rektoszkópiai vizsgálatok
– Polipeltávolítás
(Forrás: Kassenärztliche Bundesvereinigung: http://www.kbv.
de/8170.html )

Franciaország
Egészségügyi rendszere főként az egészségbiztosításon ala-
pul, de kiegészül az Általános Társadalmi Hozzájárulással 
(CSG), az adóalapú fi nanszírozással és a kiegészítő biztosítás-
sal. A vállalkozó orvosok fi zetését a többnyire az ellátás igény-
bevételekor a páciens részéről kiegyenlített összeg képezi, 
amit a kötelező egészségbiztosítás a beteg részére részlege-

sen visszatérít. Tehát az orvosok bevételét a szolgáltatások 
száma, típusa, az egészségbiztosítással közösen megállapított 
ára határozza meg.
(Forrás: Tarifs des consultations des médecins correspondants 
– applicables au 1er juillet 2007. 
http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/
combien-serez-vous-rembourse/consultationstarifs-et-
remboursements/dans-le-cadre-du-parcours-de-soins-
coordonnes.php?&page=2
Tarifs conventionnels des lettres-clés
http://www.ecosante.fr/DEPAFRA/362.html
http://www.ecosante.fr/DEPAFRA/800400.html)

Összefoglalóan megállapíthatjuk a magyar viszonyokra, 
hogy a háziorvosok, mint kapuőrök, komoly feladatot vállal-
nak munkájuk során. Behozhatatlan előnnyel rendelkeznek 
minden más orvossal szemben, mert ismerik a betegeiket, 
amivel olyan tapasztalatot szereznek, ami szinte egyetlen más 
specialistának sem adatik meg. A háziorvosi ellátás fejlesztése 
mindenképp szükséges, ami megnyilvánul abban, hogy a há-
ziorvos megfelelő együttműködést alakítson ki a beteggel, a 
különböző szinten lévő orvosokkal. Fontos lenne a háziorvos-
ok minél nagyobb szerepe az egészségmegőrzés területén.

Azonban sokszor indokolatlanul küldik a beteget a kórház-
ba és a kórházak is sokszor indokolatlanul későn adják át a 
beteget a háziorvosnak. Pedig a kórházi ellátás sokkal költsé-
gesebb, mint az alapellátás. Olyan átalakításra, szemléletvál-
tásra lenne szükség, amely mellett a beteg magas színvonalú 

1. táblázat.  2009. évi E. Alap költségvetése, gyógyító-megelőző ellátás 

(milliárd Ft, forrás: KSH, 2010)

Megnevezés Milliárd Ft Megoszlás (%)

Háziorvosi ellátás 77,6 10,4
Járóbeteg-szakellátás 108,3 14,6
Fekvőbeteg-szakellátás 416,4 56,0
Egyéb egészségügyi ellátás 141,1 19,0
Összesen 743,4 100,0

2. táblázat.  2010. évi E. Alap költségvetése, háziorvosi ellátás

(milliárd Ft, forrás: KSH, 2010)

Háziorvosi ellátás fi nanszírozása Milliárd forint

Praxisfi nanszírozás 68,1
Eseti ellátás díjazása 0,5
Ügyeleti szolgálat 9,3
Összesen 77,9

3. táblázat.  Háziorvosi fi x díj tételei

(forrás: 43/1999. [III. 3.] Kormányrendelet)

Megnevezés Kártyaszám (db) Ft/hó

Felnőtt körzet –1200 253 000 
 1201–1499 235 000
 1500– 197 000
Gyermek körzet –600 290 000
 601–799 272 000
 800– 235 000
Vegyes körzet –1200 271 000
 1201–1499 250 000
 1500– 214 000

egsz1102.indd   14egsz1102.indd   14 2011.04.10.   20:10:152011.04.10.   20:10:15



Szakcikk

EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2011/2.  |  15

ellátása valósulna meg. A külföldi munkavállalás visszaszorítá-
sa érdekében a megfelelő fi nanszírozás kialakítása szükséges. 
Nem kártyapénzzel, hanem teljesítmény (minőség) indikáto-
rok alapján kellene fi nanszírozni a praxisokat.

Irodalomjegyzék

1.  4/2000. (II. 25.) EüM-rendelet a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrôl.

2.  1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrôl.
3.  1997. évi LXXXIII. törvény a kötelezô 

egészségbiztosítás ellátásairól.
4.  284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet a térítési 

díj ellenében igénybe vehetô egyes egészségügyi 
szolgáltatások térítési díjáról.

5.  Borsi É.: Mibôl és hogyan. Elôadás. Ráckeve, 2010
6.  http://fogalomtar.eski.hu
7.  http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/keves-az-

orvosi-praxispenz-301907
8.  http://www.szabadfold.hu/itthon/hirek/haziorvosok_

vegveszelyben
9.  http://penzcentrum.hu/cikk/1025030/1/orvosi_

praxisvasarlas_allami_hitelbol
10. www.weborvos.hu
11. www.rezidens.hu
12. www.atv.hu
13. www.medicalonline.hu/download.php?id=24

A szerző egyetemi docens, NYME KTK Közgazdaságtani 
és Társadalomtudományi Intézet.
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M agyarországon a kórházak egy, a főhatóság által 
számukra meghatározott keretből gazdálkodtak. 
Ez a fi nanszírozási forma fi gyelmen kívül hagyta 

az adott kórház teljesítményét, az ott végzett munka minő-
ségét, és csupán annak méretei, vagyis a „nagy kórház nagy 
pénz, kis kórház kis pénz”-elv alapján osztotta el a forrásokat. 
Legalábbis elvben. A gyakorlatban voltak kivételek: ame-
lyik kórház igazgatójának (párthűség vagy egyéb alapon) jó 
kapcsolatai voltak a minisztériummal, esetleg több forrást is 
kaphatott, mint a saját kórházához hasonló többi intézmény. 
Akkoriban általánosan azt az elvet követték, hogy az egész-
ségügyi, a szociális, a kulturális és az oktatási szektorban nem 
mérhető a teljesítmény, tehát ilyen alapon azokhoz nem is le-
het forrásokat rendelni, ezért ezeknek a területeknek a fi nan-
szírozásában csak egyéb, más szempontok alapján oszthatók 
szét a források. Ennek az elvnek az egyenes következménye 
az lett, hogy bizonyos területeken óriási pazarlás mutatkozott, 
másokon viszont csak vegetált az adott ellátás. Általános volt 
az ügyeskedés, a különböző felső kapcsolatok keresgélése, és 
azok hasznának a lehető legnagyobb kiaknázása. Ezek szöve-
vényében pedig aligha lehetett az egészségügyi rendszert a 
céloknak leginkább megfelelően, költséghatékonyan működ-
tetni.

Hibák már a kezdeteknél

Török Kovács Anett egészségügyi közgazdász, a HBCS-
rendszer hazai bevezetésekor írt tanulmányában (Az egész-
ségügy-fi nanszírozás új rendszere Magyarországon, 1993) 
többek között a következőket rögzítette: a hazai egészségügy 
új fi nanszírozási rendszerét egyrészt az amerikai, másrészt a 
német minta alapján hozták létre. Annak alapja a kórházak tel-
jesítménye. Emellett a rendszer megtartotta a bázisfi nanszíro-
zást is, amit az adott intézmény a teljesítményétől függetlenül 
minden körülmények között megkapott a fi nanszírozótól. E 
rendszer hibája már a kezdetekkor megmutatkozott: a kór-
házak valós teljesítményének egyértelmű kimutatására nem 
mindig volt lehetőség. Gyakori volt például, hogy a kórházak 
az alapbetegség mellett nem tüntették fel a járulékos kórké-
peket, illetve a szövődményeket, így elestek a fi nanszírozás-
tól. Az egyes intézmények tényleges teljesítményének kimu-

tatását akadályozta az is, hogy a jelentősen megnövekedett 
adminisztratív terhek többsége az orvosokra hárult, akik ezt 
a gyógyító munkájuk rovására végzendő feladatként értékel-
ték. Következményeként pedig pontatlan, fél információkat 
tartalmazó, elkapkodott adatok kerültek a rendszerbe, ame-
lyek alkalmatlanok voltak az illető kórház teljesítményének a 
mérésére. Az elemző szerint az ilyen jellegű hibák miatt egy-
egy kórház az éves költségvetésének öt százalékát is elve-
szíthette. A rendszer további hibájaként említette az ápolási 
napokkal történő manipulálást is, aminek lehetőségét anno a 
kórházvezetők idejekorán felismerték, és sikerrel alkalmazták 
is a magasabb fi nanszírozás reményében.

Bevált gyakorlat a beteg továbbküldése

A világszerte DRG (Diagnosis Related Groups) rendszerként 
emlegetett fi nanszírozási szisztémából kialakított hazai HBCS-
rendszert elemezve dr. Gulácsi László, a budapesti Corvinus 
Egyetem Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Techno-
lógiaelemzési Kutatóközpontjának vezetője megjegyzi: „a 
HBCS-fi nanszírozás egyik alapvető problémája, hogy annak 
keretében „a betegek egy része nem kezelhető rentábilisan 
(profi tábilisan), ezért őket az egyes intézmények »kénytele-
nek« továbbküldeni más kórházba. Ezzel a kérdéssel szembe 
kell néznie minden DRG, illetve DRG-szerű rendszerben fi nan-
szírozott egészségügyi rendszernek. Azokban az országok-
ban, amelyekben nem egységesen, egyetlen DRG-rendszer 
alapján fi nanszíroznak, ezeket a pluszköltségeket valamilyen 
módon a profi tábilisabb szolgáltatásokkal »nyeletik el«. Ami 
persze mindenütt problémákkal jár. Ez nálunk is valós jelen-
ség, de pontos képünk nincs róla.”

A továbbiakban a szakértő felteszi a kérdést: „valójában mit 
is fi nanszíroz a DRG és milyen irányban motiválja a fi nanszí-
rozó szolgáltatókat? Az Egyesült Királyságban például az el-
látás jobb minősége és annak szélesebb választéka a konkrét 
cél. Magyarországon ezzel szemben korántsem egyértelmű a 
rendszer célja, nem tudni például, hogy a HBCS mit »üzen« a 
kórházak menedzsmentjeinek. A DRG fi nanszírozás alapvető 
célja a gyógyítás eredményéért cserébe adott forrás (pay for 
results), ami Magyarországon többnyire ismeretlen fogalom, 
mivel általában homályba vész a gyógyítás eredménye, ami-

Merre tovább HBCS?
A magyar egészségügy átalakítási törekvései során többször, több fórumon felvetődött már a jelenlegi 
teljesítmény fi nanszírozási rendszer esetleges átalakításának, létjogosultságának a kérdése is. A szakértők 
véleménye különböző. Megkérdeztünk néhány, e kérdésben közvetlenül érintett szakembert, ők hogyan 
látják a HBCS-rendszer jövőjét?

  Lóránth Ida
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nek következménye, hogy annak fejlesztési célja sem tűzhető 
ki. Míg a fejlettebb nyugat-európai országokban az egész-
ségügy fi nanszírozásának kulcskérdése a hatékonyságmérés 
(to measure effi  ciency), nálunk kevéssé ismert a betegellátás 
minősége, információ korlátozottan áll rendelkezésre róla. 
Ennek hiányában pedig az egyes intézmények által nyújtott 
ellátás hatékonysága sem mérhető. Következményeként ar-
ról sincs semmilyen adat, hogy az ágazatnak a valóságban 
milyen mértékű fi nanszírozásra volna reális igénye. Általános 
tapasztalat, hogy egyre több európai rendszerben kombinált 
fi nanszírozási szisztémákat használnak, vagyis a DRG/HBCS 
mellett megjelent a globális büdzsé, a retrospektív fi nanszí-
rozás, az eset alapú fi nanszírozás, illetve az eredmény alapú 
fi nanszírozás. E különféle módszereket annak érdekében 
kombinálják, hogy érzékenyebb, fi nomabb legyen a fi nan-
szírozási rendszer. A nem rentábilis esetek és az azzal járó 
pluszköltségek kiküszöbölése végett integrált ellátási, illetve 
fi nanszírozási formákat vezetnek be. Ami egy adott betegnél 
azt jelenti, hogy egyazon, jól beazonosítható forrásból fi ze-
tik az alapellátásban, a kórházi kezelés, illetve a rehabilitáció 
során keletkező költségeit, így minden szolgáltató érdekeltté 
válik abban, hogy megfelelően és reálisan költsön az adott 
keretből. Ez által kizárhatók a másik szolgáltatóra indokolat-
lanul áthárított költségek. Általános európai gyakorlat, hogy 
a DRG-jellegű fi nanszírozást alkalmazó rendszerekben a szol-
gáltatók, a kórházak számos költség-, komplikáció- és halálo-
zás előrejelző indikátort használnak, mert ezek segítségével 
a kórházi osztályok képesek standardizálni a betegforgalmat. 

Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy-egy kórházi osztályra 
törekszenek az említett szempontok alapján felvenni a bete-
geket, általa pedig előre kalkulálhatóvá válnak a költségek. 
Ezzel szemben a magyar kórházakban ki sem alakult az ilyen 
szempontok alapján történő fi nanszírozás. 

Következtetés: a jól működő DRG/HBCS-rendszerben is csak 
akkor fi nanszírozható megfelelően a szolgáltató, ha ő maga is 
rengeteget tesz és áldoz ennek a célnak az elérése érdekében. 
Amennyiben nem tesz semmit (mint a hazai rendszerben) 
nem is lesz megfelelő a fi nanszírozása. A fejlett, nyugat-eu-
rópai rendszerekben a DRG-fi nanszírozást mindenütt fejlett 
és intenzíven működő kutatóbázis segíti, ami nálunk teljes 
mértékben hiányzik. E háttérbázis feladata az adatgyűjtés, a 
modellezés, a háttértanulmányok elkészítése, azok elemzése. 
A hazai döntéshozóknak már a rendszer bevezetésekor szá-
molniuk kellett volna azzal, hogy pusztán a HBCS-alapú fi nan-
szírozás meghonosítása nem hoz majd megfelelő eredményt. 
A komplex, kutató háttérbázissal is kiegészített rendszer meg-
felelő működtetése pedig drága, sokkal többe kerül, mint a 
globális büdzséé. Egyébként azt is tudomásul kell venni, hogy 
bármely, fejlett fi nanszírozási rendszer megfelelő módon, és 
elvárt hatékonysággal való működtetése sokba kerül” – véle-
kedik a hazai fi nanszírozási rendszerről Gulácsi professzor.

A TVK magyar sajátosság

Dr. Velkey György, a Magyar Kórházszövetség leendő elnöke, 
a Bethesda Gyermekkórház főigazgató főorvosa leszögezi: 

A DRG-rendszert az 1960-as években fejlesztették ki az 
Egyesült Államokban, a patinás Yale Egyetemen. Az eredeti 
cél az ellátás minőségének monitorozása volt, s később, a 
70-es években kezdtek el a fi nanszírozási célú felhaszná-
lással foglalkozni. Az amerikai törvényhozás (Kongresszus) 
1983-ban fogadta el a DRG-rendszert, s került bevezetésre 
a Medicare fi nanszírozási rendszerhez tartozó kórházakban. 
Később kidolgozásra kerültek olyan verziói (AP-DRG = all 
patient DRG), melyek már nem csupán az állami kórházak, 
hanem valamennyi fekvőbeteg-intézmény fi nanszírozására 
alkalmasak.

Érdekes kérdése e fi nanszírozási technikáknak, hogy hova 
helyezik a fi nanszírozási kockázatot fi nanszírozó (pl. pénztár, 
biztosító) és a szolgáltató (pl. kórház, szakrendelő) között. 
Az egyik végpont a tiszta teljesítmény elvű fi nanszírozás, 
ami a teljes kockázatot a fi nanszírozóhoz helyezi. Ilyenkor 
ugyanis a szolgáltatók teljesítményének fokozódása esetén 
a fi nanszírozó mind nagyobb összeget köteles kifi zetni. A 
csehországi egészségügyi reform az 1990-es években sok 
kellemetlen tapasztalatot szerzett ezzel a megnövekedett 
szolgáltatói aktivitással kapcsolatban. A másik véglet az 
éves (globális) költségvetés, amikor az egészségügyi szol-
gáltató (pl. kórház) év elején tudja, hogy egész évre mekko-
ra fi nanszírozási bevétellel számolhat. Itt a szolgáltató már 
nem érdekelt a teljesítmény (betegforgalom) növelésében, 
hiszen ezzel párhuzamosan nem nő a bevétele. Ugyanak-
kor, ha egy rendkívüli esemény vagy eseménysorozat tör-
ténik (pl. járvány, tömegbaleset stb.), a szolgáltató számára 
problémát okozhat ennek megoldása az előre meghatáro-
zott éves költségvetés terhére.

A teljesítmény-elvű fi nanszírozási technikáknak jól is-
mert mellékhatása a szolgáltatók által a fi nanszírozó szer-
vezet (Magyarországon az OEP) felé jelentett teljesítmé-
nyek jelentős emelkedése. Az intézmények részéről ez 
érthető, hiszen a fokozódó teljesítmények jelentése révén 
többletbevételhez jutnak. A fi nanszírozó számára ugyan-
akkor egyre nagyobb fi nanszírozási problémát okoz a tel-
jesítménypörgetés. Annak eldöntése pedig nagyon nehéz, 
hogy a teljesítménypörgetés mögött mikor található szak-
mailag feltétlenül indokolt ellátás, illetve ez mikor megy át 
többletbevétel generálásba. A Magyarországon tapasztalt 
jelentős teljesítmény fokozódás hatására került beveze-
tésre a teljesítményvolumen-korlát (TVK). A TVK-rendszer 
célja egy olyan korlát kialakítása volt, melynek révén az in-
tézmények számára egy felső plafon kerül meghatározásra, 
mely felett az OEP már csak részlegesen fi nanszírozza a le-
jelentett teljesítményt (járó pontszám, aktív fekvő súlyszám 
stb.). A rendszer 2004-es indulásakor bázisként a 2003. évi 
teljesítmény 98%-a került meghatározásra. Ezen korlát fe-
lett az OEP a lejelentett teljesítménynek csak meghatáro-
zott részét fi nanszírozza az alábbi sávok szerint:
TVK 100%-áig= Ft érték 100%-a
TVK 100–105% közti része= Ft érték 60%-a
TVK 105–110% közti része= Ft érték 30%-a
TVK 110%  feletti része= Ft érték 10%-a

A teljesítményvolumen-korlát kialakítása tehát a túl-
zott teljesítményjelentésre adott válaszreakció volt, mely 
a fi nanszírozás számára valóban felső határt tud képezni, 
ugyanakkor számos intézmény működésében érezhető ha-
tásokat okozhat.
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„intézményi szinten Európában nem alkalmazzák a TVK-t, csu-
pán nagyobb területekre vonatkoztatva, mert kórházakra le-
bontva károsnak tartják, amely ellehetetleníti az intézmények 
fejlődését. A hazai rendszer problémája, hogy tisztázatlanok 
a kódkarbantartás kérdései. Nem tudható, hogy az mennyire 
megbízható és egyáltalán »mi van benne«. Továbbá az sem 
ismert, hogy a jelenlegi HBCS-elszámolás, a megfelelő kód-
karbantartás hiányában milyen mértékben képes közvetíteni 
a kitűzött népegészségügyi, egészségpolitikai célokat, illetve 
hogyan segíti vagy hátráltatja azok megvalósulását. A rend-
szer több speciális kérdésre sem ad választ, ezért számos terü-
let a kórházak által nehezen értelmezhető, kezelhető. Például: 
az intenzív és gyermek-intenzív osztályokon, a heterogenitás 
miatt szinte mérhetetlen, hogy a HBCS milyen mértékben 
képes kiszolgálni az egyes eseteket. Ennek a jelenségnek a 
korrekciója, illetve a továbblépés érdekében tisztázni kellene, 
hogy mi legyen az OEP, illetve az intézmények szerepe. Mivel a 
HBCS-elszámolás kapcsán számos esetben felvetődött egyes 
kórházak etikátlan, »egyéni módon« értékelt magatartása, 
tisztázásra vár az is, hogy ennek a megszüntetése érdekében 
mit lehetne tenni. Válasz, a szigorú és folyamatos kontroll. 
Pontosan rögzíteni kell a feladatokat és az azokhoz rendelt ga-
ranciákat, a renitenseket pedig következetesen szankcionálni 
kell” – fogalmazta meg véleményét Velkey György doktor.

Egyesek eltérnek a protokolltól

Dr. Dank Magdolna onkológus, a Semmelweis Egyetem ÁOK 
Radiológiai és Onkoterápiás Klinika osztályvezető főorvosa a 
saját szakterületén a helyzetet a következőképpen értékeli: 
„a kemoterápiás kezelésre számos kód létezik. Összevetve a 
sugárterápiás kódokkal számuk sokszorosan meghaladja a 
radioterápiás kódokat. A fi nanszírozás adta »tág« keretek mi-
att egyes ellátók esetében a kórházi menedzsment döntése 
alapján csak úgynevezett »másod, vagy harmadosztályú« ke-
zeléseket adnak, holott a szakma szabályai miatt inkább »első 
osztályú« kezelésre lenne szükség. Ez azt jelenti, hogy a be-
teg sorsát nagyban megszabja, hogy melyik ellátóhoz kerül. 
Mindez azt jelenti, hogy némely ellátónál bizonyos protokol-
lokat megkerülnek, másokat pedig túlzottan alkalmaznak” – 
állapítja meg az onkológus.

Prof. dr. Géher Pál (SE ÁOK III. Belgyógyászati Klinika Reu-
matológiai és Fizioterápiás Tanszék) felsorolja a hazai HBCS-
rendszer eddigi „karrierjét”, jogi és szakmai hátterét. Eszerint: 
„1986–1993: DRG tanulmányozása és a magyar HBCS elméleti 
és gyakorlati kialakítása. 1993: Aktív kórházi ellátás fi nanszíro-
zása a HBCS-rendszerrel, saját áron. Törvényi előírás, kormány-
rendeleti háttér, miniszteri rendelet a HBCS (BNO IX. verzió és 
OENO) jellemzőkről. A későbbiekben a kódkarbantartás mi-
niszteri rendeletben előírt módja. Cél: az intézményi gazdál-
kodás és költséghatékonyság elősegítése. 1993–2009: Négy 
újabb változat és összesen 20 alváltozat életbeléptetése. Vál-
toztatások indoka: A különkeretes, eseti fi nanszírozás norma-
tív alapra helyezése, a BNO IX/X váltás, új eljárások (magyar 
OENO kóddal) bevezetése. Továbbá ráfordításmérések alapján 
a megváltozott tartamú HBCS-k súlyszám-változása. A DRG 
creep miatti visszanormálás. A ritka, kevés esetet tartalma-
zó HBCS-k homogenitásának hiánya miatt további bontások 
(kis súlyú újszülöttek, nagy vérfelhasználással járó kezelése 
stb.). Ezeken túl még az egyes krónikusan »alulfi nanszírozott« 
szakmák (és osztálytípusok) helyzetének rendezési szándéka 

(traumatológia, gyermekgyógyászat, fertőző betegségek). Új 
ellátási formák (sürgősségi, egynapos sebészet) bevezetése. 
Új elvek bevezetése (protokoll alapú fi nanszírozás). Kacskarin-
gók és eltérések a DRG szellemétől: 1996. Saját/osztályos szor-
zó, 2007. TVK. A rendszer által generált gondok: a minőségbiz-
tosítás hiánya (tisztázatlan, hogy miért fi zetünk?). A fokozódó 
fedezethiány. A progresszivitás és az egy (vagy kevés számú) 
szakmás kórházak problémái. Képzés, minőségbiztosítás költ-
ségeinek el nem ismerése. A hosszú távú egészségpolitikai 
koncepció hiánya. A felmérések módszertani és gyakorlati hi-
ányosságai. A jövőbeli megoldások lehetséges irányai: a tény-
leges költségekhez közelítő fi nanszírozás a tényleges költsé-
geket jól átlagoló ráfordítás felmérés. A költségeket lefedő 
ellátási minimum megjelenítése (minőségbiztosítás), továbbá 
a kórházak összetettségének elismerése a fi nanszírozásban” – 
vázolja a lehetséges megoldásokat Géher Pál professzor.

HBCS helyett KBCS/REP

Dr. Szél István, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet fő-
orvosa a saját szakterületén így látja a teljesítmény alapú fi -
nanszírozást: „a hazai egészségügyben a krónikus ellátás, az 
ápolás és a rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás nincs a HBCS 
szerint fi nanszírozva. Nincs csoportképzés, nincsenek határ-
napok. Az egészségbiztosító a kórháznak napi térítést juttat. 
Ennek összegét az alapdíj és a különböző tényezőktől függő 
szorzó szorzata adja. Ez a módszer, különösen a nagy értékű 
ápolásban és a rehabilitációban ellentmondásos. Ennek meg-
oldására dolgozták ki az egészségbiztosítás szakemberei a 
kétezres évek elején a krónikus betegségcsoportok (KBCS) 
szerinti fi nanszírozás modelljét, amely azonban nem került 
bevezetésre. Viszont, jó kiindulópontul szolgálhat a rehabili-
tációs ellátási programok és alprogramok (REP) szerinti fi nan-
szírozáshoz. Ennek érdekében a Rehabilitációs Szakmai Kol-
légium 2009–10-ben nagy vállalkozásba fogott: megalkotta a 
rehabilitációs alprogramoknak megfelelő ellátási protokollo-
kat, szám szerint 51-et, amelyek a fi nanszírozási protokollok 
létrehozását is lehetővé teszik. A KBCS, illetve a REP szerinti 
fi nanszírozás révén megvalósulhat a rehabilitációban mind a 
csoportképzés, mind pedig határnapok megszabása, mégpe-
dig a határnapokon belül, a napi fi nanszírozás megtartása mel-
lett. Bevezetése az alábbi előnyökkel járhatna: a fi nanszírozás 
fi gyelembe venné az ellátandók állapotának súlyosságát, ha 
nem is az egyes betegek, de legalább az átlag szintjén. A KBCS 
felső határnapot meghaladó napi térítési díj csökkentése arra 
ösztönözné az ellátókat, hogy a programot ne nyújtsák indo-
kolatlanul meg a késői szakban, amikor a beteg ellátása már 
könnyebb; meghagyva ugyanakkor annak a lehetőségét, hogy 
indokolt esetben az ellátás meghaladhassa a kijelölt keretet, 
még ha alacsony fi nanszírozással is. A különböző besorolások 
alapján az átlagos ápolási idők jobban igazodnának a reali-
tásokhoz; a gyorsabban javuló, enyhébb betegek túlápolása 
ellen ösztönözne. A fent említetten belül viszont, megfelelő 
szabályozással kiegészítve, jól segíthetné a helyes betegutak 
kialakulását. Például, az akut ellátóhelyen lévő rehabilitációs 
egységből vagy az általános kórház túlterhelt rehabilitációs 
osztályáról kibocsátandó beteget a rehabilitációs szakkórház 
továbbra is át tudna venni, hiszen a felső határnap eléréséig 
változatlan napi térítésben részesülne. Igazságos módon fi -
nanszírozási különbséget tenne az akut eseményt követő re-
habilitáció és a későbbi, ismételt rehabilitációk között (azáltal, 

egsz1102.indd   18egsz1102.indd   18 2011.04.10.   20:10:162011.04.10.   20:10:16



Szakcikk

EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2011/2.  |  19

hogy ez utóbbi szakmai szorzói alacsonyabbak). Mivel nem az 
ellátóhely (osztály, részleg), hanem a beteg szerint történne a 
fi nanszírozás, a KBCS megszüntetné azt az igazságtalanságot 
is, hogy ha egy kiemelt (jelenleg 3,8-as) szorzójú osztály vagy 
részleg az enyhébb állapotú betege ellátása után is megkapja 
a kiemelt fi nanszírozást, míg, ha egy szokványosan fi nanszíro-
zott ellátóhely lát el megfelelően egy kiemelten súlyos bete-
get, csak a szokványos fi nanszírozást kapja.

Mindazonáltal, további fi nomítások is szükségesek annak 
érdekében, hogy egy-egy csoporton belül az ellátók ne legye-
nek ellenérdekeltek a súlyosabb állapotban lévő páciensek 
ellátásában: kettős vagy többes fogyatékosság, különleges 
nehezítő tényezők (pl. extrém elhízottság, felfekvés, mester-
séges táplálás szükségessége) tekintetbe vétele, kiegészítő 
fi nanszírozási szorzó(k) alkalmazásával, magasabb felső határ-
nap megszabásával. A legnehezebb feladatnak a progresszivi-

tási szintekkel való összhang megteremtése tűnik. A váratlan 
szövődmény jelentkezése miatti áthelyezés pedig nem sújt-
hatja a rehabilitációs ellátó helyeket.

A rehabilitációban a REP szerinti fi nanszírozás abban az 
értelemben is rendet teremthet, hogy a jelenleg rehabilitá-
ciósként fi nanszírozott, de valójában oda nem tartozó kar-
bantartó ellátások (pl. fürdőkórházi kezelések) automatiku-
san kikerülnek a rendszerből, hiszen nem illeszthetőek be 
a fi nanszírozás alapját képező rehabilitációs programokba. 
Fontos szem előtt tartani, hogy a KBCS (illetve REP) szerinti 
fi nanszírozás ugyanúgy nem nyújt tájékoztatást az ellátás mi-
nőségéről, mint a HBCS. Az ellátásnak rehabilitációs indikáto-
rok szerint kell történniük, az állapot változását funkcionális 
skálák alkalmazásával kell követni. S kell lennie szándéknak és 
erőforrásnak mindezek ellenőrzésére is” – fogalmazta meg az 
általa javasoltakat Szél István.

A cikk témájáról a Corvinus Egyetem, karöltve a Pécsi Tu-
dományegyetemmel és a Magyar Kórházszövetséggel a 
közeljövőben konferenciát rendez, amelyet a DRG (HBCS) 
egyik legismertebb nemzetközi szakembere, prof. Gérard 
de Pouvourville, Paris is előadást tart.

DRG Európában, Franciaországban és a HBCS 
Magyarországon; mi volt és mi lehet?

Prof. Gérard de Pouvourville, ESSEC Business School, 
Paris, France

A konferencia a Pécsi Tudományegyetemmel és a Magyar 
Kórházszövetséggel közösen kerül megszervezésre.
További előadók és felkért hozzászólók: Dr. Boncz Imre, dr. 
Nagy Júlia, dr. Velkey György, prof. dr. Géher Pál, dr. Dank 
Magdolna, dr. Szél István.
Időpont és helyszín: 2011. május 23. 16.00–19.00, Budapesti 
Corvinus Egyetem, Fővám tér 8., III. előadó

Prof. Pouvourville a DRG (hazai változata a HBCS) finan-
szírozás igen neves szakértője (lásd pl. legutóbbi köny-
ve a konferencia anyagban). A DRG-alapú finanszírozás 
ma már gyakorlatilag valamennyi európai országban 
megtalálható, azonban kisebb nagyobb eltérések van-
nak. Olyan finanszírozási forma, amelyet, ha megfelelően 
alakítunk ki és használunk, sok haszonnal jár, azonban a 
nyitott módszertani kérdések mellet az egészségpolitikai 
és politikai kérdések is valamennyi országban jelentősek. 
Így van ez hazánkban is. A HBCS 1993-ban történt be-

vezetésétől a 2010-ig terjedő időszakot célszerű áttekin-
teni, előnyöket-hátrányokat elemezni, a „hogyan tovább” 
kérdését megvitatni.

Fő témakörök a DRG/HBCS-vel kapcsolatosan, amelyről be-
szélünk a konferencián:
– Miben azonos/hasonló a HBCS a DRG-hez és miben 

különbözik, kialakítás, működés, fi nanszírozásban 
betöltött szerepe, díjkalkuláció rendszere

– DRG/HBCS és az innováció (az új technológiák 
megtérülése nem kis mértékben függ attól, hogy DRG/
HBCS fi nanszírozásba kerülnek-e és hogyan)

– DRG/HBCS és az ellátás minősége
– DRG/HBCS és a hatékonyság, költséghatékonyság – 

eredményalapú fi nanszírozás
– DRG/HBCS mellett célszerű-e más fi nanszírozási módszer 

alkalmazása az intézményekben, vagy az a célszerű, ha a 
fi nanszírozás kizárólagos eszköze a HBCS?

– HBCS és az ellátás többi szintjének fi nanszírozási 
módszerei közötti kapcsolat

– HBCS és a teljesítményvolumen-korlát (TVK)
– HBCS és a kórházi menedzsment
– Az osztályozási rendszerek szerepe a fi nanszírozási 

módszerek fejlesztésében – lehetséges fejlesztési irányok

Prof. Pouvourville mellett neves hazai előadók (OEP és Kór-
házszövetség), valamint hozzászólók (véleményformáló 
orvos és ápolási szakemberek) is elmondják véleményüket, 
javaslataikat.
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– Főigazgató úr, Ön legalább 25 éve foglalkozik nemcsak in-
tézményi, hanem önkormányzati menedzsmenttel is. Milyen 
diplomával lépett a rendszerbe?
– Jogi és közgazdasági végzettséggel. Jogászként kerültem 
a Pest Megyei Önkormányzathoz, ahol 1973-tól 1988-ig dol-
goztam – ez egyébként óriási iskola volt, ahol ez idő alatt 
szereztem meg a közgazdaságtudományi diplomát is.

– Mikor érezte, hogy szüksége van szélesebb közgazdasági 
ismeretekre is?
– Amikor a Pest Megyei Önkormányzatnál találkoztam az 
egészségügyi irányítás rendszerével, egyre inkább azt vet-
tem észre, hogy előtérbe kerülnek a szakmai hatékonyság-
vizsgálatok, az éves költségvetési keretek elszámoltatása, a 
fejlesztési és beruházási ismeretek. Abban az időben (1979-
ben) kezdtük el a kistarcsai kórház beruházását, a Szent Rókus 
Kórház rekonstrukcióját, számtalan rendelő, egyéb egész-
ségügyi és szociális intézmény építését (háziorvosi rendelő-
ket, szakrendelőket, bölcsődéket, szociális otthonokat). Úgy 
gondoltam, hogy ehhez feltétlenül kell egy alap, egy olyan 
közgazdasági alapismeret, amely számomra érthetővé teszi 
ezen területeket. Az első munkahelyem a Pénzügyminiszté-
rium volt. Az ottani jogász mesterem miatt választottam a 
jogi tanulmányokat, de a munkatársak zöme akkor közgaz-
dász volt. Egy olyan generáció, komoly szakembergárda volt 
előttem, akire mindig felnéztem. Csodáltam a vitalitásukat, 
a munkaszeretetüket, az íráskészségüket, azt hogy fejből 
diktáltak 10–20 oldalakat. Akkoriban ezen megdöbbentem, 
persze később én is képes lettem mindezekre. Mindenesetre 
az alapokat ott teremtettem meg.

– Hogyan élte meg a váltást, amikor egészségügyi intézmény-
ben folytatta a munkáját?
– Az államigazgatásban nagyon szép 15 évem volt. Amikor 
1988-ban kikerültem a „mezőre”, a „nagybetűs életbe”, elein-
te tartottam a gyakorlati munkától. Mi lesz akkor, ha leáll a 
fűtés, leáll a műtő; mi lesz, ha nem lesz élelmezés? A kórház 
éjjel-nappal működik, ott nincs megállás. Néhány nap eltel-

tével rájöttem, hogy óriásit tévedtem, mert ez az én igazi 
világom, amikor azonnal eldől, hogy jól vagy rosszul döntöt-
tem. Talán azért tudtam gyorsan átlátni az új feladataimat 
– a Péterfy kórház gazdasági-műszaki irányítását –, mert egy 
igazgatási szervezetben szereztem tapasztalatot, ezért ké-
pes voltam egységben látni a rendszert. Ma is így élek, előre 
gondolkodva tervezek, stratégiát készítek.

– Érkezését követően milyen visszajelzéseket kapott kollégá-
itól a kórházban?
– Szerencsém volt, mert az orvosok gyorsan elfogadtak, ta-
lán jogi végzettségem miatt is. Érdekes, hogy a közgazdá-
szokat viszont nehezebben fogadják be. Azt vallom, hogy a 
jogi és a közgazdász képesítés együttvéve sokkal több, mint 
két diploma. Teljesen átformálta a gondolkodásmódomat: a 
jog miatt rendszerben tudtam gondolkodni, a közgazdaság-
tannal pedig nemcsak az egészségügy, de minden pálya felé 
nyitott vagyok. Sokan csodálkoznak azon, hogy más ágaza-
tokról – földművelésügy, vízgazdálkodás stb. – is van véle-
ményem. Igen, mert ezek a területek is érdekelnek.

– Hány évet töltött a Péterfy Sándor utcai Kórházban?
– Összesen hét évet, ebből főállásban hármat. Az élet talán 
igazságot tett, ugyanis 2002. december 6-ával visszakerül-
tem a Péterfybe, amikor Budaházy Emil főigazgatóként 
érkezett „orvosolni” az akkori bajokat. A közös – és úgy vé-
lem sikeres munkánk – 2007-ig tartott. Többet voltam ott, 
mint Törökbálinton – ezt azért tehettem meg, mert mindig 
kiemelkedő, profi munkatársaim voltak és vannak a mai 
napig is.

– Mikor került Törökbálintra?
– Rögtön a Péterfy kórházban végzett munkám után, 1991 
nyarán kerültem gazdasági igazgatóként Törökbálintra, és ez-
zel visszatértem Pest megyébe. Nem esett nehezemre, hiszen 
már 1973 óta jól ismertem a törökbálinti intézetet. Itt dolgo-
zott a volt megyei főorvos, az egészségügyben az első tanító-
mesterem, dr. Tengelyi Vilmos 1980–1991-ig. Őt váltotta  az 

Nagyon fontos az üggyel 
szembeni alázat
Dr. Fülöp Rudolf állami, önkormányzati és intézményi szintű szervezéssel, menedzseléssel egyaránt foglalkozik. 
A fi nanszírozási kérdések szakértője. Az egészségügy mellett fi gyelemmel követi más ágazatok problémáit 
is, nyitottan gondolkodik, mindenről van véleménye. Az egykori romos Törökbálinti Tüdőgyógyintézetből 
korszerű, szakmailag elismert zöld szigetet varázsolt. Persze, hangsúlyozza, nem egyedül – fi lozófi ája szerint a 
vezetés csapatmunka. A jövő vezetőit tudatosan segíti, képzi, ahogyan őt is nevelték valamikori tanítómesterei.

   Dr. Szepesi András, Bene Zsolt
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akkori főigazgató, dr. Antmann István, aki nagyszerű vezetői 
erényekkel rendelkezett, sokat tanultam tőle is, elsősorban 
higgadtságot, türelmet. Majd 1997 decemberében kinevez-
tek az intézet főigazgatójává.

– A két dátum között (1991–97) ezt az eléggé „lelakott” kas-
télyt igazi aktív kórházzá változtatták.
– 1991-ben, Győrből hazafelé megálltunk barátaimmal, 
hogy megnézzük az új Bábolnai Lóistállót. Amikor szeptem-
berben végigjártuk az intézetet az akkori főigazgatóval, ak-
kor azt találtam mondani, hogy a Bábolnai Lóistálló különb 
higiéniás körülményekkel bír, mint a Törökbálinti Kórház. 
Ezt megismételtem az 1991 őszén a megyei közgyűlésen is, 
ahol hozzátettem: tisztelt hölgyeim, uraim, el kell dönteni-
ük, hogy ez az intézmény a továbbiakban kórház legyen-e 
vagy szociális otthon, vagy talán szüntessük meg, mert így 
nem lehet létezni, sem betegnek, sem orvosnak, sem ápo-
lónőnek, mert méltatlanok a körülmények. Saját erőből át-
világítást végeztünk 1992 tavaszán, majd ezt követően fel-
mértük a lehetőségeinket és kijelöltük a jövőbe vezető utat. 
Nyíltan elmondtuk a munkatársainknak: szegény az ország, 
a megye, és szegények vagyunk mi magunk is, de így nem 
élhetünk tovább. Döntsük el, hogy vagy összefogunk és to-
vább élünk, vagy feladjuk. Akkor úgy hívtuk, „zöld szigetet” 
hozunk létre, ahol mindenkinek megvan a helye, a portás-
tól az orvosig. Egy hajóban evezünk, ahol mindenkit a maga 
helyén kell értékelni, persze nem tévesztve össze a főbb 
szerepeket. 1994-ben kialakítottunk egy érdekeltségi rend-
szert, melybe valamennyi munkatársunkat bevontuk. Ezzel 
párhuzamosan évi 24 millió forint saját erőből történő ráfor-
dítással elkezdtük a rekonstrukciót, amely 1998-ig tartott. 
Födémeket cseréltünk és fürdőszobás szobákat alakítottunk 
ki. Folyamatosan pályáztunk címzett támogatásra, és végül 
1999-ben siker koronázta próbálkozásainkat. Akkor, az új 
kormány égisze – Gógl Árpád minisztersége – alatt sikerült 
bennmaradnunk az első húszban. Végül nyolc kórház nyert. 
Az akkori minisztérium képviselői megállapították, hogy itt 
már saját erőből nagyon sok fejlesztés történt, ezért úgy 
döntöttek, hogy ide érdemes további forrásokat juttatni. 
Összességében 670 millió forintot kaptunk. Bár egyesek ezt 
kevésnek tartották, mi elmondtuk, hogy ezzel meg tudjuk 
valósítani a szakmai programban leírtakat, illetve be tudjuk 
fejezni a megkezdett rekonstrukciót, a konyha, a mosoda 
és a kazán teljes felújítását is. A tetőtérben tornateremet és 
– végre egy helyre kerülő – nővéröltözőket alakítottunk ki. 
Ezzel olyan szükségleteket tudtunk pótolni, melyek hosszú 
idő óta hiányoztak a kórházban. Először a kórtermekkel és a 
vizsgáló helységekkel kezdtük, mert azt vallottuk (és ma is 
valljuk), hogy első a beteg, valamint a betegeket közvetlenül 
ellátó orvosok és szakdolgozók érdeke.

– Hogyan zajlott a gyógyító munka az átalakítások idején?
– Amikor 1998 végén számos szakértő ellátogatott hozzánk, 
csodálkoztak, hogy milyen szép belül minden. Akkor még a 
külső falak bizony romosak voltak. Akkor is elmondtam: nem 
a homlokzatot kell először felújítani, hanem a tetőt, majd a 
belső gyógyító helységeket. A betegek is látták a folyama-
tos javulást, melynek híre gyorsan terjedt. Az ápolónők és az 
orvosok is tudták, hogy megéri az áldozat, mert folyamato-
san szépül a gyógyító környezet. Azt is el kell mondani, hogy 
dolgozóink a rekonstrukció alatt sokat tűrtek, néha nem em-

berhez méltó körülmények között dolgoztak – akár éveken 
keresztül –, de megérte. 2002-ben befejeződtek a munkála-
tok, megtörtént az átadás. Ezt megelőzően az éves értéke-
lések során mindig tájékoztattam munkatársaimat az előző 
év eredményeiről és arról, hogy a következő évben milyen 
fejlesztések következnek. Az átadás évében kicsit megijed-
tem, hogy miről fogok ezek után beszámolni, hiszen befeje-
ződött a rekonstrukció. Azt találtam mondani, hogy sikerült 
mintegy nyolcévi kemény munkával megújulnunk, méltó 
környezetet teremteni betegeink és dolgozóink számára, 
melyre mindannyian büszkék lehetünk.

– Azóta is virul a törökbálinti zöld sziget. Hogyan sikerül meg-
őrizni ezt az állapotot?
– Folyamatosan teszünk érte. Minden évben tíz kórtermet, 
illetve vizesblokkot újítunk fel, folyamatos igényt teremtve 
a minőségre. Amire büszke vagyok, hogy az érdekeltségi 
rendszerből adódóan nagyon kevés létszámmal dolgozunk. 
Háromszáztíz kórházi ággyal rendelkezünk, emellett gondo-
zói és mozgó ernyőfénykép szolgálatunk is van, melyhez a 
tényleges létszámunk összesen 270 fő. Mindennel mi ma-
gunk foglalkozunk, saját mosodával és konyhával rendelke-
zünk, egyedül a takarítás került kiszervezésre. Véleményem 
szerint, ez az egyik alapja a stabilitásunknak, a másik az 1994 
óta működő érdekeltségi rendszer.

– Milyen fi zetést biztosít a munkatársaknak az említett érde-
keltségi rendszer?
– Büszke vagyok rá, hogy öt éve kitűztük: 2010-re a fi atal 
szakorvosainknak el kell érniük az 1000 eurós nettó jöve-
delmet. Tavaly már az egy szakvizsgával rendelkező, fi atal 
szakorvosok, 300 ezer forintos (nettó) jövedelmet értek el, 
ebben persze benne van az ügyeleti díj is. A fi atal, kezdő or-
vosainknak nem 150–170 ezer forint a fi zetése, hanem akár 
240–250 ezer forint.

– Húsz éve van Törökbálinton, melyből tizennégy évet veze-
tőként dolgozott.
– A felújítási munkák első szakaszának végeztével (1997) 
egy kis ünnepséget tartottunk, ahol az akkori főigazgató ki-
jelentette, hogy mindez az én érdemem. Azt kellett válaszol-
nom, hogy ez nem az én érdemem volt, hanem az övé, mert 
„hagyott dolgozni”. Később, főigazgatóként nagyon nagy 
szerencsém volt az is, hogy Pest megye vezetése 1991 óta 
folyamatosan támogatott. Kevés, de kiváló emberekből álló 
csapatom van. Fiatalokat nevelünk, van közgazdász, infor-
matikus, orvos, akik egyértelműen a jövő emberei.

– A központi forrásokon kívül tud-e még valamiből bevételt 
szerezni?
– Számos külön szolgáltatást nyújtunk a betegeknek. Ké-
résükre VIP-szobákban is el tudjuk helyezni őket, melyért 
térítési díjat kérünk. Továbbá számos vizsgálatot végzünk 
területen kívüli betegek számára is, melyért részleges té-
rítést kérünk. Több mint tízéves hagyománya van nálunk 
a klinikai vizsgálatoknak, döntően az onkológia, asztma 
és allergológia területén. Mivel a kórházunk szakmai tevé-
kenysége kiemelkedő, ezért nagyon sok study-ra kérnek fel 
bennünket, ezek ellenértékéből kórházunk 25–30%-ban 
részesül, ami éves szinten, átlagosan mintegy 25–35 millió 
forintot is jelenthet. A klinikai vizsgálatok további haszna, 

egsz1102.indd   Sec1:21egsz1102.indd   Sec1:21 2011.04.10.   20:10:162011.04.10.   20:10:16



Portré

22  |  EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2011/2. 

hogy átvesszük a szisztémát, a gondolkodásmódot, melyek 
minőséget, igényt, adminisztrációs fegyelmet teremthet-
nek az orvosok számára. De végső soron mindez a betegek 
érdekeit is szolgálja.

– Milyennek látja a szakma jelenét-jövőjét?
– Helyes az a jelenlegi tendencia, hogy döntően centru-
mokban történik a különféle légzőszervi betegségekben 
szenvedő betegek gyógyítása – Németországban a tüdő-
gyógyászat mellett, több szakmában is (pl. az ortopédia 
területén) centrumokat hoztak létre. Álláspontom szerint, 
ha a tüdőgyógyászat döntően nem centrumokban (szak-
kórházakban) működne, akkor egy-két éven belül orvoshi-
ány miatt leépülne, majd megszűnne. Nagy eredménynek 
tartom, hogy centrumaink – a Korányi, Deszk, Farkasgyepü, 
Edelény, Mátraháza és Törökbálint – kiváló szakmai munkát 
végeznek, természetesen kiváló munkát végeznek még az 
egyetemeken működő tüdőklinikák is. Ha valamikor, akkor 
most az ellátóhelyek összefogására nagyon nagy szükség 
van. Az elmúlt 6–8 hónap betegforgalmát fi gyelve, szinte 
valamennyi ellátóhelyen folyamatosan nő a betegforgalom, 
mintegy 10–15%-kal is meghaladja az elszámolható kerete-
ket. A szakma nagy kihívásának tartom, hogy a közeljövőben 
tudunk-e fi atal orvosokat bevonni a rendszerbe, e nélkül pár 
éven belül – de néhány helyen már ma is – megszűnhet az 
ellátás.

– Már a 80-as évek második felében részt vett az akkori 
Pénzügyminisztérium egységes pénzalap kísérletében. Ez 
volt az az idő, amikor a kórházgazdálkodás először került 
intézményi szintre, mert korábban a tervezett bevételeket 
csak kötött gazdálkodási rendben lehetett elkölteni (bér-
re, gyógyszerre stb.), ezzel megkötötték a kórházigazgatók 
kezeit.
– Amikor a kötött gazdasági rendet feloldották, hatalmas 
szabadságot jelentett azon vezetők számára, akik már ak-
kor is menedzserszemlélettel bírtak és bátrak, mégis fe-
gyelmezettek voltak. Pontosan ennek a hatására indult el 
1989–90-ben az érdekeltségi rendszer, 1993. július 1-jével 

pedig új fi nanszírozási rendszert vezettek be. Az elején na-
gyon kevesen láttuk át, hogy ennek mi lesz a hatása. Egy év 
elteltével már nyilvánvalóvá váltak a fi nanszírozási rendszer 
problémái (pl. szakmák közötti aránytalanságok). 1995-ben 
részt vettem Dobogókőn az ún. szorzószámos – szakmai- és 
intézménycsoport-szorzó – rendszer kialakításában. Ez saj-
nos nem sikerült jól, a valóságos teljesítmény és a matemati-
ka valahogy nem jött össze. Számos jó szándékú ember vett 
részt a döntésben, aki nem rendelkezett kellő információval 
a várható hatásokról. Jómagam készítettem egy külön verzi-
ót, melyet sajnos nem fogadtak el. Ez a szorzószámos rend-
szer gyorsan megbukott.

– A konszolidált fi nanszírozást 1997 májusában indították el, 
mert addig minden intézménynek külön alapdíja volt, ettől 
kezdve egységes lett.
– Ez egy hatalmas, bátor tett volt. Ugyanakkor már kezdtek 
visszanormálásokkal forrásokat kivonni a rendszerből. A 
visszanormálás egyébként egy bűvös szó volt, nagyon keve-
sen értették ennek a lényegét. Akkoriban sem mert a politi-
ka kiállni azzal, hogy kevés a pénz, csökkentsük az alapdíjat, 
inkább a visszanormálást alkalmazták helyette.

– 2002-ben – valószínűleg a béremelésekkel is összefüggés-
ben – elszabadultak a teljesítmények. 2003 decemberében, 
Balatonaligán volt egy szakértői munkamegbeszélés, ahol 
megszületett a teljesítményvolumen-korlát (TVK). Akkor ki-
mondtuk, hogy ez egy eszköz – ugyan nem szeretjük, de egy 
évre be kell vezetni, mert havonta tíz százalékkal különbözött 
az intézmények által jelentett és a valós teljesítmény. Minden-
ki megtanult gazdálkodni és kódolni. A TVK-rendszer sajnos 
még ma is működik.
– Igen, ez a teljesítményrendszer hibája volt. Mivel kivontak 
forrásokat, mindenki azt gondolta, hogy a másik intézmény 
„pörgeti” a teljesítményét, ezért lépést kell tartania velük. 
Közben pedig, ha magasabb összeget kaptunk volna egy 
beteg ellátására, akkor kevésbé lett volna jellemző a beteg-
forgalom növelése. Sokszor leírtam, hogy a díjemelés sokat 
segítene a helyzeten.

Dr. Fülöp Rudolf felsôfokú tanulmányait az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem jogi karán végzi, ezen túlmenôen mérleg-
képes könyvelô szakképesítéssel és felsôfokú államháztartási, 
valamint a Közgazdaság-tudományi Egyetem egészségügyi 
menedzseri oklevelével is rendelkezik. 1973 óta dolgozik az 
egészségügy különbözô területein. Ekkor kerül a Pest Me-
gyei Tanács Egészségügyi osztályára, ahol fôbb feladatai a 
Pest megyei egészségügyi intézmények gazdasági, pénzügyi 
irányítása, szervezése, az egészségügyi beruházások, felújí-
tások koordinálása. 1988-ban pályázat útján kinevezik a 

Péterfy Sándor utcai Kórház fôigazgató fôorvos gazdasági-mûszaki 
helyettesének. 1991 júliusától 1997 októberéig a Törökbálinti Kór-
ház gazdasági igazgatói állását tölti be, majd – az orvosigazgató 
nyugdíjba vonulásával – megpályázza az intézet fôigazgatói állását. 
1998. január 1-jétôl a Törökbálinti Tüdôgyógyintézet fôigazgatója. 
Az OEP, EüM és több cég szakértôje, valamint rendszeresen részt 
vesz az egészségügy fi nanszírozásának továbbfejlesztésében, az 
egészségügyi reform feladatainak kidolgozásában. Számos elem-
zés, elôadás, tanulmány szerzôje. Külföldi tanulmányutakon ta-
nulmányozza a kórházak gazdálkodását (Alsó-Ausztria, Graz). 
Az EGVE és Magyar Kórházszövetség elnökségi tagja, a Finanszí-
rozási Kódkarbantartó Bizottság elnöke.
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– Az egyetlen pozitívumnak talán az mondható ebből az 
időszakból, hogy 2004-ben a Finanszírozási Kódkarbantartó 
Bizottság mellett, létrehozták az ún. Ötös Bizottságot, mely-
nek fő feladata a miniszter elé kerülő fontosabb ügyek „elő-
szűrése” volt.
– Soha nem felejtem el, hogy az OEP-től kikértem a 2002-es, 
2003-as és 2004-es adatokat valamennyi HBCS-ről országos 
szinten, valamint megyénkénti bontásban, százezer lakosra 
vetítve. Megdöbbentő információkhoz jutottam. Két példát 
említek, ebből az egyik a tüdőembólia területe. Százezer la-
kosra vetítve évente átlagosan 66-67 ilyen eset fordult elő, 
kivétel Baranya megye, ott 167 volt ez a szám. Ez lehetetlen! 
A másik példa: a koraszülések aránya Nógrád megyében az 
országos átlaghoz képest, mintegy hétszeres értéket muta-
tott. Kérdeztem az OEP vezetőitől, miért nem adják oda eze-
ket az „érdekes” adatokat a szakmai kollégiumoknak, hogy 
tekintsék át. Azt felelték az egészségbiztosítónál, hogy azért 
nem tájékoztatják őket, mert nem kérik. Hogyan is kérhet-
nék – mondtam erre –, hiszen a kollégiumok nem is tudnak 
erről.

– Mikor vette át a Kódkarbantartó Bizottság vezetését?
– 2008 szeptemberében. A kórházszövetség folyamatosan 
jelezte a minisztérium felé, hogy tíz éve nincs ráfordítás-
adatgyűjtés, átfogó karbantartás, költségterv stb. Folyama-
tosan, nagy átfogó ráfordítás-vizsgálat nem volt. Megjelent 
egy cikkünk is erről két évvel ezelőtt. Akkor megbíztak, hogy 
próbáljak egyensúlyt teremteni. Az volt a baj, hogy nem 
tudtam kiiktatni azokat a „botorságokat”, amiket az elején 
megtettek. Nem nagy örömmel, de elvállaltam a feladatot. 
Nagyon nehéz feladatnak bizonyult. Keresztirányú kom-
munikáció, szakmai ellenvélemények az OEP és Szekszárd 
között, hadd ne soroljam tovább. A tíz év kihagyás termé-
szetesen nem múlt el nyomtalanul: a szakmai kultúra kihalt, 
mert a számviteli és informatikai területekről a szakemberek 
zöme elvándorolt a versenyszférába, emellett – a forráshiány 
miatt – csökkent a kórházak létszáma is. Ráadásul a feltéte-
lek megváltoztak, így az árarányok is, új eljárások, eszközök, 
gyógyszerek kerültek a rendszerbe. Közben nem egységesí-
tették az anyag- és gyógyszertörzseket. Ezeket már az indu-
lásnál (2007-ben) kellett volna rendezni.

– Jelenleg hol tart a munka?
– Tavaly tavasszal tulajdonképpen befejeztük a ráfordítás-
felméréssel kapcsolatos munkálatokat, és a továbbiakban 
sor került a kollégiumokkal történő szakmai egyeztetésre, 
a láthatóan nagyobb eltérések rendezése érdekében. Meg-
vizsgáltuk például lehetséges-e, hogy egy bizonyos be-
avatkozás rendkívül magas költséget generál, vagy inkább 
elavult a „beárazása”. Természetesen nagyon sok hibára 
derült fény, melyet a munkatársak folyamatosan korrigál-
tak. Ez év január végére elkészült egy szinte teljesen kész 
anyag. Azonban még mindig szükség van ún. finomhango-
lásra (például a laboratóriumok költségeinek vonatkozásá-
ban). Azt gondolom, hogy a szakmai kollégiumok korrekt 
munkát végeztek, nagyon jó szakmai partnereknek bizo-
nyultak. Nagy sikernek tartom, hogy végre a szakemberek 
is megérthették azt, hogyan történnek és miért fontosak a 
pontos számítások, adatfelmérések. Azt megelőzően több-
ször is jeleztem a szakmai kollégiumok vezetői felé, hogy 
a saját szakmájukkal „szúrnak ki”, ha a felmérésekből nyert 

adatokat nem elemzik, nem nézik át, nem korrigálják. Azt 
gondolom, megértették. Jelenleg készülnek a szabályköny-
vek, és az egészségügyi kormányzatnak kell majd eldönte-
nie, hogy ezt mikor vezetik be és a többletigényt milyen 
forrásból finanszírozzák.

– Időközben nem kellett frissíteni az adatokat?
– De igen, hiszen egyéves előkészítést követően, 2008 no-
vemberében végeztük azokat a költségfelméréseket, me-
lyeket most zárunk le. Ezért folyamatosan korrigáljuk a költ-
ségek változásával, az infl áció hatásával, az új eljárások, új 
gyógyszerek megjelenésével stb. Például, ha a generikus 
gyógyszerek miatt csökkennek az árak, akkor csökkentik a 
HBCS gyógyszerköltségre vonatkozó költségelemét is. A je-
lenlegi eredményre alapozva, a tanulságokra és hibákra is 
fi gyelemmel, melyeket közösen követtünk el, álláspontom 
szerint 2012-ben feltétlenül el kell kezdeni a folyamatos 
ráfordítás-felmérést, hogy minden évben a költségekben 
bekövetkezett változásokat korrigálni lehessen. Esetátalá-
nyokra épített fi nanszírozási rendszert – amely mögött tu-
dományosan rendkívül dinamikusan fejlődő szakterületek 
állnak –, csak és kizárólag folyamatos elemzéssel, múltku-
tatással, mérésre alapozott korrekciókkal lehet fenntartani, 
mert különben nem kiszámíthatóan torzul. A beavatkozá-
sok „fűnyíróelvszerűek”, nem szelektívek és szakmaiatlanok. 
Költségfedező-elv működtetése nélkül nem lehet esetáta-
lány fi nanszírozás – ezt immár lassan húsz éve nem tudjuk 
elfogadtatni a mindenkori politikával.

– Ahogyan az Ön pályája is mutatja, az ágazat szervezéséhez-
menedzseléséhez nem kizárólag orvos (egészségügyi) vég-
zettségű szakemberekre van szüksége, hanem jogászokra, 
közgazdászokra, informatikusokra egyaránt.
– Mindig hangsúlyozom, hogy a vezetés csapatmunka. Nekem 
is ragyogó tanítómestereim voltak, így „nőttem fel”. Magam is 
ezt szeretném megvalósítani az utánpótlás-nevelésben. Rég-
óta és ma is úgy gondolkodom – és a fi ataloknak igyekszem 
tovább adni –, hogy amit teszek, azt alázattal teszem, de nem 
szolgaként. Nagyon fontos az üggyel szembeni odafi gyelés, 
tisztelet. Mert szeretni kell azt, amivel foglalkozunk. Azt kell 
a fi ataloknak átadnunk, hogy találják meg a sikert munkájuk 
során. Remek közgazdászaink, informatikusaink vannak, akik 
nemcsak számolnak, hanem gondolkodnak is, és a számok 
mögé látnak. Ők ezt már elég fi atalon elkezdik, és ha tanulnak 
a tapasztaltabbaktól és emellett tudatosan képzik magukat, 
akkor valószínűleg az ország makroszintű egészségügyi szer-
vezői területén sem lesz ennyire sivár a kép, mint manapság. 
Úgy vélem, hogy a gyakorlott intézményvezetők lehetnek a 
politikai pártok szakértői szükségletének utánpótlásai. Azt 
lehet mondani, hogy mostanra alig-alig található komoly, az 
ágazatot igazán ismerő szakértő a politikai centrumok köze-
lében. Ebből is adódóan instabillá és kiszámíthatatlanná vált 
az egészségügyi ellátórendszer jövője. Szintén alig van hozzá-
értő közvetítő. Sajnos nem kapnak közvetlen információt po-
litikusaink, ezért – mivel e terület ismeretlen számukra – nem 
vagy csak nehezen tudnak dönteni az ágazatot érintő átfogó 
stratégiai kérdésekben. Az egészségügyben eltöltött eddigi 
munkásságom okán, biztosan állíthatom, hogy az egészség-
ügy a maga „ismeretlenségével” együtt, sokkal fontosabb sze-
replő annál, mint ahogy a társadalom az elmúlt húsz évben 
gondolta.
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I. Gazdálkodás, egészségügyi gazdálkodás, 
kórházgazdálkodás

I.1. Gazdálkodás, egészségügyi gazdálkodás, 
kórházgazdálkodás fogalma
A gazdálkodás ésszerű cselekvés, amelyet a társadalom tagjai 
azért végeznek, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló java-
kat a lehető legjobban felhasználhassák. A gazdálkodás célja 
a szükségletek kielégítése.

Mit jelent az ésszerű viselkedés a társadalom tagjai eseté-
ben? Az ésszerűség, vagy idegen szóval a racionalitás azt je-
lenti, hogy szeretnénk
– jobb helyzetbe kerülni, mint korábban, vagy
– legalább a korábbitól rosszabb helyzetet szeretnénk 

elkerülni, vagy
– a szűkös erőforrásokat a lehető legoptimálisabban 

használjuk fel.

Ez az ésszerű viselkedés különbözik akkor, ha a fogyasztó-
kat vizsgáljuk, és akkor, ha a vállalkozókat vesszük szemügyre. 
A fogyasztó arra törekszik, hogy a szükségleteit a lehető leg-
jobban kielégítse, a jövedelmét a lehető legjobb módon tudja 
elkölteni. A gazdálkodás ösztönzője a szükséglet. A társada-
lom, az emberek végső célja a szükségletek kielégítése. Ennek 
érdekében indul el maga a gazdálkodási körfolyamat.

A kórházgazdálkodás fogalma
Az egészségügyben a döntéseknél az alternatív lehetősége-
ket kell fi gyelembe venni, minden esetben a rendelkezésre 
álló források valamely célra történő felhasználására kell te-
kintettel lenni. A döntéselőkészítés során a rendelkezésre 
álló információkat kell számba venni. Az információk alapjául 
szolgáló adatok költségvetési szervek, így a kórház esetében 
is pénzforgalmi szemléletűek, ebből következően a kiadások-
ra, és nem költségekre vonatkoznak.

A gazdálkodás jogi szabályai alapján „a költségvetés alap-
ján gazdálkodó szerv tevékenysége vagyoni és pénzügyi 
helyzetére ható eseményeiről a kettős számvitel rendszeré-
ben – e rendeletben rögzített szabályok szerint – módosított 
teljesítés szemléletű nyilvántartást vezet, amelyet a naptári év 
végével lezár”. A kórházgazdálkodás mikroegészségtani kate-
gória, amelynek során a betegellátásban résztvevők ésszerű 
viselkedésének sorozata, hogy a szűkösen rendelkezésre álló 
erőforrásokat a lehető leghatékonyabban használják fel, még-
hozzá minimális ráfordítással optimális működést biztosítva 
és maximális eredményt elérve .

I.2. Gazdálkodás, egészségügyi-gazdálkodás, 
kórházgazdálkodás kapcsolata (1. ábra)
A gazdálkodás akkor felel meg feladatainak, ha az újraterme-
lés folyamatában nincs fennakadás, ha a szűkösen rendelke-
zésre álló javakkal valóban sikerül ésszerűen gazdálkodni. Ha 
a körfolyamat valahol megbomlik, akkor gazdasági problé-
mák, válságok következhetnek be. Az összhang megbomlik, 
ha az újratermelés valamelyik eleme elszakad a többitől, pl. 
többet termelnek, mint amennyit a piac felvenni képes és így 
túltermelési válság lesz, vagy túlzottan megnő a kereslet a ter-
meléshez képest és így infl áció alakulhat ki.

A gazdaságirányítás feladata, hogy megpróbálja meg-
teremteni azt az egyensúlyi helyzetet, amelyben ezeket a 
problémákat le lehet küzdeni. A kórházgazdálkodás, mint 
mikroegészség-gazdaságtani kategóriára is érvényes ez a 
szabály. Viszont az intézmény irányítása az intézményveze-
tő hatásköre, ezért az irányítás feladata, hogy a gazdálkodás 
egyensúlyát biztosítsa. Ennek egyik eszköze a kórházgazdál-
kodás transzparens módon való operativitásának elrendelése 
és végrehajtása.

I.3. Gazdálkodás megítélése és a legfontosabb feladatok
A közgazdasági értelemben vett kibocsátás az esetben az el-
bocsátott betegek számát, valamint az elvégzett vizsgálatok 

A kórházgazdálkodás problémái 
és annak transzparenciája
Az egészségügyet ért XXI. századi kihívások felerősítik az igényt az egészségügy felértékelésére és 
olyan módszerek alkalmazására, melyek enyhítik a „mélyülő szakadékot” az orvosilag lehetséges 
és a gazdaságilag megengedhető között. Jelen publikációmban a kórház mint bonyolult üzem 
működtetésében a gazdálkodás problémáira, transzparenciájának fontosságára hívja fel a fi gyelmet, 
erősítve, hogy már többször foglalkoztam a gazdálkodás témakörével.

  Dr. Baráth Lajos
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számát jelenti. A gazdálkodás megítélésének érdekében a 
termék előállítási és az elbocsátott beteg kezelési, gyógyítá-
si költségét azonos kategóriaként kell számba venni. Termék 
előállításnál a minőség és a nyereség is mérhető, számítható, 
pénzben kifejezhető, ezzel szemben az egészségügyben ez 
speciális problémákat vet fel. A felmerülő probléma egyértel-
mű, az eltérések az 1. táblázat szerint foglalhatók össze:

A teljesítménymérésre alkalmazott módszer és a fi nanszíro-
zási technika, amely alapján a bevétel kalkulálható, a fentiek 
ellenére is egészen üzemszerű tervezési, ellenőrzési és gaz-
dálkodási lehetőséget teremt az egészségügyben. A kórház 
vezetésének a számukra mindeddig szokatlan üzemgazda-
sági szemléletű gazdálkodás meghatározott elveit kell alkal-
mazni. A megoldásra váró feladatok a következőkben foglal-
hatók össze.
1. Gazdálkodás transzparenciája kérdésének vezetői rend-

szerbe történő beépítése
2. Üzem és munkaszervezési módszerek bevezetése
3. Költség és bevétel kalkuláció alapján való tervezés elsajá-

títása
4. Kezelni kell a költségvetési kiadás és az üzemgazdasági 

költség fogalma közötti különbséget
5. A vállalkozási gondolkodásmód elfogadtatása
6. A forgalom növeléséért, a beteg érdekében kell gazdasá-

gosan vezetni a kórházat
7. A betegellátás területén a költségeket indikálókban – első-

sorban orvosok – a költségérzékenységet tudatosítani
8. A gazdálkodás monitoringjának megteremtése

I.4. Megváltozott körülményekről az egészségügy 
gazdálkodás rendszerében
Az egészségügy mindig és minden országban „kényes kér-
dés”, egyszerre igény az egészségügyi kiadások visszafogása, 
valamint az orvostechnológiai fejlődés legújabb eredménye-
inek alkalmazása. Világtendencia, hogy egyre nehezebb fi -
nanszírozni a meglévő kapacitásokat, és ennek megfelelően 
a működtetés területén érvényesülnie kell a költséghatékony 
működtetésnek. „Az orvosilag lehetséges és a gazdaságilag 
megengedhető” igen fontos kérdése az intézményi menedzs-
ment számára.

Magyarországon is az 1993-ban bevezetett teljesítmény elvű 
fi nanszírozás megindított egy költségszemléletű gondolkodás-
módot. Intenzívvé vált a hatékony, és gazdaságos megoldások 
keresésének igénye, párosulva az intézményi és személyi érde-

keltségi elemek kutatásával. A megváltozott körülmények, fel-
tételek és elvárások az egészségügyben megkövetelik a kompe-
titív szférában alkalmazott módszerek átvételét és adaptálását.

Az egészségügyi ellátó intézményrendszer az utóbbi évek 
változásai következtében új kihívásokkal került szembe. Míg 
tevékenysége, működése korábban gyakorlatilag az állami 
költségvetési szférában tevékenykedő szervek működésének 
felelt meg, addig jelenleg már egyre nagyobb hangsúlyt kap-
nak a piaci tényezők, az intézmények „kvázi piaci” működést 
kénytelenek elvállalni.

A korábbi, bázisszemléletű költségvetés-tervezési és fi nan-
szírozási mód helyett a szolgáltatáselvű, a teljesítményeket 
preferáló fi nanszírozási technika honosodott meg. Így az in-
tézmények, kórházak vezetésének ma már nem elég a gyógyí-
tó munka magas színvonalú orvosszakmai megszervezéséről 
gondoskodni, biztosítani kell az intézményi költség hatékony, 
gazdaságos működtetését, likviditását is. Az intézményi me-
nedzsmentnek folyamatos kontrollt kell gyakorolnia az intéz-
ményben zajló gazdasági folyamatok felett.

Kiemelt feladat a bevételmenedzselés, a költségmenedzse-
lés, és ebben az egyes szolgáltatásoknak az előre meghatáro-
zott költségkeretek között tartásáról van szó, ami megköveteli 
az elemi szakmai tevékenységek, a beavatkozások, a felhasz-
nált orvosszakmai anyagok, a gyógyszerek, a betegápolási 
idők elemi mélységű követését és folyamatos értékelését. Ez 
a feladat csak megfelelő intézményi gazdálkodási rendszer ki-
építésével érhető el.

Az egyes szolgáltató egységek, betegosztályok felé eltoló-
dó felelősségi viszonyok mellett az adminisztratív vezetési esz-
közök alkalmazhatósága csökken, jelentősen megnő az igény 
az intézményi, vagyis a kórházgazdálkodás „transzparens ” 
módon való működtetésére és a kompetitív szférában sikeres 
módszerek alkalmazására.

1. táblázat.

Összetevők Előállítási költség Gyógyítási költség

alapanyag minősége ismert, tartósan azonos egyénenként változó
munkaráfordítás időnorma műveletenként rendkívül változó
anyagszükséglet pontosan tervezhető egészségi állapot függő
minőség mérhető szubjektív
eladási ár meghatározott normatív
pénzügyi eredmény meghatározható esetleges
veszteséges tevékenység megszüntethető nem lehet megszüntetni

nemzeti kategória

ágazati kategória

ágazaton belüli 
kategória

gazdálkodás

egészségügyi gazdálkodás

kórház-gazdálkodásbelüli 
kategória

közgazdaságtan szabályozza

egészségügyi gazdaságtan szabályozza

egészséggazdaságtan szabályozza

1.  ábra. Gazdálkodás, egészségügyi-gazdálkodás, kórházgazdálkodás kapcsolata
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I.5. Egészségügyi intézmények gazdálkodásának 
problémái
A kórházi gazdálkodás tipikus problémáit a következők sze-
rint lehet összefoglalni:
1. Romló reálértékű fi nanszírozás, felboruló intézeti pénzügyi 

egyensúly, eladósodottság.
2. Bizonytalan környezeti tényezők, különösen a fi nanszírozás 

tekintetében.
3. Ezzel összefüggő szakszerű tervezés hiánya.
4. A gazdálkodási problémák megjelenése eredményeként az 

intézmények vezetői egyedül már nem tudják a gazdálko-
dási problémákat megoldani.

Válaszok – elvárások
1. A környezeti változásokra az egészségügyi intézmények 

vezetői a teljesítmény elszámolásban rejlő tartalékok kiak-
názásával válaszoltak, azonban ezek kimerültek úgy, hogy 
érdemi átalakulás nem született.

2. A kórházak elemi érdekévé vált a működőképesség fenn-
tartása, az így elért eredményt lehet – híven a nonprofi t 
küldetéshez – valamelyik kórházi értékrendi alaptényezőre 
fordítani, orvosszakmai beruházásokkal a szakmai színvo-
nalat növelni, ez viszont nincs fi nanszírozva.

3. Hotelberuházásokkal a betegek elégedettségét megcéloz-
ni. A munkavállalók közérzetét javítani a képzések támoga-
tásával és bérhelyzetük rendezésével.

4. Finanszírozási és ellátószerkezeti változások végrehajtása.

Új elvárások fogalmazódtak meg a vezetői eszközökkel szemben:
váljanak láthatóvá a működés várható erős • 
és gyenge pontjai,
az intézményi és az osztályos gazdálkodás dinamikussá tétele,• 
a működés és beruházás egyensúlyának megtalálása,• 
gyorsabb reakcióképesség,• 
a gazdálkodás transzparenciájának kérdésköre.• 

A gazdálkodást befolyásoló tényezők
Belső tényezők
1. Elsődleges jelentősége a teljesítménynek (output) van, 

ettől függ a bevétel mértéke.
2. Az intézmény infrastruktúrája, építészeti jellege befolyás-

sal van a működési kiadásokra.
3. A tárgyi feltételek, berendezések, eszközök összetétele, 

életkora a működtetés költségét alapvetően befolyásolja. 
Az eszközök összetétele pedig az intézmény szakmai pa-
lettájának függvénye. A sebészeti jellegű és intenzív ellátás 
eszközigénye jóval magasabb, mint a pszichiátriáé, de még 
a belgyógyászatét is meghaladja.

4. A személyi feltételek, különös tekintettel a bérezési 
viszonyokra, csak jól átgondolt humánpolitikai munkával 
teremthetők meg.

5. A menedzsment felkészültsége, proaktivitása meghatáro-
zó a gazdálkodás szempontjából.

6. Az intézményi beruházások nem kellő körültekintéssel 
megvalósítva, azok egyszeri beszerzési valamint folyama-
tos működtetési kiadásaival akár az adósság kialakulást is 
előidézhetik.

Külső tényezők
1. A makrogazdasági feltételek az egészségügy részese-

dését jelentik a GDP-ből. A gazdaság hat az egészség-

ügyre és az egészségügy is hat a gazdaságra, méghozzá 
„multiplikatív” módon.

2. Jogszabályi környezetet egyrészről az egészségügyi 
törvény, mely a betegjogokat rögzíti, másrészt az 
egészségbiztosításról szóló törvény, mely a biztosított 
jogaira és ellátási kötelezettségre vonatkozik, és talán a 
működés szempontjából leglényegesebb a finanszíro-
zási rendelet, valamint a tárgyi és személyi ellátottságra 
vonatkozó minimumfeltételek rendeletben való szabá-
lyozása adja.

3. Az ágazati irányítást az egészségpolitika, a hozzá illesz-
kedő pályázatok és a fejlesztési irányok meghatározása 
testesíti meg.

4. A források elosztása a HBCS-rendszer különböző verziói-
nak és az OENO-pontrendszer értékeinek és egységárai-
nak változtatásával valósul meg – nem feladat és érték-
arányos.

5. A tulajdonos a havi pénzforgalom követésével, pénzügyi-
gazdasági ellenőrzéssel jut információhoz az intézménye 
gazdálkodását illetően. Amennyiben a lejárt határidejű 
tartozása eléri a kritikus pontot, önkormányzati biztost 
rendelhet ki. 

II. A kórházgazdálkodás szervezeti keretei

II.1. Kórház mint szervezet, annak fogalma
Az egészségügy olyan összetett szakmai ellátási rendszer, 
mely magában foglalja – egyéb társadalmi intézményekkel 
együtt – a betegség megelőzését, a beteg ember gyógykeze-
lését és az orvosi rehabilitációt. Fő elemei:
– alapellátást nyújtó családi orvoslás, mely magában foglalja 

a háziorvosi, a körzeti gyermekorvosi és a fogorvosi 
ellátást,

– szakorvosok egyéni vagy csoportos vállalkozását 
(járóbeteg-ellátás),

– a szakellátást és ápolást nyújtó fekvőbeteg-gyógyintézeti 
ellátást (kórházi ellátást),

– gyógyszer- és mentésügyet.

A kórházgazdálkodás transzparenciája kapcsán a kórház 
mint szervezet gazdálkodás kereteit biztosítja.

A kórház fogalma és feladatai
A kórház orvosi szakellátást és ápolást nyújtó fekvőbeteg 
gyógyintézet. Végzi: minden olyan beteg gyógyítását, akinek 
egészségét helyreállítani, betegségének súlyosbodását meg-
előzni az alapellátás intézményrendszerében vagy otthon fek-
vőbetegként már nem lehet. Fekvőbeteg-ágyakat folyamatos 
munkarendben működtető, gyógyítást, ápolást nyújtó intéz-
mény, melyben mindenkor legalább egy orvos gondoskodik 
a betegek felvételéről és felügyeletéről. Diagnosztikai osztá-
lyokkal vagy részlegekkel is rendelkezik; szakambulanciákat 
működtet. Gazdasági-műszaki szolgálatát saját vagy szerző-
dött szervezet útján látja el.

A kórház szervezeti tagozódása a tevékenységek alapján, 
az alábbi módon mutatható be:
1. Igazgatás: kórházmenedzsment (tervezés, szervezés, veze-

tés, ellenőrzés).
2. Betegosztályok és központi szolgálatok: orvosi, ápolási 

szükségletek klinikai szakok szerinti kielégítése.
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3. Diagnosztikai, terápiás és egyéb munkahelyek: 
betegosztályok (és a járóbeteg-ellátás) igényeinek 
kiszolgálása.

4. Gazdasági-műszaki ellátási munkahelyek: 
valamennyi munkahely gazdasági, pénzügyi 
és műszaki ellátása.

II. 2. Kórház mint nagyüzem az Európai Unióban
A kórház mai európai defi níciója: „modern, komplex, huma-
nitárius feladatú szolgáltató üzem”. A kórházak e nagyüzemi 
jellegéből számos konzekvencia következik: pl. hogy a kórház 
vezetésében érvényesülnie kell az üzemgazdasági elveknek, 
hogy egyes üzemrészeket privatizálni lehet, hogy üzem- és 
munkaszervezési módszereket kell alkalmazni, hogy vállalko-
zási gondolkodásra van szükség stb.

A kórház nagyüzemi jellegéből következik az optimális, 
azaz gazdaságos, szervezetileg kézben tartható és a betegek 
szempontjából elfogadható üzemnagyság kérdése.

III. A gazdálkodási rendszer transzparens módon való 
működtetése

A gazdálkodás transzparenciája egyenlő a tervezéstől a vég-
rehajtásig terjedő átláthatósággal, vagyis a pontosan megha-
tározott bevételek és a felhasználható erőforrások, a szakmai 
tevékenység összhangjával megteremti az átláthatóságot.

III. 1. Bevétel – költségegyezőség
A gazdálkodás stratégiai célkitűzése a BEVÉTEL–KÖLTSÉG-
EGYEZŐSÉG megteremtése a működtetés során. Ennek alap-
elvei az alábbiak:
1. Kerüljön meghatározásra a várható adott havi bevételünk, 

a jelenlegi normatívák szerint.
2. A megfelelő keretgazdák határozzák meg az adott havi 

üzemeltetési – fenntartási (fi x) kiadásokat.
3. Kerüljenek meghatározásra a bérjellegű 

és ügyeleti díjak.

2. táblázat. 2010. ….. Havi bevétel–költség-egyezőség terve, érték: ezer forintban

Bevétel Eredeti terv Elszámolás szerinti terv Kiadás Eredeti terv Elszámolás szerinti terv

Fekvő (aktív)   Nettó munkabér  
Egynapos   Nettósítási bérkülönbözet  
SBH   Megbízási díjak, egyéb személyi 
   jellegű juttatás, jubileumi jutalom
Krónikus   Össz. személy jellegű kifi zetés  
Járó (szakrend., ambulancia)   Közüzemi díjak  
Fix díj (gondozó)   Szerződéssel lekötött  
Laboratórium   Vállalkozói ügyelet  
   Vállalkozó orvosok díja  
   ÁFA  
   Összes lekötött keret  
Összes OEP-bevétel   Főgyógyszerész  
Saját bevétel   Műszaki vezető  
   Anyaggazdálkodási vezető  
   Laborvezető  
   Véradó  
   Élelmezésvezető  
   Szállítási vezető, gondnok  
   Műszergazdálkodási vezető  
   Felhasználható szabad keret
… havi összes bevétel:   … havi összes kiadás:

   Fedezethiány + többlet:

3. táblázat. Várható bevételek és feltétlenül kifi zetendő kiadások egyenlege

Várható pénzbevételek Tervezett Tényleges Feltétlenül kifi zetendő kiadások Tervezett Tényleges Pénzügyi fedezet

Pénzkészlet   Nettó munkabér   
OTP utalás   Élelmezés   
Várható saját bevétel   Készenlét   
OTP utalás   Megbízási díjak, egyéb személyi 
   jellegű juttatás, jubileumi jutalom
   Vállalkozó orvosok   
   Szállítói tartozás kiegyenlítése   
   ISA számla   
   ÁFA   
   Közüzemi díjak   
Összesen:   Összesen:

egsz1102.indd   Sec2:27egsz1102.indd   Sec2:27 2011.04.10.   20:10:172011.04.10.   20:10:17



Szakcikk

28  |  EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2011/2. 

4. A bevétel, a 2. és 3. pontban felsoroltak közötti különbség 
fordítható a kórház működési költségeire. Természetesen 
több is fordítható igény szerint, de ekkor tovább nő a 
kifi zetetlen számlaállományunk.

5. A működési költségekre jutó keret kerüljön felosztásra a 
megfelelő beszerzői keretgazdák között.

6. A beszerzői keretgazdák határozzák meg ez alapján az 
osztályos felhasználási kereteket, és erről ők már most tájé-
koztassák az osztályvezetőket. (A gazdasági osztályvezető 
a központi raktár felhasználói kereteit az ápolási igazgató 
szakmai felügyeletével, a főgyógyszerész a gyógyszertári 
kereteket az orvosigazgató szakmai felülvizsgálatával 
határozza meg.)

7. A lekötések szigorú követése és nyilvántartása a pénzügyi 
osztályon.

8. Számonkérés osztályos szinten.
 

Az operativitás érdekében az alábbiak szerint kell a feladatot 
megvalósítani, illetve végrehajtani:
1. Minden hónapban meg kell határozni a várható bevételt 

és azt viszonyítani a tervhez.
2. Minden hónapban meg kell határozni a fi xköltségeket és 

azt viszonyítani a tervhez.
3. Ezek fi gyelembevételével egyenleget kell képezni és azt 

viszonyítani a tervhez.
4. Az adósságkezelést a likviditási tervhez kell viszonytani és 

ennek megfelelően kezelni.
5. Adott hónapban kötelezettségvállalás csak az egyenleg 

szintjéig kerülhet engedélyezésre – fi gyelembe véve a fel-
halmozott adósságot is –, alapelv, hogy az engedélyezett 
kötelezettségvállalási keretek és a fi xköltségek összege a 
várható bevétellel egyezők legyenek.

Ezen felül kötelezettségvállalás csak „vis major” esetben 
eszközölhető.

III. 2. Keretgazdálkodás
A gazdálkodás szervezeten belül centralizáltan vagy ok-cent-
ralizáltan kerülhet végrehajtásra, a keretgazdálkodás decent-
ralizált gazdálkodási kategória.

Általános elvek
Az intézményi kötelezettségvállalások dologi kiadások ese-
tében pénzügyi teljesítése számla, valamint a szabályosan ki-
töltött, kódszámmal ellátott megrendelők alapján történhet. 
A gazdálkodói rendszer kezelése, és a gazdálkodói keretek 
nyilvántartásának vezetése kettős módon történik. Általános 
elvárás az intézményi kötelezettségvállalások és megrende-
lések állományának naprakész ismerete és nyilvántartása, 
továbbá a megrendelések leszállítása után azok összevetése. 
Ez konkrétan a kötelezettség-vállaláskori és megrendeléskori 
értékek összevetésének kötelezettségét jelenti. Ezek egyez-
tetése havi szinten elsősorban a Közgazdasági osztályon, és 
ezzel együtt – párhuzamosan – a gazdálkodóknál is kötelező 
és azok értékelése kötelező.

A gazdálkodói keretek meghatározásának alapja
Az intézmény pénzügyi tervének a tényleges mindenkori in-
tézményi bevétel alakulása, továbbá az intézmény likviditási 
helyzete. A likviditási helyzetünk megtartása miatt szükséges 
a „szigorú takarékos és adósságmegelőző gazdálkodási rend-

szer” folytatása, annak érdekében, hogy az adósságállomány 
ne emelkedjen olyan szintre, hogy még súlyosabb problémát 
okozzon az intézmény számára.

A tervezett bevételek realizálása érdekében kiemelt fel-
adata a fi nanszírozási- és kontrolling csoportvezetőnek a 
102/2003. Kormányrendelet szerinti OEP által kiadott fekvő- 
és járóbeteg-teljesítmények havi közlése és értékelése.

A gazdálkodási keret meghatározásának ügyrendje:
– A közgazdasági osztályvezető, a gazdasági igazgató és a 

kontrolling részéről minden hónapban meghatározásra 
kerül a tárgyhavi OEP-bevétel alapján a felhasználható (+; 
-) keret, melyet a főigazgató felé jóváhagyás végett elő kell 
terjeszteni.

– Főigazgatói jóváhagyás után a közgazdasági osztályvezető 
közli a gazdálkodók felé a keretet.

– Hó közben keretet túllépni tilos. Túllépés csak főigazgató 
és gazdasági igazgató, vagy távollétük esetén a 
főigazgató-helyettes és gazdasági igazgató helyettes által 
engedélyezett pótkeret erejéig lehet.

A jóváhagyott keret és a megrendelések vezetésének rendje
1. A jóváhagyott beszerzői keret nyilvántartásba kerül a Köz-

gazdasági osztályon, és a gazdálkodónál egyaránt.
2. Az egyes gazdálkodók a jóváhagyott keret, vagy pótkeret 

terhére a megrendelőt a Közgazdasági osztály keret meg-
jelölésével együttesen felterjesztik a Közgazdasági osztály 
munkatársához, aki egyeztetés után 4 órán belül továbbít-
ja a nyilvántartásba vétel után a gazdasági igazgatóhoz, 
majd továbbításra kerül a főigazgatóhoz aláírás céljából.

Az aláírással kapcsolatos jóváhagyás a 2. melléklet szerinti 
javaslatok, mely beépítésre kerül ezen ügyrendbe.

A kötelezettségvállalás nyilvántartását vezető munkatárs 
távolléte esetén közgazdasági osztály vezetője köteles olyan 
helyettest kijelölni, aki megfelelően tudja biztosítani a feladat 
továbbvitelének folyamatosságát, zökkenőmentes intézését.

A megrendeléseket két példányban kell elkészíteni, mely-
ből egy példányt aláírás végett át kell adni a Közgazdasági 
osztálynak, egy példányt pedig a megrendelést kiállító köte-
les megőrizni a szállítói számlák leigazolása, illetve a számla 
mellé csatolás végett. Megrendelés vagy kötelezettségvállalás 
ezen formai lépések nélkül nem teljesíthető, csak „vis major” 
esetében, de ez esetben is vagy a főigazgató vagy a gazdasági 
igazgató előzetes engedélyével.
1. A megrendelések csak a kiadott beszerzői keretek erejéig 

történhetnek. Rendkívüli megrendelésnél további pótke-
ret megállapítása kizárólag a „A gazdálkodási keret megha-
tározásának ügyrendje” fejezet alapján történhet.

2. Intézményünkhöz havonkénti rendszerességgel, illetve 
eseti jelleggel beérkezett szállítói számlák igazolásakor 
minden gazdálkodó kötelessége a számlákon feltüntetett 
adatok tételes igazolása, melyeket elsődlegesen a köte-
lezettségvállalás alapjául szolgáló okmányok egyidejű 
csatolásával lehet bizonyítani.

Azon számlák vonatkozásában, amelyeknél egyértelműen 
megállapítható, hogy az elvégzett tevékenység egy meghatá-
rozható időtartamra (pl. hónap, negyedév, félév, év) vonatko-
zik, nem szükséges azt minden egyes leszámlázott időszakra 
megrendelővel alátámasztani. Ezekben az esetekben elegen-
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dő a megrendelő és a szállító között létrejött „Megállapodás”, 
illetve „Szerződés” iktató, vagy ügyirat számára hivatkozni, 
melyet a számla ellenőrzésekor az ellenőrzést végzőnek a 
számlán jól látható helyen fel kell tüntetnie.

Megrendelő és számla szerinti összeg egyeztetése kötelező, 
eltérés nem lehet, ha ilyen van, ezekről a gazdálkodó köteles 
igazoló jelentést készíteni.
1. Szállítók felé éves megrendelés nem adható ki, csak szigo-

rúan szállítási keretszerződéssel, melyben rögzítésre kerül 
a megrendelések havi üteme. Amennyiben éves mennyi-
séget közlünk a szállítóval, akkor havi megrendelőt írásban 
kell kibocsátani (telefonon nem lehet). Kifi zetés csak ez 
alapján lehetséges.

2. Mindennemű javításokat csak előzetes árajánlat alapján 
lehet kezdeményezni, ha az árajánlat elfogadásra kerül, 
azután lehet megrendelőt kibocsátani. A javítási számla 
szerinti ellenértéket egyeztetni kell a megrendelővel. 
Egyezőség kötelező feltétele a kifi zetésnek, csakúgy, mint 
a költséghely szerinti vezető igazolása az elvégzett munká-
ról és a teljesített óráról.

3. Osztályos keretek havi meghatározása a keretgazdák fel-
adata. Az osztályos keretek havi felhasználásáról a keret-
gazdák kötelesek jelentést készíteni.

A kórházgazdálkodás mikroegészségtani kategória, an-
nak végrehajtása olyan korszerű vezetéstechnikai módsze-
rek révén történhet, mely eredményezi a szűkös erőforrások 
átlátható, „transzparens” felhasználását. Ennek során olyan 
rendszert kell felépíteni a gazdálkodás végrehajtási mechaniz-
musára, mely erősíti tervszerűséget és átláthatóságot teremt, 
és ami kizárja a „kétes érdekek” esetleges megjelenését. Ez pe-
dig gazdálkodás transzparenciája mellett a „bevétel–költség-
egyezőségre való törekvést jelenti, ami egyenlő a bevételek és 
a felhasználható erőforrások havi számbavételével és ezeknek 
a szakmai tevékenység folyamatát támogató módon történő 
működtetésével.

Bevételek – teljesítményalapú, vagyis a TVK alapján (bázis-
fi nanszírozással azonos csak nem pénzügyi, hanem teljesít-
mény kifejeződésű) az intézményi havi bevételen túl évi be-
vételi tervet is el kell készíteni. Mind a teljesítményterv, mind 
a bevételi terv részletesen, szakmaspecifi kusan kell, hogy el-
készüljön, ezt fi nomítjuk havi szinten.

Kiadások – a szakmaspecifi kusan elkészített teljesítmény-
tervhez igazodóan kell a felhasználható erőforrásokat meg-
tervezni havi és éves szinten, majd azt kell monitorizálni havi 
szinten.

A bevételeken és kiadásokon túlmenően likviditási tervet is 
kell készíteni, és ezeket havi szinten fi gyelni és monitorizálni 
kell, mely biztosítja a gazdálkodás transzparenciáját.

Külön kérdés az adósságkezelés és a kötelezettségvállalás, 
ezek a „bevétel–költség-egyezőségi” körbe tartoznak és vég-
rehajtásuk a jogszabályok és az elvárások szerint kell, hogy 
megtörténjen, de transzparens módon.

Összefoglalás

A transzparens módon való gazdálkodás a XXI. századi kórház-
gazdálkodásban elengedhetetlen. Ehhez nélkülözhetetlen
– a funkcionális típusú tervezés;
– a gazdálkodás egyensúlyának biztosítása;
– az üzemgazdasági szemléletű elszámolás és monitoring 

rendszer bevezetése.
Ugyanakkor fi gyelembe kell venni, hogy
– az egészségügy „kényes kérdés”;
– az „orvosilag lehetséges és a gazdaságilag megengedhető” 

konfl iktusa permanens módon fennáll;
– a gazdálkodást befolyásoló belső és külső tényezők hatása.

„Tőlünk függ, megtanuljuk-e az új játszmát, az új szabályokat, 
vagy a régi módon csináljuk tovább, és a legjobb játékosokká vá-
lunk egy olyan játszmában, amelyet többé már nem játszanak.” 
(Larry Wilson)
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1. Jogszabályi környezet

a) Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 
2006. évi CXVI. törvény.

b) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a 
továbbiakban: Gyftv.).

c) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a további-
akban: Ket.).

d) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 
évi LXXXIII. törvény.

e) 317/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztárról.

f ) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 
évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 
1.) Kormányrendelet.

g) 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM-rendelet a törzskönyvezett 
gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt ki-
elégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba 
való befogadásának szempontjairól és a befogadás 
vagy a támogatás megváltoztatásáról (a továbbiakban: 
32/2004. ESZCSM-rendelet).

2. A befogadáspolitika alapelvei

A gyógyszerek E. Alapból történő támogatásáról és a tá-
mogatási feltételek meghatározásáról szóló döntés és a 
döntéselőkészítés során a következő egészségpolitikai alapel-
veket kell érvényesíteni (32/2004. ESZCSM-rendelet):
a) Szakmai megalapozottság: tudományos bizonyítéko-

kon alapuló döntéshozás, a kérelem szakmai szem-
pontból már kiértékelt, nyilvántartásba vett, külön 
jogszabályban erre felhatalmazott szervezetek által 
biztonságosnak és hatásosnak minősített gyógyszerre 
vonatkozik.

b) Költségvetési keretek figyelembevétele, finanszíroz-
hatóság: a gyógyszerek befogadási döntéseinél figye-
lembe kell venni a Magyar Köztársaság éves költség-
vetéséről szóló törvényben az E. Alapra meghatározott 
költségvetési keretet. Biztosítani kell, hogy a gyógy-
szerek befogadásának költségvetési hatásai hosszú 
távon tervezhetőek, kiszámíthatóak, finanszírozhatóak 
legyenek.

c) Átláthatóság, ellenőrizhetőség: a jogszabályban előírt 
eljárásrend alkalmazása, amelytől az eljárás során el-
térni nem lehet. Az egyes döntési fázisokban résztvevő 
szereplők hatáskörének tisztán elkülönülő, egymáshoz 
kapcsolódó rendszere, az értékelésre kerülő informáci-
ók, adatok értelmezésének, illetve a döntéshozatal előre 
rögzített szabályainak, kritériumainak egyértelműsége; 
a döntéshozatal alapjának, az értékelésnek és a döntés 
indokolásának bemutatása.

d) Kiszámíthatóság: a befogadásról való döntéshozatal és 
a felülvizsgálat követhető időbeli ütemezéssel kell, hogy 
rendelkezzen, a meghozott döntések egyértelműen 
jelölik meg a támogatás, befogadás mértékét.

e) Nyilvánosság: a döntések indokolása és a döntések 
megalapozására szolgáló információk nyilvánosak, hoz-
záférhetők, a nyilvánosságra hozatal módját, tartalmát, 
időbeliségét jogszabály határozza meg.

f ) Az érdekviszonyok átláthatósága: a döntéshozatalban 
és véleményalakításban résztvevő személyek, intézmé-
nyek különböző, a döntéshozatal tárgyával kapcsolatos 
érdekeinek megismerhetősége, nyilvánossága, illetve 
bemutatása.

g) Szükséglet alapú megközelítés: az értékelésnél és a 
döntésnél figyelembe kell venni, illetve elemezni kell az 
egészségi probléma jellegét, a betegcsoport jellemzőit, 
számát, megoszlását, súlyosságát.

h) Költséghatékonyság: a befogadási döntéseket a költség-
hatékonyság fi gyelembevétele alapján kell meghozni; a 
támogatási szabályok, támogatási egységek, feltételek 

A gyógyszerek befogadáspolitikai 
kérdései
A Magyar Köztársaság területén a gyógyszerkészítmények társadalombiztosítási támogatási rendszerbe 
történő befogadása közigazgatási hatósági eljárás keretében történik. Az eljárási rendnek azonban 
meg kell felelni az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának megállapítását, valamint nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerekbe történő felvételüket szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló 
89/105/EGK tanácsi irányelvnek is.

  Nagy Zsolt1, Ilku Lívia2, Boncz Imre3
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meghatározásával ösztönözni kell a költséghatékony 
egészségügyi ellátás gyakorlati megvalósítását. 

3. Hogyan indul az eljárás?

A gyógyszerkészítmények társadalombiztosítási támogatá-
si rendszerbe történő befogadási eljárása kérelemre indult 
közigazgatási hatósági eljárás. A gyógyszerek árához nyúj-
tott támogatás megállapítására, illetve a támogatás mérté-
kének módosítására irányuló kérelmet a 32/2004. ESZCSM-
rendelet mellékletében meghatározott formátummal és 
tartalommal nyomtatott és elektronikus úton, két azonos 
tartalmú CD-n nyújthatja be a gyógyszer forgalomba hoza-
tali engedélyének jogosultja, illetve meghatalmazottja. A 
kérelemhez másolatban csatolni kell az igazgatási-szolgál-
tatási díj megfizetéséről szóló bizonylatot. A Gyftv. 21. §-a 
alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az eljárása 
során a támogatásba való befogadást meghatározott idő-
tartamú, de legalább három év támogatással történő for-
galmazásra való kötelezettségvállaláshoz vagy készletben 
tartási kötelezettségvállaláshoz kötheti.

A Gyftv. azonban ismeri a hivatalból történő eljárást is, 
ugyanis a 23. § (6)-(7) bekezdése szerint az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár folyamatosan felülvizsgálja a támo-
gatott gyógyszerek körét és hivatalból eljárást indít, ha
a) a befogadott készítmény költséghatékonyságával kap-

csolatban kétség merül fel,
b) a befogadott készítmény az E. Alap költségvetését az 

alkalmazásával elérhető egészségnyereséghez képest 
aránytalanul nagymértékben terheli,

c) jogszabályváltozás azt indokolja,
d) jogszabály hivatalbóli eljárás indítását írja elő,
e) a 21. § szerinti támogatással való forgalmazásra és 

készletben tartásra vonatkozó kötelezettségvállalás 
meghosszabbítása indokolt a folyamatos és biztonságos 
betegellátás érdekében.

Az OEP hivatalból induló felülvizsgálati köre tehát teljes mér-
tékben kitágítva, lehetőségek egész tárházát vonultatja fel.

4. Normál és egyszerűsített eljárás leírása

A befogadási kérelmet két különböző eljárástípus kereté-
ben lehet elindítani: egyszerűsített, illetve normál eljárás-
rend. Az egyes eljárásrendi típusok alkalmazási területeit 
az alábbiak szerint fogalmazza meg a jogszabály. Egyszerű-
sített eljárásrend alkalmazandó a következő kérelmekre:
– már támogatott hatóanyagot, illetve kombinációt 

tartalmazó gyógyszerrel egyenértékű készítmény új 
kiszerelésére, új hatáserősségére, új gyógyszerformájára 
és azonos beviteli formájára, új kombinációjára, új 
generikumára, továbbá márkanevű készítményére,

– tápszerre,
– forgalomba hozatalra engedélyezett, a Szabványos 

Vényminta Gyűjteményben vagy a Gyógyszerkönyvben 
is szereplő gyógyszer támogatására.

Normál eljárásrend alkalmazandó a következő kérelmekre:
– új gyógyszerformára és új beviteli formára,
– új indikációra,

– új hatóanyagra,
– új kombinációra, ha valamely, az összetételben szereplő 

hatóanyag nem támogatott,
– közfinanszírozás alapjául szolgáló áremelésére,
– támogatási kategória változására,
– már támogatott hatóanyag új gyógyszerére, ha nem az 

egyszerűsített eljárást kell alkalmazni,
– jelentős terápiás előnnyel rendelkező készítményre, 

magasabb áron történő befogadásra és a támogatás 
megállapítására.

Az egyszerűsített eljárás során általában nem szükséges 
beszerezni az illetékes szakmai kollégium és az ESKI állás-
foglalását, az eljárásnak nem szereplője az Egészségügyi 
Technológia Értékelő Bizottság sem.

Ügyintézési határidő
Főszabály szerint a kérelem benyújtását követő 90 napon be-
lül dönt az OEP az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási 
támogatásba való befogadásáról és a támogatás mértékéről 
vagy összegéről, a támogatás kategóriájáról, módszeréről, 
valamint az árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás 
igénybevételének kezdőnapjáról (a továbbiakban: fi nanszíro-
zás kezdőnapja), a társadalombiztosítási támogatásból való 
kizárásról, továbbmenve bizonyos bejelentési kötelezettség-
hez kötött változások, így például már támogatott hatóanya-
gú gyógyszerek kiadhatóságának változása, névváltozása, 
nyilvántartási szám változása, nyilvántartásból való törlése, 
árcsökkentése esetén, vagy ha a gyógyszernyilvántartásba 
bejegyzett jogosult személyében változás történik.

Alapelvi szintű szabály, hogy az alacsonyabb árú készít-
mények a tb-támogatásba való befogadásuk megkönnyí-
tése érdekében egyszerűsített eljárási szabályok alkalma-
zásával, eljárási kedvezményben részesülnek.

Ennek megfelelően az OEP a kérelem benyújtását követő 
60 napon belül dönt, ha
– a gyógyszer társadalombiztosítási támogatásba való 

befogadási kérelme már támogatott hatóanyagú 
gyógyszer új generikumára érkezik, vagy

– a kérelemben foglalt készítmény ugyan nem már 
támogatott hatóanyagú gyógyszer új generikuma, 
de a készítmény ára a már támogatott hatóanyagú 
gyógyszer(ek) áránál a külön jogszabályban foglalt 
kötelező mértéknél alacsonyabb áron történő 
befogadására érkezett kérelmek,

– tápszerre vonatkozó kérelem,
– forgalomba hozatalra engedélyezett, a Szabványos 

Vényminta Gyűjteményben vagy a Gyógyszerkönyvben 
is szereplő gyógyszer támogatására, illetve a 
közfinanszírozás alapjául szolgáló ára emelésére 
vonatkozó kérelem.

A gyógyszerek befogadására irányuló, következő kérel-
mek ügyében 90 napon belül dönt az OEP:
– új gyógyszerformára és új beviteli formára,
– új indikációra,
– új hatóanyagra,
– új kombinációra, ha valamely, az összetételben szereplő 

hatóanyag nem támogatott,
– a közfinanszírozás alapjául szolgáló ára emelésére, 

(kivéve a 60 napos ügyintézési idejű, a Szabványos 
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Vényminta Gyűjteményben vagy a Gyógyszerkönyvben 
is szereplő gyógyszer áremelésére vonatkozó 
kérelmeket),

– támogatási kategória változására,
– a kombinációs készítmény külön jogszabályban 

meghatározott eseteire,
– már támogatott hatóanyag új gyógyszerére, kivéve, ha a 

60 napos ügyintézési időbe esik,
– jelentős terápiás előnnyel rendelkező készítményre, 

magasabb áron történő befogadásra és a támogatás 
megállapítására,

– már támogatott hatóanyagot tartalmazó gyógyszer 
új kiszerelésére, új hatáserősségére, 
új gyógyszerformájára és azonos beviteli formájára, 
továbbá új kombinációjára.

Új hatóanyagra vonatkozó kérelem, illetve új betegség-
csoport, indikációs terület meghatározásának szükséges-
sége esetén a tényleges ügyintézési határidő hosszabb 
lehet. Amennyiben az OEP-hez olyan új hatóanyagot 
tartalmazó gyógyszer támogatása iránt érkezik kérelem, 
melynek ATC-csoportját, illetve az ATC-csoporton belüli 
támogatási kategóriáját, illetve mértékét nem tartalmazza 
a 32/2004. ESZCSM-rendelet 1. számú melléklete, az OEP 
a gyógyszertámogatásba való befogadásának eljárását 
az egészségügyi miniszter – pénzügyminiszterrel egyet-
értésben hozott – döntéséig (a rendelet módosításáig) 
felfüggeszti. Amennyiben a felfüggesztést követő 90 na-
pon belül a jogszabály nem módosul, az eljárást folytatni 
kell, és a hatályos ATC-csoportok alapján kell a kérelmet 
elbírálni.

Amennyiben a kérelem olyan gyógyszer támogatására 
vonatkozik, amelynek kiemelt, illetve emelt indikációhoz 
kötött támogatásba való befogadásához új betegségcso-
port, illetve indikációs terület meghatározása szükséges 
az OEP-javaslat alapján, az egészségügyi miniszter, a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben, rendeletben állapítja meg 
az új kiemelt, illetve emelt támogatási csoportba tartozó 
betegségcsoportokat, indikációs területeket, valamint a tá-
mogatással történő felírásra jogosultak körét.

A jogszabály módosításáig a befogadásra irányuló eljá-
rást fel kell függeszteni. Amennyiben a felfüggesztést kö-
vető 90 napon belül a jogszabály nem módosul, az eljárást 
folytatni kell, és a hatályos betegségcsoportok, illetve indi-
kációs területek alapján kell a kérelmet elbírálni.

A külön jogszabályban meghatározott szempontok sze-
rinti folyamatos felülvizsgálatot  követően a befogadott 
gyógyszertámogatásból való kizárása, támogatása mér-
tékének módosítása érdekében, illetve támogatással való 
forgalmazásra vonatkozó kötelezettségvállalás meghosz-
szabbítása vagy előírása céljából hivatalból indított eljárás 
megindítását követő 90 napon belül dönt az OEP.

5. Költségek, díjak

A kérelmező az eljárás megindítására irányuló kérelem be-
nyújtásakor az alábbi mértékű igazgatási-szolgáltatási díj 
megfizetésére kötelezett:
a) egyszerűsített eljárásrend során: gyógyszer esetén 

300 000 Ft, tápszer és forgalomba hozatalra engedélye-
zett, a Szabványos Vényminta Gyűjteményben 

vagy a Gyógyszerkönyvben is szereplő gyógyszer esetén 
30 000 Ft,

b) normál eljárásrend során 1 500 000 Ft.

A fellebbezés benyújtásakor az ügyfél jogorvoslati díj fi-
zetésére volt kötelezett, melynek mértéke:
a) egyszerűsített eljárásrend során: gyógyszer esetén 200 

000 Ft, tápszer és forgalomba hozatalra engedélyezett, 
a Szabványos Vényminta Gyűjteményben vagy a Gyógy-
szerkönyvben is szereplő gyógyszer esetén 20 000 Ft,

b) normál eljárásrend során 1 000 000 Ft.

Hivatalból indult felülvizsgálati eljárások esetén jogor-
voslati díj nem került megállapításra, a fellebbező ügyfél az 
általános eljárási illeték megfizetésére kötelezett illetékbé-
lyeg útján, melynek mértéke 5000 Ft volt.

A Ket. 2009. október 1-jét megelőző időszakra vonatkozó 
normaszövege szerint, ha a hatósági eljárásért igazgatási 
szolgáltatási díjat kell fizetni és az ügyfél a fizetési kötele-
zettségének a hatóság erre irányuló felhívása ellenére nem 
tesz eleget és költségmentességben sem részesül, a ható-
ság az eljárást megszüntethette. A hatóságnak ez a jog-
köre 2009. október 1-jétől úgy módosult, hogy a hatóság 
a be nem fizetett igazgatási szolgáltatási díj esetén nem 
mérlegelhet, az eljárást köteles megszüntetni. A 32/2004. 
ESZCSM-rendelet azonban érdekes módon a Ket. 2009. 
október 1-jét megelőző időszakra vonatkozó hatályos szö-
vegénél szigorúbb rendelkezést tartalmazott, ugyanis az 
alapján az OEP nem mérlegelhetett, meg kellett szüntetnie 
az eljárást. Úgy is mondhatnánk, hogy a 32/2004. ESZCSM-
rendelet előrevetítette vagy megelőlegezte a Ket. későbbi 
módosítását.

6. Az eljárás menete, szereplői

A termék forgalomba hozatali engedélyének jogosult-
ja (illetve meghatalmazottja) által az OEP-hez benyúj-
tott kérelmet, nyilatkozatot az Ártámogatási Főosztály 
Transzparencia osztály (a továbbiakban: ÁF TO) adminiszt-
rálja és az eljárás lefolytatására előkészíti. Az eljárásra vo-
natkozó nyilvánosság biztosítása érdekében az OEP a for-
mai szempontból megfelelő kérelmet a beérkezést követő 
5 munkanapon belül internetes honlapján, elektronikus 
úton közzéteszi. Az Ártámogatási Főosztály a beérkezett 
kérelmeket érkezteti, iktatja, és regisztrációs számmal lát-
ja el. A 32/2004. ESZCSM-rendelet 19. § (1) bekezdésének 
megfelelően a normál eljárásrendbe tartozó kérelmeket a 
TÉB megtárgyalja. Ennek keretében az ESKI véleménye és 
az illetékes szakmai kollégium javaslatának ismeretében 
jár el, valamint a támogatás vonatkozásában a TÉB ülésen 
leadott szavazatok alapján kialakított testületi álláspont is-
mertében javaslatot tesz az Ártámogatási Főosztály felé.

Ha a benyújtott kérelem kiegészítésre vagy javításra szo-
rul, akkor az ÁF TO a Ket. 37. § (1), (2) bekezdése szerint 
köteles 5 munkanapon belül a kérelem benyújtóját tájé-
koztatni a kérelem valamennyi hiányáról és határidő kitű-
zésével felhívni figyelmét ezek pótlására. A hiánypótlást 
kérő levélben a kérelmezőt tájékoztatni kell, hogy ameny-
nyiben a hiányokat a megadott határidőn belül nem pótol-
ja, vagy a kérelmet újból hiányosan adja be, akkor az OEP 
Ket. 31 § (2) bekezdése alapján a rendelkezésre álló adatok 
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alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti. Ebben az eset-
ben az elsőfokú határozat meghozatalának határideje a 
hiánypótlás határidejével meghosszabbodik. Amennyiben 
az eljárás megszüntetésre kerül, az erről szóló határozat-
ban a kérelmező figyelmét fel kell hívni arra, hogy az eljárás 
megszüntetése esetén is újra benyújthatja kérelmét, ami új 
igényként kerül elbírálásra.

A Gyftv. több olyan esetet is szabályoz, mikor a támoga-
tás megállapítása valamilyen jogi normának a kérelmet is 
befolyásoló módosításától függ. Így amennyiben az OEP-
hez olyan új hatóanyagot tartalmazó gyógyszer támogatá-
sa iránt érkezik kérelem, amelynek ATC-csoportját, illetve 
az ATC-csoporton belüli támogatás mértékét nem tartal-
mazza a 32/2004. ESZCSM-rendelet. 1. számú melléklete, 
az OEP a Gyftv. 27. § (2) bekezdésére figyelemmel a gyógy-
szertámogatásba való befogadási eljárását az ott meghatá-
rozott időpontig, az ügyfél egyidejű értesítése mellett – az 
egészségügyért felelős miniszter és az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével meghozott rendeletének 
kihirdetéséig – felfüggeszti. Amennyiben a jogszabály-mó-
dosításra nem kerül sor, úgy az OEP a 90. nap elteltével a 
kérelmet a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján bí-
rálja el. A jogszabály-módosítástól függő másik esetkör az, 
amennyiben az OEP-hez olyan gyógyszer támogatása iránti 
kérelem érkezik, amelynek kiemelt, illetve emelt indikáci-
óhoz kötött támogatásba való befogadásához a rendelet-
ben nem szereplő, új betegségcsoport, illetve indikációs 
terület meghatározása szükséges, az OEP, az ügyfél egyide-
jű értesítése mellett – az egészségügyért felelős miniszter 
és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
meghozott rendeletének kihirdetéséig – a Gyftv. 27. § (5) 
szakaszának megfelelően – felfüggeszti. Szintén jogsza-
bály-módosítás kihirdetéséig, legfeljebb azonban a kére-
lem benyújtását követő 90 napig történő felfüggesztés és 
az ügyfél értesítése a Gyftv. szerinti eljárásrend akkor, mi-
kor az OEP-hez olyan új hatóanyagot tartalmazó gyógyszer 
támogatása iránt érkezik kérelem, melynek szolgáltatási 
díjjal történő finanszírozása egészségügyi finanszírozási 
díjparaméter külön jogszabályi módosítását igényli.

A kérelmező a 32/2004. ESZCSM-rendelet 21. § (1) sza-
kaszának megfelelően a kérelem benyújtásakor igazgatási 
szolgáltatási díjat fizet az OEP részére. A befizetés tényét az 
ÁF TO ellenőrzi. Amennyiben az ÁF TO ellenőrzése megál-
lapítja, hogy nem az eljárásnak megfelelő díj befizetésére 
került sor, úgy felszólítja a kérelmezőt a díj megfizetésére, 
illetve többletfizetés esetén intézkedik a különbözet visz-
szafizetéséről. A Ket. szerint az igazgatási-szolgáltatási díj 
meg nem fizetése esetén az OEP az eljárást megszünteti.

A kérelem visszavonása esetén, amennyiben az ügyfél 
kéri az igazgatási szolgáltatási díj visszafizetését, a befize-
tett igazgatási szolgáltatási díjat az 1. számú függelékben 
szereplő, az egyes munkafázisokhoz meghatározott költsé-
gek levonását követően megmaradt összegben szükséges 
visszatéríteni. A visszatérítésről az eljárást megszüntető 
végzésben rendelkezni kell.

A kérelem benyújtását követően az ÁF TO megkeresés 
esetén tájékoztatja a kérelmezőt, hogy egyszerűsített vagy 
normál eljárási rendben bírálják el a kérelmet, vagy az csak 
bejelentési kötelezettséggel jár. A kérelmekkel kapcsolat-
ban alkalmazott eljárási rendről az ÁF TO és a felelős szak-
főosztályok egyeztetnek.

Amennyiben szükséges, az ESKI véleményének beszer-
zéséről az ÁF TO gondoskodik. Ebben az esetben a teljes 
dokumentáció másolatát továbbítja az ESKI felé. Az ESKI 
által a szakvélemény elkészítése során figyelembe veendő 
szempontrendszert az OEP és az ESKI közötti Együttműkö-
dési Megállapodás tartalmazza.

A befogadási eljárás szereplői
Az ÁT FO feladatai szerteágazóak és sokrétűek, négy funk-
ció köré csoportosíthatók:
– végzi a klasszikus hatósági eljáráshoz tartozó 

feladatokat,
– az általános ügymenethez szükséges adminisztrációs és 

munkaszervezési feladatokat is ellátja,
– javaslattevő szervként is szerepet vállal a befogadási 

folyamatban, továbbá
– érdekes módon szavaz is saját javaslatáról, ugyanis egy 

szavazati joggal részt vesz a döntésben is.

A 32/2004. ESZCSM-rendelet szerint a TÉB feladata a 
gyógyszerek E. Alapból történő támogatásával, illetve a tá-
mogatás megváltoztatásával, vagy megszüntetésével kap-
csolatos feladatok ellátása. A TÉB ezt a feladatot a szakmai 
főosztállyal közösen hajtja végre olyan módon, hogy a fel-
adatok megosztása a szerzők álláspontja szerint esetleges, 
koncepció nélküli. A klasszikus hatósági eljáráshoz tartozó 
és a speciális befogadási adminisztrációs és munkaszerve-
zési funkciók álláspontunk szerint indokolatlanul, jogi vagy 
szakmai alapot nélkülöző módon válnak ketté a TÉB és az 
ÁT FO között.

Az eljárásban a NEFMI és a NGM hangsúlyozott szerepet 
kap a következő estekben:
– olyan új hatóanyagot tartalmazó gyógyszer támogatása 

iránti kérelem, amelynek ATC-csoportját, illetve az ATC-
csoporton belüli támogatás mértékét nem tartalmazza a 
32/2004. ESZCSM-rendelet,

– olyan gyógyszer támogatása iránti kérelem, amelynek 
kiemelt, illetve emelt indikációhoz kötött támogatásba 
való befogadásához új betegségcsoport, illetve 
indikációs terület meghatározása szükséges,

– olyan új hatóanyagot tartalmazó gyógyszer támogatása 
iránti kérelem, melynek szolgáltatási díjjal történő 
finanszírozása egészségügyi finanszírozási díjparaméter 
külön jogszabályi módosítását igényli.

Ezekben az esetekben az OEP az ügyfél egyidejű érte-
sítése mellett – az egészségügyért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megho-
zott rendeletének kihirdetéséig – de maximum 90 napig az 
eljárást felfüggeszti. Így az egyedi hatósági eljárás tulajdon-
képpen normatív döntés közbeékelésével zajlik, az egyedi 
hatósági határozatokat tehát ezekben az estekben jogsza-
bályalkotással járó miniszteri döntések befolyásolják.

Egyéb szereplők az eljárásban
A TÉB a normál eljárásrendbe tartozó kérelmek esetében az 
ESKI véleménye és az illetékes szakmai kollégium javaslata 
alapján jár el. A TÉB segítséget kérhet döntéséhez az ESKI-
től, aki egyedi kérésre szükség szerint döntéselőkészítő ta-
nulmányokat készít a TÉB számára. Ezen kívül a TÉB kérésére 
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a szakmai kollégium képviselője az adott napirendi ponthoz 
kapcsolódóan részt vesz a TÉB ülésein. Kérésre a Finanszíro-
zási Kódkarbantartó Bizottság is véleményt ad a TÉB számá-
ra, a TÉB szakértőt is hívhat meg a tárgyalt napirendi pon-
tokhoz.

A kérelemre és a hivatalból indult eljárás során hozott 
döntések ellen a közlést követő 15 napon belül – jogor-
voslat díja vagy illeték megfizetése mellett – az Egészség-
biztosítási Felügyelethez (a továbbiakban: EBF) lehetett 
fellebbezést benyújtani 2010. augusztus 12-ig, tekintet-
tel arra, hogy az egyes egészségügyi és szociális tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 
ezzel a hatállyal mondta ki a másodfokú eljárások meg-
szűnését. A megszűnést megelőzően az eljárás másod-
fokát jelentő EBF vagy elutasította a fellebbezést, vagy 
új eljárás lefolytatására utasította az OEP-et, tehát nem 
gyakorolta reformatórius jogkörét tekintettel arra, hogy 
E. Alap őrzése az OEP feladata volt. A másodfokot jelentő 
EBF megszűnésétől a közigazgatási eljárás keretében fel-
lebbezésnek helye nincs. A jogorvoslati lehetőség tehát 
kimerül abban, hogy az OEP által hozott határozat ellen 
annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogsza-
bálysértésre hivatkozással a kérhető annak bírósági felül-
vizsgálata a Fővárosi Bíróságtól. Ez egyrészt azzal jár, hogy 
csak a jogszabálysértés ténye adhat alapot a jogorvoslati 
jog érvényesítésére, másrészt pedig azzal, hogy az ügyben 
eljáró közigazgatási bíróság bizonytalan, kiszámíthatatlan 
idő múlva hozza meg a döntését, azonban nyilván nem 
hozhat az OEP-pel ellentétes döntést egy nemleges be-
fogadás esetén, mivel a Fővárosi Bíróság nem fog gyógy-
szert a támogatásba befogadni. Kérdésként merül fel az, 
hogy a de jure létező jogorvoslathoz való jog de facto is 
létezik-e.

7. Támogatási módszerek és kategóriák

A Gyftv 28. § (1) bekezdése az alábbi támogatási módsze-
reket nevesíti:
a) százalékos támogatás;
b) meghatározott (fix) összegű támogatás:
ba) hatóanyag alapú fix összegű támogatás,
bb) terápiás fix elven működő támogatás;
c) támogatásvolumen-szerződés;
d) közbeszerzés útján beszerzett, speciális támogatású 

gyógyszerekre kötött szerződés;
e) meghatározott összeggel vagy százalékosan csökken-

tett támogatás.

A támogatási módszerekre vonatkozó részletes szabá-
lyokat külön jogszabály – a 32/2004. ESZCSM-rendelet – ál-
lapítja meg.

Támogatási kategóriák
100%-os támogatási kategóriába a közbeszerzés útján be-
szerzett, speciális támogatású gyógyszerekre kötött szer-
ződés (ún. különkeretes) támogatási módszerrel támoga-
tott gyógyszer sorolható be, ha
a)  kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában 

folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylő 
krónikus betegségek és rendellenességek legeredmé-
nyesebb és leghatékonyabb kezelésére, illetve meg-

előzésére (a továbbiakban együtt: kezelés) szolgál, 
amely betegségek, illetve rendellenességek:

aa) folyamatos gyógyszeres kezelés nélkül az életet köz-
vetlenül veszélyeztetik, vagy

ab) irreverzibilis folyamatokat indítanak el, és a várható 
élettartamot vagy az életminőséget jelentősen kedve-
zőtlenül befolyásolják, vagy

b)  ritka és/vagy örökletes kórképek ritka megjelenési 
formái, amelyek súlyos betegségterhet eredményező 
betegségek kezelésére szolgálnak, vagy 

c)  a ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. decem-
ber 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatálya alá tartozik.

A különkeretes gyógyszerek körét a gyógyszerható-
anyag és a betegségcsoport megjelölésével 2007. január 
1-ig EüM–PM közös közlemény, ezt követően a 32/2004. 
ESZCSM-rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

A kiemelt, indikációhoz kötött támogatási kategóriába 
sorolható be az a gyógyszer, amely
a)  kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában 

folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylő 
krónikus betegségek és rendellenességek legeredmé-
nyesebb és leghatékonyabb kezelésére szolgál, amely 
betegségek, illetve rendellenességek:

aa)  folyamatos gyógyszeres kezelés nélkül az életet köz-
vetlenül veszélyeztetik, vagy

ab)  irreverzibilis folyamatokat indítanak el, és a várható 
élettartamot vagy az életminőséget jelentősen kedve-
zőtlenül befolyásolják, vagy

b)  ritka és/vagy örökletes kórképek ritka megjelenési 
formái, amelyek súlyos betegségterhet eredményező 
betegségek kezelésére szolgálnak, vagy

c)  a ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. decem-
ber 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatálya alá tartozik.

A kiemelt, indikációhoz kötött támogatási kategóriába 
tartozó betegségcsoportok, indikációs területek és a fel-
írásra jogosultak körét 2007. január 1-ig EüM–PM közös 
közlemény, ezt követően a 32/2004. ESZCSM-rendelet 2. 
számú melléklete tartalmazza.

Emelt, indikációhoz kötött – 90%-, 70%-, 50%-os mérté-
kű – támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, 
amely kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában 
folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylő kró-
nikus betegségek és rendellenességek, vagy középsúlyos, 
krónikus betegségek, vagy súlyos, de rövidebb ideig tartó 
betegségek leghatékonyabb kezelésére szolgál.

Eü 90 százalékos támogatási kategóriába sorolható be az 
a gyógyszer, amely
a) olyan betegségek, illetve rendellenességek kezelésére 

szolgál, melyek reverzibilis – de kezelés nélkül irreverzi-
bilis – folyamatot indítanak el, melynek következményei 
élethosszig tartanak, és a várható élettartamot és élet-
minőséget közepesen kedvezőtlenül befolyásolják, vagy

b) súlyos és nagy betegségterhet jelentő kórképek kiegé-
szítő terápiájának gyógyszere, amely jelentős egészség-
nyereséget biztosít reális ráfordítással.
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Eü 70 százalékos támogatási kategóriába sorolható be az 
a gyógyszer, amely súlyos, de nem élethossziglan tartó be-
tegségek, rendellenességek hatékony kezelésére szolgál.

Eü 50 százalékos támogatási kategóriába sorolható be az 
a gyógyszer, amely közepesen súlyos, krónikus betegségek 
és rendellenességek, illetve heveny betegségek hatékony 
kezelésére szolgál a 32/2004. ESZCSM-rendelet 3. számú 
mellékletében meghatározott indikációban.

2007. január 1-jét megelőzően az emelt, indikációhoz kö-
tött támogatási kategóriában a támogatás mértéke egysé-
gesen 90% volt. Az emelt, indikációhoz kötött támogatási 
kategóriába tartozó betegségcsoportok, indikációs terüle-
tek és a felírásra jogosultak körét 2007. január 1-ig EüM–PM 
közös közlemény, ezt követően a 32/2004. ESZCSM-rendelet 
3. számú melléklete tartalmazza.

Átlagon felüli (normatív 80%) támogatási kategóriába 
sorolható be az a gyógyszer, amely népegészségügyi szem-
pontból kiemelkedően fontos súlyos, krónikus betegségek 
és rendellenességek leghatékonyabb kezelésére szolgál, 
amely betegségek, illetve rendellenességek reverzibilis – 
de kezelés nélkül irreverzibilis – folyamatot indítanak el, 
melynek következményei élethosszig tartanak, és a várha-
tó élettartamot, az életminőséget közepesen és kedvezőt-
lenül befolyásolják.

Az átlagon felüli támogatás mértéke emelt támogatási 
kategória megnevezéssel 2007. január 1-ig 90% volt. 2007. 
január 1. és 2009 márciusa között az átlagon felüli támoga-
tás mértéke 85% volt.

Átlagos támogatási kategóriába (normatív 55%) sorolha-
tó be az a gyógyszer, amely
a)  közepesen súlyos, krónikus betegségek és rendelle-

nességek hatékony kezelésére szolgál, amely beteg-
ségek, illetve rendellenességek:

aa)  számottevő életminőség romlással járnak, vagy
ab)  csökkent önellátó képességet eredményeznek,
b)  krónikus, jelentős betegségterhet okozó kórképek 

kiegészítő terápiájának gyógyszere, amely jelentős 
egészségnyereséget biztosít reális ráfordítással.

Az átlagos támogatás mértéke 2007. január 1-ig átlagon 
felüli támogatási kategória megnevezéssel 70% volt.

Átlag alatti támogatási kategóriába (normatív 25%) so-
rolható be az a gyógyszer, amely
a)  krónikus betegségek és rendellenességek eredményes 

és hatékony kezelésére szolgál, amely betegségek, 
illetve rendellenességek az önellátó képességet rész-
legesen és tartósan rontják,

b)  közepesen súlyos, heveny betegségek eredményes 
kezelésére szolgál, amelyek az életminőséget vagy az 
önellátó képességet átmenetileg vagy hosszabb ideig 
hátrányosan befolyásolják,

c)  krónikus és heveny betegségek és rendellenességek 
kiegészítő terápiájának azon gyógyszere, amely bizo-
nyítottan értékelhető mértékű egészségnyereséget 
biztosít reális ráfordítással.

Az átlagon aluli támogatás mértéke 2007. január 1-ig át-
lagos támogatási kategória megnevezéssel 50% volt.

Támogatási érték nélküli kategóriába (0%) tartoznak
a)  a kizárólag az egészségügyi szolgáltatók számára ren-

delhető, illetve kiadható gyógyszerek,

b)  azon gyógyszerek, melyeket – ez irányú kérelemre – az 
OEP támogatási érték nélkül fogad be.

8. Összefoglalás, értékelés

A hatályos befogadási rendszerről alapvetően pozitív elem-
ként elmondható, hogy világos, egyértelműen szabályozott 
rendszer, az eljárásban részt vevők szerepe pontosan meg-
határozott. Bár a szerepek és szereplők pontosan meghatá-
rozottak, definiáltak, elrendezésük az eljárás folyamatában 
a szerzők álláspontja szerint olykor logikátlan.

A Ket. alapján az OEP-nek egyedi döntéseket kell hoznia. 
A szerzők szerint problémás pontként értékelhető, hogy 
az eljárás – tekintettel a normatív elemként bizonyos, fent 
részletezett kérelmek esetén megjelenő elemre, melynek 
értelmében a jogszabály-módosításokig az eljárást bizony-
talan ideig, de legfeljebb 90 napig fel kell függeszteni – 
nem biztosít egyedi, egyenkénti elbírálást a készítmények-
nek. Emiatt felmerülhet az a kérdés, hogy a normaszövegek 
módosítását igénylő, normál eljárásrend szerint folyó be-
fogadási eljárások megfelelnek-e az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek árának megállapítását, valamint a nem-
zeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő felvételüket 
szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló, az EURÓ-
PAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA 89/105/EGK IRÁNYELVE (1988. 
december 21.) által lefektetett, a transzparenciát megkívá-
nó elvárásoknak.

Álláspontunk szerint további nehézség, hogy bár van 
jogorvoslati lehetőség közigazgatási bíróság útján, a jog-
orvoslatot szolgáltató Fővárosi Bíróság nem módosítja az 
OEP határozatait, azaz pozitív elbírálás esetében is az tör-
ténik, hogy az ügy visszaérkezik a már korábban hibás dön-
tést hozott szervhez.
(Megjegyzés: a cikk a szerzők személyes álláspontját tartalmazza.)
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Az NHS (National Health Service) kialakulásának 
története

Angliában, 1941. június 10-én kapta azt a megbízást William 
Beveridge, hogy egy bizottság élén mérje fel az egészség-
ügyi rendszer aktuális állapotát és tegyen javaslatot az angol 
egészségügyi rendszer újjáépítésére. Az 1945-ben Aneurin 
Bevan lett az egészségügyi miniszter, és az ő feladata lett 
végül, hogy szervezze át a brit egészségügyet. Így jött létre 
1948. július 5-én az NHS. 1951-ben az NHS-en keresztül a GDP 
4,1%-át fordította Anglia az egészségügyi rendszerére. A brit 
jóléti kiadások növekedése 1948 és 1979 között mindig meg-
haladta a szigetországi gazdaság egészének növekedését, az 
1949 és 1974 közötti időszakot nevezik az NHS virágkorának 
(Hatvani, 2009).

A reformfolyamat kezdete
A gazdasági helyzet változása, az infl áció, az olajválság együt-
tesen vezetett oda, hogy a hetvenes évekre jelentős forráshi-

ány alakult ki az NHS-nél. Ez a forráshiány adta meg a vég-
ső lökést ahhoz, hogy felismerjék: az évtizedek során elavult 
szervezeti és működési struktúra reformjára van szükség. 
1970-es évek végére a jóléti állam válságba került Angliá-
ban, és 1979-ben a munkáspárt elveszítette a választásokat, 
Margaret Thatcher vezetésével a konzervatív párt vette át a 
kormányzást. Ekkor kezdődött az angol egészségügy és en-
nek kapcsán az NHS napjainkig tartó reformfolyamata.

A reformfolyamat
1982: Igazgatás átszervezése a fekvőbeteg-gyógyintézeteknél.
1983: Kötelezően megversenyeztették a vezetői posztokat és 
bevezetésre került az általános menedzsmenti irányítási for-
ma az egészségügyi hatóságoknál.
1985: A térítéses gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök 
körének felülvizsgálata.
1986: Teljesítményvolumen-korlát bevezetésével sikeresen 
redukálták a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásokra fordított 
összegeket.

Az ISTC-szolgáltatók 
és szerepük az angol 
egészségügyi rendszerben
A modernkori orvoslás történetét végigkíséri a tevékenység fi nanszírozásának problémaköre, amely 
azonban csak az elmúlt évtizedekben vált megoldhatatlan feladattá. Korábban az orvostudomány fejlődése 
ugyanis lépést tudott tartani az adott ország gazdasági fejlődésével (vagy a gazdaság fejlődése tartott lépést 
az orvostudományéval). Napjainkra azonban végérvényesen szétnyílt az olló: a hihetetlen dinamikával 
gyarapodó orvosi tudás mellett az egészségügyet fi nanszírozó gazdaság fejlődése egyre jobban lemaradni 
látszik (Baráth, 2008; Gaál, 2009; Tölgyesi, 2009). Ebben a kényszerhelyzetben indultak el előbb a fejlettebb, 
majd a gazdaságilag kevésbé fejlett országokban az egészségügyi reformfolyamatok az egész világon. Ezen 
reformok célja szinte minden esetben összefoglalható úgy, hogy adott országban egy olyan egyensúlyi 
pontot igyekeznek megkeresni, beállítani az egészségügyi ellátórendszerben, amelyről elmondható, hogy 
már gazdasági szempontból fi nanszírozható és a lakosság túlnyomó többségét el tudja látni úgy, hogy orvosi 
szempontból is még elfogadható szakmai szinten áll. Egyelőre egyetlen ország sem tudta még ezt az egyensúlyi 
állapotot elérni, megteremteni. A szerző számára egyik legfi gyelemreméltóbb ilyen jellegű próbálkozás a 
lakosság korszerű egészségügyi ellátására, az Angliában közel 40 (!) éve tartó egészségügyi reformfolyamat, 
melynek legutolsó éveiben egy nagyon izgalmas kísérletnek lehetünk szemtanúi. Megtörténhetett az addig 
elképzelhetetlen paradigmaváltás Angliában, az egészségügyi reformfolyamat keretében: a korábban kizárólag 
állami betegellátási rendszerbe (NHS) beengedtek a versenyszférából származó vállalkozásokat. Jelen dolgozat 
ezt a jelenséget és ennek lehetséges Magyarországi vonatkozásait mutatja be röviden.

  Dr. Pap-Szekeres József
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1987: Radikális, az egészségügyet érintő programcsomag el-
indítása:
– Az egészségügyi hatóság és a kórházak számára az 

egyszemélyi felelős általános menedzser és az üzleti 
szemléletű testületek mellett a korszerű igazgatási 
folyamatok alkalmazása.

– A döntéshozatali mechanizmus decentralizálása.
– Az ellátások nyújtására kötelezően tenderek kiírása.
– Teljesítmény-ellenőrzési folyamatok bevezetése.
1989: „Working for Patients” címmel kiadták az új tervet, mely 
felvetette az NHS-en belüli piac ötletét, ami az ellátásokat szer-
vező és az ellátást nyújtók szétválasztását jelentette. Az egész-
ségügyi hatóságok az ellátásokat ellátásszervezőktől, leginkább 
kórházaktól szerezhették be ezentúl. Új típusú egészségügyi el-
látói szerveződések megjelenése az NHS-ben:
– Fundholding: A fundholding olyan szövetkezetnek 

mondható, amelyben azonos tevékenységet végző önálló 
személyek közös cégnév vagy elnevezés alatt, de az adott 
szolgáltatást saját névvel nyújtva szabadon szerveződnek 
egy-egy területen az ellátások nyújtására.

– Multifund: Azok az orvoscsoportok, melyek 11 ezer főnél 
több kedvezményezettet láttak el, költségvetési keretet 
kaphattak. Ebből vásárolhatták meg betegeik számára 
bizonyos kórházaktól és diagnosztikai vállalkozásoktól 
a nem sürgősségi gyógyító és diagnosztikai 
beavatkozásokat. Megtakarításaikat saját praxisuk 
fejlesztésére használhatták fel.

– Careholding: Az 1990-es évek elején jelenhettek meg 
a konzorciumok a brit egészségügyben. Ezeket a 
konzorciumokat nevezték el careholdingnak. Ezekkel 
a betegutak költséghatékony kiépítését, az irányított 
betegforgalmat és az integrált betegutakat lehetett 
létrehozni, elérni.

– NHS trust: 1991-től alakultak meg a trust-ök. Az NHS-
trust olyan vállalkozási forma, melynek célja hogy az 
NHS keretében vagyoni eszközöket biztosítsanak és 
szolgáltatásokat nyújtsanak.

Napjaink NHS egészségügyi rendszere Angliában

Elméletben a rendszer napjainkra kezd már úgy üzemelni, 
ahogyan azt a reformfolyamat elindításakor remélték, de még 
mindig sok a tennivaló. Ugyanis az orvosszakmai és a gazdasá-
gi mutatók is rossz irányba mutatnak. A költségekkel kapcso-
latosan pedig az látható, hogy 1998–2007 közötti időszakban 
az NHS költségvetése a korábbi időszakhoz képest jelentősen 
megnőtt, ekkora már a GDP 8,4%-át tette ki.

Az ISTC-k színrelépése Angliában
2002-ben a piaci körülmények kialakításának folyamatában lo-
gikus lépés volt, hogy a korábbi „belső” NHS vállalkozási formák 
közé „külső” (sok esetben ez más országokban tevékenykedő 
multinacionális céget jelentett), magántulajdonú üzleti megol-
dásokat is beengedtek igazi versenyhelyzet teremtése céljából. 
Ennek első lépéseként hozták létre az ISTC-ket (Independent 
Sector Treatment Centre, szektorfüggetlen terápiás központ) 
(ESKI, 2008). Ezeket az ISTC-ket általában valamely NHS kórház 
közelében hozták létre (többségüket újonnan építették). Kis-
számú műtéttípusból (csípőprotézis-beültetés, epehólyag-el-
távolítás, katarakta-műtét, mandula-eltávolítás stb.) igen nagy 
mennyiségben végeznek műtéteket, és bizonyos diagnosztikus 

beavatkozásokat (például: MRI, kolonoszkópia, hasi ultrahang) 
ezekben a központokban. Tulajdonképpen három fő ered-
ményt vártak kimondva-kimondatlanul az ISTC-k egészségügyi 
rendszerbe történő beengedésével:
1. Valós versenyhelyzet teremtése az egészségügyi piacon.
2. A kiemelkedően kedvező körülmények között végzett 

betegellátás erős reklámja tud lenni az új egészségpiacnak.
3. Az évtizedek óta görgetett és egyre növekvő várólisták 

lerövidítése.

Az ISTC-k kialakításának első fázisában a központi kormány-
zat azon az áron szerződött az ISTC-kel (vagy kevéssel az alatt), 
mint amivel az NHS kórházakat fi nanszírozta. A szerződés tar-
talmazta továbbá a hasznot is, és a kezeléseket előre kifi zet-
ték az ISTC-knek, függetlenül a klinikai eredménytől. A szer-
ződésben rögzített teljesítményhez képest az összes ISTC-t 
tekintve 85% volt a valós teljesítmény. Ahogyan a betegek 
tapasztalata egyre kedvezőbb volt az új típusú betegellátók-
kal kapcsolatosan, a GP-k (general practitioner: „háziorvos”) is 
egyre magasabb arányban irányították betegeiket ezekhez. 
Az eredeti terv szerint nyolc ISTC-t indítottak volna el 2005-ig 
egész Angliában, de valójában 2005 augusztusáig már 25-öt 
nyitottak meg, akkora volt a betegek igénye. Az ISTC-k kialakí-
tásának második hullámát 2009-re fejezték be. Az ISTC-k szer-
ződése öt évre szól. Ezt követően a helyi PCT dönti el, hogyan 
tud a későbbiekben a legjobban együttműködni az ISTC-
vel. 2005-ig több mint hétmilliárd fontot vettek ki az ISTC-k 
az NHS költségvetéséből az első fázisban. 2005-ben további 
hárommilliárd fontot biztosítottak az ISTC-k számára abból a 
célból, hogy az ellátások spektrumát tovább bővíthessék. Az 
ISTC-k szerepvállalását az angol egészségügyi piacon több ok 
miatt is kritizálják:
– Csak az „egyszerűbb” eseteket vállalják fel, így viszont az 

NHS kórházaknak a „bonyolult” esetek maradnak meg. 
Ezért aztán az NHS kórházak ráfi zetéssel tudják ugyanazt a 
betegségcsoportot ellátni.

– Egyes számítások szerint 927 millió fontot fi zettek úgy ki az 
ISTC-k kialakításának első fázisában az ellátóknak az összes 
1,5 milliárd fontból, hogy valójában nem végezték el a 
beavatkozást (Pollock et al., 2009).

– A szektorsemleges ellátó központok ingyenesen látják el a 
betegeket, de az általuk nyújtott ellátásért 40%-kal többet 
fi zet nekik az NHS, mint a saját kórházainak.

– Az ISTC-k piacra engedése óta nagyon jelentősen 
növekedett az angliai egészségügyi ellátó szervezet 
összköltsége. 2003-ban már a GDP 9,2%-át költötték az 
NHS-re, ez az egy évvel ezelőtti értéknél 1,5%-kal több volt.

Ennek ellenére (vagy éppen ezeknek a tényezőknek a hatá-
sára) a betegek elégedettsége magasabb az ISTC-ben végzett 
munkával (Owen, 2009). Továbbá bizonyos szakmai mutatók is 
kedvezőbb értéket mutatnak az ISTC-knél, mint például a már-
már hihetetlenül alacsony MRSA-fertőzéssel járó esetek aránya.

Az ISTC-k működési módszerének angliai tanulságai és 
Magyarországon is felhasználható elemei

Ágazati szintű elemek
1. A Magyarországnál jóval erősebb gazdasággal bíró Anglia 

nem engedheti meg magának, hogy ne hosszú távú tervek 
alapján reformálja meg az egészségügyét.
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2. A kormányzati ciklusokon átívelő reformfolyamatot az 
egymást követő, eltérő szellemiségű politikai pártok is 
folytatják.

3. Az egészségügyi reformfolyamatba ellenőrző 
mechanizmusokat építenek, és hajlandóak a reform 
leállítása nélkül, markáns változtatásokat eszközölni abban.

4. Megvédi az angol állam szabályzórendszereken 
keresztül az ország és az állampolgárok egészségügyi 
érdekeit.

Vállalati szintű elemek
Az ISTC-k, angol viszonylatban kisméretű magánvállalatok, 
melyek profi torientáltak, és egy olyan szegmensbe léphettek 
be, ahol addig csak állami szervezetek működhettek. Ebben 
a folyamatban feltűnő érdekesség, hogy a vállalati szintű ele-
meket tovább lehet bontani tevékenységtől nem függő és te-
vékenységtől függő elemekre.

Tevékenységtől nem függő elemek

Feladatkitűzés
Ezeknek a vállalatoknak csak úgy van esélye hasznot termelni, 
ha meg tudják oldani azt, hogy ugyanannyi bevétel mellett, 
mint amennyit egy NHS kórház kap az adott betegellátásért, 
olcsóbban el tudja látni a feladatot. Ezért nyilvánvalóan szűk 
szakmai szeletet szabad csak felvállalniuk, amiben viszont 
nagy mennyiségben kell munkát végezniük.

Ideális szervezet kialakítása
A feladathoz szabták az ISTC-k méretét, majd ehhez állapí-
tották meg a szükséges alkalmazotti számot és képzettséget. 
Végül az így kialakuló vállalat irányítási rendszerét optimali-
zálták a feladathoz (Baráth, 2007).

Vállalati menedzsment
Csak professzionális menedzsmenttel tud versenyhelyzetben 
a vállalat optimálisan teljesíteni.

Informatikai háttér
Kórházat működtető vállalat csak igen fejlett, teljes körű válla-
lati szoftver alkalmazásával tud költséghatékonyan dolgozni 
és gyorsan alkalmazkodni a piac változásaihoz.

Munkafolyamattal összefüggő elemek

Munkafolyamatok, betegutak szétválasztása
Az ISTC-kben fi zikailag is és szervezetileg is teljesen szétvá-
lasztották az akut és elektív betegellátási tevékenységeket, 
továbbá a járó- és fekvőbeteg-ellátást. Ezenfelül a diagnosz-
tikai ténykedés egy újabb, teljesen önálló szervezeti és műkö-
dési egységet képez.

Egynapos sebészeti ellátás preferálása
Alapvetően egynapos ellátás végzésére és rövid ápolási idejű 
betegellátásra törekszenek az ISTC-k. Ez a tevékenységük túl-
nyomó részében (≈95-96%) meg is valósul. Ugyanakkor rend-
kívüli hangsúlyt fektetnek a beteg biztonságának kérdésköré-
re is, mivel ezeknek a vállalatoknak sokkal nagyobb veszélyt 
jelentene egy súlyos szövődmény kialakulásának nem kellő 
időben történő felismerése, mint a hosszabb ápolásból adó-
dó költségnövekedés.

Gyógyító-ápoló munka feladatainak delegálása
Olyan komplex már egy kis kórház szintjén is a gyógyító 
munka, hogy egy ember nem tudja ellátni minden részletét 
hatékonyan. Ezért az ISTC-knél törekednek arra, hogy a gyó-
gyító-ápoló munkafolyamat minden elemét a megfelelő kép-
zettségű beosztottnak delegálják.

Betegbiztonság
Minden ápolási-gyógyítási protokollt szakmai evidenciákra 
alapozva állítottak össze, és minden beteget a betegségére 
vonatkozó protokoll szerint gyógykezelnek.

Betegelégedettség vizsgálata
Az ISTC-kben rutinszerűen, prospektív módon, minden je-
lentős ápolási esemény kapcsán vizsgálják a betegelége-
dettséget, ami a betegellátás eredményességének szubjektív 
mutatója. Az eredményt összegzik, elemzik, és havonta be-
számolnak róla a kórházak legmagasabb szintű szakmai meg-
beszélésein.

Indikátorok vizsgálata
Az UKSH kórházaiban prospektív vizsgálnak szakmafüggetlen 
indikátorokat, melyek a betegellátás objektív mutatói. Ezek 
eredményét havonta összesítik, és beszámolnak erről is a kór-
ház legmagasabb szintű szakmai megbeszélésein.

Clinical governance
Az egészségügyben alkalmazott clinical governance megfelel 
a vállalati szférában alkalmazott corporate governance fogal-
mának. Az egészségügyben három fő elv alkotja:
1. Magas standardok a gyógyításban
2. Áttekinthető felelősség az egyes munkafolyamatokban
3. Folyamatos dinamikus fejlesztése a betegellátó munkának

Összefoglalás

Napjainkra a magyar egészségügyi ellátás rendkívüli módon 
leromlott, kritikus állapotban van (Élő, 2007; Vas et al., 2009). 
Minden olyan megoldásra múlhatatlan szüksége van a magyar 
egészségügynek, mely költséghatékonyabbá tudja tenni a mű-
ködését. Az angliai egészségügyi reformfolyamat érdekes és 
költséghatékonyság szempontjából nagyon markáns esemé-
nye volt az ISTC-k megjelenése az állami egészségügyi ellátás-
ban. Ezeknek a magánvállalatoknak működése a versenyszfé-
ra vállalatainak a működésével szinte teljesen megegyező, és 
mint olyan, igen költséghatékony. Számtalan olyan megoldást, 
technikát alkalmaznak az általuk végzett kórházi betegellátási 
folyamat során, melyeket magyar viszonylatban is alkalmazni 
lehetne. Amennyiben olyan megoldási mintákat tudunk Ma-
gyarországon alkalmazni, melyet nálunk fejlettebb országok 
egészségügyében már sikerrel alkalmaztak, túl azon, hogy a 
problémát is kezelhetjük vele, az adott minta bevezetésének 
költségét és idejét is meg lehetne takarítani (Gaál, 2009; Har-
mat et al., 2009). Ilyen értelemben az angliai ISTC-k tevékeny-
sége kimondottan jól alkalmazható mintát jelenthet a magyar 
egészségügyben is.
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„A sebész rezidens olyan, mint a gomba: sötétben tartják, 
faecesszel etetik, és elvárják, nőjön” (Moshe Schein, kortárs 
amerikai sebész)

S óvárogva bevezetünk olyan új fogalmakat, melye-
ket szeretnénk urizálva előttünk járó országokról 
lemásolni, és azt hisszük, ha új nevet adunk, akkor 

már meg is valósult a rendszer, az a funkció, amelyet az a min-
taként szolgáló helyen betölt. Jó példa erre az ún. rezidens-
képzés bevezetése. Elhitetjük magunkkal, hogy mi valóban 
megvalósítottuk a ma sokak által ideálisnak tartott USA-beli 
szakorvosképzést csupán azzal, hogy a gyereknek másik ne-
vet adtunk. BODOSI MIHÁLY vezetésével kidolgozták az új rend-
szerű szakképzést (3), melyben ilyen fellengzős kifejezések ta-
lálhatók: „eurokonform”, „rezidensi rendszerű képzés”, „európai 
elvárások” stb. Valójában azonban a vázolt képzési program 
csak álom maradt.

Sebész lévén, a továbbiakban megbocsátja nekem az 
olvasó, ha főként szakmám szemüvegén át szemlélve tag-
lalom a kérdést, bár ezek nagy része minden diszciplínára 
vonatkozik.

Mit takar az eredeti fogalom?

Az Egyesült Államokban a szakorvosi képzés (residency) kere-
tein belül a fi atal orvos „resident”-ként a kórház területén la-
kik, erre utal a szó latin gyökere is: az orvos bármikor rendel-
kezésre áll, hiszen ott „rezideál”. A programba való jelentkezés 
központi intézményen keresztül történik (NRMP: National 
Residency Matching Program), és a jelölteket évek szerinti 
csoportokba osztják (PGY: postgraduate years): mindegyik 
csoportnak pontosan meghatározott programja van.

• Az első évesek (interns) feladata a betegek anamnézisének 
felvétele, vizsgálata, ők rendelik el a diagnosztikus intézkedé-
seket, és bár idősebbek közvetlen felügyelete alatt, de mesz-
szemenően önállóan dolgoznak. Adminisztratív ténykedésük 
többnyire a leletek értékelésére és az epikrízisek megírására 
összpontosul. Ellentétben az európai gyakorlattal, az idő nagy 
része a tényleges kiképzést szolgálja, és nem az egyéb sze-
mélyzet által elvégezhető rutinmunkát jelenti, és végképp 
nem a hiányzó munkaerő pótlását. A nem orvosi munkát ki-

segítő személyzet végzi: vérvétel, perifériás vénás kanülök 
behelyezése, leletek átvezetése, diagnózis szerinti elszámolás 
kódolása stb.

Sebészként egyszerű műtéteket hajtanak végre, ezekre az 
idősebb rezidensek tanítják meg őket, így pl. a hasmegnyitás 
alapismereteire. Ők viszont a medikusoknak adják tovább a 
varrattechnika ismereteit. Így indul be a lépcsőzetes oktatá-
si rendszer első eleme: minden évvel emelkedik a feladatok 
(műtétek) nagyságrendje és vele együtt a felelősség.

• A második évtől immáron rezidensként egyre nagyobb be-
avatkozásokat bíznak a jelöltre, melyeket alapvetően tapasz-
talt szakorvosok, vagy maga az osztályvezető asszisztál. Még 
a privát betegek műtétei is a leírt szempontok szerint történ-
nek. Mindezen túl számtalan szakmai lehetőséget vehetnek 
igénybe: reggelente osztályos megbeszélések, hetente ven-
dégelőadások és klinikopatológiai konferenciák látogatása, 
tudományos rendezvényeken való részvétel stb. A kiképzés 
szerves része a rotáció a különböző osztályokon.

A nagy szakmákban (belgyógyászat, sebészet) a fi atalok 
hetente fél napot töltenek el az ambuláns beteggondozási 
programban (continuity care clinic). A rezidens ezen a rende-
lésen úgy találkozik betegeivel, mintha saját praxisában lenne 
– mindez természetesen főorvosi felügyelet mellett. Ily mó-
don tanulja meg a szakorvosjelölt a hosszú távú betegköveté-
si módszereket, az egész embert fi gyelembe vevő ellátást az 
első jelentkezéstől a gyógyulásig, hiszen egész kiképzése fo-
lyamán egy személyben ő tartja a kapcsolatot a betegekkel.

• A szakképzés utolsó éveiben levő fi atal neve: chief vagy 
senior supervising resident. Ebben a funkcióban már csaknem 
önállóan gyógyít a szakorvosjelölt. A kiképzés zavartalansága 
érdekében egyébként az USA-ban a rezidens az egész időtar-
tamra szóló munkaszerződést kap.

Az Egyesült Államokban a rezidensek munkaideje többnyire 
reggel 6-kor kezdődik, és csak késő este végződik, de gyakori  
az éjszakai szolgálat is (négy-öt naponként), melyért nem jár 
külön díjazás. A heti munkaidőt a korábbi 100–136 óráról hi-
vatalosan 80 órára korlátozták, egyes helyeken szombaton és 
vasárnap 8 és 12 óra között is be kell menni az osztályra. Ha a 
rezidens panasszal él a túlmunka miatt, akkor kedvezőtlenebb 
megítélés alá esik, ami kockáztatja karrierjét. Aki valóban elő-
re akar haladni, az nem nézhet az órára és az engedélyezett-

Az úgynevezett rezidensekről
A rezidensek többsége úgy érzi, hogy nincsenek sem szakmailag, sem anyagilag megbecsülve. Elhitetjük 
magunkkal, hogy mi valóban megvalósítottuk a ma sokak által ideálisnak tartott USA-beli szakorvosképzést 
csupán azzal, hogy a gyereknek másik nevet adtunk. Mindezen túl a csupán vegetálásra elegendő fi zetésük 
nem ad számukra sem közeli, sem hosszabb távú életpályamodellt. Lehet hát csodálkozni, ha elkívánkoznak?

  Eq. dr. med. Christian Cs. Gaal
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nél jóval többet dolgozik. Ez csak úgy lehetséges, hogy a fi atal 
orvos a kórházban vagy annak közelében lakik, és így mindig 
elérhető. Köztudott, és mindegyikünk maga tapasztalta meg, 
hogy ebben a korban az ember teherbíró képessége jóval na-
gyobb, mint később. A szakorvosjelölt csak jelenlétével tanul-
hat, ennek eredménye (is) meglátszik az USA-beli rezidensek 
magas kiképzési szintjén.

Minden évben feleletválogatós (multiple choice) kérdések-
kel vizsgálják a rezidensek tanulmányi szintjét. A kiértékelés 
eredményét megkapja mind az orvos, mind a munkaadó. 
Ebből kitűnik, hol van még hiányosság, mit kell pótolni. A 
kiképzési idő letelte után központilag összeállított, az egész 
országban egységes kérdésválaszos írásbeli vizsga zárja le a 
folyamatot.

A szakképzés lezárása után két út áll a fi atalok előtt: saját 
praxist nyitni, önállósulni, vagy a kórházban maradni, mint 
főorvos (attending). Utóbbi esetben további lehetőség vala-
milyen szubspecialitásra való törekvés. Nevük ebben a kikép-
zésben fellow, a kiképzés ideje 2-3 év.

Külön kiemelném, hogy a szakorvosképzésben nagy súlyt 
kell helyezni a bioetikai kérdésekre, hiszen ezeket elsősorban 
a gyakorlatban lehet elsajátítani. Éppen ezért a Kanadai Kirá-
lyi Orvosi és Sebészi Kollégium (RCPSC) és az Amerikai Sebész 
Kollégium (ACS) a rezidensek bioetikai képzésére 10 pontos 
témakört határozott meg (8): igazmondás, konszenzus, gon-
dolatátadás, döntési lehetőségek, adatok bizalmas kezelése, 
érdekkonfl iktusok, sebészi kompetencia, a halál problemati-
kája, anyagi javak elosztása, kutatói etika.

Összegezve az USA-beli valódi rezidensképzést elmondha-
tó, hogy valóban rendkívül fáradságos, de annál eredménye-
sebb kiképzést kapnak a leendő szakorvosok. Az ilyen áron 
megszerzett szakképzés azonban óriási lehetőségeket nyit 
meg a fi atal előtt mind anyagiakban, mind pedig kórházi kar-
rierben. Vagyis a hozott áldozat busásan megtérül.

Néhány egyéb külföldi szakorvosképzés

Az Egyesült Királyságban az évtizedekkel előtte általam is 
átélt, megtapasztalt rendszer ma némileg változóban van, 
az alapok azonban ugyanazok. Angliában a rezidens kifeje-
zést nem használják, holott annak lényege sokkal közelebb 
áll az amerikai rendszerhez, mint Magyarországon. Náluk az 
első évben house offi  cer (HO), a második évtől senior house 
offi  cer (SHO) a leendő szakorvos megjelölése. Az új rendszer 
szerint összevonták a két fogalmat: foundation doctor (FY1, 
FY2). A harmadik, illetve negyedik évtől registrarként (ez azo-
nos a tulajdonképpeni „resident”-el), vagy újabban speciality 
registrarként tartják nyilván a jelölteket. A kétéves sebészi 
alapismeretek elsajátítása után (BST: basic surgical training) 
szoros szakmai gyakorlat következik (HST: higher surgical 
training). A két fokozatnak megfelelően két vizsgát kell leten-
ni: MRCS (Membership of the Royal College of Surgeon) és a 
végén a szakvizsga (FRCS: Fellowship of the Royal College of 
Surgeons). A heti munkaidőt ugyan 48 órára korlátozták, ezt 
azonban nem tartják be. Egyéves ösztöndíjas tapasztalatom 
szerint csaknem minden kórház mellett van egy nővér-, illetve 
orvosszállás, ahol kedvezményesen, az intézmény területén 
lakik az orvos. Ez biztosítja a mindenkori elérhetőséget. Ha az 
előírt rotáció megkívánja, a vázolt előnyök alapján a kórház-
váltás nem okoz nagy gondot még családos embernél sem.

Németországban, a szakorvosképzésben (Weiterbildung) 

résztvevő jelölteket egyszerűen asszisztens orvosként 
(Assistentarzt) sorolják be, ők sem vették át a rezidens szó 
használatát. Az egyesült államokbeli kollégákkal ellentétben 
a jelöltek időleges, általában két évre szóló szerződést kapnak, 
melyet meg kell hosszabbítani. A képzési rend közel sem olyan 
részletesen és optimálisan szabályozott, mint az USA-ban, illet-
ve alkalmazkodik a European Board of Surgery (EBS) felállította 
követelményekhez (2+1+3 éves modell). A szakképzést néhány 
éve alakították át, mivel a szakorvosjelöltek elégedetlenek vol-
tak vele (6). A közti (európai) vizsga fakultatív, az csak a hat év 
lezárása után kötelező. A jelöltekre meglehetősen sok admi-
nisztratív munka hárul, a kórismézési kulcsok szerinti besorolás 
is az ö feladatuk. Bár sokat lazult a német hagyományok szerinti 
merev hierarchia, még mindig meglehetősen kiszolgáltatott a 
fi atalok helyzete. Idézve egy olvasói levélből (2): „Az osztályos 
orvos a beteg képviselője, raportör és az osztályvezető lakája. 
A főorvos meghosszabbított karja, a nővérek barátja és ellen-
sége” – és így tovább. Fontos eleme a kiképzésnek a rotáció, 
fi zetésük hivatalos tabella szerint történik, amely kétségtelenül 
igen kedvező. Az ügyeletet az igénybevétel nehézsége szerinti 
fokozatokban díjazzák. A fi atalok nem egyszer ellentmondásos 
helyzete miatt nagy az elvándorlás, helyükre jönnek sokan ép-
pen Magyarországról.

Ausztriában a végzett fi atal három évig ún. váltóorvosként 
(Turnusarzt) dolgozik rotációban különböző osztályokon. Csak 
ezután kezdheti meg az általa kiszemelt szakterületet, ahol 5-6 
évig dolgozik asszisztens orvosként, majd írásbeli és szóbeli vizs-
ga letételét követően válik szakorvossá. A turnusban végzett 
idő alkalmanként egy évvel rövidíthető, illetve a három évből 
esetleg egy-két évet a kiképzésbe beszámíthatnak.

Nem tudom, feltűnt-e az olvasónak, hogy amint nyugat-
ról keletre haladunk, úgy csökken a kiképzés szervezettsége, 
szigora, színvonala és a követelmény (lásd később a műtéti 
számokat!). De ugyanilyen mértékben változik a szakmai élet-
kilátás is.

És itthon?

Milyen ellentétes ezzel szemben a hazai helyzet! A Magyar 
Rezidens Szövetség egyik korábbi közlése szerint (4) szervezet-
lenség, folyosón ácsorgás, egyetemi előadások anyagainak 
ismétlése szerepel a programjukon. Gyakran be nem töltött 
állásokra helyezik őket, rengeteg adminisztratív munkát vé-
geznek, vagy éppen kampótartóként szolgálnak. Vagyis a 
magyar „rezidensképzés” csak elnevezésében jelent oktatást, 
a valóságban csaknem a szigorló év meghosszabbítása, és 
sokan megtűrt személyeknek érzik magukat, önálló gyógyító 
munkát alig bíznak rájuk.

A szakképzés csak akkreditált képzőhelyeken történhet, 
de annak kritériumai, az ellenőrzési rendszer, a kijelölt ok-
tatók feltételrendszere stb. nincs részleteiben lefektetve. 
Egy összeállítás szerint (4) a hazai oktatókórházak egy része 
nem felel meg a követelményeknek, mivel az intézmények 
minősítése önbevalláson alapul és sok oktató (tutor) kiléte 
és feladata sem ismert. Ezek után nem meglepő, hogy a leg-
több helyen mellékesnek tekintik a szakorvosjelöltekkel való 
foglalkozást, így pl. oktatják ugyan őket, de nem adnak nekik 
kellő számú műtétet, pedig ezek azok a tényezők, amelyek a 
fi atalokat a szakmához vonzzák, és ott megtartják. Az elöljá-
rótól tehát joggal lenne elvárható a mai időknek megfelelő 
vezetői kultúra.
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Németországban a kórházak felszerelése és a főorvosok 
képzettsége alapján 2-től 6 évig terjedően kapnak szakkép-
zési megbízást. Ha az osztály vagy a vezető főorvos a felté-
teleket nem tudja biztosítani, elveszik a kiképzés jogát, vagy 
legalábbis csökkentik az elismert évek számát. Ez a körülmény 
a kórház számára anyagi veszteséggel, a főorvos számára pe-
dig jelentős tekintélycsökkenéssel jár.

A Magyar Sebész Társaság által is elfogadott európai kikép-
zési rend megköveteli a különféle szakágazatokban való rész-
vételt és a rotációt (5). A műtéti katalógus olyan széles, hogy 
csak a legnagyobb intézményekben lehet azokat maradékta-
lanul teljesíteni. Ahol azonban nincs pl. mellkassebészet, szív- 
vagy gyereksebészet, plasztikai sebészet, ott ugyan hogyan 
teljesítik az előírásokat? Minthogy nincsenek kedvező lakha-
tási feltételek a kórházban vagy annak közelében, a fi atalok 
mozgékonysága igen korlátozott, nem is beszélve az anyagi 
háttér hiányáról. Vajon megvan-e a magyar „rezidensnek” a 
lehetősége így a kitűzött célokat teljesíteni? Ismerve helyze-
tüket talán helyesebb lenne őket gyakornokoknak, vagy mint 
régen, asszisztens orvosoknak nevezni. Ez a fogalom ugyanis 
inkább jelöli igazi ténykedésük lényegét. Látok ugyan válto-
zásra utaló jeleket is, hiszen a kamarai lapban (11) a rezidens-
képzés kapcsán az áll, hogy „ahogyan újabban nevezik: szak-
orvosjelölti képzés”. A korábbi fogalom visszatérése reálisan 
adja vissza a valós helyzetet.

A leírt keserű helyzetet ismerte fel Buzogány István uroló-
gus kolléga (10), aki méltán mondta azt, hogy a mostani fi ata-
lok nem szeretik, ha „csicskásként” bánnak velük. Megjegyzi 
azt is, hogy ott igényelnek rezidenst, ahol nincs, aki felvegye a 
beteg anamnézisét, vagy a műtőben „a kampón lógjon”. Lét-
rehoztak egy alapítványt, hogy támogassák a fi atalokat. Eh-
hez várják a gyógyszer- és műszergyártók támogatóit, ugyan-
is úgy látják, hosszú távon értelmesebb ez a befektetés, mint 
valakit elutaztatni Kuala Lumpurba. A leírt lehetőség csak egy 
a sok közül, amit ki lehetne használni.

Műtéti vonatkozások

Az előbb idézett kolléga (10) sok rutinműtétét átengedi a fi a-
talabbaknak, hiszen azoknak kell tanulni. Megjegyzi azonban: 
„Egyetlen gond van ezzel: e műtétek háromszoros fi gyelmet 
követelnek az oktató személytől”. És valóban. A sebészképzés 
időigényes, a műtétek tovább tartanak, ha fi atal kollégának 
kell asszisztálni ahelyett, hogy a tapasztalt szakorvos, főorvos 
végezné a beavatkozásokat. Egy USA-beli adat szerint (1) a 
sérv műtéte 8 perccel, a laparoszkópiás cholecystectomiáé 23 
perccel, a vastagbél-reszekció pedig 60 perccel kitolódik, ha 
rezidensnek kell asszisztálni. A bostoni Massachusetts General 
Hospitalben vendégeskedő német kollegina ezt írta beszámo-
lójában: „Csaknem minden máj- és pankreász-beavatkozást 
a kiképzésük 4-5. évében levő rezidensek végzik, így pl. a 
májreszekciót, a Whipple-műtétet. Ezekben a komplex be-
avatkozásokban az idősebb kolléga asszisztál: a műtéteket 
ketten végzik, egy önfeltáró segítségével.” Tanulságos leírás 
még német viszonyok között is, ugyanis elképzelhetetlen, 
hogy egy ötórás műtétet végig az asszisztens orvos operál és 
hogy előtte („time out”) az idősebb kolléga vele, az anesztezi-
ológussal és a műtősnővérrel még megbeszéli az indikációt, a 
laboratóriumi értékeket, a röntgendokumentációt.

Az egyik legérzékenyebb, de kulcsfontosságú kérdés a kö-
telező műtéti szám. A manuális szakmák elsajátításának alap-

ját a gyakorlat képezi. Egy angol mondás szerint: „You cannot 
learn to play the piano by going to concerts” (nem tanulhatsz 
meg zongorázni, ha csak hangversenyekre jársz). A sebészetet 
nem lehet egyedül könyvekből megtanulni, nem elég jelen 
lenni, hanem operálni is kell, illetve nekünk, idősebbeknek 
rendszeresen asszisztálnunk kell. A 1. táblázatban összefoglal-
tam a néhány országban megkövetelt minimális műtéti szá-
mot (13). Az Európai Tanács sebészeti szekciója 750 műtétet 
tart szükségesnek a szakvizsga letételéhez.

A számadatok önmagukért beszélnek. Jól látható, hogy a 
hazai kötelező műtéti szám (250!) a legalacsonyabb. Ebben 
az összeállításban szerepel 150 nem minősített műtét is, ezek 
azonban feltehetően minimális beavatkozások, mert csak a 
nagyok kerültek megnevezésre. Semmiképpen sem szeren-
csés azonban ezt a nem kevés beavatkozást szabályozatla-
nul hagyni, mert az aránytalanság is torzításhoz vezet: hiába 
operál a leendő sebész pl. az előírt 20 appendectomia helyett 
akár 50-et, ha nem végzett egyetlen amputációt vagy komoly 
szeptikus műtétet sem! Ha ehhez hozzávesszük, hogy még ez 
a műtéti szám sem mindig valós, azaz csak papíron szerepel, 
akkor a helyzet még szomorúbb. És hogy ez miért van így? 
Ennek az oka egyszerűen a paraszolvencia rendszere. Hiszen 
tarthatatlan, hogy elöljárók, idősebb szakorvosok „operálják 
le” a gyakorlatot igénylő fi atalok elől a műtéteket csak azért, 
mert őt „megkérték”. (Erről érdemes lenne külön bővebben 
szólni!) Minthogy Németországban nincs hálapénz, a jelöltek 
többnyire gond nélkül teljesíthetik a kötelező műtéti spektru-
mot, egyedüli hátráltató csak az a körülmény, ha az elöljárók 
kényelemből nem adják át az operációt.

Felelősség kérdése

Minden betegnek joga van a szakorvosi szintű ellátásra. Ez 
nem azt a formális helyzetet jelenti, hogy papír szerinti szak-
orvosról van szó, hanem hogy a felügyelet és így a felelősség 
is biztosított. Az USA-ban a rezidens helyett az öt gondozó 
főorvos (attending) áll jót, de Németországban is a jelenlévő 
vagy behívható szakorvos felel az asszisztensért. A szakorvosi 
standard ugyanis minőséget jelez, amely tapasztalatot, tu-
dást, okirattal hitelesített tanúsítványt feltételez. Ezt el lehet 
érni akár a vizsga elnyerése előtt is, ha az elméleti szint és a 
beavatkozás megfelel azoknak a követelményeknek, amelye-
ket egy szakorvostól elvárnánk. Ennek eldöntése a jelöltért 
felelős feljebbvaló feladata, hiszen adott esetben őt idézik a 
bíró elé. Ezért választóvonal a szakorvosi vizsga, amely már 
kötelességeket is ró az orvosra!

Nemrég kedélyeket borzolt egy kezdő kolléga önálló akut 
jellegű idegsebészeti ügyelete regionális szinten. Mind-
ez úgy történt, hogy nem volt jelen szakorvos, ami valóban 
megengedhetetlen . A kezdő, fi atal orvos nem kötelezhető 
olyan feladatokra, amelyekhez még nem nőtt fel. Az sem ment-
ség, hogy „mindig így csináltuk”, „joghézag van”, „kevés a pénz” 
és így tovább. Erre vannak megoldások itthon és külföldön 
is, de ezt a kérdést taglalni most nem feladatom. Konzervatív 
szakmákban is, de különösen műtétes diszciplínáknál akár 
5–10 percen múlhat a beteg sorsa. A sajtóban megjelent eset 
kapcsán is látható, mennyire szabályozatlanok a szakorvosjelöl-

1. táblázat.  Minimális műtéti követelmény néhány országban

 H A D NL B EU USA

 250 400 460 750 750 750 1000

egsz1102.indd   Sec2:43egsz1102.indd   Sec2:43 2011.04.10.   20:10:182011.04.10.   20:10:18



Szakcikk

44  |  EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZEMLE 2011/2. 

tek („rezidensek”) munkájának feltételrendszere. Eggyel több 
ok, hogy az egész kérdéskört újratárgyalják illetékesek.

Fizetések, hálapénz

Önigazoló hazai nézet, hogy a hálapénz a világon mindenütt 
elterjedt, így a magyarországi helyzet nem egyedi. Ez nem más, 
mint önáltatás, nagyfokú tájékozatlanság, sőt a közvélemény 
tudatos megtévesztése. Én kórházi orvosként Angliában egy-
szer se részesültem ilyen „hálában”, Németországban 12 év alatt 
egy ízben egy csokor virágot kaptam feleségem részére és egy 
alkalommal bonbont. Ez valóban a hála jele volt, de ez nem 
paraszolvencia. Azon nyomban kirúgtak volna a kórházból, ha 
kiderül, hogy pénzt fogadok el! Saját egynapos sebészeti intéz-
ményemben se került szóba a kérdés, hiszen a betegek tudták: 
azért fi zetik a betegpénztári díjat, hogy azért tisztességes ellá-
tást kapjanak, tehát eszükbe sem jutott ilyesmi.

Magyarországon a fi atal orvosok a hálapénzes technikákat 
munkahelyükön sajátítják el, de már egyetemi hallgató koruk-
ban is találkoznak a jelenséggel, ami bizony nem szolgál etikai 
épülésükre. Sőt! Legtöbbjük azt hiszi, ez a normális, bevett eljá-
rás! Mivel ebben nőttek fel, számukra csaknem magától értető-
dőnek tűnik a természet- és erkölcsellenes gyakorlat, hiszen a 
hallgatók kétharmada nem talált kivetnivalót mindebben (7).

Alig hihető, de a bankok ablakainál álló legalacsonyabb 
rangú alkalmazottak is többet keresnek, mint egy kezdő or-
vos. Személyes utánjárásomra kiderült, hogy a bankoknál a 
kezdő fi zetés 230 000 Ft körül jár. Megszégyenítő, hogy a fi -
atal orvos kis keresettel, pszichésen is megterhelő munkával, 
nagy felelősséggel, éjszakai ügyelettel egy bizonytalan jövő-
ért tengődik. Erre mondta KODÁLY ZOLTÁN: „A Magyar Köztársa-
ság éhezteti művészeit, tudósait”. Mióta megnyíltak a határok 
és uniós tagok lettünk, még inkább érezhető a tarthatatlan 
helyzet. Kitekintve a nyugati országokra, egyértelművé válik 
és a végzősök köreiben köztudott, mennyire megbecsülik ott 
az orvosokat, és az is, hogy tárt karokkal várják őket.

Ulmban (D) beszélgettem kötelező kórházi gyakorlatukat 
ott végző fi atalokkal, akik elmondták, hogy már akkor sem 
hagynák el az országot, ha csak háromszorosát kapnák a je-
lenlegi jövedelmüknek. Ők nem várnak el német szintű fi ze-
tést. Egy felmérés tanúsága szerint a hallgatók 72%-a úgy véli, 
a keresetüknek meg kellene haladnia a havi 300 000 Ft-ot (7). 
Ahhoz azonban, hogy családjukat elláthassák, jelenleg két-
három mellékállást kell elvállalniuk, holott többnyire a feleség 
is dolgozik, de csak így tudnak megélni.

Nem kétséges, ezt az orvosra nézve is megalázó eljárást 
előbb-utóbb meg kell szüntetni. Ha nem ezt tesszük, nincs esély 
az egészségügy rendbetételére, visszatérés a régi értékrendhez. 
Ennek feltétele, valamint első és legfontosabb lépése az asszisz-
tens orvosok fi zetésének jelentős emelése. A rezidensszövetség ja-
vasolta, hogy duplázzák meg a kezdők fi zetését, akik viszonzásul 
zöld jelvényt hordanának annak jeléül, hogy ők nem fogadnak el 
hálapénzt. A kamara ezt kifogásolja, ők a többieknek is hasonló 
arányú emelést kívánnak. Minthogy erre ma még nincs lehető-
ség, két út áll előttünk: minden marad a régiben, vagy elfogadjuk 
a részmegoldást. Ez utóbbi is jobb és több mint, ha nem tennénk 
semmit. Sajnos tudomásul kell venni, hogy az ország teherbíró 
képessége a teljes megoldást jelenleg nem teszi lehetővé. Java-
solnám azonban, hogy azok a szakorvosok, akik ugyancsak le-
mondanak a paraszolvenciáról, szintén kapjanak emelt fi zetést. 
Nekik azonban ez feltehetően kevesebbet jelentene, mint a je-

lenlegi rendszer átmeneti megtartása, ezért ők arról – ellenszol-
gáltatás nélkül – lemondanának. Az eljárás feltétele az ellenőrzési 
és büntetési rendszer kidolgozása. Ebbe beletartozna az, hogy az 
emelt fi zetéssel járó önkéntes lemondás után a hálapénz elfoga-
dásakor az orvost komoly szankció érje.

A tervezet egy ponton vitathatatlan: ha a végzős fi atalok 
elmennek, hosszabb távon nem lesz, aki az embereket gyó-
gyítsa! Nem lehet háborút nyerni törzstisztekkel, ha nincs köz-
katona. Egy még élénken emlékezetünkben elő hasonlattal 
élve: ha a rossz emlékű Horváth Ágnes által egy rendelettel 
megszüntetett intézményeket ismét fel akarnánk építeni, eh-
hez legalább egy évtized kemény munkájára lenne szükség! A 
megszervezett, begyakorlott munkacsapat egy nap alatt fel-
oszlatható, de a szétszéledt szakemberek újraszervezéséhez 
hosszú évek kellenek. Valamit tönkretenni nem nehéz, helyet-
te újat alkotni annál inkább.

Azok a végzős orvosok, akik elhagyják az országot, egyha-
mar nem jönnek vissza. Különösen akkor nem, ha gyerekeik 
egy idegen országban iskoláskorúak lesznek és ők maguk is 
beilleszkedtek. Ha mégis felvetődne a kérdés, az így szólna: 
igen, hazatérni, de mi vár rám otthon?! Aki megszokta a ren-
dezett, szabályozott, kiszámítható viszonyokat, és aki számára 
biztosított a tisztességes megélhetés, az csak akkor tér visz-
sza, ha ezek a feltételek legalább részben teljesülnek. Ezért a 
legsürgősebb elsődleges cél a fi atalok itthon tartása lenne. Az 
összes orvos fi zetésének rendezése egy csapásra jelenleg nem 
megoldható! Az elmúlt nyolc év örökségeként tudomásul kell 
venni, hogy a dolgokat fontossági sorrendbe állítsuk, és eb-
ben az asszisztens orvosok állnak legelöl. Egyébként ebben az 
első lépésben a felsőbb vezetők még mindig vigasztalhatják 
magukat az átmenetileg meglévő paraszolvencia-rendszerrel. 
Attól sem kell félni, hogy otthagyják munkahelyüket, ők túlsá-
gosan beágyazódtak már az egészségügybe. Számukra meg-
szívlelendő lenne a tanács, hogy nem a mindenáron történő 
„haszonszerzés”, hanem a „hasznosnak levés” a fontos.

Akik úgy vélik, a paraszolvencia rendszere nem irtható ki, 
tévednek. Következetes és szigorú lépésekkel fokozatosan 
csökkenthető, illetve elenyésző nagyságrendűvé redukálható 
az évek során. Ahogyan nő a gazdaság teherbíró képessége, 
azzal párhuzamosan lehetne javítani a fi zetéseket, mégpedig 
alulról felfelé haladva. Mert ha a legrászorultabb fi atal orvoso-
kon kezdve fokozatosan emelhetők a fi zetések, akkor törvényi 
szabályozással ezek után joggal elvárható a megvesztegetési 
kísérletnek minősülő (egyesek szerint korrupciós) hálapénz 
visszautasítása. Egyértelmű, hogy a jelenség megszűnésével 
automatikusan emelkedik az etikai színvonal, mindjárt telje-
síthetik a szakorvosjelöltek az előírt műtéti számot, igazságo-
sabb és egyenlőbb lesz a betegellátás.

Összegzés

A rezidensek többsége úgy érzi, hogy nincsenek sem szakma-
ilag, sem anyagilag megbecsülve, a sebészet (vagy más szak-
orvosság megszerzése) túlságosan megterhelő, az elöljárók 
(emberileg és szakmailag) nem szolgálnak példaképül, a ma-
nuális szakmákban nincs módjuk kellő számú műtétet végez-
ni, kevés a szabadidő, és a befektetett energia nincs arányban 
a várható későbbi előnyökkel. Mindezen túl a csupán vege-
tálásra elegendő fi zetésük nem ad számukra sem közeli, sem 
hosszabb távú életpályamodellt. Lehet hát csodálkozni, ha 
elkívánkoznak?
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M ivel a HOPE közleményei általában nem hozzáfér-
hetőek az érdeklődő közönség és orvostársadalom 
részére, közreadunk belőle néhány, megítélésünk 

szerint közérdeklődésre számot tartó cikket, magyar fordítás-
ban. Ezek a közlemények mind a magyar, mind a nemzetközi 
szinten jelentkező egészségügyi problémákra keresnek vá-
laszt, és tudósítanak arról, hogy mi a HOPE álláspontja ezek-
ben a kérdésekben. Reméljük, talán segítséget nyújthatnak a 
magyar problémák megoldásában is.

A krónikus betegségek új megközelítése a 
közegészségügyben és az egészségügyi rendszerben

A címnek megfelelő miniszteriális konferenciát 2010. október 
20-án tartották Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának bel-
ga elnöksége keretében.

Az EU-tagországok egyre nagyobb kihívásokkal találkoznak 
az EU-ban egyre növekvő számban megjelenő krónikus be-
tegségek okozta nehézségek miatt. Ezek közül a betegségek 
közül sok megelőzhető lenne, és olyan közös kockázati ténye-
zőkre vezethető vissza, mint a dohányzás, túlsúly és elhízás, 
magas vérnyomás, alkoholizálás és az ülő életmód. Ezek keze-
léséhez közös erőfeszítésre van szükség a szakemberek széles 
körének részéről, egy olyan rendszeren belül, amely erősíti a 
betegek felhatalmazását is saját életükkel kapcsolatos dönté-
sek meghozatalában.

A konferencián 250 résztvevő volt, a tagállamok, valamint a 
WHO, az Európai Bizottság, az OECD, a betegek és más illeté-
kesek képviseletében. A HOPE elnöke, John Achia tartott elő-
adást „A krónikus beteg: kihívás klinikai és menedzseri szinten” 
címmel, amelyben a HOPE 2010-es csereprogramjának ered-
ményeit adta elő. A konferencia különböző szemszögekből 
vizsgálta a kérdést. A fő hangsúly elsősorban a betegközpontú 
megközelítésre esett, mind a krónikus betegségek megelőzése, 
mind gondozása szempontjából. Központi téma volt a krónikus 
betegek társadalmi helyzete és a beteg saját helyzete.

A belga szociális és közegészségügyi miniszter nyitotta meg 
a konferenciát, a kérdés szociális és gazdasági vonatkozásaival, 

rávilágítva az új technikák használatának, multidiszciplináris 
kooperáció bevezetésének és az integrált ellátásnak fontos-
ságára, valamint egy közös, európai megoldás keresésének 
elindítására.

Az Európai Bizottság Általános Egészségügyi és Fogyasztási 
Igazgatóságának vezetője arra hívta fel a hallgatóság fi gyel-
mét, hogy nőnek az érintett emberek számában és jellegében 
mutatkozó egyenlőtlenségek, mind a 27 EU-tagállam között, 
mind az egyes tagállamokon belül a társadalom különböző 
rétegei között.

Jakab Zsuzsanna, a WHO európai regionális igazgatója a 
krónikus betegségek kezelésének legfontosabb stratégiájá-
val foglalkozott, különösen a megelőzés oldaláról. Úgy érvelt, 
hogy a nem fertőző betegségekkel való foglalkozás lehetősé-
get kínál közös politikai beavatkozásra és a szektorok közötti 
tevékenységekre, olyan közegészségügyi politika kialakításá-
ra, amelyből más szektorok is profi tálhatnak.

A miniszteri konferencia konklúzióit a decemberi egészség-
ügyi miniszteri tanácson fogják közreadni.

Közegészségügy: betegjogok a határon átnyúló 
egészségügyi ellátásban

Az Európai Parlament Környezeti, Közegészségügyi és Élelmi-
szer-biztonsági Bizottsága 2010 októberében másodszori ol-
vasás után elfogadott egy ajánlást a határokon átnyúló egész-
ségügyi ellátásra vonatkozó betegjogokról.

Hála a legtöbb politikai részt vevő előzetes megegyezésé-
nek a legfontosabb kiegészítések kérdésében, nagy többség-
gel szavazták meg a jelentést: 47 igennel, 2 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással. A szavazás után a jelentés szerzője a kö-
vetkezőt mondta: „Az Európai Parlament fő célja volt a bete-
gek jogi bizonytalanságának elkerülése azzal, hogy világosan 
megadják azokat az eseteket, amelyekben a tagállam vissza-
utasíthatja a térítést, vagy azt a jogot, hogy külföldön kapjon 
a beteg egészségügyi kezelést”.

A tanáccsal való egyet nem értés legfontosabb területei 
voltak az előzetes fi zetés kérdése, az előzetes meghatalmazás 

Szemelvények a HOPE Hírlevél 
2010. októberi számából
A rezidensek többsége úgy érzi, hogy nincsenek sem szakmailag, sem anyagilag megbecsülve. Elhitetjük 
magunkkal, hogy mi valóban megvalósítottuk a ma sokak által ideálisnak tartott USA-beli szakorvosképzést 
csupán azzal, hogy a gyereknek másik nevet adtunk. Mindezen túl a csupán vegetálásra elegendő fi zetésük 
nem ad számukra sem közeli, sem hosszabb távú életpályamodellt. Lehet hát csodálkozni, ha elkívánkoznak?

  Dr. Harmat György1, dr. Czárán Erzsébet2
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ügye, a ritka betegséggel küzdő betegek és a telemedicina 
kérdése. Ezek mindegyikével kapcsolatban a bizottság olyan 
álláspontot képviselt, amely nem kedvez a tanáccsal való 
megegyezésnek.

A bizottság például belevette az ajánlásba azt a mechaniz-
must, amely, ha csak lehetséges, megelőzi a betegek előzetes 
kifi zetéseit a határon átnyúló kezelés költségeire. A ritka be-
tegségek kérdésében a bizottság fi gyelembe vette, hogy a di-
rektívának lehetővé kell tennie a ritka betegségben szenvedő 
betegek számára a garantált hozzáférést először a diagnózis-
hoz, másodszor pedig az olyan kezeléshez, amely nem létezik 
abban a tagországban, ahol a beteg él.

„Parlamenti kollégáim ilyen túlnyomó támogatásával azt 
remélem, hogy ezekben az érzékeny kérdésekben közelíteni 
tudom az Európai Parlament és a tagállamok véleményét. Ez 
nehéz feladat lesz, de harcolni fogok az európai betegek joga-
inak védelméért” – mondta az EP jelentéstevője.

Az ALDE-csoport nevében a bolgár képviselő azt hangsú-
lyozta, hogy „az ALDE véleményének kulcsponti része, ami a 
mai szavazásban is tükröződött, hogy biztosítani kell a meglé-
vő ECI-esettörvény megfelelő kodifi kációját, hogy el lehessen 
kerülni bármilyen új bizonytalanságot vagy kibúvót a betegek 
és az egészségügyi ellátók számára, megőrizve közben az or-
szágos egészségügyi rendszerek anyagi és szervezeti fenntart-
hatóságát”. Eme kijelentés, és a szavazásban megnyilvánuló 
támogatás ellenére, egy másik, ugyanaz napi fórumon ennek 
ellentmondó nézeteket fejtett ki, mondván, hogy a direktíva 
nem jelent optimális megoldást.

Közegészségügy – Az EU egészségpolitikai fóruma

Az Európai Egészségpolitikai Fórum (EUHPF) ebben az évben 
másodszor ült össze 2010. október 21-én. A fórum 52 európai 
egészségügyi NGO és ipari szervezetek részvételével zajlott, 
amely évi kétszer ül össze, az Európai Általános Bizottság Igaz-
gatósága vezetésével.

Az EUHPF küldetése hozzájárulni az EU egészségpolitiká-
jának és tevékenységének kialakításához, végrehajtásához és 
értékeléséhez, valamint lehetővé tenni az európai állampol-
gárok számára az egészségben leélt életet. Az októberi ösz-
szejövetelen az Európai Bizottság beszámolt tevékenységéről 
néhány olyan kérdésben, mint pl. az Egészségügyi Stratégia 
végrehajtása és nyomon követése, a jelenlegi tevékenységek 
és a jövő prioritásai a világjárványra való felkészülés és oltások 
területén a Betegségmegelőzés és Ellenőrzés Európai Köz-
pontja (ECDC) részéről. Az Egészségügyi Program 2013 utáni 
jövője is napirenden volt, amelyben az EUHPF is részt vesz.

Azonban a tárgyalások fő tárgya ezen a napon az Európai 
Innovációs Partnerséggel volt kapcsolatos, ami a 2020-as 
témakör része. Ennek az új koncepciónak úttörője az aktív 
és egészséges öregedés területe. Ennek a programnak célja 
2020-ra lehetővé tenni az emberek számára a hosszabb, füg-
getlen, egészséges életet. Ehhez az egészséges életéveket át-
lagosan 2 évvel meg kell növelni, és e cél elérésével javítani 
lehet az EU szociális és egészségügyi rendszerének fenntart-
hatóságát és hatékonyságát. Ez az EU-nak, de globálisan is, új 
piacok létrehozását jelenti az innovatív termékek és szolgálta-
tások számára, ami új lehetőségeket biztosít az EU gazdaságá-
nak. Az aktív és egészséges öregedés partnersége ezért erős 
kutatási komponenst is tartalmaz. A bizottság tervezi, hogy 
összehozza egész Európa területéről a fő szereplőket (akik 

nemcsak az EU és tagállamainak hatóságai és szabályozó in-
tézményei, a sztenderdek felállítói és beszerző szakemberei, 
hanem a közegészségügy képviselői és a szociális ellátás ha-
tóságai, az orvosi szakmából és az egészséggel, illetve örege-
déssel foglalkozó kutatók is).

Az EUHPF megjegyzéseit november végére dokumentum-
ban adják közre.

Szociálpolitika – az Európa 2020 stratégia

A Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Tanácsa 2010. október 
21-én jóváhagyta a szociális védelmi bizottság (SPC) vélemé-
nyét, a szociális védelem és szociális befogadás Európa 2020 
stratégiáját.

A tagállamok által tapasztalt legfontosabb nehézségek, 
amikor országos célkitűzéseiket megfogalmazzák a szociá-
lis szegregáció és a szegénység csökkentése kérdésében: a 
jelenlegi költségvetési megszorítások, a statisztikákhoz való 
hozzáférés problémája, speciális politikai intézkedések cél-
jainak számszerűsítése és annak szükségessége, hogy elem-
zés útján kell meghatározni azokat a csoportokat, amelyek 
a szegénység kockázatának vannak kitéve, valamint a sze-
génység új formái. A legtöbb miniszter azt a nézetet vallja, 
hogy az országos reformprogramoknak (NRP) tartalmaznia 
kell egy fejezetet a szociális védőhálóról és a szegénység 
csökkentéséről is.

A miniszterek azt is fi gyelembe veszik, hogy az országos 
célok európai szintű megállapításának folyamata hozzáadott 
értéket is képviselhet. Ebben a kontextusban megemlítik egy 
hatékony monitorozási mechanizmus kialakítását, a kooperá-
ció erősítését a tagállamok és a bizottság között, és a tapasz-
talatok és a legjobb gyakorlat EU-szintű cseréjét.

A miniszterek javasolták a bizottság napirendjének kiter-
jesztését olyan témákra, mint az aktív öregedés, a generációk 
közötti szolidaritás, a gyermekszegénység és az idősek kérdé-
se. Sokan hangsúlyozták az SPC jelentések egyszerűsítésének 
szükségességét is. Megbízták az SPC-t munkájának ezen a bá-
zison történő folytatásával.

Az SPC véleménye szerint ők rávilágítanak a Foglalkozta-
tási és Szociális Ügyek Tanácsának alapvető szerepére az EU 
2020 stratégia szociális ügyeiben, és áttekintést adnak saját 
hozzájárulásukról. A feldolgozott területek tartalmazzák az EU 
szociális befogadási és szegénység csökkentési eredményei-
nek monitorozásában elért haladást, az integrált irányvona-
lak szociális szempontjainak végrehajtásának követését, és 
a közös végrehajtási mechanizmus felhasználását a szociális 
változások és a szociális védőháló politikai fejleményeinek 
monitorozásában.

Belső piac – a késésben lévő kifi zetésekre vonatkozó 
direktíva elfogadása

Az Európai Parlament Belső Piac és Fogyasztóvédelmi Tanácsa 
(IMCO) 2010. október 5-én egyhangúlag jóváhagyta a késői 
kifi zetésekre vonatkozó direktívát. Ezután az Európai Parla-
ment plenáris ülése, 2010. október 20-án szavazott erről a 
direktíváról. Az EP nagy többséggel (612 igen, 12 nem és 21 
tartózkodás) elfogadta Barbara Weiler jelentését, amely meg-
erősíti a tanáccsal történő megállapodást.

A direktíva nagyobb védelmet biztosít a hitelezőknek, ame-
lyek zöme SME, a szerződések egyidejű tiszteletben tartásával . 
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E szerint a közhivataloknak számláikat 30 napon belül rendez-
niük kell, vagy 8% késedelmi pótlékot kell fi zetniük. Az Euró-
pai Bizottság szerint ez az intézkedés várhatóan 180 milliárd 
euró extra bevételt biztosít az üzleti élet számára. A tagállamok 
azonban dönthetnek úgy is, hogy az egészségügyi intézmé-
nyek, például. a kórházak számára ez a határidő 60 nap legyen.

A direktíva még a következőket tartalmazza:
– a közhivatalok által az üzleti életnek adott időtartamok 

harmonizálása: a közhivatalok számára a javak és 
szolgáltatások vásárlására kiállított számlák kifi zetési 
határideje 30 nap; illetve kivételes esetekben 60 nap 
(pl. a tagállamok a kórházak vagy bölcsődék számára 
választhatják a 60 napos periódust);

– a legális késedelmi kamat legalább 8 százalékponttal 
meghaladja az Európai Központi Bank kamatát. A 
közhivatalok ennél alacsonyabb késedelmi kamat rátával 
nem dolgozhatnak;

– igazoltan határidővel, feltételekkel vagy gyakorlattal 
történő visszaélés esetében könnyebben legyen indítható 
jogi eljárás az üzleti szereplő részéről;

– növelni kell az átláthatóságot és tudatosságot: a 
tagállamoknak közölniük kell a késedelmi kamat értékét, 
hogy az üzleti élet ehhez könnyen hozzájuthasson;

– a tagállamokat rá kell venni, hogy kódexet fogadjanak el a 
fi zetési határidő tiszteletben tartására;

– a tagállamok legyenek képesek a hitelezők javát szolgáló 
jogi szabályozás megtartására és végrehajtására.

A tanácsnak még formálisan is el kell fogadnia a direktívát. 
Ezt a direktívát végleges elfogadásától számítva 24 hónapon 
belül összhangba kell hozni a tagállamok belső törvényeivel.

A gasteini Európai Egészségügyi Fórum (EHFG)

2010. október 6–9. között tartották a 13. EHFG-t, Bad Hofgas-
teinben (Ausztria). 58 országból 580 résztvevő volt jelen, és 
a kongresszus nagyon sikeres volt. A téma „Egészségügy Eu-
rópában – Készek vagyunk a jövőre?” több kérdést foglalt 
magában: az egészséges öregedést, a globális egészségügyi 
témákat és a holnap munkaerejébe történő befektetést.

Az EHFG Európa vezető egészségpolitikai konferenciája. 
Fő célja keretet állítani európai egészségpolitikájának, mi-
közben fi gyelembe veszi a szubszidiaritás elvét is. Az esemé-
nyen részt vettek idősebb politikusok és döntéshozók, akik 
az EU politikáját és kormányait képviselték, országos és regi-
onális szintek, üzleti élet és ipar, egészségügyet fi nanszíro-
zók és szolgáltatók, a civil társadalom, valamint az egészség-
ügyi ellátásban és a közegészségügyben dolgozó kutatók és 
szakemberek.

Előadók voltak: John Dalli, az Egészségügy és Fogyasztási 
Politika EU-biztosa; Paola Testori Coggi, a DG SANCO vezér-
igazgatója; Alois Stöger, az osztrák egészségügyi miniszter, és 
más kulcsfontosságú döntéshozók az egészségpolitika, kuta-
tás, adminisztráció és vezetés területéről. Pascal Garel, a HOPE 
vezetője válaszolhatott a biztosnak, egy a konferencia végén 
megtartott kerekasztal megbeszélésen.

1. főigazgató, Heim Pál Gyermekkórház; az Európai 
Kórházszövetség elnökségi tagja, a Magyar Kórházszövetség 
elnökségi tagja.

2. tudományos tanácsadó, Heim Pál Gyermekkórház Madarász 
utcai kórháza.
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