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Bevezetés
Az egészséges élet minden ember alapjoga. Ahhoz, hogy ezt az alapjogot egy állam polgárai igénybe vehessék
az szükséges, hogy az állam megfelelőképpen gondoskodjon, azok egészségéről, egészségének megőrzéséről,
illetve a betegek mielőbbi felépüléseiről. Jelen összeállításunk azokkal a szakmai kérdésekkel foglalkozik,
amelyek az egészségturisztikai, szűkebb értelemben véve a gyógyfürdők keretében végzett gyógyászati
ellátások ellátásához kapcsolhatók. A tananyag szerves részét képezi a Fürdővezető szakirányú továbbképzési
szak keretében meghirdetett kurzus tananyagainak.
Magyarországon, illetve sok más országban a társadalombiztosítási rendszer működtetése, folyamatos
fejlesztése állami feladat. A társadalombiztosítási rendszer keretében valósul meg az állami nyugdíjrendszer és
az egészségbiztosítási rendszer finanszírozása. A finanszírozás a különböző jogcímen - a munkaadók és a
munkavállalók szolidaritásán keresztül – befizetett járulékokon keresztül valósul meg. A társadalombiztosítás
keretében pénzbeli és nem pénzbeli ellátásokat vehetnek igénybe a munkaképtelen biztosítottak. Az
egészségügyi szolgáltatások igénybevétele a természetbeni társadalombiztosítási ellátásokhoz sorolhatók.
Az egészségügyi ellátások egy jelentős része a gyógyfürdők gyógyászati központjainak szolgáltatásai keretében
valósulnak meg. Ebben az esetben a beutalt betegek azzal a turisztikai céllal utaznak a gyógyfürdőkbe, hogy
nemcsak pihenni, hanem gyógyulni is szeretnének. A gyógyfürdők legfontosabb gyógyászati kezeléseinek
körébe a gyógyvizes gyógymedence, gyógyvizes kádfürdő, iszappakolás, súlyfürdő, orvosi gyógymasszázs, víz
alatti vízsugármasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna és még további kezeléstípusok tartoznak.
A magyarországi társadalombiztosítási rendszer felépítése mellett kitekintettünk más modelleke alapuló
országok rendszereire is. Alapvetően az egyes rendszerek fenntartási költségeinek finanszírozásában, a
finanszírozásban való részvételben és ezáltal az igénybe vehető társadalombiztosítási szolgáltatások körében
tapasztalható eltérés.
Az egyes modellek bemutatása után azokra a főként vállalatgazdaságtani területekre térünk át, amelyek egy
adott vállalkozás, szolgáltatást végző munkájának megértéséhez feltétlenül szükségesek. Tesszük ezt azért, mert
a gyógyászati központok adott vállalkozások keretében működnek. Az egyes vállalkozások közös ismérve
(emberi szükségletek kielégítése, felelősség vállalás, nyereségorientáció, a gyógyászati kezelések erőforrásfelhasználási igénye) szükségessé teszi a legszükségesebb ökonómiai mutatók és azok viszonyainak feltárását.
Bízunk abban, hogy munkánkkal elősegítjük a Fürdővezető szakirányú továbbképzési szak hallgatóinak
ismeretbővítését, illetve a fürdők gyógyászati központ vezetőinek mindennapi munkáját.
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1. fejezet - Társadalombiztosítás
alapelvei, fogalmak, valamint a
biztosítási jogviszonyok
A témakör célja: A társadalombiztosítás alapelveinek bemutatása, a biztosítási jogviszony létrejöttének,
megszűnésének felvázolása.
A hallgató:
• ismerje meg társadalombiztosítás törvényi szabályozásának rendszerét,
• ismerje meg a munkavállalói és a munkaadó oldal társadalombiztosítási kötelezettségeit,
• értelmezze helyesen a biztosítási jogviszony szereplőit,
• tudja felsorolni a biztosítottak körét.

1. 1.1. Társadalombiztosítás alapelvei, fogalmak
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) és végrehajtási rendelete szabályozza a
társadalombiztosítás keretében létrejövő jogviszonyokat. Az állami nyugdíjrendszer és egészségbiztosítási
rendszer fenntartása közös kockázatvállaláson és a szolidaritás elvén nyugvó kötelező társadalombiztosítás
működtetés keretében valósul meg.
A társadalombiztosítási rendszer működtetése, fejlesztése állami feladat. Az állam a társadalombiztosítási
ellátások fedezetét a mai szabályok szerint akkor is biztosítja, ha a társadalombiztosítás kiadásai a bevételeket
meghaladják.
A törvény rögzíti, hogy Magyarországon a társadalombiztosításban való részvétel kötelező, nemcsak a magyar
állampolgárokra, hanem a Magyarország területén tartózkodó más természetes személyre is kiterjed, a
törvényben meghatározott feltételekkel.
A társadalombiztosítási ellátások fő szabályként munkavégzés alapján fizetendő társadalombiztosítási
járulékfizetéshez kapcsolódnak.
A törvény alapelvei közé tartozik a természetes személyre, mint foglalkoztatottra vonatkozó kötelezettségek
meghatározásán túl a foglalkoztató részvételi kötelezettségének rögzítése. A foglalkoztatót a
társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások pénzügyi fedezetéhez törvényben meghatározott járulék- és
hozzájárulás fizetési, bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, járulék (tagdíj) megállapítási és levonási,
járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettség terheli.
A foglalkoztatónak kell befizetnie és bevallania a foglalkoztatott (azaz a biztosított) járulékait is. Ezen járulék
befizetése alapozza meg, hogy a biztosítottak igénybe vehetnek társadalombiztosítási ellátásokat (nyugdíj
valamint egészségbiztosítási ellátásokat).
A járulékok az Adóhivatalon keresztül kerülnek az egészségügyi ellátás kiadásaira szolgáló ún.
Egészségbiztosítási Alapba (E. Alap), míg a nyugellátás fedezetét megalapozó bevételek a Nyugdíjbiztosítási
Alapba (Ny. Alap).
Az Egészségbiztosítási Alapból kell finanszírozni az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait (táppénz, terhességigyermekágyi segély, gyermekgondozási díj stb.), valamint az egészségbiztosítás természetben nyújtott ellátásait
(háziorvosi-, járóbeteg-, fekvőbeteg ellátás, betegszállítás, gyógyászati ellátások, azaz gyógyfürdő-szolgáltatás,
gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ártámogatása stb.). Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott
kiadások fedezetére elsősorban a foglalkoztató által fizetett társadalombiztosítási járulék, a foglalkoztatott után
fizetett egészségbiztosítási járulék, az egészségügyi hozzájárulás és a táppénz hozzájárulás szolgál.

1
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Társadalombiztosítás alapelvei,
fogalmak, valamint a biztosítási
jogviszonyok
A Nyugdíjbiztosítási Alap az öregségi nyugdíj, a hozzátartozói nyugellátások, a rokkantsági és baleseti
rokkantsági nyugdíjak kiadásainak fedezetére irányul. A Nyugdíjbiztosítási Alapból teljesítendő kiadások
pénzügyi fedezetét elsősorban a foglalkoztató által fizetett társadalombiztosítási járulék és a foglalkoztatott után
fizetett nyugdíjjárulék biztosítja.
A tásadalombiztosítás szabályok értelmezéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy mindenkinek egyértelmű legyen
ki minősül foglalkoztatónak és foglalkoztatottnak valamint kik tartoznak a belföldi és a külföldi személyek
körébe.
Foglalkoztató:
1. bármely jogi és természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, egyéb szervezet, költségvetés alapján gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés, ha
biztosítottat foglalkoztat,
2. tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén a szerződést kötő gazdálkodó
szervezet, egyéni vállalkozó,
3. társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás,
4. az álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, keresetpótló juttatásban, vállalkozói járadékban,
valamint munkanélküli-járadékban, álláskeresést ösztönző juttatásban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben
(a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) részesülő biztosítottnak minősülő személy esetén az ellátást
folyósító szerv,
5. a gyermekgondozási segélyben, a gyermekgondozási díjban, a gyermeknevelési támogatásban, az ápolási
díjban részesülő személyek esetében a segélyt, a támogatást, illetve a díjat folyósító szerv,
6. a kincstár számfejtési körében a helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának hatálya alá tartozó
munkáltatók esetében a járulék megállapításával, bevallásával, megfizetésével, a nyilvántartással és
adatszolgáltatással, valamint a biztosítottak bejelentésével összefüggő, az e törvényben és az Art.-ben előírt
kötelezettségek tekintetében a kincstár,
7. a Munka Törvénykönyve szerinti kölcsönbeadás esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a
kölcsönbeadó.
8. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti munka-rehabilitáció (a
továbbiakban: munka-rehabilitáció) keretében munka-rehabilitációs díjat folyósító szociális intézmény.
Foglalkoztatott: aki nem minősül egyéni, illetve társas vállalkozónak és foglalkoztatója biztosítással járó
jogviszony keretében foglalkoztatja.
Belföldi:
1. a Magyar Köztársaság területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.
évi LXVI. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a bevándorolt és a
letelepedett jogállású, valamint a menekültként elismert személy,
2. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy),
aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén
gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik, valamint
3. a hontalan.

2. 1.2. Biztosítási jogviszonyok
A biztosítás:
• az annak alapjául szolgáló jogviszonnyal egyidejűleg,

2
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Társadalombiztosítás alapelvei,
fogalmak, valamint a biztosítási
jogviszonyok
• a törvény erejénél fogva jön létre.
A biztosítottak a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szereznek.
Az 1. ábrán a biztosítási jogviszony létrejöttének folyamata látható. A biztosítási jogviszony alapján a
foglalkoztató fizeti be a foglalkoztatói és a foglalkoztatotti, azaz a biztosítotti járulékokat a Nemzeti Adó-és
Vámhivatalnak. A befizett társadalombiztosítási járulékok alapján a biztosított az Egészség- és
Nyugdíjbiztosítótól (Társadalombiztosítók) társadalombiztosítási ellátásban részesül, azaz a biztosítottak
jogosultságot szereznek a társadalombiztosítás valamennyi ellátására, azaz a nyugdíjbiztosítási ellátásokra
valamint az egészségbiztosítás pénzbeni ellátásaira és a természetbeni szolgáltatásaira.
A biztosítás fő szabályként az alapját képező jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn.

1. ábra. A biztosítási jogviszony szereplői

2.1. 1.2.1. Biztosítottak
Biztosítottnak a következő jogviszonyokban állókat kell tekinteni:
• a munkaviszonyban állók (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati
jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírósági jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti
szolgálati viszonyban, hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló személyt, ösztöndíjas foglalkoztatási
jogviszonyban álló személyt, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagját, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagját,
a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonát tekintet nélkül arra, hogy teljes vagy
részmunkaidőben történik a foglalkoztatása,
• a szövetkezet tagja - ide nem értve az iskolai szövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját -, ha a
szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen
közreműködik,
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• a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló,
• az álláskeresési támogatásban részesülő személy
• a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó,
• kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó. (Megjegyzés: Kiegészítő tevékenységet
folytat az az egyéni, illetve társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat,
továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.)
Biztosított továbbá a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében személyesen
munkát végző személy, amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme
eléri a minimálbér havi összegének harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét. Ezek
a jogviszonyok különösen a bedolgozói, megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő
vállalkozási jogviszonyban, segítő családtagként végzett tevékenységek. Nem tartozik ide a külön törvényben
meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy.
Biztosított az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személy, szerzetesrend tagja (a továbbiakban együtt: egyházi
személy), kivéve, ha saját jogú nyugdíjas.
Biztosított a mezőgazdasági őstermelő is, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már
megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve a közös őstermelői igazolvány alapján őstermelő
kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját, az egyéb jogcímen biztosítottat, a saját jogú nyugdíjast,
valamint az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
A választott tisztségviselők is lehetnek biztosítottak, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
munkát végző személyekhez hasonló módon. A biztosítás akkor áll fenn, ha a járulékalapot képező
jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) elérte a minimálbér havi összegének harminc százalékát, illetőleg
naptári napokra annak harmincad részét.
• alapítvány,
• társadalmi szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége,
• társasház közösség,
• egyesület,
• - köztestület, kamara, gazdálkodó szervezet választott tisztségviselője; valamint a
• szövetkezet vezető tisztségviselője, továbbá
• a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezeteinek,
• az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magánnyugdíjpénztárak választott tisztségviselője,
• a helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője),
• társadalmi megbízatású polgármester, ha jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári
napokra annak harmincad részét.
2011. január 1-től a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér
kötelező legkisebb összege (minimálbér) 78.000,- Ft/hó, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg
középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma
94.000,- Ft/hó.
Az előbbieken túlmenően biztosított az a természetes személy is, aki a munkát külföldi foglalkoztató számára a
Magyar Köztársaság területén kívül végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi
rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik.
A biztosítás nem terjed ki:
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• a külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi
állampolgárságú tagjára, a külföldi állampolgárságú háztartási alkalmazottra, aki kizárólag a képviselet
tagjának alkalmazásában áll, a képviselet tagjával közös háztartásban élő külföldi állampolgárságú
családtagra (házastárs, gyermek), feltéve hogy az alkalmazottra, illetve a családtagra kiterjed a küldő állam
vagy más állam társadalombiztosítási rendszere, továbbá a nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés
alapján mentességet élvező tisztviselőjére (alkalmazottjára) és vele közös háztartásban élő családtagjára
(házastárs, gyermek), feltéve hogy kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszere;
• a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által a Magyar Köztársaság területén
foglalkoztatott külföldinek minősülő harmadik állam polgárára, ha kiküldetés, kirendelés vagy munkaerőkölcsönzés keretében végez munkát;
• az európai parlamenti képviselőre.

2.2. 1.2.2. A biztosítás szünetelése
A biztosítási kötelezettség általában akkor szünetel, ha a természetes személy munkavégzésre nem
kötelezett/nem kötelezhető.
Így szünetel a biztosítás:
• a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha a) a fizetés nélküli szabadság idejére gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy b) a fizetés nélküli
szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe,
• az igazolatlan távollét időtartama alatt,
• a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt, kivéve, ha a munkavégzés alóli
mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény),
átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt.
Szünetel a biztosítás az előzetes letartóztatás, szabadságvesztés tartama alatt is, kivéve, ha a letartóztatottat az
ellene emelt vád alól jogerősen felmentették, vagy a büntetőeljárást megszüntették, továbbá, ha az elítéltet utóbb
a bíróság jogerősen felmentette.
Szünetel az ügyvéd, a közjegyző, a szabadalmi ügyvivő biztosítása arra az időtartamra, amelyre kamarai
tagságát szünetelteti továbbá az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt.

2.3. 1.2.3. Jogkövetkezmények a nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség nem vagy késedelmes
teljesítésére tekintettel
Ezen kötelezettségek elmulasztását ellenőrizheti mind a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban:
adóhatóság), mind a kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve.
Az adóhivatal feladatai a társadalombiztosítással összefüggő kötelezettségek tekintetében:
Az ellenőrzés célja az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy
megsértésének megállapítása.
Az ellenőrzés során az adóhatóság feltárja és bizonyítja azokat a tényeket, körülményeket, adatokat, amelyek
megalapozzák a jogsértés és a joggal való visszaélés megállapítását, és az ezek miatt indított hatósági eljárást.
Az ellenőrzés során a biztosítás vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság utólagos megállapítása,
törlése tárgyában az adóhivatal jogosult határozat meghozatalára, a járulék utólagos megállapítása mellett. A
kötelezettségek teljesítésének megszegése miatt az adóhivatal bírságot szabhat ki.
A kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervének feladatai a társadalombiztosítással összefüggő
kötelezettségek tekintetében:
A kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervének ellenőrzése az egészségbiztosításról szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény (Ebtv). szabályai szerint az egészségbiztosítás pénzbeli, illetőleg baleseti ellátásaival
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összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére terjed ki. Ezen túlmenően a
szakigazgatási szerv ellenőrzi a társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek hatáskörébe tartozó ellátásoknak
és szolgáltatásoknak a jogosultak részére történő megállapítását, folyósítását, továbbá az ezekkel összefüggő
ügyviteli feladatok ellátását. A kormányhivatal, a bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség nem
vagy késedelmesen teljesítése miatt, annak nem az előírt módon eleget tevő vagy valótlan adatokat közlő
személyt a) természetes személy esetében 10 ezertől 100 ezer forintig, b) a foglalkoztató, és az egyéni
vállalkozó esetében 10 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő összegű, a mulasztással arányos, mulasztási bírság
fizetésére kötelezheti.
A kormányhivatal ellenőrzi továbbá a Tbj-ben előírt biztosítási kötelezettség elbírálását és a nyilvántartás
vezetését. A foglalkoztatói/foglalkoztatotti nyilvántartás ellenőrzése során a biztosítási jogviszony utólagos
megállapítása, törlése tárgyában a határozat meghozatalára - a járulék utólagos megállapítása nélkül - az
egészségbiztosítási szakigazgatási szerv jogosult. A Tbj-ben előírt kötelezettségek teljesítésének megszegése
miatt a kormányhivatal bírságot szabhat ki. Az egészségbiztosító - igényelbírálási eljárása során - ellenőrizheti a
járulékfizetési kötelezettség teljesítését is. Ha ennek során mulasztást tapasztal, értesíti az adóhatóságot.

2.4. 1.2.4. Az egészségügyi szolgáltató által végzett jogviszony
ellenőrzés
Az előbbiekben ismertetett, az adóhivatal és a kormányhivatal által lefolytatott hatósági ellenőrzéstől el kell
különíteni az egészségügyi szolgáltatók által végzett jogviszony ellenőrzést.
TAJ szám, TAJ kártya, Európai Egészségbiztosítási kártya, jogviszony
Az egészségbiztosítás rendszerében nyújtott ellátások természetbeni egészségügyi szolgáltatás, baleseti
egészségügyi szolgáltatás, valamint pénzbeni egészségügyi ellátás, pénzbeni baleseti ellátás formájában vehetők
igénybe.
A TAJ számot valamennyi magyar állampolgár a születését követően megkapja. Nemcsak magyar, hanem
külföldi állampolgár is rendelkezhet TAJ számmal, ennek feltétele a biztosítási jogviszony létesítése, vagy
egészségügyi szolgáltatásra szóló megállapodás megkötése.
Azt, hogy rendelkezünk TAJ számmal, a TAJ kártyával igazolhatjuk.
A TAJ kártya a tulajdonosának családi- és utónevét, születési idejét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, a
kiállító szerv bélyegzőjének lenyomatát, a kiállítás keltét, a kiállító személy aláírását tartalmazza.
Az, hogy érvényes TAJ kártyával rendelkezünk „csupán” annyit jelent, hogy a TAJ kártyán szereplő adatok és
az egészségbiztosító nyilvántartásában szereplő adatok megegyeznek egymással. Az egészségügyi szolgáltatás
igénybevételekor az egészségügyi szolgáltató jogviszony ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a betegnek a TAJ
számához, az egészségbiztosító nyilvántartása alapján, tartozik-e olyan érvényes jogviszony, amely
megalapozza az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét.
A magyarországi egészségbiztosítási „alapokmány” (TAJ kártya) mellett másik fontos okmányunk az Európai
Egészségbiztosítási Kártya.
Az unió valamely tagállamának területén való ideiglenes tartózkodás esetén a magyarországi jogosult az
egészségügyi szolgáltatásra való uniós jogosultságát az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igazolhatja. Az
EU Egészségbiztosítási Kártya alapján igénybe vehető egészségbiztosítási szolgáltatások a V. Fejezetben
kerülnek részletesen kifejtésre.
Az egészségbiztosítói nyilvántartások
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) számos nyilvántartással, adatbázissal rendelkezik. Ezen
nyilvántartások közé tartozik a TAJ valamint a BSZJ nyilvántartás.
A TAJ adatbázis a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkezőket tartalmazza.
A BSZJ adatbázisa a Bejelentett Személyek Jogviszonyát rögzíti, azaz tartalmazza mindazokat, akik
Magyarországon egészségügyi szolgáltatást vehetnek igénybe és tartalmazza ezen jogosultság alapját is pl:
Magyarországon munkaviszonyban álló személy, Magyarország területén lakó kiskorú.
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Természetesen mivel az egészségügyi ellátás alapjául szolgáló biztosítási jogviszony, jogosultság változhat pl: a
munkaviszony megszűnik, a kiskorú nagykorúvá válik, ezen adatbázisokat folyamatosan frissíteni kell.
Ennek keretében az alábbi személyes adatok tarthatók nyilván:

Az OEP az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény rendelkezései alapján kezeli az adatbázisában foglalt adatokat és ezen valamint egyéb
jogszabályokban foglalt felhatalmazás alapján jogosult adatbázisából adatok szolgáltatására.
Jogviszony lekérdezés
2007. április l-től a az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően az egészségügyi szolgáltató köteles
a betegnél előzetes jogviszony-ellenőrzést végezni. Megjegyzés: A jogviszony ellenőrzési kötelezettség a
finanszírozási szerződéssel rendelkező - azaz a területileg illetékes Egészségbiztosítási Pénztárral (jelenleg
Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervvel) finanszírozási szerződést kötött - egészségügyi szolgáltatóra
vonatkozik. Az on-line ellenőrzés lehetőségét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár időbeli korlátozás nélkül
nyújtja pl: fekvőbeteg ellátás-, járóbeteg szakellátás során.
Üzemzavar: Az adatkapcsolat a távközlési vagy tápellátási rendszer üzemzavara miatt (azaz az egészségügyi
szolgáltató felelősségi körén kívüli okból) nem jön létre mentesül az ellenőrzés elmulasztásához fűződő
finanszírozási következmények alól, ha igazolni tudja az üzemzavart és a hiba tényét annak észlelését
követően azonnal, de legkésőbb a következő munkanapon írásban vagy elektronikusan jelzi az OEP felé.
Jogviszony ellenőrzéshez fűződő finanszírozási következmények
Szankció: Az egészségügyi szolgáltató a jogviszony ellenőrzési kötelezettségét nem teljesíti, akkor a
finanszírozási összeg 10 %-ának levonására kerül sor.
Jutalmazás: A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a háziorvosi ügyeleti szolgáltató és a fogászati alapellátást,
járóbeteg-szakellátást illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az ellenőrzési
kötelezettség teljesítése esetén, ellátási esetenként 50 forint ellenőrzési díjra jogosult.
Finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató OEP nyilvántartásában elektronikusan
ellenőrzi - a TAJ számot igazoló okmány bemutatását követően, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét
megelőzően -, hogy az ellátandó személy a nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira
jogosultként szerepel-e.
Nem kell a jogviszonyt ellenőrizni:
• mentés, betegszállítás,
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• védőnő, otthoni szakápolás,
• újszülött ellátása
• az ismeretlen beteg ellátása
• iskola- és ifjúság-egészségügy,
• mozgó szakorvosi szolgálat,
• ha nem a székhelyen, telephelyen kerül sor az ellátásra,
• diagnosztika, kórszövettan (ahol nincs jelen a beteg),
• boncolás esetén.
Az ellátás igénybevételét megelőzően kell a jogviszony ellenőrzést elvégezni, ez alól kivételt képez, ha a beteg
olyan állapotban van, hogy állapota az ellátás azonnali megkezdését indokolja. Ez esetben az ellenőrzést
közvetlenül az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét követően, fekvőbeteg-szakellátás esetén legkésőbb az
annak kezdetét követő első munkanapon kell elvégezni.
Kúraszerű ellátás esetén az ellátást - ideértve a dialízis kezelést is - végző szolgáltatónak - a kúra teljes ideje
alatt - havonta egy alkalommal, a kezelés megkezdése előtt ellenőriznie kell az ellátott személy jogosultságát.
14. életévét be nem töltött személy esetében az ellenőrzést minden szolgáltatónak egyszer, az első alkalommal
történő ellátás során kell elvégeznie.
Az ellenőrzést adott ellátási formában egy napon nyújtott szolgáltatások számától függetlenül egyszer kell
elvégezni.
A szolgáltató – (az orvos) a szolgáltatás igénybevételét megelőzően a beteg TAJ számának megadásával az
OEP nyilvántartási rendszerén keresztül (on-line) végzi el az ellenőrzést, a rendszer pedig egy igen vagy nem
választ ad, arra a kérdésre, hogy az ellátottnak van-e érvényes jogviszonya. (Tehát a rendszer soha nem ad
ebben az esetben olyan választ, hogy a betegnek érvénytelen a TAJ számának vagy nem fizet járulékot.)
„Zöld” (igen válasz) vagy „piros” (nem válasz) lámpa. Zöld lámpa azt jelzi, hogy az ellátandó személy az
OEP nyilvántartásában jogosultként szerepel. A Beteg az ellátásra zöld utat kap, azaz az egészségügyi
szolgáltatónak el kell látnia őt. A piros lámpa azt jelzi, hogy az ellátandó személy az OEP nyilvántartásában
jogosultként nem szerepel. Ez esetben is megkapja a beteg az egészségügyi szolgáltatást, de az alábbi
kötelezettségek fogják terhelni:
„Kék”, illetve a „barna” lámpa. A kék lámpa megjelenésével a szolgáltató tudja, hogy a betegnek az EGT
valamelyik tagállamában jogosult ellátásra és ezért – arra jogosító igazolás alapján - ellátást vehet igénybe
Magyarországon is. Barna lámpa azt jelzi, hogy a betegnek nincs érvényes TAJ száma. Ez esetben a beteg csak
az ellátás kifizetése mellett kaphat Magyarországon egészségügyi szolgáltatást.
nyilvántartásában jogosultként nem szerepel, az egészségügyi szolgáltató az igénybe vevőt a szolgáltatás
igénybevételét megelőzően – kivéve ha azonnali ellátásra szorul, ez esetben a később elvégzett ellenőrzés után
haladéktalanul - köteles egy írásba foglalt tájékoztatót, átvételi nyilatkozatot átadni, amely tartalmazza, hogy
• az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartásában jogosultként nem szerepel,
• jogosultság fennállásának tisztázása érdekében keresse meg a lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatal
Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervét, valamint
• jogosultság hiányának jövőbeni jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatást.
A jogviszonnyal nem rendelkező ellátásra jogosult kötelezettségei
Mit kell tennie a jogviszony hiánya esetén a betegnek?Az írásban is megkapott tájékoztató alapján,
haladéktalanul fel kell keresnie a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervet, illetve
interneten keresztül az OEP-et és kezdeményeznie kell jogviszonyának rendezését.
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Ennek keretében kezdeményezheti a jogviszony rendezését:
• interneten a kormányzati portál – www.magyarorszag.hu – ügyfélkapuján át, regisztrációt követően az OEP
jogviszony szolgáltatásához kapcsolt email segítségével,
• okirati bizonyítással: Amennyiben rendelkezik olyan okirattal, mely valószínűsíti biztosítási jogviszonyát,
akkor az illetékes REP kirendeltsége „zöldre állítja a lámpát”. Az OEP honlapján közzétette azon okiratoknak
a listáját, amellyel a beteg igazolhatja jogosultságát: www.oep.hu / nyitó oldal / jogviszonyellenőrzés a
lakosság részére.
Mi történik akkor, ha valaki nem kezdeményezi jogviszonyának rendezését? Az OEP/egészségbiztosítási
szakigazgatási szerv köteles átadni a jogviszonnyal nem rendelkező beteg adatait az adóhivatalnak, amely a
bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítését megvizsgálja, mulasztás esetén az elmaradt járulékot
behajtja és bírságot is kiszabhat. (Nem az ellátás költségét, hanem az elmaradt járulékot hajtja be az APEH!)
Mi történik akkor, ha valakinek megszűnik a jogviszonya? A megszűnést követően maximum 45 napig áll
fenn a jogosultság, ez a passzív jogosultság. Ezen időszak alatt egy másik jogosultságot kell szerezni: pl. új
jogviszony (új munkaviszony), vagy egyéb jogosultság (nyugdíjas, szociálisan rászorult) fenn áll, akkor ez
alapján vehet igénybe egészségügyi szolgáltatást.
Ha azonban a biztosítási jogviszony 45 napnál rövidebb ideig állt fenn, ez esetben a passzív jogosultság is ezzel
megegyező időtartamig érvényes.
Az OEP tájékoztatása szerint a magánszemély, a jogviszonyával kapcsolatban információt kaphat a kormányzati
portál ügyfélkapu (http://www.mo.hu/ugyfelkapu) szolgáltatásán keresztül elektronikusan személyesen, vagy
levélben a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztárnál.

3. Összefoglalás
A társadalombiztosítási rendszer működtetése, fejlesztése állami feladat. A társadalombiztosítási ellátások fő
szabályként munkavégzés alapján fizetendő társadalombiztosítási járulékfizetéshez kapcsolódnak. A biztosítás a
biztosított számára jogviszonnyal, a törvény erejénél fogva jön létre. A biztosítottak a társadalombiztosítás
valamennyi ellátására jogosultságot szereznek. Az egészségbiztosítás rendszerében nyújtott ellátások
természetbeni egészségügyi szolgáltatás, baleseti egészségügyi szolgáltatás, valamint pénzbeni egészségügyi
ellátás, pénzbeni baleseti ellátás formájában vehetők igénybe, amelyet a társadalombiztosítási azonosító jellel
(TAJ) igazolnak.
Önellenőrző kérdések
1. Sorolja fel, hogy milyen ellátásokat finanszíroznak az Egészségbiztosítási Alapból!
2. Egészségügyi szolgáltatás igénybe vételekor mire jogosít a TAJ kártya és mire jogosít a biztosítási
jogviszony?
3. Ha jogviszony ellenőrzés során a távközlési rendszerben üzemzavar lép fel, akkor mi a teendője a
szolgáltatónak annak érdekében, hogy mentesüljön az ellenőrzés elmulasztásához fűződő finanszírozási
következmények alól?
4. Milyen jelentéstartalma van a jogviszony ellenőrzésben a zöld, a kék és a barna lámpának?
5. Soroljon fel három biztosítási jogviszonyt!
Felhasznált irodalom
1. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló
2. 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
3. 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről
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4. 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről
5. 217/1997. (XII. 1) Korm.rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
6. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól.
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2. fejezet - Járulékfizetés
A témakör célja: A járulékfizetés összetevőinek bemutatása, a biztosítottak különböző foglalkoztatási
formákban történő járulékfizetési kötelezettségeinek megismertetése.
A hallgató:
• ismerje meg az járulékfizetés összetevőit, módjait, nagyságait,
• értelmezze helyesen a járulékfizetési kötelezettség alapjául szolgáló jövedelmek fajtáit,
• sajátítsa el azokat a jövedelmeket, amelyek nem képeznek járulékalapot,
• értse meg az egyéni, társas vállalkozásokban foglalkoztatottak járulékfizetési kötelezettségeit.

1. 2.1. Foglalkoztató járulékfizetése
A járulékokat a járulékalapot képező jövedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek szerint kell megfizetni.
A járulékokat a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett járulékalapot
képező jövedelem után is meg kell fizetni.
A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó járulékfizetése az egészségbiztosítási- valamint nyugdíjbiztosítási járulék (a továbbiakban: társadalombiztosítási járulék) fizetésére terjed ki.
A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után
a társas vállalkozás egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, amelynek havi összege 5100 forint (napi összege
170 forint).
A foglalkoztató a külön jogszabályban meghatározott korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott,
saját jogú nyugdíjasnak nem minősülő biztosított, illetőleg kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő
társas vállalkozó után, valamint a korkedvezményre jogosító munkakörben vállalkozói tevékenységet végző
biztosított egyéni vállalkozó korkedvezmény-biztosítási járulékot fizet. A 2. ábrán a járulékok összetevői és
azok nagysága látható. A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő nyugdíj-biztosítási
járulék 24 százalék, az egészségbiztosításijárulék 2 százalék. Az egészségbiztosítási járulékon belül a
természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 százalék.
A foglalkoztató a biztosított betegsége miatti keresőképtelensége, valamint a kórházi (klinikai) ápolása
időtartamára folyósított táppénz egyharmadát hozzájárulás címén fizeti meg.
A foglalkoztató és az egyéni vállalkozó által fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék mértéke 13%.
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2. ábra. A foglalkoztatói és a biztosított járulékainak nagysága

2. 2.2. A biztosított járulékfizetése
A biztosított természetbeni egészségbiztosítási járulékot, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot valamint
nyugdíjjárulékot, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó nyugdíjjárulékot fizet. A
magánnyugdíjpénztár tagja nyugdíjjárulék és tagdíj fizetésére kötelezett.
A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke:
• kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében 10 százalék,
• magánnyugdíjpénztár tagja esetében 2 százalék (a további 8 százalék a magánnyugdíjpénztári tagdíj)
Megjegyzés: 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes, a magánnyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék.
A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértéke 6 százalék. Az egészségbiztosítási járulékon
belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalék.
A megállapított tárgyhavi járulékot (tagdíjat) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. (Art) törvény
rendelkezései szerint kell a tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallani, illetőleg megfizetni az adóhatóságnak.
járulékkötelezettség a nem pénzbeli jövedelmet terheli, illetőleg ha arra a tárgyhónapban juttatott pénzbeli
kifizetés nem nyújt fedezetet.
A foglalkoztatónak írásban tájékoztatnia kell a biztosítottat:
• a tárgyhavi jövedelem kifizetésével egyidejűleg az általa megfizetett társadalombiztosítási járulékról,
• a biztosított jövedelméből levont egészségbiztosítási járulékról és nyugdíjjárulékról (tagdíjról), illetőleg
• a részére túlvonás miatt visszafizetett (átutalt) járulékokról,
• a társas vállalkozásnak a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási
járulékról.
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A foglalkoztató az általa foglalkoztatott biztosítottak betegsége miatti keresőképtelensége, valamint a kórházi
(klinikai) ápolás időtartamára folyósított táppénz egyharmadát fizeti meg táppénz-hozzájárulás címen
A munkavállalót a betegsége miatti keresőképtelenség idejére - ide nem értve a társadalombiztosítási szabályok
szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenséget - naptári évenként tizenöt munkanap
betegszabadság illeti meg, melyet a foglalkoztató fizet. A munkavállaló keresőképtelenségét - a keresőképesség
orvosi elbírálásáról szóló rendelkezéseknek megfelelően - a kezelőorvos igazolja.
A betegszabadság időtartamára a munkavállaló részére távolléti díjának 70%-a jár.
Év közben kezdődő munkaviszony esetén a munkavállaló a naptári évre járó betegszabadság időarányos részére
jogosult. Ez azonban - ha a munkavállaló az év folyamán már munkaviszonyban állt - nem lehet több mint a
naptári évre járó betegszabadság még igénybe nem vett része. A betegszabadság naptári évben igénybe nem vett
része később nem igényelhető. Táppénzre legkorábban a betegszabadság lejártát követő naptól jogosult a
munkavállaló. A betegszabadság csak munkanapra (táppénz azonban minden napra) jár

3. 2.3. Munkaviszonyban álló biztosítottak
A társadalombiztosítás a munkafolyamatban résztvevők kockázatát kezeli. Az ennek alapján létrejött jogviszony
alanyai a munkavállaló (biztosított), a munkáltató (foglalkoztató) és a társadalombiztosítási szerv.
A munkaviszonyban állók tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatásuk teljes vagy részmunkaidőben történik
teljes jogú biztosítottnak minősülnek, azaz jogosultak:
• egészségügyi szolgáltatásra,
• egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira (terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, táppénz);
• baleseti ellátásokra (baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz, baleseti járadék);
• társadalombiztosítási saját jogú nyugellátásra (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági
nyugdíj);
• hozzátartozói nyugellátásra
nyugellátások);

(özvegyi

nyugdíj,

árvaellátás, szülői nyugdíj,

baleseti hozzátartozói

• rehabilitációs járadékra.
A munkaviszonyra vonatkozó alapvető szabályokról a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(a továbbiakban: Mt) rendelkezik.
A munkavállalónak alanyi joga van a munkabérre. A munkáltatót munkabér -fizetési kötelezettség terheli. A
munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár; az ettől eltérő megállapodás
érvénytelen.
Személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként a meghatározott feltételeknek megfelelően – teljes
munkaidőben történő foglalkoztatás esetén, legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) jár; ettől
érvényesen eltérni nem lehet.
A munkaviszonyban folytatott tevékenység nem önálló tevékenységnek minősül, így a járulékalap
meghatározásánál az Szja.tv. erre vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.
A munkáltató (foglalkoztató) és a munkavállaló (biztosított) járulékfizetése
A biztosított nyugdíjjárulékot (tagdíjat) és egészségbiztosítási járulékot fizet. A járulék alapja azonos a
társadalombiztosítási járulék alapjával, azzal, hogy a biztosított azonban nem fizet:
• nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot a felszolgálási díj és a borravaló után,
• egészségbiztosítási járulékot a jubileumi jutalom, a végkielégítés, az újrakezdési támogatás, a
szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás, a határozott időtartamú jogviszony megszüntetése esetén - a
Munka Törvénykönyve 88. §-ának (2) bekezdése és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
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törvény 27. §-ának (2) bekezdése alapján - kifizetett összeg után, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a
prémiumévek program, illetőleg a különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás után.
A nyugdíjjárulék (tagdíj) fizetési kötelezettségnek éves felső „korlátja” van, amely 2011-ben 21.000 Ft/naptári
nap. (2010. évi CLXIX. törvény 58. § (1) bekezdés). Ezzel szemben az egészségbiztosítási járulékot minden
járulékköteles juttatás után meg kell fizetni.
A nyugdíjjárulék (tagdíj) fizetési felső határ számításánál figyelmen kívül kell hagyni azt az időtartamot,
amelyre a foglalkoztatottnak járulékalapot képező jövedelme nem volt, így különösen, ha táppénzben,
terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, baleseti
táppénzben részesült, valamint a fizetés, díjazás nélküli időszakot. A megállapított járulékfizetési felső határt
csökkenteni kell az említett időszakok naptári napjainak száma és a napi járulékfizetési felső határ szorzatával.
Ha a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony nem áll fenn a teljes naptári évben, akkor a járulékfizetési felső
határt a jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani.
Járulékfizetési kötelezettség alapjául szolgáló jövedelmek
Fő szabályként a járulékfizetési kötelezettség alapja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(Szja. tv.) szerinti, az összevont adóalapba tartozó, az önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételnek
azon része, amelyet az adóelőleg számításánál jövedelemként kell figyelembe venni, továbbá a munkavállalói
érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerződésben meghatározott díj, a
hivatásos nevelőszülői díj, a felszolgálási díj, a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül
kapott borravaló, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj.
Ezen jövedelmek hiányában a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér, illetőleg ha a munkát nem
munkaviszony, hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzik, a szerződésben
meghatározott díj.
Nem képez járulékalapot:
• az adómentes üzleti ajándék,
• reprezentáció címén adott termék és nyújtott szolgáltatás,
• a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás nyújtása;
• a cégtelefon magáncélú használata miatt keletkező adóköteles bevétel;
• az adóköteles díjú csoportos biztosításokra a kifizető által fizetett díj;
• a csekély értékű ajándék juttatása valamint egyes meghatározott juttatások
• a foglalkoztató által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, valamint a szociális ellátásnak
nem a foglalkoztatót terhelő összege,
• a jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék),
• a szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom, földrajzi árujelzők oltalma,
mintaoltalom alatt álló mű, alkotás, valamint az újítás hasznosítására irányuló felhasználási, hasznosítási,
használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog, oltalmi jog) felhasználásának
ellenértékeként kifizetett díj,
• a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat.
Ugyancsak nem kell járulékot fizetni a cafetéria keretében adható juttatások után, amelyek a következők:
étkezési csekk, iskolakezdési támogatás, bérlet, üdülési csekk, üdülési szolgáltatás, internet használat
biztosítása, nyugdíjszolgáltató intézményhez fizetett munkáltatói támogatás, egészségpénztárba fizetett díjak,
Széchenyi Pihenő Kártya.

4. 2.4. Egyéni vállalkozóként biztosítottak
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A Tbj. meghatározása alapján a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó
biztosított.. (Kiegészítő tevékenységet folytat az az egyéni, illetve társas vállalkozó, aki vállalkozói
tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.)
Egyéni vállalkozónak társadalombiztosítási szempontból nemcsak az egyéni vállalkozói nyilvántartásban
szereplő természetes személy, hanem
• a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély, a
gyógyszerészi magántevékenység, falugondnoki tevékenység, tanyagondnoki tevékenység vagy szociális
szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély (a továbbiakban
együtt: egészségügyi vállalkozó),
• az ügyvédekről szóló törvény hatálya alá tartozó ügyvéd, európai közösségi jogász (a továbbiakban együtt:
ügyvéd),
• az egyéni szabadalmi ügyvivő,
• a nem közjegyzői iroda tagjaként tevékenykedő közjegyző,
• a nem végrehajtói iroda tagjaként tevékenykedő önálló bírósági végrehajtó is annak minősül.
Az egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettsége:
• az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilvántartásból való
törlés napjáig,
• ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő esetében a kamarai tagság kezdete napjától annak megszűnése napjáig,
európai közösségi jogász esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak törlése napjáig,
• közjegyző, önálló bírósági végrehajtó esetén e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig tart.
Az egyéni vállalkozó a vállalkozásból származó jövedelmének megállapítására a vállalkozói jövedelem szerinti
elszámolást, átalányadózást, egyszerűsített vállalkozói adózást (Eva.) választhat.
A vállalkozói jövedelem szerinti adózást választó „főállású” egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot
- ezzel egyidejűleg az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot - az Szja tv. -ben meghatározott vállalkozói kivét,
átalányadózó esetén az átalányadó alapját képező jövedelem, de havi átlagban legalább minimálbér után fizeti
meg.
Természetesen az egyéni vállalkozóra is vonatkozik az, hogy nyugdíjjárulékot (tagdíjat) csak a „felső határig”
kell megfizetni.
A kezdő vállalkozó járulékalapja is a minimálbér, a kezdés évében Az egyéni vállalkozó tevékenységet
kezdőnek minősül a járulékfizetési kötelezettsége első napjával kezdődően az e napot magában foglaló naptári
év utolsó napjáig. Nem minősül tevékenységet kezdőnek az az egyéni vállalkozó, aki a vállalkozói tevékenysége
megszűnésének napját követően ismételten egyéni vállalkozóként tevékenykedik, feltéve, hogy vállalkozásának
megszűnése és új vállalkozásának megkezdése között egy teljes naptári év nem telt el.
Az egyéni vállalkozó az említett járulékalap alapulvételével nem köteles társadalombiztosítási járulékot,
nyugdíjjárulékot (tagdíjat) és egészségbiztosítási járulékot fizetni arra az időtartamra, amely alatt
• táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban,
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül - kivéve, ha a
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj folyósításának tartama alatt
vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja -,
• katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
• fogvatartott,
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• ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát, egyéni vállalkozói tevékenységét
szünetelteti, illetve egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetében az egyéni vállalkozó
keresőképtelen.
Az eva adózó egyéni vállalkozó a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében
egyoldalú nyilatkozattal vállalhatja, hogy a minimálbérnél magasabb járulékalap után fizeti meg a járulékokat.
A nyilatkozat az adóévre szól, melyet első ízben az adóévet megelőző év december 20-áig, azt követően a
november hónapra vonatkozó járulékbevallásával egyidejűleg kell az állami adóhatósághoz benyújtani. A
nyilatkozat az Art. szerinti végrehajtható okiratnak minősül.
Amennyiben a fenti körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn, a járulékfizetési alsó határ
kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul venni. A járulékfizetési felső
határt csökkenteni kell a járulékfizetés alól mentes időtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felső határ
naptári napi összegének szorzatával. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az egyéni vállalkozó biztosítási
jogviszonya hónap közben kezdődött vagy szűnt meg.

5. 2.5. Társas vállalkozóként biztosítottak
A társas vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége hasonló az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségéhez.
Esetükben – fő szabályként – a társas vállalkozást terhelik a járulékkötelezettségek, (megállapítás, levonás,
befizetés, bevallás, adatszolgáltatás).
Társas vállalkozónak minősül:
• a betéti társaság bel- és kültagja, a közkereseti társaság tagja, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat,
az egyesülés, valamint az európai gazdasági egyesülés tagja, ha a társaság (ideértve ezen társaságok
előtársaságként történő működésének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen
közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik (tagsági jogviszony),
• a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda tagja, ha a társaság tevékenységében
személyesen közreműködik,
• az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, a gépjárművezető-képző munkaközösség, az oktatói
munkaközösség tagja,
• az egyéni cég tagja.
A Tbj. szóhasználata szerint a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, azaz nem saját jogú
nyugdíjas (özvegyi nyugdíjban részesülő, de öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött) társas vállalkozó
biztosított.
A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége:
• a gazdasági társaság, az egyesülés, a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda tagja
esetében a tényleges személyes közreműködési kötelezettség kezdete napjától annak megszűnése napjáig,
• egyéni cég tagja esetében az egyéni cég tagjává válás napjától az egyéni cégben fennálló tagság
megszűnésének napjáig,
• egyéb esetben a társas vállalkozásnál létesített tagsági jogviszony létrejötte napjától annak megszűnése
napjáig tart.
A társas vállalkozás a biztosított társas vállalkozó után a társadalombiztosítási járulékot a társas vállalkozó
személyes közreműködésére tekintettel kifizetett (juttatott, elszámolt) járulékalapot képező jövedelem, de havi
átlagban legalább a minimálbér után fizeti meg.
A járulékalap alsó határát arányosan csökkenteni kell azon időszak figyelembevételével, amely alatt a társas
vállalkozó:
• táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban,
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül - kivéve, ha a
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gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj fizetésének időtartama alatt
vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja -,
• katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
• fogvatartott,
• ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát szünetelteti.
Ha a járulékfizetési kötelezettség nem áll fenn egy teljes naptári hónapon át, egy naptári napra az előzőek
szerinti összeg harmincad részét kell figyelembe venni.
A biztosított társas vállalkozó nyugdíjjárulékot (tagdíjat) és egészségbiztosítási járulékot fizet. A nyugdíjjárulék
(tagdíj) és az egészségbiztosítási járulék alapja megegyezik a társadalombiztosítási járulék alapjával, azzal, hogy
a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) csak a „ felső határig” kell fizetni.
A társas vállalkozás köteles a társas vállalkozó után fizetendő járulékot, a társas vállalkozó jövedelméből levont
járulékkal együtt a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig befizetni.

6. 2.6. Többes jogviszonyban álló biztosítottak
A munkaviszonyban álló biztosított egyidejűleg lehet társas vagy egyéni vállalkozó, tanulói jogviszony mellett
is lehet vállalkozni, több társaságban működhet személyesen közre a társas vállalkozó, a társas vállalkozónak
egyéni vállalkozása is lehet.
Többes, vagy a törvényi szóhasználattal további jogviszonynak kell tekinteni azt a jogviszonyt, amely a
jövedelem juttatója és a biztosított között a biztosítottnak egy másik foglalkoztatónál fennálló biztosítási
jogviszonyára tekintettel juttatott jövedelem megszerzésével jött létre és keletkezett járulékfizetési kötelezettség.
Az egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban álló személy biztosításának fennállását mindegyik
jogviszonyában külön-külön kell elbírálni.
Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járulékalap után mindegyik
jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) és az
egészségbiztosítási járulékot.
A nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a biztosított a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaiban együttesen
legfeljebb a járulékfizetési felső határig fizeti meg. Ha a jogviszony nem áll fenn a naptári év teljes tartamán át,
a járulékfizetési felső határt a biztosítási kötelezettség időtartamával arányosan kell kiszámítani. A
nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a naptári év folyamán mindaddig meg kell fizetni, amíg a biztosított a foglalkoztatók
előtt nem nyilatkozik, hogy a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a járulékfizetési felső határig megfizette.
Nyugdíjjárulék-túlfizetés esetén a foglalkoztató a túlfizetés igazolását követő 15 napon belül köteles a járulékot
visszafizetni a biztosítottnak.
Ha a biztosított legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkezik, az egyidejűleg
fennálló, biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló további jogviszonya alapján nem fizet pénzbeli
egészségbiztosítási járulékot. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló
munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani.
Ha a társas vállalkozó, az egyéni vállalkozó egyidejűleg munkaviszonyban is áll és foglalkoztatása eléri a heti
36 órát, illetőleg közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, a
társadalombiztosítási járulék, a természetbeni egészségbiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja a
ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem, eva adózó egyéni vállalkozó esetében az Eva tv.-ben
meghatározott adóalap 4 százaléka, átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az átalányadó alapját képező
jövedelem. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt
munkaidőt ez esetben is össze kell számítani.
Amennyiben a társas vállalkozóként biztosított több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja, a
törvényben előírt legkisebb összegű járulékot - évente egy alkalommal történő választása szerint - egyszer kell
figyelembe venni. A társas vállalkozó e választásáról a tárgyév január 31-éig nyilatkozik a társas
vállalkozásnak.
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A társas vállalkozó választásáról a tárgyév január 31. napjáig írásban értesíti azokat a társas vállalkozásokat,
melyeknek tagjaként biztosításra kötelezett.
A Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal hivatásos állományú tagja a további jogviszonyából származó jövedelme után nyugdíjjárulékot
(tagdíjat) nem fizet
A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személyek biztosítását
havonta kell elbírálni, és a biztosítási kötelezettség elbírálásánál az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári
hónapban elért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani.
E személyek biztosítása a biztosítási jogviszony időszakán belül akkor is fennáll, ha:
• táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban,
• gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülnek, feltéve, hogy az
ellátások folyósítását közvetlenül megelőző napon biztosítottak voltak.

7. 2.7. Megállapodás alapján egészségbiztosítási
járulékot fizetők
Egészségügyi szolgáltatásra, azaz orvosi ellátásra, gyógyszerre, gyógyászati ellátásra, gyógyászatisegédeszköz
ellátásra- megállapodás köthető. A megállapodás megkötésének feltétele, hogy az érintett természetes személy
ne legyen biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult.. A megállapodást az érintett
kötheti saját, valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására.
A megállapodás után fizetendő járulék havi összege nagykorú állampolgár esetén a minimálbér 50 százaléka, 18
évesnél fiatalabb gyermek esetén a minimálbér 30 százaléka. A Magyar Köztársaság területén oktatási
intézmény nappali tagozaton tanulmányokat folytató külföldi állampolgár esetén egészségügyi szolgáltatásra
megállapodást a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 30 százalékának megfelelő havi összegű
egészségbiztosítási járulék megfizetésének vállalásával lehet kötni.
Egészségügyi szolgáltatásra megállapodás csak a megállapodás megkötését követő hónap első napjától kezdődő
hatállyal, az első hónapra esedékes járulék egyidejű befizetése mellett köthető. Ezt követően a járulékot havonta
előre, a tárgyhónapot közvetlenül megelőző hónap 12. napjáig kell megfizetni. Az első hat hónapban csak
sürgősségi ellátásra lesz csak jogosult a megállapodás kedvezményezettje, kivéve ha a megállapodás
megkötésével egyidejűleg az előírt járulék befizetése hat hónapra megtörténik.
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a megállapodás megszűnéséig áll fenn.

8. 2.8. A nem biztosított és egészségügyi
szolgáltatásra sem jogosultak járulékfizetése
Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen sem jogosult, köteles
havonta egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni. Ezen kötelezettség további feltétele, hogy a természetes
személy a bejelentkezését megelőzően megszakítás nélkül legalább egy éve Magyarországon, bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.. Az egyéves időtartamba beszámít az a legfeljebb kilencven napos időszak is, amely
alatt a belföldi személy nem rendelkezett a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakóhellyel. Ha az
adóhatóság az egy éves időtartamra vonatkozóan a saját nyilvántartásában nem rendelkezik adattal, a
járulékfizetési kötelezettség elbírálása céljából megkeresi a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelő központi szervet, a lakcímre vonatkozó adatok közlése érdekében.
Ezen járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más személy vagy szerv is teljesítheti. A
járulékfizetés átvállalása az adóhatóság jóváhagyásával válik érvényessé.
Ezen járulékfizetési kötelezettség az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól a
biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony első napjáig, illetőleg az egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság keletkezésének napjáig áll fenn.
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Egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke: 2011-ben, havonta 5100 forint..Ha a járulékfizetési kötelezettség
nem áll fenn a naptári hónap teljes tartama alatt, egy naptári napra az egy főre jutó járulék harmincad részét kell
figyelembe venni.
Ha a nem biztosított személy utólag biztosítottá válik, és a biztosítási kötelezettség megállapítására utólag kerül
sor, a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt a megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulékot a
foglalkoztató által kiállított igazolás benyújtása mellett vissza lehet igényelni az adóhatóságtól.
Megjegyzés: Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles adott feltételek esetében a kiegészítő
tevékenységet folytató egyéni- valamint a társas vállalkozó is.

9. 2.9. Akik után a központi költségvetés fizet
Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyugdíjasok, kiskorúak, nappali tagozatos tanulók, járadékban
részesülők, gyes, gyed, gyet –t igénybe vevők stb. Ezen személyek egészségügyi szolgáltatásának fedezetét a
központi költségvetés járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulás bevételeinek átutalásával biztosítja. Az
alábbiakban részletesen felsorolásra kerül ezen természetes személyeknek a köre:
• aki táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti
járadékban,
• saját jogán nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, rehabilitációs járadékban,
• öregségi-, munkaképtelenségi-, özvegyi járadékban, növelt összegű öregségi-, munkaképtelenségi-, özvegyi
járadékban, átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, egészségkárosodási járadékban,
fogyatékossági támogatásban, valamint rokkantsági járadékban, házastársi pótlékban, házastársi
jövedelempótlékban,
• nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozotti ellátásban,
• bányászati keresetkiegészítésben,
• gyermekgondozási segélyben,
• Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, felekezettől nyugdíjban, Magyar Alkotóművészeti
Közalapítványtól öregségi nyugdíjban vagy rendszeres rokkantsági segélyben,
• rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban,
rendelkezésre állási támogatásban részesül,
• középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató magyar
állampolgár, valamint az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter
által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll,
• megváltozott munkaképességű, és munkaképesség-változásának mértéke az 50 százalékot eléri, valamint az
illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával rendelkezik,
• a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem haladja meg a minimálbér 30 százalékát,
• a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező kiskorú személy, illetve magyar állampolgár esetén a
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kiskorú személy,
• a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy (ide nem értve a
külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal
felnőtt, továbbá az illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, otthont nyújtó ellátás
keretében átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú személy,
• a fogvatartott,
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján szociálisan
rászorult személy,
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• nevelőszülői tevékenységet folytat, és az e tevékenységéből származó tárgyhavi járulékalapot képező
jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát, naptári napokra annak harmincad részét,
• a hajléktalan.
Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság további feltétele - meghatározott esetekben -, hogy az érintett
személy belföldinek minősüljön.
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján 2011. évre
előirányzott járulékbevételeket foglalja össze az 1. táblázat:
1. táblázat. A 2011. évre előirányzott járulékbevételek nagyságai

10. 2.10. Önkéntes kölcsönös biztosítási pénztárak
Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár meghatározása szerint, a pénztár természetes személyek által a
függetlenség, kölcsönösség, a szolidaritás és az önkéntesség elve alapján létrehozott, társadalombiztosítási
ellátásokat kiegészítő, pótló, illetve ezeket helyettesítő szolgáltatásokat, továbbá az egészség védelmét elősegítő
ellátásokat szervező és finanszírozó társulás. A pénztár szolgáltatásait rendszeres tagdíjbefizetésekből, egyéni
számlavezetés alapján szervezi, finanszírozza, illetve nyújtja.
A pénztártevékenységhez kapcsolódó gazdálkodási és felelősségi szabályokat és jogosultságokat az önkéntes
kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt) szabályozza.
Az Öpt. három pénztártípust különböztet meg, amely a 3. ábrán látható:
• a nyugdíjszolgáltatást nyújtó nyugdíjpénztárat,
• az önsegélyező pénztárat, valamint
• az egészségpénztárat.
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3. ábra. Az önkéntes pénztárak típusai
A pénztár az általa gyűjtött és kezelt befizetésekből az alapszabályban meghatározott feltételek szerint az alábbi
szolgáltatást nyújthatja:
a) nyugdíjszolgáltatás (nyugdíjpénztár):
A nyugdíjkorhatár elérése után a pénztártag részére, az egyéni számláján nyilvántartott összeg terhére, az
alapszabályban rögzített módozatoknak megfelelően választása szerint egy összegben vagy járadék
formájában, illetőleg e kettő kombinációjaként történő pénzbeni kifizetés.
b) önsegélyező pénztár:
Szociális kockázat bekövetkezte esetén, jogszabály által előírt szociális kötelezettségek alapján biztosított
kiegészítő ellátás (munkanélküliek, keresőképtelenek segélyezése, gyermeknevelési támogatás), valamint a
gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása.
c) egészségpénztár:
az egészség védelmét szolgáló programok szervezése és finanszírozása, egészségügyi szolgáltatások
megvásárlása Az egészségpénztár elláthatja a gyógyszer és gyógyászati segédeszközök árának támogatását,
a pénztártag betegség miatti keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének teljes vagy részbeni pótlását,
valamint a pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatását.
Kiegészítő pénztárak
A kiegészítő pénztár olyan önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, amely a társadalombiztosítási ellátásokat
kiegészíti, pótolja és tagjai igénye szerint szervezi.
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Ennek a pénztárnak is három típusa van, azaz
• kiegészítő nyugdíjpénztár,
• kiegészítő önsegélyező pénztár, valamint
• kiegészítő egészségpénztár
A kiegészítő önsegélyező pénztárra vonatkozó szabályok
Az önsegélyező pénztár egyéni szolgáltatásokat és közösségi szolgáltatásokat nyújthat. A pénztár az egyéni
szolgáltatásokat a tag egyéni számlájának megterhelésével, az egyes közösségi szolgáltatásokat pedig a fedezeti
tartalékon belül létrehozott szolgáltatási tartalék terhére teljesíti. A pénztár egy vagy több szolgáltatási tartalékot
hozhat létre, melyeket a pénztártagok egyéni számlái terhére kell képezni.
Az önsegélyező pénztárakban az egységes tagdíjak összegét, a szolgáltatások értékét és a szükséges alapok
nagyságát évente kalkulálni kell. A szolgáltatások lehetséges értékének összegét és az alapok nagyságát a
pénztár által vállalt szolgáltatások összetétele és a megfizetett tagdíjak szolgáltatásra fordítandó részének
összege határozza meg.
Az önsegélyező pénztár nyújthat:
• gyermek születéséhez kapcsolódó ellátásokat;
• munkanélküliségi ellátásokat;
• tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyeket;
• betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek, melyek a pénztártag kieső jövedelmének teljes vagy
részbeni pótlásaként a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben
meghatározott keresőképtelenség, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerinti megváltozott
munkaképesség, illetve egészségkárosodás miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók;
• hátramaradottak segélyezése halál esetén;
• nevelési év-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatást;
• gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatást;
• látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatást, mely a Braille írással készült könyvek, magazinok
árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak
közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet; valamint
• életvitelt elősegítő szolgáltatást, amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét
megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek
támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése,
emelőeszközök beszerelése lehet.
A kiegészítő egészségpénztárra vonatkozó szabályok
Az egészségpénztár szolgáltatásait saját maga szervezheti vagy e célra szolgáltatásszervező intézményt is
igénybe vehet.
A pénztár szolgáltatásszervezési tevékenységet - kiegészítő vállalkozási tevékenysége keretében - más pénztárak
tagjai, valamint más magánszemélyek, illetve intézmények részére is végezhet.
Az egészségpénztár a természetbeni szolgáltatásokat egészségpénztári szolgáltatón keresztül nyújthatja.
Az egyes szolgáltatások kiadásainak kiegyenlítését - az alapszabályban foglaltak szerint - a szolgáltatásra
jogosult tag egyéni egészségszámlájának megterhelésével, vagy több pénztártag egyéni egészségszámlájának
egyidejű megterhelésével kell biztosítani. Amennyiben a pénztár nyújt olyan szolgáltatást, amelynek fedezetét
több pénztártag egyéni egészségszámlájának egyidejű megterhelésével biztosítja, akkor az alapszabálynak
rendelkeznie kell a fedezeti alapon belül elkülönítetten az egyes szolgáltatások fedezetének létrehozásáról,
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annak mértékéről, felhasználásának módjáról, illetve az egyéni számláknak a közös szolgáltatás fedezetéül
szolgáló együttes és arányos megterheléséről is.
A pénztártag - az egészségpénztár alapszabályában foglaltak szerint - rendelkezhet arról, hogy egyéni
egészségszámla követelésének meghatározott, elkülönített részét a rendelkezéstől számított két évre leköti. A
pénztártag e rendelkezéssel vállalja, hogy a kétéves időtartamon belül a lekötött összeget nem veszi igénybe
pénztári szolgáltatások finanszírozására.
Az egészségpénztár kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásokat, valamint életmódjavító egészségpénztári
szolgáltatásokat nyújthat.
Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások keretében olyan ellátásokat nyújthat, amelyeket az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár nem, vagy csak részben finanszíroz. Ezek alapján szolgáltatásai a következők:
• egészségügyi szolgáltatás, mely a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi
szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés alapján;
• otthoni gondozás, amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott
működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat;
• gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása;
• fürdőszolgáltatás támogatása, melynek keretében a gyógyfürdő, mozgásszervi betegeket ellátó nappali
kórház, gyógyfürdőkórház, szanatórium, éghajlati gyógyintézet, klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és
gyógy-barlang (barlangterápiás intézet) egészségügyi szolgáltatásai, gyógyellátásai igénybevételének
támogatása, vagy közfürdők fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések igénybevételének
támogatása nyújtható;
• látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás, mely a Braille írással készült könyvek, magazinok
árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak
közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet;
• életvitelt elősegítő szolgáltatás, amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő
speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása
(így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök
beszerelése) lehet;
• a szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása;
• a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása;
• pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások, amely a pénztártag kieső jövedelemének teljes vagy
részbeni pótlásaként;
• hátramaradottak segélyezése: a pénztártag halála esetén;
• gyógyüdülés támogatása, melynek keretében a természetes gyógytényezőkről szóló jogszabályban
meghatározottak szerinti gyógyüdülőben, vagy gyógyszállóban igénybe vett, egészségügyi szolgáltatást is
tartalmazó gyógyüdülés igénybevétele támogatható;
• egészségügyi üdülés támogatása, melynek keretében a kereskedelmi és fizetővendéglátó szálláshelyek
osztályba sorolásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerinti szállodában vagy üdülőházban, valamint a
személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott üdülőben igénybe vett olyan üdülés igénybevétele
támogatható, melynek során a szálloda, az üdülőház, illetve az üdülő saját gyógyászati részlegén, illetve más
gyógyintézet szolgáltatásainak bevonásával - a pénztárral egészségügyi szolgáltatóként kötött szerződésben
foglaltak sze5rint - egészségügyi szolgáltatást nyújt;
• a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatása, melynek keretében különösen pálya-,
uszoda-, teremhasználatra, illetve foglalkozáson való részvételre jogosító bérletjegy megvásárlása
támogatható. Nem tekinthető a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadásnak az utazás, a szállás, a
sportruházat, sportlábbeli és az étkezés költsége. Fogyatékos személyek esetén a sporttevékenységhez
kapcsolódó kiadásnak minősül a fogyatékkal élő személy sportolásához szükséges sportruházat, sportlábbeli,
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Járulékfizetés

utazás, szállás költsége, ideértve a fogyatékos személy sportolásához szükséges kísérő(k) utazásának és
szállásának költségét. A sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatása személyenként és
naptári évenként legfeljebb a tárgyév január 1-jén érvényes minimálbér havi összegének mértékéig vehető
igénybe.
Megjegyzés: A gyógyüdülés és az egészségügyi üdülés naptári évenként együttesen legfeljebb 160 ezer forint
összegben, több szolgáltatásra jogosult személy által történő együttes igénybevétel esetén naptári évenként
együttesen legfeljebb 240 ezer forint összegben vehetők igénybe

11. Összefoglalás
A társadalombiztosítás finanszírozásának alapját képező pénzhalmaz járulékkok befizetése révén keletkezik. A
különböző jogcímen meghatározott járulékokat a foglalkoztatók és a biztosítottak a járulékalapot képező
jövedelem alapján fizetik be. A járulékok fajtáit tekintve lehetnek természebeni, pénzbeli, nyugdíj, és egyéb
járulékok. A munkaviszonyban állók teljes jogú biztosítottnak minősülnek, ezáltal jogosultak egészségügyi
szolgáltatásra, egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira, baleseti ellátásokra, társadalombiztosítási saját jogú
nyugellátásra, hozzátartozói nyugellátásra és rehabilitációs járadékra.
Önellenőrző kérdések
1. Sorolja fel az önkéntes kiegészítő pénztárak típusait!
2. Jelöljön meg legalább két olyan ellátást, amelyet a kiegészítő egészségpénztárak nyújtanak!
3. Soroljon fel három olyan ellátást, amelyben részesülő személy után a központi költségvetésnek kell
megfizetni az egészségügyi szolgáltatás fedezetét!
4. Nevezze meg a foglalkoztató és a biztosított által fizetendő társadalombiztosítási járulékokat!
5. Soroljon fel három olyan jövedelmet, amely nem képez járulékalapot!
Felhasznált irodalom
1. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről
2. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
3. 1993. évi XCVI. törvény az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról
4. 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
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3. fejezet - Társadalombiztosítás
keretében nyújtott pénzbeli ellátások
A III. témakör célja: A társadalombiztosítás keretében juttatott pénzbeli juttatások (betegszabadság, táppénz,
gyermekgondozási segély, stb.) folyósításának megismertetése.
A hallgató:
• ismerje meg az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásának szerkezetét,
• értelmezze helyesen a keresőképtelen fogalmát,
• tegyen különbséget a betegszabadság és a táppénz között,
• értse meg a különböző jogcímen kapott táppénz, gyermekek után járó juttatások összegének megállapítási
folyamatát.

1. 3.1. A pénzbeli ellátás alapja
Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
A Tbj. a társadalombiztosítás rendszerében nyújtott egészségbiztosítási ellátásokat az alábbiak szerint
csoportosítja:
a) egészségügyi szolgáltatás;
b) pénzbeli ellátások:
• terhességi-gyermekágyi segély,
• gyermekgondozási díj,
• táppénz;
c) baleseti ellátások:
• baleseti egészségügyi szolgáltatás,
• baleseti táppénz,
• baleseti járadék.
Az egészségügyi kiadások két nagy csoportra oszthatóak fel, a pénzbeli és a természetbeni kiadásokra.
Magyarországon az egészségügyi kiadások a GDP 7,3%-át tették ki 2008-ban, azonban ez az érték 2007-ben
még magasabb volt, azaz a GDP 7,4%-át tette ki.
Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai közé tartozik a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a
gyermekgondozási díj és a méltányosság keretében adható segély.
A pénzbeli ellátás összegének megállapítása kapcsán az alábbi szabályok érvényesek:
• Jövedelemként azt az összeget kell figyelembe venni, amely után a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási
járulék fizetésére kötelezett volt.
• A pénzbeli ellátásra a biztosítottak jogosultak, az alábbiak szerint:
Ki a keresőképtelen?
Keresőképtelen az, aki a betegsége miatt a munkáját nem tudja ellátni.
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Társadalombiztosítás keretében
nyújtott pénzbeli ellátások
Keresőképtelen az is:
• aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban részesül betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt;
• akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi
okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt
munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.
• aki terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem
jogosult.
Keresőképtelennek kell tekinteni továbbá
• azt az anyát, aki kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja;
• és azt a szülőt is, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja és a gyermeket a saját háztartásában
neveli.
A betegség okozta keresőképtelenség elbírálásánál az a foglalkozás, illetőleg az a munkakör az irányadó,
amelyben a biztosított a keresőképtelenségét közvetlenül megelőzően dolgozott. A keresőképtelenséget - a
keresőképesség orvosi elbírálásáról szóló rendelkezéseknek megfelelően - a kezelőorvosnak kell igazolni.

2. 3.2. Betegszabadság
Ezen ellátásra csak a munkavállaló jogosult. A nem munkaviszonyban foglalkoztatottak betegszabadságra nem
jogosultak. Így nem számolhat el betegszabadságot pl. az egyéni vállalkozó, a megbízásos jogviszonyban álló, a
társas vállalkozás tagja, a segítő családtagok. Esetükben a keresőképtelenség időtartamára táppénz állapítható
meg.
A betegszabadság a Munka Törvénykönyve alapján, a betegsége miatti keresőképtelenség idejére jár a
munkavállalónak.
Betegszabadság időtartama:
A betegszabadság időtartama naptári évenként tizenöt munkanap lehet.
A szakképző iskolai tanulót a tanulószerződése alapján a betegsége idejére - kivéve, ha üzemi baleset és
foglalkozási betegség miatt nem tud részt venni a gyakorlati képzésben - naptári évenként tíz nap
betegszabadság illeti meg.
Betegszabadság idejére járó juttatás mértéke:
A betegszabadság időtartamára a munkavállaló részére a távolléti díjának a hetven százaléka, a tanuló részére a
pénzbeli juttatásának hetvenöt százaléka jár.
A távolléti díjat a munkavállaló esetében a távollét idején/időszakában érvényes személyi alapbér, rendszeres
bérpótlék, valamint - a munkaidő-beosztástól eltérő, illetve a munkaidőkereten felül elrendelt - rendkívüli
munkavégzés miatti kiegészítő pótlék együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga alapján
kell számítani.
Év közben kezdődő munkaviszony esetén a munkavállaló a naptári évre járó betegszabadság időarányos részére
jogosult. Ez azonban - ha a munkavállaló az év folyamán már munkaviszonyban állt - nem lehet több, mint a
naptári évre járó betegszabadság még igénybe nem vett része.
A betegszabadság naptári évben igénybe nem vett része a következő naptári évre nem vihető át, az a későbbi
években nem igényelhető.
A betegszabadság kiadásánál a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokat kell figyelembe venni. Ha a
munkavállaló a munkaszüneti nap miatt mentesülne a munkavégzési kötelezettsége alól, ezt a napot
munkanapként kell figyelembe venni.
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Társadalombiztosítás keretében
nyújtott pénzbeli ellátások
A heti kettőnél több pihenőnapot biztosító munkaidő-beosztás esetén a hét minden napja munkanapnak számít,
kivéve a munkavállaló két pihenőnapját.
A keresőképtelenséget - a keresőképesség orvosi elbírálásáról szóló rendelkezéseknek megfelelően - a
kezelőorvosnak kell igazolni.

3. 3.3. Táppénz
Táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és a jogszabályban meghatározott
mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.
Egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén a keresőképtelenséget és a táppénzre való jogosultságot,
azok időtartamát, az ellátás mértékét, illetőleg összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön kell
megállapítani. E rendelkezés vonatkozik arra az esetre is, ha a több biztosítási jogviszony ugyanannál a
foglalkoztatónál áll fenn.
Nem jár táppénz
•

illetőleg, amely
alatt a biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs, továbbá a
betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha az azt követő munkanapon (munkaszüneti
napon) a keresőképtelenség már nem áll fenn,

• a keresőképtelenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja, illetve, ha a
keresetét részben kapja meg, a részben megkapott kereset után,
• a gyermekgondozási segély folyósításának az idejére, ide nem értve a segély mellett végzett munka alapján
járó táppénzt,
• az előzetes letartóztatás és a szabadságvesztés tartamára,
• a saját jogú nyugdíj folyósításának időtartamára.
Meg kell szüntetni a táppénz folyósítását:
• ha a jogosult az elrendelt orvosi vizsgálaton elfogadható ok nélkül nem jelenik meg, vagy a keresőképesség
elbírálását ellenőrző (fő)orvos vizsgálatához nem járult hozzá. Az ellenőrző (fő)orvos - a kezelő orvos
jelenlétében - a keresőképességet a jogosult tartózkodási helyén is ellenőrizheti.
• ha a táppénzre jogosult a keresőképességét elbíráló orvos utasításait nyilvánvalóan nem tartja be, illetőleg a
gyógyulását tudatosan késlelteti.
A táppénz összegének megállapítása
A táppénz összegének megállapítása során elsőként a táppénz alapját kell megállapítani, amely az
alábbiak szerint történik:
1. Elsődlegesen a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért, pénzbeli
egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem naptári napi átlaga alapján kell megállapítani.
2. Előfordulhat, hogy a biztosítottnak ezen időtartam alatt nem volt legalább 180 naptári napi jövedelme, ekkor
a táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdő napját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlaga
alapján kell megállapítani.
A 180 naptári napi jövedelmet legfeljebb a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári
év első napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idő folyamatos. A folyamatos biztosítási idő
megszakítása esetén a táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni.
A biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi
megszakítás időtartamába nem számít be a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a
gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély folyósításának az ideje.
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Társadalombiztosítás keretében
nyújtott pénzbeli ellátások
Annak vizsgálatánál, hogy a biztosított rendelkezik-e 180 naptári napi jövedelemmel, csak a rendszeres
jövedelmet kell figyelembe venni.
A táppénz összegének kiszámításánál rendszeres jövedelemnek kell tekinteni:
• a havi rendszerességgel járó munkabért (illetményt),
• a pótlékokat, továbbá
• a munkabér (illetmény) helyett kifizetett távolléti díjat vagy átlagkeresetet, illetőleg
• a szerződés alapján havonta járó díjazást vagy egyéb jövedelmet.
Az egyéni és a társas vállalkozók részére e jogcímen járó táppénz összegének megállapításánál a
vállalkozóként elért, bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet kell rendszeres
jövedelemnek tekinteni.
3. Ha a biztosított az irányadó időszakban táppénzalapként meghatározott jövedelemmel nem rendelkezik,
táppénzét – fő szabályként - a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kell
megállapítani, kivéve, ha a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez
esetben a táppénz alapja a szerződés szerinti, ennek hiányában a tényleges jövedelem.
4. Ha a biztosítottnak azért nem volt figyelembe vehető jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi
segélyben, gyermekgondozási díjban részesült, a táppénz naptári napi összegét a az utoljára folyósított ellátás
alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani.
5. Ha a biztosított a naptári év folyamán ismételten keresőképtelenné válik, táppénzét a korábbi táppénzének az
alapját képező kereset napi átlaga alapján kell megállapítani, akkor ha
• a korábbi keresőképtelensége is az újabb keresőképtelensége első napját magában foglaló naptári évben
kezdődött, és
• a korábbi táppénzét a megelőző naptári évben elért jövedelem, vagy a jogosultságot megelőző 180 naptári
napi jövedelem átlagszámítása szerint állapították meg.
A táppénz összegének megállapítása során, második lépésként kerül sor a táppénz mértékének
megállapítására:
A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe vehető jövedelem naptári
napi átlagának a hatvan százaléka, és ha a biztosításban töltött idő ennél rövidebb, akkor a figyelembe vehető
jövedelem naptári napi átlagának az ötven százaléka.
A táppénz egy napra járó összegének a felső korlátja azonban nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján
érvényes minimálbér 200 százalékának harmincad részét.
A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának az ötven
százaléka jár, az említett minimálbér korlátok figyelembe vételével.
A gyermeknevelési támogatás vagy az ápolási díj mellett munkát végző biztosítottra a táppénzre vonatkozó
rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
• a táppénzfolyósítás időtartamának megállapításánál biztosítási időként csak a gyermeknevelési támogatás
vagy az ápolási díj folyósításának időtartama alatt biztosítási jogviszonyban töltött napokat lehet figyelembe
venni,
• a táppénz összegének megállapításánál a biztosítási jogviszonynak az említett időtartam alatt elért, biztosítási
jogviszonyból származó pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelmet kell figyelembe venni.
A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatottra, aki pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett ugyancsak
az a szabály vonatkozik, hogy biztosítási időként csak a biztosítási jogviszonyban töltött napokat lehet
figyelembe venni, és a táppénz összegének megállapításánál a biztosítási jogviszonyából származó pénzbeli
egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelmet kell alapul venni.
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Társadalombiztosítás keretében
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A táppénz számításánál figyelembe vehető minimálbér összege 78 000 Ft/hó, amely 2011. május 1-jétől 5 200
Ft/nap (napi felső határ számítása: 78 000 * 2/30)
A táppénz a keresőképtelenség tartamára jár, amely legfeljebb a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama
alatt egy év, illetve a biztosítási jogviszony megszűnését követően 30 nap.
Táppénz kiegészítés
Az önkéntes egészségpénztárak kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásként az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújthatnak.
A pénztártag betegsége miatti keresőképtelenség esetén a kieső nettó jövedelme az egészségpénztári számlája
terhére kiegészíthető. Mindezek alapján a pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásként a pénztártag
kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlására kerülhet sor keresőképtelensége esetén, valamint a
megváltozott munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező személyek esetében.

4. 3.4. Gyermekápolási táppénz
Sajátos szabályok vonatkoznak a gyermek ápolásával összefüggő táppénzre.
Gyermek ápolása vonatkozásában táppénzre jogosult:
• egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetőleg ápolása címén a gyermek egyéves koráig;
• egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként
nyolcvannégy naptári napon át,
• háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként
negyvenkettő, (egyedülállónak nyolcvannégy) naptári napon át,
• hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként
tizennégy, (egyedülállónak huszonnyolc) naptári napon át illeti meg.
Egyedülállónak tekinti a szabályozás azt, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve,
ha élettársa van.
Az egyedülállóság szempontjából különélőnek kell tekinteni azt is, aki házastársával ugyanabban a lakásban
lakik, ha a házasság felbontása iránt bírói eljárás van folyamatban.
Egyedülállónak kell tekinteni továbbá:
• azokat a házastársakat/élettársakat, akik a vakok személyi járadékában részesülnek, vagy arra egyébként
jogosultak,
• akinek a házastársa/élettársa munkaképtelen és az orvosszakértői szerv szakvéleménye, szakhatósági
állásfoglalása szerint I. vagy II. csoportos rokkant,
• akinek a házastársa/élettársa előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti.
A gyermek ápolása jogcímén folyósított táppénz összegének kiszámítása azonos a táppénzre vonatkozó
szabályokkal.

5. 3.5. Baleseti táppénz
Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár.
Ennek keretében elsőként meg kell határozni, mi minősül üzemi balesetnek illetve foglalkozási betegségnek.
Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal
összefüggésben éri.
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Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben
szenved el (ún. úti baleset).
Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások
igénybevétele során éri.
A társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során bekövetkezett balesetek közül üzeminek az számít, amely a
biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének,
rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb
vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.
Nem üzemi baleset az a baleset, amely:
• kizárólag a sérült ittassága miatt, vagy
• munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka, engedély nélküli járműhasználat,
munkahelyi rendbontás során, vagy
• a lakásról (szállásról) munkába, illetőleg a munkából lakásra (szállásra) menet közben, indokolatlanul nem a
legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt.
Foglalkozási betegség az a betegség, amely a biztosított foglalkozásának a különös veszélye folytán keletkezett.
Azaz foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny
és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely
a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai-,
kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve amely a
munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.
Az, aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi segítség igénybevételével, illetőleg a baleset bejelentésével
szándékosan késlekedett, az egészségbiztosítás baleseti ellátásaira nem jogosult.
Baleseti táppénz annak jár, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb
harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik.
Baleseti táppénzre jogosultság esetén a keresőképtelenség fogalma az alábbiak szerint alakul: Keresőképtelen
az, aki az üzemi balesettel összefüggő és gyógykezelést igénylő egészségi állapota miatt vagy gyógyászati
segédeszköz hiányában munkát végezni nem tud.
A baleseti táppénzre való jogosultság megállapításánál a betegszabadságra vonatkozó rendelkezéseket nem kell
alkalmazni, azaz a keresőképtelenség első napjától jár a táppénz. A baleseti táppénz - az előzetes biztosítási
időre és táppénzfolyósításra tekintet nélkül - egy éven keresztül jár azzal, hogy a baleseti táppénz folyósítása
legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.
Nem jogosult baleseti táppénzre az, aki ugyanazon üzemi balesetből eredően baleseti rokkantsági nyugdíjban
vagy baleseti járadékban részesül.
Baleseti táppénz összegének megállapítása:
Baleseti táppénz mértéke:
A baleseti táppénz mértéke az alapját képező jövedelem száz százaléka, úti baleset esetén annak kilencven
százaléka.
Baleseti táppénz alapja:
A baleseti táppénzre – fő szabályként - a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, az
alábbiak figyelembevételével:
A biztosított baleseti táppénzre abban a jogviszonyában jogosult, amelyben az üzemi baleset éri. Mindezek
alapján a baleseti táppénz összegét annál a munkáltatónál elért jövedelem alapján kell megállapítani, ahol az
üzemi baleset bekövetkezett, illetőleg ahol az üzemi balesetet szenvedett személy biztosítási jogviszonya
fennáll.
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1. A baleseti táppénz összege azonos a baleseti táppénzre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző
naptári hónapban végzett munkáért, tevékenységért kifizetett (elszámolt), a biztosított pénzbeli
egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme naptári napi összegével, úti baleset esetén annak
kilencven százalékával.
2. Ha a biztosított a baleseti táppénzre való jogosultságot megelőző hónapban nem volt pénzbeli
egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett, a baleseti táppénz összege a balesetet megelőzően elért
tényleges, annak hiányában a szerződés szerinti jövedelméből számított naptári napi átlagjövedelem, úti
baleset esetén annak kilencven százaléka.
3. Ha a biztosított a baleseti táppénzre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári hónapban jövedelem hiányában - pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem fizetett, a baleseti táppénz összege azonos
a szerződés szerinti jövedelme naptári napi összegével, úti baleset esetén annak kilencven százalékával.
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett biztosított, illetőleg baleseti ellátásra jogosult
baleseti táppénzének megállapításánál jövedelemként azt az összeget kell figyelembe venni, amely után a
foglalkoztató, az egyéni vállalkozó, a társas vállalkozás pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetett.
Az egyéni és a társas vállalkozó baleseti táppénzének alapját a táppénzre vonatkozó rendelkezések szerint kell
megállapítani. Azonban a kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni és társas vállalkozó baleseti
ellátását az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 150 százalékának alapulvételével kell megállapítani.
A saját jogú nyugdíj mellett munkát végző biztosított baleseti táppénzének alapjaként csak a nyugdíjasként elért
és járulékköteles jövedelmet lehet figyelembe venni.
Ha a sérült az első ízben baleseti táppénzre való jogosultság megszűnését követő 180 napon belül ugyanazon
üzemi baleset következtében újból keresőképtelenné válik, a baleseti táppénz összege a korábbinál kevesebb
nem lehet.
Jogosultság megállapítása:
Ha a biztosított foglalkozási betegség alapján jogosult baleseti táppénzre, az üzemi baleset napjának a
foglalkozási betegség orvosilag megállapított napját kell tekinteni.
A bejelentett üzemi baleset tényéről a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv dönt. A határozatnak
tartalmaznia kell, hogy mikor történt a baleset, és az milyen egészségkárosító következményekkel jár.
A baleseti táppénz iránti kérelem benyújtására, elbírálására és folyósítására a táppénzre vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a baleseti táppénz meghosszabbítása esetén az
orvosszakértői szervet szakértőként kell igénybe venni.
Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset következtében tizenhárom százalékot meghaladó
egészségkárosodása keletkezett, de baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék nem illeti meg.
Ha az egészségkárosodás mértéke a húsz százalékot nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át
jár. Ha a károsodás a húsz százalékot meghaladja, az egészségkárosodás tartamára időbeli korlátozás nélkül jár.
A szilikózisból és aszbesztózisból eredő és húsz százalékot meg nem haladó egészségkárosodás fennállása alatt
a baleseti járadék időbeli korlátozás nélkül jár.
A baleseti járadék iránti igényt a nyugdíj-megállapító szervnél kell bejelenteni.

6. 3.6. Terhességi gyermekágyi segély
A terhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló jövedelem naptári napi átlagát a táppénz megállapítására
vonatkozó szabályok szerint kell kiszámítani. A táppénz maximális összegére vonatkozó szabály azonban nem
érinti a terhességi-gyermekágyi segély összegét.
A terhességi-gyermekágyi segély összege változatlanul a napi átlagkereset 70%-a, amely maximum 24 hétig jár.
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Ha a biztosítottnak nincs 180 napi jövedelme a terhességi-gyermekágyi segélyének naptári napi összegét a
jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszerese harmincad részének figyelembevételével kell
megállapítani. 2011. évben ez az összeg napi 5 200 Ft.
Ha azonban a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme a minimálbér kétszeresét
nem éri el, a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni.
Tényleges jövedelem hiányában az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes szerződés szerinti
jövedelmet kell figyelembe venni.
Az egyéni és társas vállalkozók ellátását tényleges jövedelem hiányában a jogosultság kezdő napján érvényes
minimálbér figyelembevételével kell megállapítani.
Annak, aki álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék folyósításának szünetelése alatt, vagy ezek
megszűnését követő 42 napon belül szül, és tényleges jövedelemmel nem rendelkezik, a terhességi-gyermekágyi
segély összegét a minimálbér kétszeresének harmincad része alapján kell megállapítani, azonban a pénzbeli
ellátás alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék alapját képező
átlagkereset harmincad részét.

7. 3.7. Gyermekgondozási díj
A gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetet is a táppénzre vonatkozó szabályok
szerint kell megállapítani, azonban a gyed összegét sem befolyásolja a táppénzszabályok 2011.május 1-jétől
történő módosítása.
A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori
minimálbér kétszeresének 70 százaléka lehet. Ez az összeg 2011. évben (78 000 * 2 * 70%) 109 200 Ft. A
gyermekgondozási díj maximum a gyermek második életévének betöltéséig jár.
A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig - hivatalból felül
kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell
állapítani.
Ha a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermek után és ugyanazon személy számára ismételten állapítják
meg, úgy a díj összege azonos lesz az első ízben megállapított, de a minimálbér változásával korrigált díj
összegével.
Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján jogosult gyermekgondozási díjra, a
jogviszonyonként megállapított díjak összegét egybe kell számítani, az ellátás összege azonban egybeszámítás
esetén sem haladhatja meg a maximális összeget.
Táppénz és más pénzbeli ellátások együttes folyósítása
1. Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre és terhességigyermekágyi segélyre, illetőleg gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást
veheti igénybe.
2. Az, aki egyidejűleg gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra és táppénzre vagy baleseti
táppénzre és terhességi-gyermekágyi segélyre, illetőleg gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint
csak az egyik ellátást veheti igénybe.
Kivétel e szabály alól az a személy, aki a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás
igénybevétele mellett munkát vállal és keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre
jogosult.
3. A szülők közös háztartásában élő gyermeke után egyidejűleg csak az egyik szülő jogosult táppénzre,
gyermekgondozási díjra.
4. Ha a közös háztartásban élő gyermek után az egyik szülő táppénzt vagy baleseti táppénzt, terhességigyermekágyi segélyt, illetőleg gyermekgondozási díjat, vagy gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési
támogatást vesz igénybe, úgy a másik szülő gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot, feltéve, hogy
az ellátások nem ugyanazon gyermek után kerülnek megállapításra.
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5. Az egyes ellátások között a biztosított, illetve a szülő a jogosultság fennállása alatt választhat.
A táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási
segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt választott újabb ellátásra való jogosultságot a
biztosított, illetve a szülő által megjelölt időponttól kell megállapítani, feltéve, hogy a jogosultság feltételeivel
már ekkortól rendelkezik.
A választott újabb ellátást a korábban megállapított ellátás folyósításának megszüntetését követő naptól kell
folyósítani.
A választott újabb ellátás visszamenőlegesen járó összegét csökkenteni kell az újabb ellátásra való jogosultság
kezdő napjától a korábban megállapított ellátás folyósítása megszüntetésének napjáig kifizetett ellátás nettó
összegével.
Az ellátások közötti különbözet kamatmentes kifizetésére a csökkentés teljesítését követő három munkanapon
belül kerül sor.

8. 3.8. Méltányosság
Az egészségbiztosítási törvény a méltányosságból megítélhető egészségbiztosítási pénzbeli ellátásoknak több
típusát alakította ki, amelyek az alábbiak:
1. Az egészségbiztosítási törvény szabályai alapján akkor is lehetőség van bizonyos pénzbeli ellátások
folyósítására, ha a biztosított a szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik.
Az egészségbiztosítási szerv - az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésében meghatározott keretek
között – méltányosságból:
• terhességi-gyermekágyi segélyt,
• gyermekgondozási díjat és
• táppénzt állapíthat meg a biztosított részére.
2. Annak a szülőnek, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja és a gyermeket a saját háztartásában
neveli a gyermekápolási táppénz az általános törvényi határidőn túl is folyósítható (84, illetve 28 naptári
napon túl).
3. Az egészségbiztosítónak lehetősége van arra is, hogy méltányosságból a biztosítottat indokolt esetben
segélyben részesítse.

9. 3.9. Keresőképtelenné válás az EGT-ben
Abban az esetben, ha a magyar biztosított az EGT valamely tagállamában keresőképtelenné válik, és a magyar
táppénz iránti igényt érvényesíteni akarja, akkor a keresőképtelenségéről az E 116-os nyomtatvány
felhasználásával igazolást kell kérnie a külföldi orvostól, és ezzel három napon belül egy szabadon választott
külföldi biztosítóhoz kell fordulnia.
A külföldi biztosítónak meg kell adnia a magyarországi tartózkodásának valamint a magyar lakóhelye szerint
illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének a címét.
A külföldi biztosító állítja ki azt az E 115-ös jelű nyomtatványt, ami a magyarországi táppénz folyósításának az
alapja lesz. Célszerű minél előbb bejelenteni a munkaadónak (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenség
kezdetét és annak várható időtartamát.

10. 3.10. A pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos igény
érvényesítése
Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokat szóban vagy írásban, az előírt nyomtatványokon, a szükséges
igazolások benyújtásával lehet igényelni.
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Az igény visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés
napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.
Az igénybejelentés napja az igény átvételének - vagy ha az igényt posta útján terjesztették elő a kérelem postára
adásának - igazolt napja.
Az igényt határozatban kell elbírálni.
Nem kell határozatot hozni, ha az igényt teljes mértékben teljesítik.
Az igényelbíráló szerv az igénylőt személyes megjelenésre is felhívhatja meghallgatás, orvosi felülvizsgálat,
kórházi megfigyelés stb. céljából. Ha az ellátásban részesülő az orvosi vizsgálaton vagy a kórházban a
jogkövetkezményekről való tájékoztatást tartalmazó ismételt felhívásra sem jelenik meg, vagy az orvosi
felülvizsgálatnak, kórházi megfigyelésnek elfogadható indok nélkül nem veti magát alá és emiatt az igényt
elbírálni nem lehet, az eljárást meg kell szüntetni.
Ha az igény elbírálása után megállapítást nyer, hogy az igényt jogszabálysértő módon elutasították, vagy
alacsonyabb összegű ellátást állapítottak meg, illetőleg folyósítottak, a jogszabálysértés felfedésétől visszafelé
számított öt éven belül járó összeget és az utána járó késedelmi pótlékot utólag ki kell fizetni.
Az esedékessé vált, de fel nem vett ellátást az esedékességtől számított egy éven belül lehet felvenni.
A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka,
szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától
vagy a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése napjától számított egy éven belül.
Betegség és anyaság esetére járó pénzbeli ellátások iránti igény
A terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a táppénz iránti igényt a biztosítottnak a
foglalkoztatónál kell bejelenteni.
A terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a táppénz iránti igényt a kifizetőhellyel rendelkező
munkáltató esetében a kifizetőhely, egyéb esetben a kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve
bírálja el és folyósítja.
Az igény elbírálásánál az igény teljesítése esetén nem kell határozatot hozni.
Ellátások folyósítása
Ha a munkáltató kifizetőhely, a táppénzt utólag kell folyósítani a bérfizetési napon.
A terhességi-gyermekágyi segélyt, a gyermekgondozási díjat havonta utólag kell folyósítani - a táppénzhez
hasonlóan -, ha munkáltató kifizetőhely, akkor a bérfizetési napon, más esetben a tárgyhónapot követő hónap
10. napjáig.
Annak, aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban kötelezett egészségbiztosítási járulék fizetésére, a
táppénz, illetőleg a terhességi-gyermekágyi segély vagy a gyermekgondozási díj iránti igényét annak a
munkáltatónak kell elbírálni és az ellátást folyósítani, amelyiknél társadalombiztosítási kifizetőhely működik.
Több - társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező - munkáltató által történő egyidejű foglalkoztatás esetén
az elbírálás és a folyósítás annál a munkáltatónál történik, ahol a biztosítási jogviszony előbb kezdődött.
A táppénzfolyósítás időtartamát és a táppénz összegét jogviszonyonként kell megállapítani.

11. 3.11. Ellátások jogosulatlan igénybevétele
Az, aki pénzbeli ellátást jogalap nélkül vett fel, köteles azt visszafizetni. Erre a felvételtől számított kilencven
napon belül írásban kell kötelezni az ellátást felvevőt.
A 90 nap elteltével a jogalap nélkül felvett ellátást attól lehet visszakövetelni, akinek az ellátás felvétele
felróható.
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A foglalkoztató és egyéb szervezet köteles megtéríteni a jogalap nélkül felvett ellátást, ha az ellátás jogalap
nélküli megállapítása, illetőleg folyósítása mulasztásának vagy a valóságtól eltérő adatszolgáltatásának a
következménye és az ellátást az azt felvevőtől visszakövetelni nem lehet.
Ha az ellátás jogalap nélküli megállapításáért, illetőleg felvételéért a foglalkoztatót vagy egyéb szervet és ezzel
együtt az ellátásban részesülőt is felelősség terheli, a jogalap nélkül felvett ellátást közrehatásuk arányában
kötelesek visszafizetni.
Abban az esetben ha a közrehatások aránya nem állapítható meg, a felelősöket egyenlő arányban kell
visszafizetésre kötelezni.
A jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás és baleseti táppénz visszafizetésére kötelező határozatot az a szerv
hozza, amely az ellátást folyósította.
A visszafizetési igény – a bűncselekménnyel kapcsolatos igényt kivéve - a felvett ellátás kifizetésétől számított
öt éven belül érvényesíthető.

12. 3.12. A pénzbeli ellátások kiadásai:
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, 2011. évre előirányzott
egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak kiadásait foglalja össze a 2. táblázat:
2. táblázat. A 2011. évre előirányzott egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak kiadásai

Végezetül szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési
támogatás nem tartozik egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai közé. Ezen támogatások külön jogszabályok
szabályozzák, továbbá ezek nem az E Alap terhére vehetők igénybe.

13. Összefoglalás
Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai közé tartozik a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a
gyermekgondozási díj és a méltányosság keretében adható segély. Aki a betegsége miatt a munkáját nem tudja
ellátni azt a személyt keresőképtelennek tekintjük. A munkavállalók betegszabadságra jogosultak, míg a nem
munkaviszonyban foglalkoztatottak számára - a keresőképtelenség időtartamára - táppénz állapítható meg. A
táppénz összegét a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért, pénzbeli
egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem naptári napi átlaga alapján állapítják meg.
Önellenőrző kérdések
1. Határozza meg a keresőképtelenség fogalmát!
2. Kinek, mely esetben és milyen időtartamra jár a betegszabadság?
3. Határozza meg az üzemi baleset fogalmát!
4. Sorolja fel milyen pénzbeli ellátásokat ismer!
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5. Határozza meg a táppénz összegét, folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében!
Felhasznált irodalom
1. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló
2. 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
3. 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
4. 217/1997. (XII.1) Korm.rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
5. 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és
kivizsgálásáról
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4. fejezet - Társadalombiztosítás
keretében nyújtott egészségügyi
szolgáltatások
A IV. témakör célja: Az egészségügyi szolgáltatások rendszerének bemutatása, az egyes „csomagok”
tartalmának feltérképezése.
A hallgató:
• ismerje meg az egészségbiztosítási ellátások fajtáit,
• értelmezze helyesen az egészségügyi szolgáltatások tartalmi jellemzőit,
• sajátítsa el az alapellátások legfontosabb összetevőit,
• ismerje meg az egészségügyi szolgáltatásokhoz tartozó kiadások fajtáit és azok összegét.
Az egészségügyi szolgáltatások mai rendszere
Magyarország az egészségbiztosítási ellátáshoz való jogot, a kötelező társadalombiztosítás alapján valósítja
meg.
A pénzbeli ellátásoknál már megemlítésre került, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj) a társadalombiztosítás
rendszerében nyújtott egészségbiztosítási ellátásokat az alábbiak szerint csoportosítja:
a) egészségügyi szolgáltatás;
b) pénzbeli ellátások:
• terhességi-gyermekágyi segély,
• gyermekgondozási díj,
• táppénz;
c) baleseti ellátások:
• baleseti egészségügyi szolgáltatás,
• baleseti táppénz,
• baleseti járadék.
Az alábbiakban az a) pontban foglalt egészségügyi szolgáltatások – másnéven természetbeni ellátások kerülnek részletesen kifejtésre.
Az egészségügyi szolgáltatásokat három nagy csoportba, „csomagba” sorolhatjuk, amelyek egymásra épülése a
4. ábrán látható.
Az első az ún. „Alapcsomag”, amelynek tartalma minden Magyarországon tartozkodónak jár biztosítástól
függetlenül.
A „Második csomagba” tartoznak azok az ellátások, amelyek a kötelező egészségbiztosítás keretében
nyújtandók a biztosítottnak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultaknak egyaránt, míg a „Harmadik
csomagban” az ún. térítésköteles ellátások kerülnek ismertetésre, amelyek igénybevételéért biztosítottak és az
egészségügyi szolgáltatásra jogosultak is részleges illetve teljes térítés megfizetésére kötelesek.
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4. ábra. Az egészségügyi szolgáltatások csomagjai

1. 4.1. Az „Alapcsomag”
Az állam a központi költségvetésben és az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében biztosítja az egészségügyi
ellátások működésének fedezetét. Az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony előzetes igazolása nélkül - az
alapcsomag részeként - kell biztosítani a Magyar Köztársaság területén tartózkodó személy részére
• a járványügyi ellátások közül a kötelező védőoltást (kivéve a külföldre történő kiutazás miatt szükséges
védőoltást), a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatot, a kötelező orvosi vizsgálatot, a járványügyi
elkülönítést, a fertőző betegek szállítását,
• a mentést, amennyiben az adott személy azonnali ellátásra szorul,
• a sürgős szükség esetén a külön jogszabályban meghatározott ellátásokat.
A fenti ábrán is látható, hogy az Alap csomagot és a Második csomagot - amely az egészségbiztosítás keretében
térítésmentesen nyújtott ellátásokat tartalmazza - ábrázoló ellipsziseknek van egy metszete, amely azokat az
ellátásokat tartalmazza, amely mindkét csomagba beletartoznak. Ezek az ellátások a következők: a mentés és a
sürgős szükség esetén nyújtott ellátások.
A fentiekből a sürgős szükség fogalma szorul magyarázatra.
Sürgős szükség az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali
egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó
egészségkárosodást szenvedne.
Ez egy olyan általános megfogalmazás, amely a beteg ellátását végző orvosra bízza ugyan, hogy mely ellátást
minősít sürgős szükségnek és ezáltal mely ellátás kerül az Alapcsomagba, amelyet mint az már a fentiekben is
ismertetésre került minden Magyarországon tartózkodó személy, fizetési kötelezettség- valamint jogviszony
igazolás nélkül jogosult megkapni, az orvos tevékenységét azonban, az alábbiakban még részletezett miniszteri
rendelet keretek közé szorítja. Mindezek alapján a sürgős szükség gyanújával ellátásra jelentkező beteget az
igénybevétel alapjául szolgáló jogviszonytól függetlenül meg kell vizsgálni és sürgős szükség fennállása esetén
az egészségi állapota által indokolt ellátásban kell részesíteni.
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A sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról szóló 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet
már konkretizálja azokat az állapotokat, amelyek a sürgős szükség körébe tartoznak.
Ennek keretében a sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi
tevékenység, amelyet a mellékletben meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű
ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében - a beteg állapotának
stabilizálásáig - végeznek. A továbbiakban kifejti a jogszabály, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás
keretében sürgős szükség minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet ezen jogszabály mellékletében
meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, valamint azok maradandó
egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében végeznek, a diagnózis felállításától a tisztázott kórállapot
első alkalommal történő szakszerű ellátásáig. Mindezek alapján 31 pontban sorolja fel azokat az eseteket,
amelyek sürgős szükségnek minősülnek.
Ezek többek között:
• eszméletlen állapotok, hirtelen fellépő látászavar, szemsérülés, sokk megelőző és sokkos állapotok
• szepszis,
• mérgezések
• szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia,
• akut légzési elégtelenség, légút szűkület (Pl. gégeödéma, asthmás roham, idegentest, fulladás)
• elsődleges sebellátás
• koponya, mellkas, has, szív, tüdő, lép, máj, vese sérülése, nyílt törések
• áramütés, öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen veszélyeztető állapot.

2. 4.2. A „Második csomag”
A Második csomag a kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentesen igénybe vehető ellátások körét
tartalmazza, amelyekre való jogosultságot az érvényes TAJ számot igazoló okmány és a jogviszony alapozza
meg.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) illetve a 43/1999. (III.3.)
Korm.rendelet alapján az alábbi ellátási csoportok képezhetők a kötelező társadalombiztosítás keretében nyújtott
ellátásokból:
a) Alapellátás:
• háziorvosi ellátás (felnőtt, gyermek)
• háziorvosi ügyelet ellátás
• védőnői ellátás
• iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás
• fogászati alap ellátás
b) Szakellátás
• járóbeteg-szakellátás
• fogorvosi szakellátás
• otthoni szakápolás
• CT, MRI vizsgálatok
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• mozgó szakorvosi ellátás
• gondozó intézeti ellátás ( tüdő, nemibeteg, onkológia, alkohológia, drog)
• betegszállítás, mentés és orvosi rendelvényű halott szállítás
c) Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás
• aktív fekvőbeteg ellátás
• krónikus fekvőbeteg ellátás
d) Egyéb ellátások
• dialízis
• orvosi rehabilitáció

3. 4.3. A „Harmadik csomag”
A Harmadik csomag a részleges illetve teljes térítés ellenében igénybe vehető ellátásokat tartalmazza. A
biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak - kötelező egészségbiztosítás keretében igénybevehető
ellátásokon felül - részleges illetve teljes térítés ellenében az alábbi ellátásokat veheti igénybe:

3.1. 4.3.1.Térítésköteles ellátások
Térítésköteles ellátások:
• a részleges térítés mellett igénybevehető ellátások Ebtv 23. §- 25. §-ai tartalmazzák
• a teljes térítés mellett igénybevehető ellátásokat az Ebtv. 18. §-a valamint a térítési díj ellenében
igénybevehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997 (XII. 23.) Korm. rendelet
szabályozza.
Az egészségügyi szolgáltatónak jól látható helyen ki kell függeszteni a térítési díj fizetése mellett igénybe
vehető szolgáltatások jegyzékét, a térítési díjak feltüntetésével. A szolgáltató köteles a szolgáltatás megkezdése
előtt a biztosítottat tájékoztatni az indokolt és az általa igényelt térítésköteles szolgáltatások díjáról.
Részleges térítés mellett igénybe vehető ellátások
Részleges térítés mellett igénybe vehető ellátások körébe tartoznak többek között a :
• 18 év alattiak fogszabályzó készüléke;
• beosztott orvos helyett másik orvos igénylése, saját kezdeményezésre többlet költséget okozó ellátás
igénybevétele;
• a rágóképesség helyreállítása érdekében -jogszabályban meghatározott típusú fogpótlás,
• fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás, ha a biztosított beutaló nélkül vagy a beutalási rendtől eltérően veszi
igénybe;
• az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében foglalt esetekben szanatóriumi ellátásra;
• külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozásra, kivéve, ha fejlődési rendellenesség miatt
a genetikailag meghatározott nem külsődleges jegyeinek kialakítása a cél.
A részleges térítési díját a szolgáltató állapítja meg azzal, hogy ez nem tartalmazhat az ellátással kapcsolatban
olyan beavatkozásra számított díjat, amelyet az Ebtv. szerinti biztosított térítésmentesen jogosult igénybe venni
és a részleges térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatás részleges térítési díjjal fedezett részét a szolgáltató a
finanszírozási szerződés alapján nem számolhatja el az egészségbiztosító felé (duplikált finanszírozás kizárása).
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Teljes térítés mellett igénybe vehető ellátások
A biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult - kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
ellátásokon felül - teljes térítés ellenében, többek között az alábbi ellátásokat veheti igénybe:
• munkahigiénés szűrő- és ellenőrző vizsgálatok;
• foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások, amennyiben azok nem az ellátást igénybevevő biztosított
foglalkozási megbetegedése, illetőleg üzemi balesete miatt váltak szükségessé;
• a nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgáltatás;
• a nem egészségügyi indokból végzett művi meddővé tétel;
• a járművezetői alkalmassági vizsgálatok;
• a lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálatok;
• alkohol, illetve kábítószer hatása alatt állás esetén a detoxikálás;
• alkohol, illetve kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálatok; vizeletvizsgálatok,
• ha külön jogszabály másként nem rendelkezik (pl. influenza védőoltás egyes csoportok részére) a nem
kötelező védőoltások;
• hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása,
• az egészségi állapotot pozitív irányban alapvetően nem befolyásoló, szakmailag nem bizonyítottan hatásos
ellátás,
• a méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kivételével a Magyarországon szakmailag
elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz
alkalmazása, illetve a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása,
• kizárólag orvostudományi kutatás keretében nyújtott ellátások,
• a biztosított kísérőjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított szállás és étkezés, kivéve, ha a
biztosított a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint
fogyatékos személynek minősül,
• látlelet kiadása,
• különösen veszélyes (extrém) sportolás közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások.
Ez utóbbi ellátás 2007. január 1-től került a térítésköteles ellátások közé. Az Ebtv. végrehajtási rendelete
tételesen felsorolja, hogy milyen sportok minősülnek különösen veszélyes (extrém) sportnak, azaz mely sportok
azok, amelyek közben ha balesetet szenvedünk saját magunknak (illetve ha egy biztosító társaság biztosítást köt
rá, akkor a biztosítótársaságmegtéríti) kell az ellátást megfizetnünk. Ezen sportok az alábbiak:
• vízisízés,
• jet-ski,
• vadvízi evezés,
• hegy- és sziklamászás az V. foktól,
• magashegyi expedíció,
• barlangászat,
• bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping),
• falmászás,
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• roncsautó (auto-crash) sport, rally,
• hőlégballonozás,
• félkezes és nyílttengeri vitorlázás,
• sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés.

4. 4.4. A természetbeni ellátások rendszere, azaz a
„Második csomag tartalma”
A társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultságról rendelkező törvény (Tbj) fogalom, illetve elnevezés
használata szerint biztosított az aki a természetbeni- (azaz orvosi-, gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz
ellátásra, gyógyfürdő és az ahhoz kapcsolódó kezelésekre) és pénzbeli ellátásra (táppénz, terhességi
gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) is jogosult.
Ugyanakkor az egészségügyi szolgáltatásra jogosult (lásd: II. Fejezet 9. pont) személy csak természetbeni
ellátásra, azaz orvosi-, gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz ellátásra, gyógyfürdő és az ahhoz kapcsolódó
kezelésekre jogosult.
A biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult által a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe
vehető természetbeni ellátások
Hazánkban elsősorban az Ebtv. és ezen törvény alapján kiadott jogszabályok szabályozzák, hogy a biztosítottak
és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak milyen egészségügyi ellátásokat, milyen feltételekkel vehetnek
igénybe térítésmentesen, illetve részleges térítési díj ellenében a kötelező egészségbiztosítás terhére.
A biztosított az alapellátáson túl a kezelőorvosa által gyógyító céllal rendelt szakellátásokra jogosult –
elsősorban- a területileg ellátására kötelezett szolgáltatónál, amely lehet járóbeteg rendelés vagy fekvőbeteg
ellátás keretében.
A következőkben az egyes ellátási formákra, igénybevételükre vonatkozó legfontosabb szabályok kerülnek
ismertetésre.
A biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatások keretében többek között az alábbi vizsgálatokra jogosult:
• az újszülött egészséges fejlettségét ellenőrző, az esetleges károsodások korai felismerését szolgáló
szűrővizsgálatokra;
• a 0-6 éves korosztály
• életkornak megfelelő anyagcserére, érzékszervek működésére, értelmi képességre vonatkozó, valamint
teljes körű fizikális szűrővizsgálatra,
• a fogazati rendellenességek felismerését célzó vizsgálatra, valamint a teljes fogászati státus rögzítésére,
• az életkornak megfelelő fejlődésre és az érzelmi állapotra vonatkozó vizsgálatokra, a környezeti tényezők
rizikófaktorai által indukált megbetegedések megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizsgálatokra;
• a 6-18 éves korosztály, iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás keretében végzett szűrővizsgálatokra;
• a 18 éven felüli korosztály
• az életkornak és
szűrővizsgálatokra,

nemnek

megfelelő

rizikófaktorok

által

indukált

betegségek

tekintetében

• a környezeti tényezők rizikófaktorai által indukált megbetegedések megelőzését és korai felismerését célzó
szűrővizsgálatokra; ide nem értve a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa által végzett munkaköri
alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálatokat és az ahhoz szükséges további járóbetegszakellátásokat,
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4.1. 4.4.1. Alapellátások
Háziorvosi ellátás
1. A biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult a háziorvosi (házi gyermekorvosi) ellátás keretében
jogosult
• az egészséges életmód segítését szolgáló tanácsadásra és egészségi állapotának folyamatos figyelemmel
kísérésére,
• betegsége esetén a háziorvosi rendelőben, illetve egészségi állapota által indokolt esetben az otthonában
történő orvosi vizsgálatra és gyógykezelésre, ideértve az ellátás során felhasznált, az elsősegély keretében
alkalmazott gyógyszert (kivéve a tápszert), illetve kötszert is,
• a háziorvos által kezdeményezett, a biztosított otthonában történő szakorvosi vizsgálatra és véleményre,
• krónikus betegsége esetén háziorvosi gondozásra, életvezetési tanácsadásra és a gyógykezeléshez
szükséges, a biztosított vagy a gondozását végző személy által használt diagnosztikus és terápiás eszközök
használatának megtanítására,
• a háziorvos rendelése szerint az alapellátás keretében végzett szakápolásra,
• keresőképességének elbírálására,
• társadalombiztosítási ellátásra vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítására
irányuló orvos-szakértői vizsgálatra és szakvéleményre.
2. A biztosított az előző pontban foglalt szolgáltatásokat
• a választott háziorvosánál veheti igénybe, vagyis akinél a TAJ kártyáját leadta,
• ha a választott háziorvosát nem tudja felkeresni, akkor annál a finanszírozott háziorvosánál veheti igénybe,
amelynek ellátási területén tartózkodik.
Fogászati ellátás
A biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult - ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi
szolgáltatásra jogosult személyt - a fogászati ellátás keretében jogosult:
• 18 éves életkorig, ezt követően a nappali tagozaton folytatott tanulmányok ideje alatt, valamint a terhesség
megállapításától a szülést követő 90 napig a teljes körű alap- és szakellátásra, a technikai költségek
kivételével,
• 18 éves életkor felett sürgősségi ellátásra, fogsebészeti ellátásra, a fogkő eltávolításra és az ínyelváltozások
kezelésére,
• 60 éves életkor felett a sürgősségi ellátáson, fogsebészeti ellátáson, a fogkő eltávolításon és az
ínyelváltozások kezelésén túl teljes körű alapellátásra és szakellátásra, ide nem értve a technikai költségeket,
• az életkortól függetlenül az alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelésére, szakorvosi beutaló
alapján fogászati góckeresésre,
• egyes fogmegtartó kezelésekre.
A megállapodást kötött személy, a megállapodás alapján, fogászati ellátás keretében, térítésmentesen, csak
sürgősségi ellátásra jogosult.

4.2. 4.4.2. Szakellátások
Járóbeteg-szakellátás
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szakellátás keretében történő vizsgálatra, gyógykezelésre, ideértve az ellátás során felhasznált gyógyszert
(kivéve a tápszert), kötszert, továbbá a gyógykezeléséhez szükséges orvosi szakvéleményre, gondozásra és
keresőképességének elbírálására az alábbiak alapján:
• a háziorvos, a járóbeteg-szakellátás és más orvos pl. az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat, foglalkozás
egészségügy orvosa, sportorvos, (a továbbiakban: beutaló orvos) beutalása alapján,
• beutaló nélkül is, ha a jogszabály az adott szakellátás beutaló nélkül történő igénybevételét lehetővé teszi.
Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás
A biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult betegsége esetén beutalóval jogosult fekvőbeteggyógyintézeti ellátásra. Ezen belül jogosult
• a betegsége megállapításához szükséges vizsgálatokra,
• az orvos előírása szerinti gyógykezelésre - ideértve a műtéti beavatkozásokat és az annak során felhasznált
gyógyászati anyagokat, protetikai eszközöket is - és gyógyászati ellátásra,
• a gyógykezeléséhez szükséges gyógyszerre - ideértve a vérkészítményeket is -, kötszerre és ideiglenes
gyógyászati segédeszközre, továbbá a gyógyászati segédeszköz használatának betanítására,
• a gyógykezeléséhez szükséges ápolásra, szakápolásra, továbbá az otthonába történő távozást követő időre
vonatkozó életvezetési tanácsadásra, valamint diétás tanácsadásra,
• étkezésre, ideértve az orvos által rendelt diétát is,
• a rendelkezésre álló, az ellátás szakmai és etikai követelményeinek megfelelő színvonalú elhelyezésre.
A biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult igénybe veheti a járó, illetve fekvőbeteg ellátás
keretében az egészségügyi beavatkozást követő rekonstrukciót, továbbá funkciózavart okozó veleszületett vagy
szerzett testi rendellenességek korrekcióját is.
Otthoni szakápolás
1. A biztosított valamint az egészségügyi szolgáltatásra jogosult is igénybe veheti a fekvőbeteg-gyógyintézeti
ellátás helyett az otthoni szakápolást. Az otthoni szakápolás akkor valósul meg, ha szakképzett ápoló végzi a
kezelőorvos által elrendelt terápiás tervben előírt beavatkozásokat a beteg otthonában. Ez az ellátás a beteg
gyógykezelését, illetve rehabilitációját szolgálja.
2. Az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatok többek között:
• Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és
megtanítása.
• A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása.
• Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói
feladatok.
• Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási
feladatok.
• Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása,
sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus
szájápolási tevékenységek műtét után.
• Az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése.
• Dekubitálódott területek, fekélyek ápolása.
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• Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók
helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó feladatok pl. gyógyászati segédeszközök,
protézisek, mozgási és mozgatási eszközök használatának tanítása.
• Speciális tevékenységek, például: EKG, oscillometria, oxigénterápia, légzésterápia, szívó gyógylámpa,
TENS készülék alkalmazása.
• Tartós fájdalomcsillapítási feladatatok.
• A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, elekroterápia biztosítása.
• Haldokló beteg otthonában történő ápolása.
Szakértői vélemény
A biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy a társadalombiztosítási ellátásra vagy szociális
juttatásra, illetve jogszabályban meghatározott kedvezményre való jogosultságának a megállapításához
szükséges, illetve az annak ellenőrzésére irányuló orvos szakértői véleményt megalapozó kivizsgáláson is részt
vehet.

4.3. 4.4.3. Egyéb egészségügyi szolgáltatások
Szülészeti ellátás
Ezen ellátás keretében a biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult igénybe veheti a magzat méhen
belüli gyógykezelését, továbbá szülészeti ellátást, anyatejellátást, továbbá jogosult terhességének orvosi javaslat
alapján történő megszakítására, valamint meddőség kezelésére.
Orvosi rehabilitáció, korrekció, rekonstrukció
1. A biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult az orvosi rehabilitáció keretében
• orvos előírása szerinti vizsgálatot, gyógykezelésre, gyógyászati ellátást és foglalkoztatás-terápiát vehet
igénybe,
• jogosult szanatóriumi ellátásra,
• amennyiben az orvosi rehabilitációra fekvőbeteg-gyógyintézetben, vagy szanatóriumban kerül sor, akkor
meg kell kapnia a gyógykezeléséhez szükséges gyógyszereket, gyógyászati segédeszközt, jogosult továbbá
ezen eszköz használatának a betanítására, a gyógykezeléséhez szükséges ápolásra, szakápolásra, étkezésre,
megfelelő színvonalú elhelyezésre és gyógyászati ellátásra.
A rehabilitáció célja, hogy a beteg, fogyatékos személyek az önállóságukat minél teljesebb mértékben
visszanyerjék, és képesek legyenek a családba, munkahelyre, más közösségbe beilleszkedni. Az orvosi
rehabilitáció szerves része pl. a fizioterápia, a sportterápia, a logopédia, a pszichológiai ellátás, a foglalkoztatásterápia.

4.4. 4.4.4. Betegszállítás, mentés
Betegszállítás
A biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult részesülhet betegszállításban orvosi vizsgálata vagy
gyógykezelése, illetve egészségügyi intézményből történő elbocsátás esetén. Ezen esetekben tartózkodási
helyére történő betegszállításra akkor jogosut, ha
• az egészségi állapota miatt szállítása másként nem oldható meg, pl. csak speciális testhelyzetben szállítható,
mozgásában korlátozott, járóképtelen, vagy egészségi állapota kizárja a szokványos közlekedési eszközök
használatát, és
• a szállításra beutalásra jogosult orvos rendelése alapján kerül sor,
• a szállítás kúraszerű kezelés céljából történik.
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Betegszállítás a fogyatékos gyermekek tekintetében az ellátását, korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő
felkészítését végző, rehabilitációs célú szolgáltatást nyújtó intézménybe és a konduktív pedagógiai intézménybe
történő szállítás, ha arra a mozgásszerveket érintő kórállapot miatt kerül sor.
Mentés
A biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult, ha azonnali egészségügyi ellátásra szorul, jogosult
sürgősségi ellátása, ehhez szükség szerint kapcsolódóan – a legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő
szállítása, valamint a szállítás közben végzett ellátása. Pl. személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset,
életveszély vagy annak gyanúja, szülészeti esemény során, a erős fájdalom vagy egyéb súlyos heveny tünet
esetén.

5. 4.5. Méltányosság
5.1. 4.5.1. A méltányossági jogkör gyakorlása
Az egészségbiztosító, vagyis az OEP - az E. Alap költségvetésében meghatározott keretek között méltányosságból
• a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárások, a befogadott
egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, illetve a biztosított által részleges, illetve
kiegészítő térítési díj megfizetése mellett az egészségbiztosítás terhére igénybe vehető egészségügyi
szolgáltatások térítési díját vagy annak egy részét átvállalhatja,
• a társadalombiztosítási támogatásba még be nem fogadott, támogatással nem rendelhető allopátiás gyógyszer,
különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer, gyógyászati segédeszköz árához támogatást nyújthat.
• támogatást nyújthat méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához,
• Az egészségbiztosító méltányosságból a gyógyászati segédeszközök árához a külön jogszabályban
foglaltaktól eltérő gyakorisággal támogatást nyújthat.

5.2. 4.5.2. Amire nem terjed ki a méltányossági jogkör gyakorlása
Nem terjed ki méltányossági jogkör gyakorlása
• az ellátást végző orvos megválasztására,
• sürgősségi ellátás kivételével a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás beutaló nélkül, illetve beutalási rendtől
eltérően történő igénybe vételére,
• saját kezdeményezésére az ellátás többletköltséget okozó tartalommal történő igénybevételére;
• saját kezdeményezésére egyéni igényei szerinti étkezésre, az egészségi állapota által nem indokolt magasabb
színvonalú elhelyezésre akkor sem, ha a szolgáltatónál az ehhez szükséges feltételek rendelkezésre állnak
• a szakmai szempontok figyelembevételével összeállított várólista alapján igénybe vehető ellátásokra,
• háromhavi terápiás (HTL) alapú támogatásban részesített, illetve az egyszerűsített támogatási jegyzékben
felsorolt funkcionális csoportokba (alcsoportokba) tartozó gyógyászati segédeszközök körére valamint
• gyógyászati segédeszközre, amennyiben a biztosított adott indikációban a gyógyászati segédeszközt
támogatással kölcsönzi,
• olyan gyógyszerhez vagy gyógyászati segédeszközhöz, amelyre vonatkozóan a Gyftv. szerinti támogatásba
való befogadást a méltányossági kérelem benyújtását megelőző 5 évben kérelmezte, és az egészségbiztosítási
szerv elutasító határozatot hozott, kivéve, ha az elutasítás költségvetési fedezet hiányán alapult,
• olyan, Magyarországon az adott indikációra forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerhez, amely
esetén a kérelem benyújtása hónapját megelőző hónap kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapban
az azonos hatóanyag-tartalmú készítményekkel méltányosság alapján kezelt betegek száma elérte az 50 főt,
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kivéve azon gyógyszereket, melyekre vonatkozó azonos indikációs területre benyújtott társadalombiztosítási
támogatás iránti kérelem elbírálása az egészségbiztosítási szervnél már folyamatban van.

6. 4.6. Egészségügyi szolgáltatások kiadásai
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, 2011. évre előirányzott
egészségügyi szolgáltatásoknak -azaz természetbeni ellátásoknak- kiadásait foglalja össze a 3. táblázat:
3. táblázat. A 2011. évre előirányzott egészségügyi szolgáltatások kiadásai

7. 4.7. Az egészségügyi ellátások igénybevételére
vonatkozó beutalás szabályai
7.1. 4.7.1. Beutalás
A biztosítottat és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultat főszabályként a kötelező egészségbiztosítás
keretében járó egészségügyi szakellátásokra finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa utalhatja be.
Beutalás nélkül igénybe vehető ellátások
1. A szakorvosi rendelőben:
• A bőrgyógyászati,
• A nőgyógyászati,
• Az urológiai,
• A pszichiátriai és addiktológiai,
• A fül-, orr-, gégészeti,
• A szemészeti,
• Az általános sebészeti és baleseti sebészeti,
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• Az onkológiai szakellátás.
Nem tartoznak e szakellátások körébe a szakmai főcsoporthoz tartozó, de ráépített szakképesítéssel ellátható
szakellátások. (Pl.: immunológia, audiológia, mellkas-, ér-, kézsebészet)
2. Újabb beutaló nélkül vehető igénybe az első alkalommal beutalás alapján igénybe vett bőr- és nemibeteggondozó, tüdőgondozó és onkológiai gondozó által nyújtott ellátás, valamint kúraszerű ellátás keretében a
gondozásba vett biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak részére nyújtott ellátás.
A beutalásra vonatkozó általános szabályok
1. Főszabály szerint a biztosítottat valamint az egészségügyi szolgáltatásra jogosultat, a progresszívitás
figyelembevételével a bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező járóbeteg-szakellátásra, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe kell beutalni.
Ha a beutaló orvos a biztosított választott háziorvosa, akkor annak telephelye (ennek hiányában székhelye)
szerinti területi ellátási kötelezettséggel rendelkező járóbeteg-szakellátásra, illetőleg fekvőbeteggyógyintézetbe kell beutalni.
2. Ez alól kivétel, ha a beteg kérésére, a területileg nem kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz történik a
beutalás. Ehhez azonban az szükséges, hogy a szolgáltató a beutaló orvos megkeresésére 48 órán írásban
(postai vagy elektronikus úton) nyilatkozzon arról, hogy fogadja-e a beteget.
3. A beutalás szerinti egészségügyi szolgáltató a biztosítottat abban az esetben utalhatja magasabb
progresszivitási szintű ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz, ha a biztosított ellátásához szükséges
feltételekkel nem rendelkezik.
A járóbeteg-szakellátás orvosa, ha a nála megjelent biztosított további szakorvosi vizsgálatát tartja szükségesnek
orvosi konzíliumot kérhet, illetőleg a beteget továbbutalja a szakmailag illetékes másik szakrendelésre.
Amennyiben a járóbeteg-szakellátás orvosa fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezést tart szükségesnek, a beteget
fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalja.
A beutaló szerinti fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa az intézet személyi és tárgyi feltételeit meghaladó vizsgálat
szükségességét állapítja meg, a biztosítottat átutalja a vizsgálatok, illetőleg a gyógykezelés elvégzéséhez
megfelelő feltételekkel rendelkező szakellátást végző intézetbe.
A beutaló tartalma
A beutalónak tartalmaznia kell:
• a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot,
• az ellátás tényét igazoló adatokat.
Beutalásra jogosult orvosok
1. A járóbeteg-szakellátásokra - a beutaló nélkül igénybe vehető ellátások kivételével- valamint fekvőbeteg
ellátásra a biztosítottat és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultat:
• a háziorvos ( házi gyermekorvos), valamint szakkonzílium céljából a fogorvos
• a járóbeteg-szakellátás orvosa, ideértve a bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó, az onkológiai gondozó
orvosát, valamint é a genetikai tanácsadót is,
• a pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs intézményénél foglalkoztatott
orvos, beleértve a fekvőbeteg-gyógyintézetek orvosát,
• az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa,
• rendészeti-, katasztrófavédelmi-, honvédelemi szervek orvosa ( pl.: a büntetés-végrehajtás orvosa, a sorozó
orvos,)
• az orvosszakértői szerv szakértői bizottságainak orvosa,
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• Az OEP ellenőrző főorvosi hálózatának orvosa,
• a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa,
• saját feladatkörében az országos sportegészségügyi hálózat orvosa,
• a vám- és pénzügyőrség orvosa,
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal orvosa utalhatja be.
2. Kizárólag a járóbeteg- és a fekvőbeteg- szakellátás szakorvosa utalhatja be a biztosítottat és az egészségügyi
szolgáltatásra jogosultat
• MRI (mágnesen magrezonancia),
• CT (komputertomográfia), DSA (digitális szubsztrakciós angiográfia) vizsgálatra, továbbá
• a járóbeteg-szakellátás keretében külön jogszabály alapján (9/1993.(IV. 2.) NM. rendelet) igénybe vehető
laboratóriumi vizsgálatokra, valamint a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról
szóló Szabálykönyvben meghatározott esetekben.
Ha a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyv rendelkezéseket
tartalmaz a laboratóriumi vizsgálatra, akkor annak megismétlése csak az abban előírt gyakorisággal
kezdeményezhető, kivéve, ha az ettől való eltérést a biztosított egészségi állapota indokolja.
Rehabilitációs ellátásra való beutalás
A rehabilitációs ellátásra a biztosítottat és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultat
• kizárólag a rehabilitációt megalapozó megbetegedés gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel
rendelkező orvos és e megbetegedéshez kapcsolódó esetleges szövődmények tekintetében illetékes szakorvos,
illetve a rehabilitáció vagy fizikoterápia szakorvosa,
• szenvedélybetegsége esetén - az akut elvonási időszakot követően - pszichiáter, addiktológus szakorvos vagy
háziorvos utalhatja be.
Egyéb esetek
A biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult az előzőekben ismertetettektől eltérően az alábbi
esetekben is jogosult ellátásra
A beteget a magánorvos, magánszolgáltató (azaz finanszírozási szerződéssel nem rendelkező egészségügyi
szolgáltató orvosa) is beutalhatja fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, ha az orvos megállapítása szerint közvetlen
életveszély áll fenn, és az életveszély csak fekvőbeteg-gyógyintézetben alkalmazható gyógymóddal hárítható el.
Ez esetben az orvos a beteget azonnal fekvőbeteg-gyógyintézetbe szállíttatja és az orvosi rendelvényen feltünteti
a kórismét, valamint az azonnali felvétel szükségességének indokát.
A beteg orvosi beutaló nélkül is jogosult a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás
kezdeményezésére, ha azt vélelmezi, hogy egészségi állapota az azonnali ellátását indokolja és a beutalásra
jogosult orvos felkeresése az ellátását jelentősen késlelteti.
Az egészségügyi szolgáltató, ahol a beteg az ellátását kezdeményezi, a vizsgálaot követően dönt az azonnali
ellátás szükségességéről. Amennyiben a vizsgálat megállapítása szerint a beteg egészségi állapota nem indokolja
az azonnali ellátását, az egészségügyi szolgáltató orvosa
• a biztosítottat a beutalására jogosult orvoshoz irányítja,
• ha a beteg továbbra is kezdeményezi az azonnali ellátását, az orvosnak tájékoztatnia kell a beteget, hogy
ellátása esetén, az orvosi beutaló nélkül indokolatlanul igénybe vett egészségügyi ellátásért mennyi térítési
díjat kell fizetni.
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8. 4.8. A biztosított által ártámogatással igénybe
vehető szolgáltatások
Ez az ellátás is a második csomagba tartozik, azzal az eltéréssel, hogy ez esetben nem térítésmentesen jut a
beteg az ellátáshoz, hanem fordítva, azaz az állam nyújt az egészségbiztosító által az ellátás árához támogatást.
Ennek keretében ártámogatást nyújt az egészségbiztosító a gyógyszerek-, gyógyászati segédeszközök valamint a
gyógyászati ellátások árához.

8.1. 4.8.1. Az ártámogatással igénybe vehető ellátások kiadásai
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, 2011. évre előirányzott
ártámogatások kiadásait foglalja össze a 4. táblázat:
4. táblázat. a 2011. évre előirányzott ártámogatások kiadásai

8.2. 4.8.2. Ártámogatással igénybe vehető gyógyszerek és
gyógyászati segédeszközökre vonatkozó szabályok
A biztosított valamint az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy úgy vehet igénybe járóbeteg-ellátás
keretében gyógyászati céllal rendelt gyógyszert, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszert, gyógyászati
segédeszközt és gyógyászati ellátást illetőleg a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelés alatt számára rendelt végleges
gyógyászati segédeszközt, hogy a termék árához az egészségbiztosító támogatást ad, továbbá a gyógyászati
segédeszköz javítási és kölcsönzési díjához támogatást nyújt.
A támogatás előfeltétele, hogy
• a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer esetében hatóság, azaz az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (OEP), magisztrális gyógyszerek esetében jogszabály támogatást állapít meg az árhoz,
• a terméket illetve az ellátást a finanszírozott egészségügyi szolgáltató e feladatra kijelölt orvosa, illetve ún.
vényírási szerződéssel rendelkező orvos rendeli, és
• a rendelés a szakmai szabályok betartásával történik, és
• az adott gyógyászati segédeszköz árához, illetve kölcsönzési díjához hatóság támogatást állapít meg, továbbá
javítási díjához, illetőleg a gyógyászati ellátás árához jogszabály támogatást rendel, és a kiszolgálásra,
kölcsönzésre vagy javításra az OEP-pel e feladatra szerződést kötött forgalmazónál vagy gyártónál kerül sor.
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Egyes esetekben akkor is jár a gyógyászati segédeszköz árához támogatás, ha annak kiszolgáltatására az
egészségügyi szolgáltatónál kerül sor.
A biztosított jogosult
• fogpótlás és fogszabályozó készülék, illetve tartozékai árához nyújtott támogatásra, amennyiben ezek
kiszolgáltatása fogorvosi (fogszakorvosi) rendelésen történik,
• hallásjavító készülék és tartozékai árához nyújtott támogatásra, amennyiben ezek kiszolgáltatása audiológiai
szakrendelésen történik,
• egyedi méretvétel alapján gyártott kontaktlencse árához nyújtott támogatásra, ha kiszolgáltatása szemészeti
szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál nyújtott ellátás keretében kerül sor,
• egyedi méretvétel alapján egyedileg gyártott protézis, ortézis árához, valamint mozgásszervi rehabilitáció és
team-rendszerű felírás keretében rendelhető eszköz árához nyújtott támogatásra, ha ennek kiszolgáltatására
ortopédiai, traumatológiai, rehabilitációs vagy sebészeti szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál
nyújtott ellátás keretében kerül sor.
Az OEP a honlapján folyamatosan közzéteszi a támogatott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és
gyógyászati ellátások tárgyában megkötött, és hatályos támogatásvolumen-szerződések következő tartalmi
elemeit:
• a szerződő felek megnevezése, a szerződés tárgyát képező termékek neve,
• a szerződés időbeli hatálya,
• gyógyszer esetén a szerződés által érintett indikációs pont (Eü. pont) száma,
• a szerződésben megjelölt befizetés megállapításának módja.
A közzétételi kötelezettség a szerződés időbeli hatályának lejártát követő második hónap utolsó napjáig áll fenn.

8.3. 4.8.3. Gyógyászati ellátások
Gyógyászati ellátások köre és a támogatások mértéke
Orvosi rehabilitáció keretében társadalombiztosítási támogatással a következő gyógyászati ellátások vehetők
igénybe:
Gyógyászati ellátások:
• Gyógyvizes gyógymedence (gyógyvízben)
• Gyógyvizes kádfürdő (gyógyvízben)
• Iszappakolás
• Súlyfürdő (gyógyvízben és termálvízben, illetve melegített ivóvíz minőségű vízben)
• Szénsavas fürdő (gyógyvízben és termálvízben, illetve melegített ivóvíz minőségű vízben
• Orvosi gyógymasszázs
• Víz alatti vízsugármasszázs
• Víz alatti csoportos gyógytorna
• Komplex fürdőgyógyászati ellátás valamint
• 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás, mint egyéb rehabilitációs célú gyógyászati ellátás(melegített ivóvíz
minőségű vízben végezhető),
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• szén-dioxid gyógygázfürdő, mint egyéb természetes gyógytényezőn alapuló gyógyászati ellátás.
Gyógyászati ellátás társadalombiztosítási támogatással gyógyfürdőnek nem minősülő közfürdőben nem
nyújtható.
A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető kezelések átlagos időtartamát az 5. táblázat tartalmazza.
5. táblázat. A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető kezelések átlagos időtartamai

Társadalombiztosítási támogatással gyógyászati ellátások a gyógyszerek rendelésére használatos, a
társadalombiztosítás által rendszeresített orvosi rendelvénnyel (a továbbiakban: vény) és két példányban kitöltött
kezelőlapon rendelhetők. A kezelőlap kiállítására a gyógyászati ellátást rendelő orvos jogosult.
A gyógyfürő szakorvosa a komplex fürdőgyógyászati ellátáson belül négy különböző ellátás illetve valamennyi
többi gyógyászati ellátás és az alábbiakban felsorolt fizikoterápiás kezelések esetén köteles a betegről kórlapot
vezetni, két példányban kezelőlapot kitölteni és a kezelés befejezésekor zárójelentést készíteni, melyben rögzíti
a kúra során a beteg egészségi állapotában észlelt változást is.
A fizikoterápia körébe tartozó ellátások:
Csoportos gyógytorna; Diadynamic; Egyéni gyógytorna; Fototerápia; Galvánkezelések; Iontoforézis;
Középfrekvenciás kezelés; Kryoterápia; Magnetoterápia; Nagyfrekvenciás kezelés; Szelektív ingeráram; Tens;
Ultrahang.
A társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati ellátások személyi és tárgyi feltételei
Gyógyvizes gyógymedence:
• több különböző hőfokú medence, amelyek közül legalább egy indifferens hőmérsékletű (35 Celsius-fok)
gyógyvizes kell hogy legyen;
• különböző vízhőfokú gyógyvizes gyógymedencék mellett jól látható helyen órának kell lennie;
Gyógyvizes kádfürdő:
• Kádfürdőkezelést csak fürdősmasszőr, gyógymasszőr vagy fizioterápiása asszisztensi képesítéssel rendelkező
végezhet, és csak gyógyvízben;
• A kezelési idő pontos betartása érdekében - jól látható helyen - órát kell felszerelni.

52
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Társadalombiztosítás keretében
nyújtott egészségügyi szolgáltatások
Iszappakolás:
• Iszappakolást csak fürdősmasszőr, gyógymasszőr vagy fizioterápiás asszisztensi képesítéssel rendelkező
végezhet.
• Nőbeteget csak nő, férfi beteget csak férfi kezelhet.
• Az iszappakolásnál felhasznált iszap hőmérséklete maximum 42 Celsius-fok lehet.
• Az iszapkezelést végzőnek iszap hőmérővel kell rendelkeznie.
• Az iszappakoláshoz csak pasztörizált iszap használható fel, amelyet 30 percig kell forralni.
• A hűtéshez is csak pasztörizált iszap használható, amelyet előző nap fel kell forralni, majd az e célra
rendszeresített - előzőleg fertőtlenített - kádban kell lehűteni és tárolni.
• Az iszappakolás előkészítésénél az iszappakoló ágyon biztosítani kell a begöngyöléshez szükséges három
réteget, azaz a: pokrócot,a vízhatlan gumit vagy műanyagot, az iszaplepedő.
• Amennyiben az orvos a kéz vagy a lábfej iszappakolását írja elő, úgy a kezelés vödörben is elvégezhető.
Ebben az esetben azonban gondoskodni kell a vödör higiénés előírásnak megfelelő fertőtlenítéséről,
tisztításáról.
Súlyfürdő:
• Súlyfürdő-kezelést csak fürdősmasszőr, gyógymasszőr vagy fizioterápiás asszisztensi képesítéssel rendelkező
végezhet.( Biztosítania kell a beteg felügyeletét és a szükségessé váló segítségnyújtás lehetőségét.)
• A súlyfürdő optimális vízhőmérséklete 34-35 Celsius-fok közötti. Nyaki felfüggesztés esetén a súly
maximum 10 kg, deréki felfüggesztés esetén maximum 15 kg lehet. ( Ha a felíró orvos ennél nehezebb súlyt
rendel el, akkor ezt a szolgáltató szakorvosával történt megbeszélés, illetve engedély alapján lehet elvégezni.)
• Az öveket és a súlyokat csak a higiénés előírásnak megfelelő fertőtlenítést követően szabad a kezeléseknél
alkalmazni.
Szénsavas fürdő:
• A szénsavas fürdőkezelést csak fürdősmasszőr, gyógymasszőr vagy fizioterápiás asszisztensi képesítéssel
rendelkező végezheti (a kezelés teljes időtartama alatt biztosítani kell a felügyeletet).
• a szénsavas kádfürdő optimális vízhőmérséklete 33 Celsius-fok, de ettől eltérni csak a felíró orvos utasítása
alapján szabad és kell, de a maximális vízhőmérséklet a 35 Celsius-fokot nem haladhatja meg;
• a kádszobában padlószinten biztosítani kell a szellőzést;
• a kádszobában jól látható helyen órát kell elhelyezni;
Orvosi gyógymasszázs:
• Orvosi gyógymasszázst csak gyógymasszőr képesítéssel rendelkező végezhet.
• Az orvosi gyógymasszázsnál alkalmazott vivőszer - amennyiben az orvos más vivőszerről nem rendelkezik a púder, így az orvosi gyógymasszőr csak ezzel vagy vivőszer nélkül végezheti az orvosi gyógymasszázst.
Víz alatti vízsugármasszázs:
• A víz alatti vízsugármasszázst fürdősmasszőr, gyógymasszőr vagy fizioterápiás asszisztensi képesítéssel
rendelkező végezheti.
• A víz alatti vízsugármasszázsnál alkalmazható optimális vízhőmérséklet 35-36 Celsius-fok közötti
Víz alatti csoportos gyógytorna:
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• A víz alatti csoportos gyógytorna kizárólag gyógytornász vagy - központi idegrendszeri megbetegedés esetén
- szomatopedagógus képesítéssel rendelkező vezetésével történhet.
• A medence optimális vízhőfoka 32-33 Celsius-fok.
• A medence vízmélysége minimálisan 120 cm kell hogy legyen.
• A medence belső oldalán a vízszint felett kapaszkodó korlátokat kell felszerelni.
Komplex fürdőgyógyászati ellátás:
• Komplex fürdőgyógyászati ellátást társadalombiztosítási támogatással csak olyan gyógyfürdő szolgálhat ki,
amely rendelkezik gyógyvizes gyógymedencével, valamint a reumatológus, fizioterápiás, rehabilitációs vagy
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakvizsgával rendelkező szakorvos által végzett ellátást
folyamatosan, de legalább napi hat órában biztosítja.
• A kezelések teljes időtartama alatt a betegek számára a gyógyfürdőnek pihenőágyat kell biztosítania.
18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás:
• A csoportos gyógyúszás foglalkozást vezető szakember: testnevelési egyetemet végzett testnevelő tanár;
pedagógiai főiskolát végzett testnevelő, gyógytestnevelési kiegészítő szakképesítéssel; konduktor kiegészítő
úszóedzői képesítéssel, vagy egészségügyi főiskolát végzett gyógytornász kiegészítő úszóedzői képesítéssel;
szomatopedagógus úszóedzői minősítéssel; tanítóképző főiskolát végzett testnevelés szakos tanító, úszóedzői
vagy gyógytestnevelői kiegészítő szakképesítéssel; úszó-, vízilabda-, öttusa- vagy búvárúszói edzői képesítés,
kiegészítő gyógytestnevelői szakképesítéssel; egészségügyi intézményben alkalmazott gyógytornász vagy
úszóedző; - gyógyúszás foglalkoztató; rehabilitációs úszóoktató. (A gyógyúszás foglalkozás teljes ideje alatt a
foglalkozást vezető szakembernek a medencetérben kell tartózkodnia)
• Kezdő gyógyúszó gyermekek oktatásához és gyakorlásához a medence - nagysága a csoport létszámától függ;
mélysége - az oktatómedencének megfelelő - 70-120 cm; vízhőfoka 33-35 Celsius-fok közötti.
• Középhaladó és haladó gyógyúszó gyermekek oktatásához és gyakorlásához a medence legalább 15 m
hosszú; mélysége 100-150 cm; vízhőfoka 27-29 Celsius-fok közötti..
Szén-dioxid gyógygázfürdő:
• a kezelés teljes időtartama alatt biztosítani kell a 3 percen belüli újraélesztés személyi, szakmai és tárgyi
feltételeit.
• fizioterápiás asszisztens vagy fizioterápiás szakasszisztens jelenléte a kezelés teljes időtartama alatt kötelező.
• esetleges sugárterhelés mérésére doziméter;
• a kezelőhelyiségekben különböző magasságokban szén-dioxid gázérzékelő készüléket kell elhelyezni, amely
fény- és hangjelzéssel riaszt.
• a kezelőhelyiségben minden kezelés megkezdése előtt, közben és után a szén-dioxid szintet gyertyás
módszerrel is ellenőrizni kell.
A gyógyászati ellátások tekintetében az orvos kötelezettségei
A vényen fel kell tüntetni:
• a betegre vonatkozó személyes és egészségügyi adatokat,
• a rendelés időpontját, a társadalombiztosítási támogatás alapjául szolgáló jogcímet, a rendelt gyógyászati
ellátás megnevezését,
• az egészségügyi szolgáltató - a szolgáltató működési engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási
szerv által meghatározott, külön jogszabály szerinti - 9 jegyű szolgáltatói azonosítóját,
• a gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltató megnevezését.
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• a kötelezően alkalmazandó közösségi szabály és a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó betegek
esetében a vényen az ország kódját, az ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betű- és számjelét, a beteg
külföldi biztosítási/azonosító számát is fel kell tüntetni.
A kúra keretén belül rendelt gyógyászati ellátások kódszámát és darabszámát egy vényre kell felírni. Kúraszerű
a gyógyászati ellátás, ha azt meghatározott időn belül és kezelési terv szerint alkalmazzák
Az azonos szolgáltató által különböző helyszínen - székhelyén vagy telephelyén - nyújtott egyes gyógyászati
ellátásfajták megosztottan, az ellátások helyszínei szerint önálló vényeken és kezelőlapokon rendelhetők.
Amennyiben a beteg a vény érvényességi ideje alatt a rendelt kúra igénybevételét nem kezdte meg és a vényt
átadja az újabb kúrát elrendelő orvosnak, a kúrát el nem rendeltnek kell tekinteni. A betegség jellegétől
függetlenül naptári évenként összesen két kúra vehető igénybe. Az egyik naptári évről a következő naptári évre
áthúzódó kúrát, abba a naptári évbe tartozó kúrának kell tekinteni, amelyik évben a kúra igénybevétele
megkezdődött. Amennyiben a beteg adott határidőn belül ellenőrző vizsgálaton, valamint a kezelőlap átadása
céljából a gyógyászati ellátást rendelő orvosnál nem jelenik meg, illetőleg a kezelőlapot nem adja át, ezt a tényt
az orvos a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíti. Újabb kúra csak akkor rendelhető el, ha az előző
kúrát követően a beteg az ellenőrző vizsgálaton részt vett.
A kúra keretén belül a gyógyászati ellátások kombináltan is, míg a komplex fürdőgyógyászati ellátás és a 18
éves kor alatti csoportos gyógyúszás csak önállóan rendelhetők.
Egy kúra keretén belül a gyógyászati ellátások – kivéve a komplex fürdőgyógyászati ellátást - közül legfeljebb
négy különböző fajta rendelhető, ellátásfajtákként 15 alkalomra; míg a komplex
fürdőgyógyászati ellátás legfeljebb 15 alkalomra, baleseti vagy műtéti utókezelés esetén legfeljebb 20 alkalomra
rendelhető.
A kúra az azt alkotó ellátásfajták számának megfelelően 15, 30, 45 vagy 60, míg a 18 éves kor alatti csoportos
gyógyúszás esetében 60, illetve 80 kezelésből állhat összesen.
Az orvos orvosszakmailag indokolt esetben a kúrát alkotó egyes ellátások keretében igénybe vehető kezelések
számát a fenteiktől eltérően határozhatja meg azzal, hogy az az egyes ellátásfajták tekintetében nem lehet
kevesebb, mint 6 és nem lehet több, mint 20 alkalom.
A kúra igénybevétele során az azt elrendelő orvos, illetve a szolgáltató szakorvosa orvosszakmailag indokolt
esetben a kúra összetételét megváltoztathatja úgy, hogy az azt alkotó egyes gyógyászati ellátások keretében
nyújtandó kezelések számát csökkenti vagy növeli. A változást a kezelőlapon át kell vezetni.
A gyógyászati ellátások vonatkozásában a beteg kötelezettségei
A gyógyászati ellátások igénybevételét a vény kiállításának napjától számított 30 napon belül meg kell kezdeni.
A vény a gyógyászati ellátás igénybevételének megkezdésétől számítva, gyógyászati ellátások esetében 8 hétig,
míg a 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás esetében 26 hétig érvényes.
A kúra keretén belül az egyes gyógyászati ellátások ugyanazon szolgáltatónál vehetők igénybe. Kivételt képez,
ha a beteg a kúrát az egészségi állapotában bekövetkezett változás miatt indokoltan megszakítja és a vény
érvényességi ideje alatt a kúra nem fejezhető be, az igénybe nem vett gyógyászati ellátásokat - melyet a beteg a
nála lévő és a szolgáltató által megfelelően kitöltött és lezárt kezelőlappal igazol - az orvos újabb vényen és két
példányban kitöltött kezelőlapon egy alkalommal ismételten rendelheti. A vényen a kúra meghosszabbításának
tényét fel kell tüntetni. A meghosszabbított kúrát a vény kiállításának napjától számított harminc napon belül
meg kell kezdeni.
A gyógyászati ellátást végző szolgáltatók kötelezettségei
A gyógyászati ellátást rendelő orvos az ellátás igénybevételének módjáról, a szolgáltató pedig az ellátás
kiszolgálásának rendjéről tájékoztatja a beteget.
A kúra megkezdésekor a vény és a kezelőlap egyik példánya a szolgáltatónál marad. A kezelőlap másik
példánya a betegnél marad, amelyet minden kezelésre köteles magával vinni. A kúra befejezését követő három
héten belül a beteg a nála lévő kezelőlapot köteles a gyógyászati ellátást rendelő orvosnak az ellenőrző vizsgálat
során átadni. A kezelőlap a betegről vezetett egészségügyi dokumentáció részét képezi.
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18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás esetében a beteg a nála lévő kezelőlapot a kúra megkezdésekor
megőrzésre átadja a szolgáltatónak, aki azt az előírások szerint vezeti. A kúra befejezését követően a szolgáltató
a kezelőlapot visszaadja a betegnek.
A szolgáltató vagy az általa kijelölt személy mindkét kezelőlapon az igénybe vett gyógyászati ellátások
kódszámának, darabszámának, a kezelések dátumának feltüntetésével és aláírásával igazolja az ellátás
igénybevételének megtörténtét.
A vény és a kezelőlap együttesen képezik a társadalombiztosítási támogatás elszámolásának alapját.
Társadalombiztosítási támogatás csak olyan vény alapján számolható el, amelyen az orvos feltüntette a z előírt
adatokat, és amennyiben a kúra igénybevétele a vény érvényességi ideje alatt befejeződött, a vényen:
• a gyógyászati ellátás igénybevételét a beteg (cselekvőképtelen beteg esetén a törvényes képviselője, illetve
kísérője) a 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás esetében a kúra várható időtartamának felénél és a kúra
befejezését követően, míg a többi ellátás esetében pedig a kúra befejezését követően aláírásával igazolta,
• a szolgáltató az igénybe vett gyógyászati ellátások kódszámát és darabszámát, valamint az áfával növelt
társadalombiztosítási támogatási igényt egy összegben feltüntette;
• amennyiben a vény érvényességi ideje lejárt és a kúra igénybevétele nem fejeződött be, a szolgáltató a vény
érvényességi ideje alatt igénybe vett gyógyászati ellátások kódszámát és darabszámát, valamint az áfával
növelt társadalombiztosítási támogatási igényt egy összegben feltüntette.
Társadalombiztosítási támogatás csak olyan kezelőlap alapján számolható el, amelyen:
• az igénybe vett gyógyászati ellátások kódszámai, darabszámai és az igénybevétel dátumai szerepelnek,
• a beteg (cselekvőképtelen beteg esetén a törvényes képviselője, illetve kísérője) a gyógyászati ellátások
esetében az igénybevételt alkalmanként aláírásával igazolta.
A gyógyászati ellátástok egészségbiztosítási támogatása
Társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátást annál a szolgáltatónál lehet rendelni,
amelyik az OEP-pel gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatással történő nyújtására kötött érvényes
szerződéssel rendelkezik.
Az OEP a honlapján közzéteszi:
• a társadalombiztosítási támogatás elszámolására érvényes szerződéssel rendelkező gyógyászati ellátást nyújtó
szolgáltatók körében bekövetkező változásokról szóló tájékoztatót a változást követő nyolc napon belül,
• a társadalombiztosítási támogatás elszámolására a naptári negyedév utolsó napján érvényes szerződéssel
rendelkező gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatók jegyzékét a naptári negyedév utolsó napját követő nyolc
napon belül
A támogatás kezelés-fajtánként százalékos mértékben, illetve fix összegben állapítható meg. A százalékos
mértékű, illetve fix összegű támogatás alapja az OEP által elfogadott ár (a továbbiakban: a közfinanszírozás
alapját képező ár).
Az OEP a közfinanszírozás alapját képező ár kialakítására irányuló tárgyalásokat szükség szerint, de legalább
kétévente egyszer bonyolítja le. A tárgyalási feltételeket az OEP főigazgatója - a TÁTB véleményének előzetes
kikérése után - legalább négy héttel a tárgyalások megkezdése előtt a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi.
A tárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyászati ellátás
támogatással történő nyújtására jogosult szolgáltató az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával
nyilatkozzon arról, hogy az általa tett árajánlat kialakítása során figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és
az üzleti kockázatot csökkenti, ha a gyógyászati ellátást támogatással nyújtja.
A tárgyalásokon döntési vagy tanácskozási joggal részt vevő, illetve szakértőként közreműködő személyekkel
szemben a közbeszerzési eljárásnál alkalmazandó összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.
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Az OEP a tárgyalások során kialakított, a közfinanszírozás alapját képező javasolt árakat a tárgyalás lezárását
követő 30 napon belül az egészségügyért felelős miniszter elé terjeszti. A kialakított árak és támogatási
mértékek legkésőbb a tárgyalás lezárását követő második negyedév végéig, legalább kétévente kihirdetésre
kerülnek.
A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ellátások támogatásáról szóló 23/2007. (V. 18.)
EüM rendelet alapján:
A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokhoz nyújtott támogatás alapját
(közfinanszírozás alapjául szolgáló ár), a társadalombiztosítási támogatás mértékét és általános forgalmi adó
(áfa) nélküli összege eltérő mértéke, amely eltérés a fürdők minősítésén alapul (6. táblázat).
6. táblázat. A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokhoz nyújtott támogatás
mértékei
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Hogyan alakult nagyságrendileg a fürdők bevételi struktúrája az elmúlt évben? (*1)
Ma legtöbb gyógyfürdőnk az OEP által finanszírozott és fizetős betegforgalmat is egyaránt ellát. (5. ábra)
Az OEP által biztosított beteg legtöbbször beutalóval érkezik, számukra évente kétszer írható fel
gyógyfürdőkezelés, általában 15-15 alkalommal. A hagyományos gyógykezelések – gyógyfürdő,
gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, iszappakolás, súlyfürdő – iránti kereslet az OEP-betegek körében
évek óta töretlen. A kezelések felírását orvosi vizsgálat előzi meg, míg a kezelés végén kontroll vizsgálat
történik. Ekkor az orvos megállapítja a kezelés eredményességét, dokumentálja a tapasztaltakat.

58
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Társadalombiztosítás keretében
nyújtott egészségügyi szolgáltatások

5. ábra. A gyógyfürdők árbevételének forrásai
A fizetős betegeknél hasonló a folyamat, de nagyobb az orvos szabadsága, nem csak a szűk, az OEP által
megszabott keretek között mozoghat, hanem javasolhatja az intézet más, általa jónak tartott kezelési módjait.

9. 4.9. Baleseti ellátások
Mint azt már a fentiekben ismertetésre került, a Tbj. a társadalombiztosítás rendszerében nyújtott
egészségbiztosítási ellátásokat az alábbiak szerint csoportosítja:

Megjegyzés: A c) pontban felsorolt ellátások közül a pénzbeli ellátásoknál a baleseti táppénz már ismertetésre
került.
Mindenekelőtt nézzük meg mikor és kinek jár a baleseti ellátás.
Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár.(Az üzemi baleset és a foglalkozási betegség
a III. fejezet 5. pontjában került ismertetésre.)
Az, aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi segítség igénybevételével, illetőleg a baleset bejelentésével
szándékosan késlekedett, az egészségbiztosítás baleseti ellátásaira nem jogosult.
Baleseti ellátásra a biztosítottakon túl az jogosult, aki egyéni, illetve társas vállalkozóként kiegészítő
tevékenységet folytatónak minősül, vagy saját jogú nyugdíjasként dolgozik.
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Baleseti egészségügyi szolgáltatás keretében nyújtott ellátások:
Az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett baleseti
orvosi ellátás térítésmentes, továbbá ugyanezen okból felírt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati
(gyógyfürdő) ellátás árához - amennyiben a támogatás mértéke a nulla százalékot meghaladja - százszázalékos
mértékű támogatás jár. Továbbá a beteg térítésmentesen jogosult az üzemi balesetével közvetlenül összefüggő, a
rágóképesség helyreállítása érdekében meghatározott típusú fogpótlásra.

10. 4.10. Utazási költségtérítés
Jogosultság
1. A biztosítottat járóbeteg-szakellátásra, a fekvőbeteg-gyógyintézetbe, továbbá gyógyászati ellátásra,
rehabilitációra történő beutalása esetén utazási költségeihez támogatás illeti meg,
• ha orvos szakértői vizsgálatra utalták, rendelték be; vagy
• ha a beutalás olyan egészségügyi szolgáltatóhoz történik,
• amely a biztosított területi ellátására kötelezett, vagy
• amely a területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltatónál a biztosított lakóhelyéhez (tartózkodási
helyéhez) közelebb esik, ha az oda történő beutalásba a biztosított beleegyezett; vagy
• a megfelelő feltételekkel rendelkező, bármely más - a biztosított lakóhelyéhez (tartózkodási helyéhez)
legközelebb eső - egészségügyi szolgáltatóhoz történő beutalás esetén, ha az egészségügyi szolgáltató által
nyújtott ellátás biztosítására az előző szolgáltatók szakmai indokok alapján nem alkalmasak.
A biztosított akkor is jogosult az egészségügyi szolgáltatótól otthonába (tartózkodási helyére) történő utazási
költségtérítésre, ha az egészségügyi ellátást azért vette beutaló nélkül igénybe, mert egészségi állapota az
azonnali ellátását indokolta.
2. A biztosított a gyógyászati segédeszköz próbájával, illetve kiszolgáltatásával kapcsolatos utazási
költségeinek támogatására akkor jogosult, ha a gyógyászati segédeszközt a tartózkodási helyéhez
legközelebb eső, a rendelt gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására az egészségbiztosítóval szerződött
forgalmazónál szerzi be.
3. A fogyatékos gyermek korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézmény
igénybevételével kapcsolatban felmerült utazás költségeihez is jár támogatás.
4. Támogatás jár a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett szűrővizsgálat
igénybevétele alkalmával felmerült utazási költséghez. A biztosított a támogatásra akkor jogosult, ha a
szűrővizsgálatot behívás alapján vette igénybe.
5. Az utazási költséghez nyújtott támogatás a biztosítottal azonos módon illeti meg
• a 16 éven aluli gyermek kísérőjét,
• a 16 éven felüli biztosított kísérőjét, amennyiben az egészségi állapot miatt a kíséretet a beutaló orvos
szükségesnek tartja.
6. Nem jár utazási költségtámogatás a helyi közlekedési eszköz igénybevételéhez.
A térítés módja és mértéke
1. Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menetrend szerint közlekedő közforgalmú
közlekedési eszközök igénybevételére megszabott - a helyközi járatokon érvényes, a személyszállítási utazási
kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott biztosított által igénybe vehető kedvezmény összegével
csökkentett - legolcsóbb díjtételű menetjegy árával. A hely- és pótjegyek árához nem jár utazási
költségtérítés.
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A közforgalmú közlekedési eszközök igénybevétele során a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút magyar vonalán,
továbbá a BKV-HÉV vonalain Budapest közigazgatási határain kívül történő utazás esetén jár az utazási
támogatás.
Az utazási támogatás igénybe vehető:
• utazási utalvánnyal,
• utazási költségtérítési utalvánnyal, amely az OEP által rendszeresített olyan szigorú számadású
nyomtatvány, amely két pénztári és egy ellenőrző szelvényből áll.
2. Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menetrend szerint közlekedő közforgalmú
közlekedési eszközök igénybevételére megszabott - a helyközi járatokon érvényes, a személyszállítási utazási
kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott biztosított által igénybe vehető kedvezmény összegével
csökkentett - legolcsóbb díjtételű menetjegy árával. A hely- és pótjegyek árához nem jár utazási
költségtérítés.

11. 4.11. Tájékozódás az igénybe vett ellátásokról
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) lehetőséget biztosít arra, hogy az adatbázisából bárki az
Ügyfélkapun keresztül történt regisztrációja – azaz ezáltal az adatvédelmi szabályok betartása is megvalósul –
után lekérdezze, hogy ő saját maga milyen ellátásban részesült a magyar egészségügyben az elmúlt öt évben,
azaz milyen egészségügyi szolgáltatásokat (beleértve a gyógyszer-, gyógyászat segédeszközöket is) számoltak
el utána az OEP felé a szolgáltatók. Ez a lekérdezés az alábbi internetes oldalon keresztül történhet:
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu/szolgaltatasok3/oep/betegeletut.html

12. Összefoglalás
Az egészségügyi szolgáltatások a természetbeni szolgáltatások közé tartoznak, amelyek keretében három
„csomag” képezhető. Az „alapcsomag” tartalma minden Magyarországon tartozkodónak jár biztosítástól
függetlenül. A „második csomagba” tartoznak azok az ellátások, amelyek a kötelező egészségbiztosítás
keretében nyújtandók a biztosítottnak és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultaknak egyaránt. A „harmadik
csomagban” a térítésköteles ellátások tartoznak, amelyek igénybevételéért a biztosítottak és az egészségügyi
szolgáltatásra jogosultak is részleges illetve teljes térítés megfizetésére kötelesek.
Önellenőrző kérdések
1. Soroljon fel három olyan ellátást, amely teljes térítés mellet vehető igénybe!
2. Sorolja fel azokat az ellátásokat, amelyeket a biztosított ártámogatással vehet igénybe!
3. Sorolja fel a gyógyászati ellátások keretében nyújtott ellátásokat!
4. Írja le vagy a Súlyfürdő vagy a Szénsavas fürdő személyi és tárgyi feltételeit!
5. Határozza meg, hogy mi a különbség a betegszállítás és a mentés között?
Felhasznált irodalom
1. (*1) A Magyar Fürdőszövetség helyzetértékelése
versenyképessségének javítása érdekében (2010. június)

és

javaslatai

a

magyar

egészségtutizmus

2. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló
3. 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
4. 1997.évi CLIV. törvény az egészségügyről
5. 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről

61
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Társadalombiztosítás keretében
nyújtott egészségügyi szolgáltatások
6. 217/1997. (XII. 1) Korm.rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
7. 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
8. 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások
térítési díjáról
9. 52/2006. (XII. 28.) EüM. rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról
10.
23/2007. (V. 18.) EüM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ellátások
támogatásáról
11.
5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással
igénybe vehető gyógyászati ellátásokról
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A témakör célja: A külföldi tartózkodás egészségügyi szolgáltatások igénybevételi lehetőségeinek felvázolása,
a kétoldalú egészségügyi ellátásokat lehetővé tevő egyezmények megismertetése.
A hallgató:
• ismerje meg a másik tagállamban való tartózkodás során fennálló biztosítási jogokat,
• értse meg az Európai Egészségbiztosítási Kártya felhasználásának módozatait,
• sajátítsa el a kiküldetés során felmerülő társadalombiztosítást igazoló formanyomtatványok struktúráját,
• értse meg az egészségügyi ellátások kétoldalú egyezményeinek alapjait.

1. 5.1. Egészségügyi ellátás az Európai Unióban
Az EU nem tűzte ki célul egységes európai szociális biztonsági jog kialakítását, amelynek közvetlenül kötelező
szabályai a különböző tagállamok szociális jogait felváltva egységes európai szociális kódexet alkothatnának.
Az Unió csupán arra törekszik, hogy a személyek szabad mozgásának jogával élő, EU-tagállamokban utazó
tagállami állampolgárok és családtagjaik részére biztosítsa a társadalombiztosítási ellátások igénybevételére
való jogosultságot más tagállamok területén is, vagyis a migráció megvalósulása során.
Ezen ellátások jogi szabályozása az ún koordináció rendeletekben történik. Magyarország az Európai Unióhoz
csatlakozása óta, azaz 2004. május 1-től alkalmazza az 1408/71/EGK és a végrehajtására kiadott 574/72/ EGK
rendeleteket, továbbá 2010. május 1-től a 883/2004/EK rendeletet és a 987/09/EK rendeletet (a továbbiakban
együtt: Rendeletek).
Összefoglalva: A társadalombiztosítás terén tehát alapvetően minden tagállamban a saját tagállami jogszabályok
érvényesek továbbra is. Azt viszont, hogy egy tagállam állampolgárai közül ki, mikor és milyen mértékben
tartozik a másik tagállam társadalombiztosítási jogszabályainak hatálya alá, a Rendeletek határozzák meg. A
tagállami jogszabályokat úgy kell megalkotni, hogy azok a Rendeletekben foglalt szabályokkal nem lehetnek
ellentétesek.

1.1. 5.1.1. Mire tarthatunk igényt a Rendeletek alapján, ha egy
másik tagállamba utazunk?
a) itthon megszerzett jogainkat más tagállamok elismerik,
b) ha itthon már rendelkezünk biztosítással, nem kell újból biztosításba lépnünk a másik tagállamban, azaz a
Rendeletek tiltják a kétszeres biztosítást és
c) egyetlen tagállamban sem érhet bennünket hátrányos megkülönböztetés azon az alapon, hogy más állam
tagállam állampolgárai vagyunk, végül
d) korábbi biztosításunk nem veszik el, a biztosításban töltött időt, illetve szolgálati időt a szolgáltatások
nyújtásakor figyelembe veszik.
A fenti alapelvekre tekintettel sürgősségi egészségügyi ellátást, teljes egészségügyi ellátást, pénzbeli ellátást
vagy hazai helyett külföldi gyógykezelést kaphatnak a magyar állampolgárok az EU bármelyik tagállamáiban
attól függően, hogy átmenetileg vagy végleges ottlakás céljával, illetőleg kifejezetten valamilyen gyógykezelés
igénybevétele miatt tartózkodnak az adott tagállamban.

1.2. 5.1.2.Orvosilag szükséges ellátás
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A biztosítottak körében már ismert az Európai Egészségbiztosítási Kártya (6. ábra), amely az orvosilag
szükséges ellátások igénybevételére jogosítja birtokosát.

6. ábra. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya
Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával rendelkező, ellátásra jelentkező személyek a tervezett tartózkodásukra
való tekintettel orvosilag szükségessé váló szolgáltatásokban részesülhetnek az adott tagországi biztosítottaknak
megfelelő feltételekkel.
Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen - a körülmények mérlegelésével - a kezelőorvos dönt.
Orvosilag szükségesnek azonban nem csak az azonnal nyújtandó szolgáltatások minősülhetnek. Amennyiben az
igényelt ellátást - a beteg állapotára való tekintettel - nem feltétlenül szükséges rövid időn belül nyújtani, a
szolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván a tagországban tölteni.
Az ellátás nyújtásának kritériuma tehát nem az azonnali szükségesség, hanem az, hogy a magyar biztosítottat
illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy, külföldi tartózkodásának tervezett ideje alatt milyen
egészségügyi kezelésben kell részesíteni. További általános, bár az EU-s koordinációs rendeletek által nem
konkrétan előírt követelmény, hogy az ellátás okának (a betegségnek) az adott tagállamban való tartózkodás
során kell jelentkeznie, vagy olyan mértékben súlyossá válnia, hogy beavatkozás válik szükségessé.
Mindezek alapján minden olyan ellátás nyújtható egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére,
amely a magyar biztosított állapotára és tartózkodásának várható idejére tekintettel orvosilag szükséges.
Amennyiben tehát a beteg olyan betegségben szenved, amelynek kezelése ráér, esetleg az adott tagállamban is
csak előjegyzéssel, várakozással lehet hozzájutni, akkor az ellátás már nem feltétlenül szükséges. Mindenesetre
ebben a kérdésben végső szót a kezelőorvos, vagy a tartózkodási hely szerinti és a költségek elszámolásában
közreműködő biztosító mondja ki. Mindezek alapján előfordulhat, hogy Németországban hajlandók egy magyar
turista orrsövényferdülését kezelni, de ugyanakkor elképzelhető az is, hogy azt mondják, hogy nyugodtan
menjen haza, és otthon kezeltesse magát, mert nem indokolt, hogy Németországban vegye igénybe az ellátást.
A gyógyszer tekintetében szintén nem egyszerű a helyzet: ha a gyógyszer felírását a kezelőorvos szükségesnek
tekinti, akkor a tagállamból érkező betegnek a gyógyszer olyan támogatással jár, mintha helyi biztosított lenne.
Vagyis a betegnek meg kell fizetnie azt az önrészt, amit az adott tagállamban az ott élő betegek is kötelesek
megfizetni.
Figyelembe kell venni azt is, hogy pl: Angliában felírt gyógyszert a helyben szokásos TB támogatással azonban
csak Angliában lehet kiváltani. Tehát nem fordulhat elő, hogy az angol gyógyszert Magyarországon az angol
támogatási rendszer szerint adnának ki.
Általános tudnivalók
• Egyenlő bánásmód elve: Ez azt is jelenti, hogy amennyiben az adott tagállam biztosítottai az ellátásért olyan
önrészt kötelesek fizetni, amelyet a biztosítójuk nem térít vissza, akkor ezt a magyar jogosult is köteles
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megfizetni, s az összeget az OEP nem téríti meg. Szinte minden tagállamban kell kisebb-nagyobb önrészre
számítani, ezek mértéke eltérő, 5-20 euró. (pl. orvosi vizit, kórházban töltött napok, mentő, stb.).
• A szolgáltatásokat csak az adott országokban az illetékes egészségbiztosítóval szerződésben lévő
szolgáltatótól lehet igénybe venni. A szerződés nélküli pl: magánszolgáltató (magánkórház, az orvos
magánrendelője) által nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga fizeti. Ez utóbbi esetben az Európai
Egészségbiztosítási Kártyával utólag sincsen lehetőség a költségek megtéríttetésére.
Mindezek alapján:
• a kártyát csak az adott tagállam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el,
• az adott tagállam társadalombiztosítása/egészségügyi szolgáltatója által nyújtható ellátások igénybevétele
esetén, és
• az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő önrészekre/kötelező hozzájárulásokra a kártya nem nyújt
fedezetet
A magyar biztosítottak valamint egészségügyi szolgáltatásra jogosultak az alábbi országokban való átmeneti
tartózkodás során részesülhetnek egészségügyi ellátásban a társadalombiztosítással szerződött szolgáltatóktól:
Ausztria; Belgium; Ciprus; Bulgária; Csehország; Dánia; Egyesült Királyság; Észtország; Finnország;
Franciaország; Görögország; Hollandia; Írország; Izland; Lengyelország; Lettország; Liechtenstein; Litvánia;
Luxemburg; Málta; Németország; Norvégia; Olaszország; Portugália; Románia; Spanyolország; Scájc;
Svédország; Szlovákia; Szlovénia.
EGT országok:
Izland; Liechtenstein; Svájc tekintetében is alkalmazandók a szociális biztonsági koordinációs rendelkezések,
amelyek az Európai Gazdasági Térség (EGT, azaz az Európai Unió tagállamai, valamint Norvégia, Izland és
Liechtenstein) esetében is előírják az orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatásokat nyújtani kell átmeneti
tartózkodás idején.
Amennyiben a biztosított valamely EU, EGT tagállam területén egészségügyi ellátást vesz igénybe és egyben
betegszállítása válik indokolttá, akkor a magyar egészségbiztosító engedélyezheti a magyarországi egészségügyi
szolgáltatóhoz történő betegszállítás megtérítését.

1.3. 5.1.3. Kiküldetés
A munkavállaló, amennyiben munkáltatója az Európai Unió tagállamának valamelyikébe küldi ki, kiküldetése
adott ideje (azaz 1 vagy 2 év) alatt a kiküldő állam társadalombiztosítási szabályainak hatálya alá tartozik, azaz
a kiküldő tagállamban lesz biztosított, amely alapján a kiküldő országban kapja meg a teljeskörű
egészségbiztosítási ellátást, azaz a pénzbeli ellátást, egészségügyi szolgáltatást, baleseti ellátást.
Azt, hogy a kiküldöttre a kiküldő tagállam társadalombiztosítási szabályai vonatkoznak az E 101 jelű
nyomtavánnyal illetve 2010. május 1-től az A1 jelű igazolással lehet igazolni.
Ha a kiküldetésre 2010. május 1-je előtt került sor, akkor az 1408/71/EGK rendelet szerint, a kiküldött a kiküldő
tagállam társadalombiztosítása alá tartozik legfeljebb 12 hónapig (amely szükség esetén további 12 hónappal
hosszabbítható).
A 2010. május 1-je után kezdődő kiküldetés esetén a kiküldött részére a magyar társadalombiztosítási
jogviszonyt az egészségbiztosítási szerv (a Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási
Szerve) az A1 jelű igazolással igazolja., amely legfeljebb 24 hónapra adható ki.
Megjegyzés: A korábban kiadott E 101 jelű igazolások a rajtuk feltüntetett érvényességi idő végéig érvényesek
maradnak, de egy E 101 jelű igazolást meghosszabbítani csak A1 jelű igazolással lehet. A 2004 és 2009 között
kiadott E101 jelű formanyomtatványok darabszámait országonkénti bontásban a 7. ábra tartalmazza.
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7. ábra. A 2004 és 2009 között kiadott E101 jelű kiadott formanyomtatványok száma (Forrás: OEP Nemzetközi
Főosztály)

1.4. 5.1.4. Lakóhely-munkahely nem ugyanazon tagállamban
Ha a biztosított munkahelye másik tagállaban van, mint a lakóhelye, akkor az egészségügyi ellátása az alábbiak
szerint alakul:
Amennyiben egy személy egy adott tagállamban biztosított, de ő maga és családtagjai egy másik EU
tagállamban laknak, akkor lehetősége van arra, hogy a biztosítása szerinti állam terhére a lakóhelyén is igénybe
vegye az egészségügyi szolgáltatásokat. Erre szolgál az E 106-os nyomtatvány. Azaz az E 106-os nyomtatvány
alapján munkahely szerinti tagállam viseli a lakóhely szerinti országban az ellátás költségeit. (Megjegyzés:
883/2004/EK rendelet és a 987/09/EK rendelet alapján 2010. május 1-től biztosító által kiállított E 106
nyomtatvány helyett S1-es igazolás kerül kiállításra).
S1-es dokumentum kiállítására Egyesült Királyságban, Írországban, illetve Olaszországban: lakóhely
fogalomnak a magyar jogszabályoktól eltérő értelmezése miatt nem kerül sor.

1.5. 5.1.5. Áttelepülő nyugdíjasok egészségügyi ellátása
A tagállamok nyugdíjasainak lehetőségük van arra, hogy áttelepüljenek valamely más EU-tagállamba,
amennyiben rendelkeznek az ehhez szükséges anyagi fedezettel. Áttelepülés esetén az ellátások teljes köre
igénybe vehető, nemcsak a sürgősségi ellátások. A kiutazás előtt mindössze az E 121 számú formanyomtatványt
kell beszerezni az egészségbiztosítótól.
Ez esetben a Magyarországon megállapított nyugdíj alapján az összes külföldi egészségügyi ellátás költségét az
OEP fizeti.

2. 5.2. Egészségügyi ellátások kétoladalú
egyezmények alapján
2.1. 5.2.1. Egészségbiztosításra vonatkozó szociális biztonsági
egyezmények
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2005. évi CXXV. törvénnyel kihirdetett horvát-magyar szociális biztonságról szóló egyezmény
rendelkezései értelmében
Az egyezmény a két ország betegségi és anyasági ellátásainak, baleseti ellátásainak, nyugellátásainak valamint a
munkanélküli ellátásainak tekintetében határoz meg szabályokat.
Ha valaki kiküldetés keretében dolgozik horvát biztosítottként Magyarországon vagy magyar biztosítottként
Horvátországban, akkor továbbra is a kiküldő országban lesz biztosított és a kiküldő országban továbbra is
igénybe veheti a teljeskörű egészségbiztosítási ellátásokat (pénzbeli ellátások, egészségügyi szolgáltatások) A
kiküldetést a HR/HU 128-as nyomtatvánnyal lehet igazolni.
Az, aki Horvátországban nyugdíjas, és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik, az illetékes horvát
biztosító által kiállított HR/HU 121-es nyomtatvány alapján teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult (de, TAJszám is szükséges az ellátáshoz).
Horvátországi átmeneti tartózkodás során kizárólag sürgősségi ellátás igénybevételére jogosultságot biztosít az
Európai Egészségbiztosítási Kártya.
2008. évi LXXII. törvénnyel kihirdetett magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény rendelkezései
értelmében
A magyar-montenegrói egyezmény értelmében a munkavállaló biztosítási kötelezettsége annak a szerződő
államnak a szabályai szerint áll fenn, amelynek területén a jövedelemszerző tevékenységet folytatják.
Tárgyi hatálya: a társadalombiztosítási jogviszony alapján nyújtott ellátásokra (betegségi és anyasági ellátások,
baleseti ellátások, nyugellátások) valamint a munkanélküli ellátásokra terjed ki.
A horvát-magyar szociális biztonságról szóló egyezményhez hasonlóan Montenegróban nyugdíj-ellátásban
részesülő, és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező személy, az illetékes montenegrói
egészségbiztosító által kiállított CG/HU 121 jelű nyomtatvány alapján teljes körű egészségügyi ellátásra
jogosult, szintén TAJ-szám alapján.
Aki Montenegróban rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, de lakóhelye Magyarország területén található, akkor
az illetékes montenegrói egészségbiztosítási szervtől kell kérelmeznie a CG/HU 106 jelű nyomtatványt, amely
alapján a magyarországi lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv bejegyzi az érintett
személy jogosultságát, és TAJ-száma továbbra is érvényes marad. Ennek következtében az érinetett személy
Magyarországon teljeskörű egészségbiztosítási ellátásra lesz jogosult úgy, hogy az itt kapott ellátás árát a
montenegrói biztosító megtéríti az OEP-nek, azaz ez az összeg vissza kerül a magyar Egészségbiztosítási
Alapba.
2009. évi II. törvénnyel kihirdetett magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény rendelkezései
értelmében
A bosnyák-magyar egyezmény értelmében a munkavállaló biztosítási kötelezettsége annak a szerződő államnak
a szabályai szerint áll fenn, amelynek területén a jövedelemszerző tevékenységet végzi.
Tárgyi hatálya: a társadalombiztosítási jogviszony alapján nyújtott ellátásokra (betegségi és anyasági ellátások,
baleseti ellátások, nyugellátások), továbbá a munkanélküli ellátásokra terjed ki.
A horvát-magyar szociális biztonságról szóló egyezményhez hasonlóan Bosznia-Hercegovinában nyugdíjellátásban részesülő, és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező személy, az illetékes boszniai
egészségbiztosító által kiállított BH/HU 121 jelű nyomtatvány alapján teljes körű egészségügyi ellátásra
jogosult, szintén TAJ-szám alapján.

2.2. 5.2.2. Egészségbiztosításra vonatkozó szociálpolitikai
egyezmények
A szociálpolitikai egyezmények jóval korábban kötettek meg, mint a szociális biztonsági egyezmények.
Magyarországgal kötött egyezmény alapján az alábbi egyezményekben részes államokban való tartózkodás
során jár ingyenes vagy támogatott sürgősségi ellátás. Ezen, még ma is hatályban lévő egyezmények az
alábbiak:
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Magyar-jugoszláv egyezmény (1959. évi 20. tvr.) alapján fennálló egészségügyi ellátások.
Az egyezmény területi hatálya: Magyarország - Szerbia, Macedónia és Koszóvó területére terjed ki. Az
egyezmény rendelkezései szerint a biztosítási kötelezettség azon államban áll fenn, amelynek területén az adott
személy döntő tevékenységét folytatja, melyet a munkaidőt, a rendszeres jelleget és a munkabért figyelembe
véve határoznak meg. A fenti egyezmény kizárólag a társadalombiztosítási jogviszonyra – különösen a
járulékok fizetése – és a társadalombiztosítási nyugdíjakra vonatkozó jogszabályok, valamint a munkanélküli
ellátások tekintetében alkalmazandóak.
Aki Szerbiában, Macedóniában vagy Koszóvóban kereső tevékenységet végez, és Magyarországon állandó
lakóhellyel rendelkezik, Magyarországon teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult, amelyet TAJ-számmal
vehetnek igénybe. A fenti államokban fennálló biztosítási jogviszonyt az illetékes egészségbiztosító szöveges
igazolásával igazolhatja.
Magyar-szovjet egyezmény (1963. évi 16. tvr.)
A Független Államok Közössége (FÁK) tagállamaiban az 1963. évi 16. sz. törvényerejű rendelettel kihirdetett
szovjet-magyar egyezmény rendelkezései értelmében:
Ezen régi egyezmény egy olyan különleges jogot alapított, mely szerint az a nyugdíjas, aki a szovjet-magyar
egyezmény szerint áttelepült bármelyik egyezmény hatálya alá tartozó országba pl: Magyarországra - tehát
Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik -, akkor Magyarországon – ahol lehet, hogy egy napot sem
dolgozott - az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság az egyezmény rendelkezéseire tekintettel megállapít
számára nyugdíjat, amelyet a magyar nyugdíjbiztosító folyósít. Ez a személy ettől kezdve, mint magyar
nyugdíjas TAJ számot is kap, amely alapján Magyarországon – a többi magyar nyugdíjashoz hasonlóan - vehet
igénybe egészségügyi ellátást.
Megjegyzés: Hasonló tartalmú egyezmény volt hatályban Romániával is, amely Románia EU-hoz csatlakozása
kapcsán már nem alkalmazható.

2.3. 5.2.3. Egészségügyi együttműködési egyezmények
Ezek az egyezmények is hasonlóan a szociálpolitikai egyezményekhez – az egyéni, helyben szokásos önrészek
kivételével - ingyenes ellátást biztosítanak a szerződő felek állampolgárainak heveny megbetegedés vagy
halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő esetekben. A következő országokkal áll fenn egészségügyi
együttműködési egyezményünk:

68
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Egészségügyi szolgáltatás
igénybevétele külföldön
Az állampolgárok heveny megbetegedés és sürgős szükség esetén nyújtandó egészségügyi ellátást útlevelük
bemutatása mellett vehetik igénybe az alábbi országokban: Kazahsztán; Kirgizisztán; Koszovó; Macedónia;
Oroszország; Szerbia; Türkmenisztán; Ukrajna;Üzbegisztán.

3. 5.3. Gyógykezelési célú utazás egy másik
tagállamba illetve másik országba
3.1. 5.3.1. Engedélyezett külföldi gyógykezelés
Külföldön történő gyógykezelés engedélyezésére hatáskörrel rendelkezdő szerv az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár.
Az indokoltság megállapítása: A betegnek (kiskorú esetén a beteg törvényes képviselőjének) az illetékes
országos szakintézet vezetőjéhez kell fordulnia javaslatért. A kérelemre az országos intézet szakértői bizottsága
bekéri a betegségre vonatkozó dokumentumokat, továbbá megvizsgálja a beteget.
Fontos: a szakmai intézet javaslatának kiadását minden esetben a külföldi gyógykezelést megelőzően kell
igényelni. Amennyiben a gyógykezelés igénybevétele a támogató javaslat kiadását megelőzően megtörtént,
akkor az utólagos támogatás csak kivételesen, különösen indokolt esetben nyújtható.
A gyógykezelés külföldi igénybevétele akkor indokolt, ha az adott betegségre külföldön a gyakorlatban
eredményesnek bizonyult kezelés áll rendelkezésre, valamint hazai intézményben nincsenek meg az eredményes
kezelés feltételei, és a hazai gyógykezelés külföldi szakértő meghívásával sem oldható meg. (kiegészítés: Ez a
jog a biztosításunk alapján egyébként itthon is nyújtható ellátásokra csak akkor vonatkozik, ha az ellátásokhoz
az általában szükséges időn belül nem lehet hozzájutni).
A szakmai intézet az indokoltsági szempontok alapján dönt a támogató vagy az elutasító javaslat kiadásáról. Az
intézet szakmai javaslata tartalmaz véleményt a kiutazás módját illetően is (pl. mentővel vagy egyéb közlekedési
eszközzel, egyedül vagy kísérővel). Az elutasító javaslattal szemben lehetőség van jogorvoslatra.
A beteg a támogató orvos-szakmai javaslattal, valamint a külföldi intézmény fogadólevelével az OEP
Nemzetközi Főosztályához fordul. Itt a támogatás iránti kérelmét egy nyomtatvány kitöltésével, szükséges
igazolás csatolásával közli. Az OEP a kérelem alapján dönt a támogatás mértékéről.

3.2. 5.3.2. Külföldön történő gyógykezelés
Ha a biztosított valamint az egészségügyi szolgáltatásra jogosult - ide nem értve a megállapodás alapján
egészségügyi ellátásra jogosultakat - az EU vagy EGT vagy szerződés alapján az EGT tagállamával azonos
jogállást élvező ún. harmadik állam területén átmenetileg tartózkodik munkavállalás, tanulmányok folytatása
vagy egyéb jogcímen és - feltétlenül szükséges mértékig - fogászati ellátást vagy szülészeti ellátást, járó-,
fekvőbeteg szakellátást ebben az országban veszi igénybe, továbbá sürgősségi betegszállítást azért vesz igénybe
ezen harmadik állam területén, mert annak elmaradása az életét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, illetve
maradandó egészségkárosodáshoz vezetne, akkor a magyar egészségbiztosító a felmerült és igazolt költségeket
az igénybevétel idején érvényes belföldi költség mértékének megfelelő összegben, sürgősségi betegszállítás
esetén a számla szerinti összegnek, a magyar középárfolyamon számított forint összegben, megtéríti.
Ha a biztosított munkáltatója a biztosítási jogviszony fenntartása mellett egybefüggően három hónapot
meghaladó időtartamra a biztosítottat harmadik állam területén foglalkoztatja, és ez idő alatt a biztosított, illetve
a vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa és gyermeke a fenti ellátásokat, továbbá sürgősségi
betegszállítást indokoltan veszik igénybe ezen harmadik államban, akkor a magyar egészségbiztosító a felmerült
és igazolt költségeket, az igénybevétel idején érvényes belföldi költség mértékének megfelelő összegben,
sürgősségi betegszállítás esetén a számla szerinti összegnek, a magyar középárfolyamon számított forint
összegben, megtéríti.
A közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló tartósan harmadik államban foglalkoztatott biztosított,
a vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke által indokoltan igénybe vett egészségügyi
ellátás külföldön felmerült és igazolt költségének 85 százalékát a magyar egészségbiztosító megtéríti.
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A közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló tartósan valamely EGT tagállamban foglalkoztatott
biztosított, a vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke választhat, hogy a kiküldetés
helye szerinti EGT tagállamban az egészségügyi szolgáltatást az uniós rendeletek rendelkezései szerint veszi
igénybe vagy az általa indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás felmerült és igazolt költsége 85
százalékának megtérítését kéri a magyar egészségbiztosítótól.
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, 2011. évre előirányzott
nemzetközi egyezményekből eredő bevételeket és kiadásokat foglalja össze a 7. táblázat:
7. táblázat. A 2011. évre előirányzott nemzetközi egyezményekből eredő bevételek és kiadások

4. Összefoglalás
Biztosítottként egészségügyi szolgáltatásokat külföldön is igénybe vehetünk. Azt azonban, hogy egy tagállam
állampolgárai közül ki, mikor és milyen mértékben tartozik a másik tagállam társadalombiztosítási
jogszabályainak hatálya alá, a Rendeletek határozzák meg. Az Európai Egészségbiztosítási kártya az orvosilag
szükséges ellátások igénybevételére jogosít fel. A magyar állampolgárok az EU bármelyik tagállamáiban
sürgősségi egészségügyi ellátást, teljes egészségügyi ellátást, pénzbeli ellátást vagy külföldi gyógykezelést
kaphatnak.
Önellenőrző kérdések
1. Mit jelent az egyenlő bánásmód elve?
2. Miként alakul a biztosítási jogviszony egy másik tagállamba történő kiküldetés esetén?
3. Nevezzen meg egy szociális biztonsági- és egy szociálpolitikai egyezményt!
4. Ismertesse mely esetekben kerülhet sor engedélyezett külföldi gyógykezelésre?
5. Hol (mely országokban és szolgáltatóknál) és milyen ellátások igénybevételére jogosít fel az Európai
Egészségbiztosítási Kártya?
Felhasznált irodalom
1. 1408/71/EGK és a végrehajtására kiadott 574/72/ EGK rendelet,
2. 883/2004/EK rendelet és a végrehajtására kiadott 987/09/EK rendelet
3. 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
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igénybevétele külföldön
4. 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
5. 217/1997. (XII. 1) Korm.rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
6. 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az engedélyezett külföldi gyógykezelésekről
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6. fejezet - Egészségbiztosítás az EU
egyes tagállamaiban valamint Ázsia
egyes országaiban
A VI. témakör célja: Az EU legfontosabb tagállamai egészségbiztosítási rendszerének felvázolása, az ázsiai
országok egészségbiztosítási rendszereinek bemutatása.
A hallgató:
• tudja helyesen értelmezni az egészséghez való jog alapelvét,
• ismerje meg a bismarck-i egészségügyi rendszer alapvető jellegzetességeit,
• értse meg az önrész fizetés szerepét az egészségügyi rendszer finanszírozásában,
• tudjon különbséget tenni az európai és az ázsiai egészségügyi rendszerek felépítése között.

1. 6.1. Az egészséghez való jog alapelve
Szinte minden ország elismeri és deklarálja, hogy minden embernek joga van az egészséghez. Ez vezetett az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1948-as létrehozásához. Ugyan harminc évvel később, 1978-ban az
Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) száznyolcvannégy tagországa Alma-Atában megújította ez irányú
elkötelezettségét, azonban még ma is távol vagyunk attól, hogy azt mondhassuk, hogy a Földünk országainak
nagy részében ez a jog teljes egészében érvényesül, azaz a betegek megkapják a gyógyulásukhoz szükséges
legmagasabb szintű ellátását.
Ebben a fejezetben elsőként bemutatásra kerül, hogy miként épül fel a bismarcki elveken nyugvó német
egészségbiztosítás, hogy még az olyan gazdag országban, mint Franciaország is szükségesek az egészségügyi
reformok a növekvő egészségügyi kiadások miatt, hogy milyen változásokat hozott Hollandiában 2006-ban
bevezetett átfogó egészségügyi reform továbbá, hogy miként alakult a szomszédos Szlovákiában az egészségügy
a több biztosítós egészségügyi rendszer bevezetését követően.
A fenti négy európai országot követően Ázsia vonatkozásában Japán egészségbiztosítási rendszere kerül
bemutatásra, amely szintén a bismarcki elvekre épül, majd betekintést kapunk az ősi gyógyítási
hagyományokkal és kultúrával rendelkező India és Kína mai egészségügyi rendszereibe.

2. 6.2. Egészségbiztosítási rendszerek az EU-ban
Németország
Előzmény:
Nyugat-Európában az egészségügyi rendszerek két alapvető típusát különböztethetjük meg egymástól.
Az egyik típust Bismarck német-porosz kancellár nevével szokták jellemezni; a másik típus, Beveridge brit
közgazdász nevéhez kötődik.
A korszerű társadalombiztosítási rendszerek Bismarck 1881-ben megkezdett és 1889-ben befejezett
törvényeinek elvei szerint működnek ma is. Ennek pénzügyi alapja törvényben rögzített, célhoz kötött járulék,
amelynek fizetése speciális, biztosítási jogviszonyt hoz létre. Ezen rendszer főbb jellemzői: a minden
jövedelemmel rendelkezőre egységesen kirótt, törvényben meghatározott mértékű járulékfizetés, a biztosítási
rendszerbe kötelező belépés, és a biztosítók befogadási kényszere (nem vizsgálhatják a biztosított egyéni
egészségügyi vagy pénzügyi kockázatát). Ezek az elvek az egyes országokban azonban eltérő technikákkal,
különböző módon valósulnak meg.
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A szolgáltatásokat a bismarcki rendszerben önigazgató közvetítő szervezetek, (nyugdíj- és) egészségbiztosítók
finanszírozzák. Ez a rendszer fejlődött tovább a XX. században többek között az NSZK-ban, Ausztriában,
Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában és Luxemburgban is. Ebben a rendszerben az egészségügyi
szolgáltatás nyújtói lehetnek állami, közösségi, vagy magántulajdonú szolgáltatók. További jellemzői ennek a
rendszernek, hogy a járulékfizetésen felül több országban valamilyen díjat, önrészt kell fizetni az egészségügyi
szolgáltatásért. A rendszerre jellemző, hogy nemcsak az állami, hanem több biztosító is szerepet játszik az
egészségbiztosítási rendszer finanszírozásában. Néhány országban történetileg önálló balesetbiztosítás,
Németországban 1996-ban önálló (kötelező) ápolásbiztosítás alakult meg.
Az egészségügyi ellátást megalapozó bevételek: (*1)
Németországban a kötelező egészségbiztosítás egyrészt a tartományi fennhatóság alatt álló, de pénzalapjukkal
önállóan gazdálkodó biztosítókon, másrészt szövetségi szintű kötelező biztosítókon alapul.
A német betegbiztosítás két kategóriára osztható, a kötelező betegbiztosításra és a magán biztosításra.
Az általános kötelező betegbiztosítás a lakosság 85 %-ára terjed ki, a magas jövedelműek (2009. évben 4050
euro/hó jövedelem felett) választhattak magánbiztosítót, kiléphetnek a kötelező biztosítási rendszerből, 5 %
(rendőrök, katonák) pedig speciális biztosítással rendelkeznek. Mindezek alapján a kötelező betegbiztosításban
vesznek részt azok a munkavállalók, akik bruttó jövedelme nem halad meg egy adott euró/hó szintet. A kötelező
fedezet anyagi erőforrásai a biztosított munkavállalók és a munkáltatók járulékából tevődnek össze. A fizetendő
járulék mértéke 2009-ben 14,9% volt, melynek megoszlása a következőképpen alakult: munkaadók 7%-ot,
munkavállalók 7,9%-ot térítettek.
2005. július 1-től a kötelező betegbiztosítással rendelkezők számára egy ún. 0,9%-os kiegészítő járulékot
vezettek be (0,4% fogpótlás, 0,5% táppénz), melyet egyedül a munkavállaló köteles viselni. A táppénzre igényt
nem tartó biztosítottak 2009-ben ún. csökkentett járulékot térítettek, melynek mértéke 14,3%. Amennyiben a
pénztárak kiadásai - 2009.évtől - meghaladták a járulékból származó bevételeiket, kiegészítő járulékot
szedhetnek tagjaiktól. Ilyen esetben a tagokat tájékoztatni kell a pénztárváltás lehetőségéről.
Amint a munkavállaló munkába áll, a munkáltató köteles a munkavállalót a társadalombiztosítási
intézményekhez bejelenteni. A munkavállaló nevét bejegyzik a betegbiztosító irodánál, amely bejelenti a
munkavállalót a nyugdíjbiztosítónál és a munkanélküli biztosító intézménynél. A munkavállaló regisztrációs
számot kap, amely alapján a társadalombiztosító nyilvántartja a biztosítási időszakokat és fizetéseket. Ezen
időszakok alapján kell a járulékokat befizetni. A nyugdíjbiztosító társadalombiztosítási kártyát küld a
munkavállalónak, amelyet a munkáltatónak kell átadni. Ha a munkaviszony megszűnik, a biztosítási kártyát a
munkáltató visszaadja a munkavállalónak.
Magán betegbiztosítót választhatnak azok, akik pl: 2009. évben 4050 euró/hó összeget meghaladó
jövedelemmel rendelkeztek, vagy önálló foglalkozásúak, szabadfoglalkozásúak, köztisztviselők.
Az egészségügy finanszírozása nagyrészt a betegbiztosítási rendszer feladata. A Kötelező Betegpénztárak
Csúcsszövetségének adatközlése szerint két év alatt a kötelező betegpénztárak száma 221-ről (2008. év) 163-ra
(2010.07.01.) csökkent. Ezen betegpénztárak felügyeletét a Szövetségi Biztosító Hivatal és a tartományok
végzik.
A törvényi úton meghatározott járulékbefizetések és a költségvetési hozzájárulás, hasonlóan a magyar
rendszerhez, az Egészségügyi Alaphoz folyik be. A befolyt összeget a pénztárak között rizikó kompenzációs
rendszerrel korrigálva osztják szét. A végrehajtásért a Szövetségi Biztosítási Hivatal a felelős.
További bevételt képez az ellátott személy által fizetendő vizitdíj és egyéb önrész.
Az OEP honlapjának tájékoztatása alapján Németországban minden a kötelező egészségbiztosítás hatálya alá
tartozó, 18 életévét betöltött személy köteles negyedévente meghatározott összegű vizitdíjat fizetni háziorvosi,
fogorvosi, pszichoterápiás, ambuláns kórházi és sürgősségi ellátás esetén.
A vizitdíjat akkor kell megfizetni, amikor az adott negyedév a beteg először felkeresi az orvost, és ezután az
adott negyedévben korlátlan alkalommal lehet az orvoshoz fordulni.
A vizitdíj megfizetése alóli mentesülés esetei:
• Megelőző vizsgálatok terhesség esetén;
73
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Egészségbiztosítás az EU egyes
tagállamaiban valamint Ázsia egyes
országaiban
• Rákos megbetegedések felismerését szolgáló megelőző szűrővizsgálatok;
• Védőoltások;
• Gyermekek és fiatalkorúak kezelése;
• Olyan biztosítottak kezelése, akik a negyedév közben váltottak biztosítót, és akik a vizitdíjat már a korábbi
biztosítási jogviszonyuk ideje alatt befizették;
• Munkahelyi vagy iskolai balesettel összefüggésben felmerült orvosi kezelés;
• Betegbiztosító által kiállított, vizitdíj megfizetése alóli mentesítést tartalmazó igazolvány felmutatása
ellenében;
• egy praxisszervező vagy pszichoterapeuta által kiállított érvényes számla felmutatása ellenében.
A vizitdíj az orvosi bevétel része, amelyet az orvos előre megkap, és amelyet a betegpénztártól kapott orvosi
honoráriumból levonnak. A vizitdíjat közvetlenül az orvosnak (orvosi rendelőnek) kell megfizetni. Amennyiben
a beteg a vizitdíjat nem fizeti meg, akkor az orvos – a sürgősségi ellátás kivételével – megtagadhatja az ellátást.
Amennyiben a beteg a már nyújtott ellátásért nem fizeti meg a vizitdíjat, akkor az orvos – az illetékes biztosító
költségére – felszólító levelet küld neki. Amennyiben a beteg a felszólító levélben foglalt 10 napos határidőt
követően a negyedév végéig nem fizeti meg a vizitdíjat, akkor a Betegpénztári Orvosok Egyesülete
(Kassenärztliche Vereinigung) megfizeti az orvosnak a követelést, és a továbbiakban ő folytatja az eljárást a
beteggel szemben. A betegbiztosító minden lefolytatott eljárás után 3,50 € postaköltséget fizet; illetve adott
esetben egy, a vizitdíj behajtásával kapcsolatos bírósági eljárás költségeit is megtéríti.
A 8. táblázatban néhány ellátás vonatkozásában az önrészesedés mértéke kerül feltűntetésre.8. táblázat. A
kötelezően fizetendő önrész Németországban (Forrás: www.oep.hu)
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Egészségügyi szolgáltatások:
Az egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában a szolgáltatások katalógusa az SGB V. törvénykönyvében is
csupán, mint jogi keret definiált. A törvény kimondja, hogy a biztosítottaknak joguk van orvosi, fogorvosi,
pszichoterápiás kezelésre, gyógyszerekkel, kötszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel való ellátásra,
otthonápolásra, kórházi ápolásra, valamint rehabilitációs és egyéb szolgáltatások igénybevételére. A
szolgáltatásoknak minden esetben elégségesnek, célszerűnek és gazdaságosnak kell lenniük, illetve a
szükségesnél nem lehetnek nagyobb mértékűek. A biztosítottak számára ez annyit jelenti, hogy a pénztárak
mindig azt finanszírozzák, ami szükséges és gazdaságos. A kötelező betegbiztosításon belül nőtt a választható
szolgáltatások jelentősége. A kötelező betegbiztosítók a törvénykönyv értelmében alapszolgáltatásként a
kötelező betegbiztosítás keretében a következő szolgáltatásokat nyújtják:
• Szerződéses orvosi és fogorvosi kezelések (betegségek megelőzése, korai felismerése, kezelése; szabad
orvosválasztás)
• Gyógyító eljárások
• Kórházi kezelés
• Gyermekek esetén betegségek megelőzését, korai felismerését szolgáló vizsgálatok. Oltások. Intézet által
javallott ún. STIKO oltások. Nem támogatottak a személyes felelősség körébe tartozó (pl. utazás esetén)
oltások.
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• Primer prevenciós szolgáltatások
• Orvosi megelőző és rehabilitációs kúrák, anya-/apa-gyermek- kúrák
• Pszichoterápiás kezelések
• Terhesség-megszakítás: csak olyan esetekben finanszírozzák, ha azt arra legitimált létesítményben végezték
el.
• Mesterséges megtermékenyítés (három esetben, csak házastársak számára; 2004-től 25 éves kor felett; nőknél
max. 40, férfiaknál 50 éves korig)
• Sterilizáció: 2004-től a sterilizáció csak orvosi szükségesség esetén támogatott.
• Szocioterápia
• Fekvőbeteg hospice
• Profilaxis
• Megelőző vizsgálatok (egészségügyi felülvizsgálat, rák)
• Gyógyszerek, kötszerek: gyógyszerek esetében a „bagatell” készítmények (fájdalomcsillapítók, köhögés
csillapítására szolgáló szerek) nem támogatottak) és 18 éves kor alatti fejlődési rendellenességgel küzdő
fiatalok esetében.
• Gyógyászati segédeszközök: kivételt képeznek ez alól a látást és hallást segítő eszközök, melyeket 2004-től
csak fiatalok (18 év alatt) és gyermekek részére, ill. erősen látáskárosult felnőttek részére juttatja a pénztár. 14
év feletti gyermekek és fiatalok esetén újbóli támogatás csak a látás 0,5 dioptriás romlása esetén vehető
igénybe.
• Külföldön történő (ambuláns kezelés)
• Fogamzásgátlás
• Utazási költségek: támogatásra csak a kényszerű egészségügyi okok miatt szükségessé váló pénztári
szolgáltatással összefüggő esetekben kerül sor
• Otthonápolás (olyan esetekben, ha kívánatos kórházi kezelés nem kivitelezhető, vagy az otthonápolás révén
elkerülhető, illetve lerövidíthető; kezelési esetenként maximum 4 hetes időtartamra vonatkozik (további
ápolási szükséglet esetén a pénztár beleegyezése szükséges). Kizáró ok: ha az ápolást elvégezni képes
személy található az adott háztartásban
• Állkapocs ortopédiai kezelések
• Fogpótlás (fix összegű támogatás 2005-től)
• Táppénz
• Gyermekápolási táppénz
• Anyasági, szülési juttatás
• Akupunktúra (2007.01.01.-től, erősen korlátozott módon)
• Önhibából eredő betegségek esetén a pénztárak részben vagy egészben megvonhatják a finanszírozást.
Megjegyzés: 2007-től erőteljesebben élnek ezzel a pénztárak ún. kozmetikai beavatkozások (szépészeti
operáció, piercing, tetoválás) esetében.
E kötelező szolgáltatásokon kívül a pénztárak többletszolgáltatásokat is nyújtanak, illetve nyújthatnak a betegek
megnyeréséért, azok megtartásáért (például: ambuláns megelőző kúrák, gyógyfürdő szolgáltatások, alternatív
gyógyító eljárások és kiegészítő oltások költségterhének viselése).
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Németországban kiemelt szerepe van a gyógyturizmusnak. Németország több mint 350 tanúsítvánnyal
rendelkező gyógyfürdővel és gyógyüdülővel rendelkezik. A gyógyfürdőkben és termálforrásokban megtalálható
az iszapkezeléstől az alternatív orvoslásig az ellátások széles skálája.
Egyik leghíresebb gyógyfürdője Baden-Baden. A 20. század elején az európai gyógyüdülők szigorú diéta és
tornagyakorlatokkal egészítették ki a komplex fürdőterápiát a pozitív hatás biztosítása érdekében. A rheumatoid
arthritis kezelésére szakosodott Baden-Baden pácienseinek a kúra megkezdése előtt föl kellett keresnie egy
orvost. Ezután beléphettek a fő fürdőterembe. A fürdőház törülközővel, lepedőkkel, és papucsokkal látta el
vendégeit. Baden-Badenben a fürdőzés melegvizes zuhanyzással kezdődött. A vendégek ezután 20 percet egy
140 Celsius-fokos levegőt keringtető szobában töltöttek, majd 10 percet egy 150 Celsius-fokosban, vettek egy
154 fokos gőzfürdőt, ezután elzuhanyoztak, és egy szappanos masszázst kaptak. A masszázs után a fürdőzők
körülbelül testhőmérsékletű vizű medencében úsztak. Úszás után 15-20 perc pihenő következett a meleg
„Sprudel” terem medencéjében. Ennek a sekély medencének az alján 8 inch homokrétegen keresztül buzgott föl
a természetesen szénsavas víz. Ezután fokozatosan alacsonyabb hőmérsékletű zuhanyzások és fürdőzések
sorozata következett. A kezelés fürdőzési részét azzal fejezték be, hogy a pácienseket meleg törülközőkkel
dörgölték végig, és 20 perces pihenőjük idejére lepedőkbe burkolták, és betakarták őket. A kúra többi része az
előírt diétából, tornagyakorlatokból, és vízivásból állt. (*2)
A szolgáltatók orvosai:
A háziorvosi és a szakorvosi rendszer gyakorlatilag teljesen magánformában működik, a több mint 2000
kórházból kb: 32% állami, 37,5% nonprofit magán, és 30,5% profitorientált. Az utóbbi években egyre több
kórház - köztük egyetemi központok - kerültek kórház-üzemeltető magánvállalatokhoz.
A német lakosság járóbeteg-ellátását elsősorban az önálló praxisban vagy ritkábban csoportpraxisban
tevékenykedő 135 ezer orvos (2008. évi adat) látja el. A privát praxist folytató orvosok többsége szerződéses
viszonyban van a kötelező egészségbiztosítási rendszerrel. Ennek keretében a betegek szabadon választhatják
meg orvosukat, függetlenül az orvos (esetleg más egészségügyi szakember) szakterületétől, szakképesítésétől.
Reform:
A 2004-es egészségügyi reform:
• Növelték a betegek önrészfizetési kötelezettségét, ennek keretében az első orvosi konzultációért
negyedévente fizetendő vizitdíj, kórházi ellátásban napi térítési díj bevezetése, valamint gyógyszervásárlás
esetén fizetendő kötelező önrészesedés.
• A gyógykezelést kiegészítő további kezelések esetén (masszázs, fürdőkezelések, fizioterápia) a betegek
hozzájárulása 10%-os és előírt kezelésenként 10 EUR.
• A 2004-es reformok óta a kórházi szektorban is jellemző az önrészfizetés. Ez a díj napi 10 euró összegű
(többágyas kórtermi elhelyezés esetén), amely évente maximum 28 naptári napig térítendő.
• Utógyógykezelés esetén (közvetlenül egy kórházi kezeléshez kapcsolódó kórházi ambuláns ill. a fekvőbetegellátás keretében végzett rehabilitáció esetén) évente maximum 28 naptári napig 10 EUR/nap térítendő. Az
ún. szülő-gyermek kúra, kórházi megelőzés vagy rehabilitáció esetén napi 10 euró térítendő időkorlát nélkül.
• Az önrészfizetés alól mentességet élveznek a gyermekek és a fiatalok 18 éves korig, a 2%-os (1% krónikus
betegek esetén) mentességi határt elérők (éves bruttó jövedelem 2%-a).
• Gyógyszerek esetében a lakosság által fizetendő önrész mértéke 10%-os, függ a készítmény árától, de
minimum 5 euró, maximum 10 euró. Az önrészfizetés alóli mentesség határa az éves jövedelem 2%-a,
krónikus betegek körében az éves jövedelem 1%-a.
• A 2004-ben végrehajtott egészségügyi reformnak köszönhetően az ambuláns ellátás területén előtérbe került
az orvosi ellátó centrumok fejlesztése. A fejlesztés indoka az volt, hogy a különböző szakterületeken dolgozó
orvosok - általános orvos, nőgyógyász, pszichoterapeuta - ill. a centrumban dolgozó gyógyszerészek
összehangoltabban végezhetik munkájukat, amiből mind a betegeknek, mind az orvosoknak előnyei
származnak.
Elkerülhetővé válnak a költséges, többször elvégzett vizsgálatok; lehetőség nyílik az egyes kezelések, a felírt
gyógyszerek egymással való jobb összehangolására, a költséges orvosi berendezések és felszerelések
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közösségi szintű használatára, csökken a praxisalapítás financiális rizikója, az igazgatási feladatokat a
létesítmény vezetése veszi át, így az orvosoknak több ideje marad a betegekre, a betegek időt takarítanak meg
a rövidülő betegutak révén.
A szakorvosi ambuláns ellátás másik fejlesztési iránya a kórházak megnyitása a járóbetegek fogadására. A
kórházi ellátást vagy a háziorvos vagy egy szakorvos beutalójával vehetik igénybe a betegek. Németországban a
Kórházfinanszírozási Törvény alapján a fekvőbeteg-ellátás tartományi hatáskörbe tartozik, ezen a szinten
dolgozzák ki a fekvőbeteg-ellátásra vonatkozó terveket és beruházási programokat.
2004 és 2009 közötti időszakban a kórházi szektorra a társasági forma váltás volt jellemző, ez a kórházak 17%át érintette. A tendenciák a magán társasági forma terjedését jelzik. A társasági formákat tekintve az állami és a
magán nonprofit kezelésben lévő intézmények esetében a leggyakoribb társasági forma a közhasznú korlátolt
felelősségű társaság. A magán profitorientált kórházfenntartók körében a korlátolt felelősségű társaság és a
részvénytársaság jellemző. (*1)
Franciaország
A francia egészségügyi rendszer is a bismarcki rendszerhez tartozik. Egészségügyi ellátása drága, de
kiemelkedően jó. Franciaországban a kötelező egészségbiztosítás érvényesül, azaz az egészségügyi ellátás
elsősorban a társadalombiztosítás keretében valósul meg.
Előzmény:
Franciaországban az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1945. július 5-én így fogalmazott: „…a társadalombiztosítás
megoldás arra a szándékra, hogy megszabadítsuk a munkásokat a holnap bizonytalanságától (...), ami
kisebbrendűségi érzést vált ki belőlük az osztályok különbözősége alapján, azok között, akik birtokában vannak
a saját jövőjükbe vetett bizalomnak és azok között, akikre minden pillanatban a nyomor fenyegetése nehezedik.”
*Forrás: A társadalombiztosítás története dokumentumok alapján, III. kötet, szerk. Alain Barjot. Párizs, 1997.
Az egészségügyi ellátást megalapozó bevételek:
Franciaországban az egészségbiztosítás kötelező, a lakosság 99,9 %-ára terjed ki, a munkaadók és
munkavállalók elkülönített, jövedelemarányos befizetéseiből működik. A kötelező egészségbiztosítás bevétele
járulékokból, adókból és kiegészítő magánbiztosítási díjakból és közvetlen térítésekből, azaz önrész
megfizetéséből áll. Azok számára, akiknek a jövedelme nem ér el egy bizonyos szintet, az egészségbiztosítás
járulékmentes
Amint a munkavállaló munkába áll, a munkáltató köteles a munkavállalót a társadalombiztosítási
intézményekhez bejelenteni. A munkavállaló nevét bejegyzik a betegbiztosító irodánál, amely bejelenti a
munkavállalót a nyugdíjbiztosítónál és a munkanélküli biztosító intézménynél. A munkavállaló regisztrációs
számot kap, amely alapján a társadalombiztosító nyilvántartja a biztosítási időszakot és a fizetéseket. Ezen
időszakok alapján kell a járulékokat befizetni. A nyugdíjbiztosító társadalombiztosítási kártyát küld a
munkavállalónak, amelyet a munkáltatónak kell átadni. Ha a munkaviszony megszűnik, a biztosítási kártyát a
munkáltató visszaadja a munkavállalónak.
A kötelező egészségbiztosítás struktúrája három főbb részre oszlik:
• Az állami CNAMTS az ipari és kereskedelmi dolgozók, állami alkalmazottak (összesen a lakosság 82 %),
valamint a szegények (1,6%) biztosítója, 16 regionális és 128 területi (helyi) biztosító tartozik hozzá.
• A CANAM szintén állami, a magánvállalkozók (5%) biztosítását szervezi.
• Az MSA magánbiztosító, tagjai a mezőgazdasági és vidéki dolgozók (7,2%).
Az egészségbiztosítás alapját három nagy biztosító és „betegkasszák”(mutuelle-ek) bonyolult rendszere képezi.
A nagyok mellett számos tradicionális ágazati (bányászat, tengerészek és kikötőmunkások, vasutasok, stb.)
biztosító is működik. A három nagy biztosító tevékenységét 2004-től közös biztosítóegyesület, az UNCAM
koordinálja, felügyeletüket a munkáltatók és a szakszervezetek képviselőiből álló testület látja el.
Több mint 10 regionális biztosító elsősorban a munkahelyi balesetekkel és foglalkozási ártalmakkal, ezek
megelőzésével, illetve kórházi kezelésével foglalkozik biztosítási szempontból. Ugyanakkor a több mint 100
helyi biztosító feladata a ténylegesen felmerült költségek megtérítése.
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Egészségbiztosítási alapok: a társadalombiztosítási alapok törvény által biztosított entitások, nincs közöttük
verseny. A kiegészítő biztosítók között van némi verseny, de mivel ezek munkahely alapúak, így a
munkavállalók legfeljebb egy-két munkahelyi társulás (mutuelle) között választhatnak.
A kiegészítő önkéntes biztosítás a kötelező biztosítás mellett felmerülő költségek térítésére szolgál. A kiegészítő
magánbiztosítást Franciaországban három biztosítótípus képviseli:
• a kölcsönösségi alapon működő, nem- profitorientált mutuelle-ek,
• non-profit gondoskodást szolgáló intézmények és
• a profitot is képező magánbiztosító-társaságok teszik ki.
A mintegy 1500 mutuelle-k többsége –a három nagy szervezettel kötött szerződés alapján- végzi az operatív
biztosítói teendőket, szerződnek a polgárokkal, és szervezik a velük szerződöttek egészségügyi ellátását. Kisebb
részük önálló biztosítóként működik. A mutuellek harmadik csoportja csak kiegészítő biztosítást nyújt azokra az
esetekre, amikor az egyébként másutt biztosítottnak fizetnie kell a szolgáltatásért.
A mutuelle és a kiegészítő biztosítás különösen fontos, mert a francia co-payment rendszer Európában a
legszigorúbb. Az orvosi ellátás központilag meghatározott teljes díját, a megvásárolt gyógyszer teljes árát a
betegnek ki kell fizetni, és a biztosító (gyakrabban a mutuelle) utólag téríti meg a benyújtott számla
meghatározott részét, (általában 70%-ot). Kórházi kezelés végén 20 % önrészt fizet a beteg, és továbbá napi 16
euro térítési díjat. A kiegészítő biztosítások az önrészt, vagy annak egy részét átvállalják.
A 9. táblázatban néhány ellátás önrészesedése kerül felsorolásra.

Franciaországban a magánbiztosítás kifejezetten a kötelező biztosítás kiegészítésére szolgál, mivel főként a copayment-et téríti, és az állami fedezetben kevésbé részesülő ellátásokat finanszírozza, például: a fogászati és a
szemészeti ellátást és gyógyászati segédeszközöket.
Egészségügyi szolgáltatások:
Betegbiztosítás általános és speciális vényköteles gyógyszerekre; laboratóriumi vizsgálatokra; kórházi kezelésre;
házasság előtti vizsgálatokra valamint a megelőző orvosi vizsgálatokra terjed ki. Minimális fedezetét nyújtja a
szemészeti és fogászati ellátásnak
Nem jár kötelező térítés a plasztikai műtétekre és a gyógyfürdőkezelések többségére sem, ez is a
magánbiztosítás hatáskörébe tartozik.
Megjegyzés: Franciaország is számos kiemelkedően híres gyógyfürdővel rendelkezik
Franciaországban ugyan magas a vizek ásványi anyag tartalma, de hőmérsékletük meg sem közelíti a Kárpátmedence vizeit.
A szolgáltatók orvosai:
A betegek szabadon választhatnak orvost, háziorvost. A betegek közvetlenül fordulhatnak a szakorvosokhoz is.
A betegeknek ellátásukért közvetlenül az orvosnak kell leróniuk a szolgáltatásra előírt díjtételt, melyet a
kötelező biztosítás az önrészesedésen felül térít.
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Bizonyos esetekben (pl. súlyos krónikus betegség) nem kell megelőlegezni a kezelési költségeket, illetve az
alacsony jövedelműek számára a fedezet ingyenes.
A kórházak két nagy csoportra bonthatók:
• közkórházak
• magánkórházak
Az általános (kötelező) biztosítást nyújtó mutuelle-ek nonprofit kórházakat is működtetnek, de a kórházi ágyak
kétharmada közösségi (állami, helyhatósági), profitorientált magánkórház a kórházak 40 %-a (de ez csak az
ágyak 20 %-át teszi ki).
A közkórházak autonóm egységek, költségvetésükkel önállóan gazdálkodnak. Finanszírozásuk a kötelező
egészségbiztosítási rendszer keretein belül valósul meg. Orvosaik fizetésben részesülő közalkalmazottak, de
lehetőségük van részidős magánpraxis folytatására is a kórházon belül.
A közkórházak, tevékenységük és az általuk ellátott terület szerint három szintre tagolódnak:
• átfogó ellátást biztosító kórházközpontok,
• szociális feladatokat is ellátó helyi kórházak
• regionális kórházközpontok magas fokú műszerezettséggel, mely oktatókórházi funkciók ellátását is elláthat.
A magánkórházak két csoportra oszlanak aszerint, hogy profitot realizálnak-e vagy sem.
• A nonprofit kórházak egyházi vagy alapítványi irányítás alatt állnak illetve a kölcsönösségi elven működő
biztosítók (mutuelles) tulajdonát képezik.
• A másik csoport a profit-orientált kórházak.
Reform: (*3)
• Az egészségbiztosítás növekvő hiánya miatt 2004-ben komoly pénzügyi reformot hajtottak végre. A költségellenőrzés a francia egészségügyi ellátórendszer egyik kulcskérdése, mivel az egészségbiztosításnak nagy
deficitje volt az utolsó 20 évben. A 2003 évi 10-12 milliárd Euro deficit 2007-re 6 milliárd euróra csökkent.
Ez az utóbbi években megvalósított alábbi változásoknak köszönhető.
• 2009-ben kezdődött kórházi szerkezet-átalakítás keretében csökkentették a kórházak és a kórházi ágyak
számát, ennek keretében csökkent az akut kórházi ágyak száma.
• A támogatott gyógyszerek számának limitálása, az utóbbi években kb. hatszáz gyógyszert vettek ki a
támogatotti körből, továbbá a generikumok számának és a vény nélküli gyógyszerek használatának a
fokozódása valósult meg.
• Az önkéntes kapuőri feladatvállalást bevezették az alapellátásban.
• Protokollok kialakítása a krónikus betegségek ellátására.
• 2008-tól a co-payment a vények, az orvosi vizitek és a mentőszállítás igénybevételekor nem fedezhető a
kiegészítő magánbiztosításból.
• Mindezzel párhuzamosan növelték az orvostudományi egyetemekre felvehető diákok számát a következő
évtizedre várható orvoshiány miatt.
• A közpénzekből való finanszírozásnak ugyanakkor alkalmazkodnia kellett ahhoz, hogy a háziorvosok
újabban szakorvosnak számítanak, és így vizitenként 22 Euro-t kapnak az eddigi 20 Euro helyett.
Hollandia
Előzmény:
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2006 előtt Hollandiában általános kötelező biztosítás nem volt, magánbiztosítók működtek, amelyek közül az
egyének, a vállalatok (dolgozóik és azok családtagjai részére) választhattak különböző biztosítási csomagok
közül.
2006. január 1-én átfogó egészségügyi reform lépett életbe. A legfontosabb változás, hogy törvényben
meghatározott alapcsomagra mindenki köteles biztosítást kötni a négy nagy (a lakosság 88 %-át lefedő)
országos hatáskörű, vagy a további területi magánbiztosítóval.
Az egészségügyi ellátást megalapozó bevételek:
Bevételek járulékokból, állami támogatásból, az ellátásban részesülő személyek önrészének befizetéséből
állnak. (10. táblázat).
10. táblázat. Önrész fizetés Hollandiában (forrás: www.oep.hu)

Az ellátásoknak mintegy háromnegyedét a munkaadók és a munkavállalók által befizetett személyes és
jövedelemfüggő járulékokból finanszírozzák.
Biztosítottak: Minden 65 év alatti, ha évi jövedelme egy adott összeget elér. A biztosítottak körébe tartoznak
továbbá: a túlélő hozzátartozói ellátásban részesülők, a munkanélküli ellátásban részesülők, a munkaképtelen,
fogyatékkal élő fiatalkorúak, az anyasági ellátásban részesülők, továbbá évente adott jövedelemmel rendelkező
önálló vállalkozók. A biztosítottak szabadon választhatnak a betegpénztárak között, a betegpénztáraknak pedig
befogadási kötelezettségük van.
A köztisztviselők speciális biztosítási rendszere: A köztisztviselők betegbiztosításáról szóló rendeletet 1981-ben
vezették be. A biztosítás kiterjed az orvosi ellátás költségeire. Teljesen fedezi a gyógyszerek, a
vérkészítmények, a kötszerek, a sugárterápia, a harmadosztályú kórházi ellátás és a szakorvosi ellátás költségeit.
Bizonyos fogorvosi ellátások tekintetében maximális térítéseket határoznak meg. A biztosítottak szabadon
választhatnak a szolgáltatók között. (*4)
Amint a munkavállaló munkába áll a munkáltató köteles a munkavállalót a társadalombiztosítási
intézményekhez bejelenteni. A munkavállaló nevét bejegyzik a betegbiztosító irodánál, amely bejelenti a
munkavállalót a nyugdíjbiztosítónál és a munkanélküli biztosító intézményben. A munkavállaló regisztrációs
számot kap, amely alapján a társadalombiztosító nyilvántartja a biztosítási időszakokat és fizetéseket. Ezen
időszakok alapján kell a járulékokat befizetni. A nyugdíjbiztosító TB kártyát küld a munkavállalónak, amelyet a
munkáltatónak kell átadni. Ha a munkaviszony megszűnik, a biztosítási kártyát a munkáltató visszaadja a
munkavállalónak. Hollandiában a munkavállalónak a lakóhelye szerint illetékes helyi hatóságoknál és a
bevándorlási hivatalnál kell regisztráltatnia magát. A munkavállalónak lehetősége van egészségbiztosítási irodát
választani. A regisztráció során a munkavállalónak orvost, fogorvost és egy gyógyszerészt kell kiválasztania egy
megadott címlistáról, majd ezután kapja meg biztosítási kártyáját.
Egészségügyi szolgáltatások:
A holland egészségügyi modell a „társadalombiztosítási” típushoz tartozik, amely arra törekszik, hogy az egész
lakosság részére széleskörű alapellátást nyújtson.
Hollandiában jelenleg három párhuzamos biztosítási rendszer működik:
• a szükséges egészségügyi standardellátás;
• a súlyos egészségügyi kockázatok biztosítása, valamint
• az ezeket meghaladó ellátások.
A betegbiztosítási juttatások:
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• Házi orvosi ellátás: orvosi és sebészeti kezelés, elsősorban konzultációk és orvoslátogatások formájában,
szakorvoshoz való beutalás. A háziorvosi ellátásért a biztosítottaknak nem kell önrészt fizetniük.
• Fogorvosi és szájsebészeti kezelések: A 19 év alattiak részére általános. Felnőttek részére korlátozott.
Fogpótlás esetén az önrész: 24,3%. A szolgáltatás előfeltétele az éves kontrollvizsgálat.
• Műtétek előtt az orvosokkal való konzultáció
• Kórházi kezelés 365 napig, ezt követően a biztosítottnak kell finanszírozni a kórházi költségeket, ennek
keretében többek között az ambuláns ellátás, védőoltások, onkológiai megelőző vizsgálatok, terheseknek és
anyáknak adott tanácsadás. Standardellátás esetén a betegnek nem kell önrészt fizetnie
• Gyógyszerek
• Protézisek (műtéti és ortopédiai), és egyéb egészségügyi segédeszközök
• Komplementer gyógyítás: fizikoterápia, gyógytorna, logopédia. Indikációnként 9 ilyen kezelésre van
lehetőség, további 9 kezelés általános orvosi vagy szakorvosi beutalóval lehetséges.
• Rehabilitáció, szülészet, audiológiai vizsgálatok, örökletes megbetegedések megállapítására irányuló
vizsgálatok, nem klinikai hemodialízis, intermittáló lélegeztetés, betegszállítás.
• Vészhelyzetben a beteg elszállítása
• A pénzbeli támogatást, a balesetet vagy betegséget követően maximum 52 hétig fizetik, a betegség 3. napjától
kezdődően (az első két napot ún. várakozási időnek tekintik).
A szolgáltatók orvosai: (*5)
Az ambuláns ellátást szabadfoglalkozású általános orvosok végzik. Korábban ez többnyire magánpraxisokban
történt, azonban gazdaságossági megfontolásokból egyre inkább tért hódítanak a csoportpraxisok.
A szakorvosi ellátás kizárólag kórházakban történik, a szakorvosok alkalmazottként illetve vállalkozóként
dolgoznak, esetenként több kórházban is.
A kórházak többsége nem profitorientált civil szervezetek vagy egyházi alapítványok tulajdonában van vagy
ilyenek igazgatása alatt működik.
A biztosítási törvény és az erős hatósági ellenőrzés miatt a biztosítási szektorban csak korlátozott verseny
alakulhatott ki. Azonban a biztosítási piac reformja az egészségügyi intézmények (kórházak) között éles
versenyt váltott ki. A biztosítók és a kórházak (az önkormányzati, a nonprofit és a magán egyaránt) minden
évben kemény ártárgyaláson szerződnek, az ellátások 90 %-ára éves átalány-díjra, a beavatkozások 10 %-ra
pedig egyedi díjtételekre. Az alku eltérő bevételeket eredményez a kórházak között, a tárgyalási pozíció
jelentősen függ a nyújtott szolgáltatások minőségétől. Részben ezzel függ össze, hogy az EU átlagnál 10 %-kal
alacsonyabb orvos létszám mellett a nővérek száma jóval magasabb.
Reform: (*6)
• 2006. január 1-én Hollandiában kezdetét vette az irányított verseny a gyógyító ellátásban. Többek között a
Reformnak köszönhetően, 38 minőségi mutatón alapuló Európai Egészségügyi Fogyasztói Index (European
Health Consumer Index) szerint 2009-ben Hollandia egészségügyi ellátása az első helyen állt.
• 2006. január 1-én hatályba lépett reform minden Hollandiában élő vagy dolgozó személy részére kötelezővé
tette az egészségügyi alapbiztosítás megkötését, amelyet bármely biztosítóval megköthetett.
• A reformok alapelve a hatékonyság növelése volt az egészségbiztosítók és az egészségügyi ellátók közötti
verseny elősegítésével.
• A lakosságnak kötelező az egészségbiztosítás kötése, a biztosítók, pedig kötelesek minden jelentkezőt
elfogadni, azonos feltételek mellett.
• Az alapcsomagot az állam határozza meg és valamennyi biztosított számára azonos.
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• A biztosítók egy kockázatkiegyenlítési rendszerben vesznek részt, így az idős és beteg ügyfelek
befogadásával is tudnak versenyképes díjakat szabni. A biztosítók a magas minőségű egészségügyi ellátás
nyújtása révén versenyeznek az ügyfelekért kedvező díjak ellenében. A költségmegosztásnak nincs nagy
szerepe Hollandiában. Az egészségbiztosítási piac terén az új rendszer egy igen dinamikus helyzetet és heves
küzdelmet teremtett a biztosítók között a díjak tekintetében. A verseny fúziók keletkezéséhez vezet, amely
megerősítheti az új csoportosulások piaci erejét. 2006-ban a korábbinál többen váltottak biztosítót, összesen a
biztosítottak 18%-a.
• Az egészségügyi szolgáltatás vásárlás piacának középpontjában a kórház áll. A kórház nem pusztán a piac fő
alkotórészét képezi, de mindezidáig az egyetlen terület, ahol nem korlátozott a verseny. 2005-ben a kórházak
szabadságot kaptak, hogy szolgáltatásaik 10%-ában alkuba léphessenek a biztosítókkal. Majdnem minden
biztosító szerződésben áll majdnem minden kórházzal. Ezek a szerződések gyakran a kórház által nyújtott
ellátások egészére terjednek ki, így a biztosítottak nagy része sokat nem vesz észre mindebből. Ennek a
gyakorlatnak az a fő oka, hogy a biztosítók attól tartanak, elveszítik ügyfeleiket, ha túl sok korlátozást vetnek
ki. Emellett a legtöbb biztosítónak nem áll rendelkezésére minőségi információ arra nézve, hogy igazolni
tudja egyik vagy másik ellátó iránti preferenciáját.
• A háziorvosok esetében fix árak vannak a regisztrált betegek és vizitek száma alapján, így a biztosítók nem
nagyon tudnak befolyást gyakorolni ezen a területen.
Szlovákia
Előzmény:
Az állampolgári jogon járó egészségügyi ellátást 1994-ben váltotta fel a kötelező egészségbiztosítási rendszer,
ekkor tíz egészségbiztosító jött létre, köztük két állami, a többi magántőke bevonásával, állami garanciával.
2004-ben a kormány átalakította az adó, a nyugdíj-, és a szociális rendszer mellett az egészségügyet is.
Az egészségügyi ellátást megalapozó bevételek:
Hasonlóan a már előbbiekben ismertetett országokhoz, Szlovákiában is az egészségügyi ellátást megalapozó
bevételek járulékokból, állami támogatásból, az ellátásban részesülő személyek önrészének befizetéséből állnak.
Megkülönböztethetünk –szintén az előző országokhoz hasonlóan- munkáltatói és munkavállalói járulékokat
valamint az önfoglalkoztató által fizetendő járulékokat. A 11. táblázatban tájékoztató jelleggel olvashatóak a
járulékok és az önrészek.
11. táblázat. A szlovákiai társadalombiztosítás járulékainak és önrészeinek mértéke (www.euvonal.hu,
www.oep.hu)
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Egészségügyi szolgáltatások:
Az alapcsomag nem állandó, a technológiai fejlődés, a betegség-struktúra és a lakossági vásárlóerő
függvényében változik.
A Betegségek Nemzetközi Osztályozása 10. revíziója alapján leválogatták azt a 6600 - 6700 betegséget,
melynek gyógyítása a kötelező egészségbiztosítás keretében ingyenes (ezeket a reformtörvény közel 200 oldalas
mellékleteként közzétették) – ezt nevezik Prioritási listának. A kormány jóváhagyta a mintegy 3700 betegségből
álló jegyzéket, amelyek közül meghatározza, mely betegségek esetén kell a betegeknek, részleges vagy teljes
hozzájárulást fizetni. Ezek között 40 olyan betegség szerepel, amelyeknél már 2005 januárjától kell fizetniük a
betegeknek. Nagyrészt olyan diagnózisokról van azonban szó, amelyeknél a betegek előzőleg is fizettek
hozzájárulást (pl. plasztikai műtét, hivatalos célra történő vizsgálatok stb.).
Gyógyfürdők: Szlovákia egy sor ismert gyógyfürdővel rendelkezik, ahol a melegvizű források, ásvány- és
gyógyvizek, a gyógyiszap egyaránt megtalálhatóak.
Szlovákia legismertebb fürdői: Pöstyén (Piešťany), ahol a gyógyítás a meleg gyógyvíz és kéntartalmú iszap
használatára épül. Elsősorban a reumatikus és mozgásszervi betegségekben szenvedők keresik fel. Ismertebb
gyógyfürdők továbbá Bajmóc (Bojnice) gyógyfürdője, Rajecfürdő (Rajecké Teplice) valamint a, Bártfa-fürdő
(Bardejovské Kúpele), Újtátrafüred-fürdő (Kúpele Nový Smokovec) fürdő, Matlárháza- fürdő (Tatranské
Matliare), Bruszno-fürdő (Brusno) fürdője, Ruzsbach-fürdő (Vyšné Ružbachy) és Trencsénteplic (Trenčianske
Teplice) fürdője.
A szolgáltatók orvosai: (*
A háziorvosok privát praxisban dolgoznak. Az alapellátásban a szabad orvosválasztás elve érvényesül. A privát
praxisoknak szerződést kell kötniük az egészségbiztosítókkal. A háziorvosok a szerződés alapján kapják
fejkvóta szerint történő díjazásukat.
A szakorvosoknak is mintegy ¾-e tartozik a privát szférához, tevékenységük szerződések alapján szolgáltatás
szerint díjazott. Sok szakorvos - függetlenül attól, hogy magánpraxist tart-e fenn vagy sem - az állami
tulajdonban lévő és állami irányítás alatt álló járóbeteg-rendelőkben dolgozik. A kórházak túlnyomórészt állami
tulajdonban vannak. Hasonlóan más tagállamokhoz Szlovákiában is elkülönülnek az általános valamint az
oktató kórházak és specializálódott intézmények. Az állami alkalmazásban álló orvosok fizetését az országos
bérskála alapján állapítják meg.
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Reform: (*8)
Szlovákiában az egészségügy teljes adósságállománya 2003-ban elérte a 32,6 milliárd szlovák koronát (815
millió eurót). Az adósságmentesítéshez 2004-ben olyan reformtörvény csomagot társítottak, amely az
egészségügy egyes területeinek rendszerben történő szabályozására, átalakítására tett kísérletet. Az elfogadott
hat törvény a megelőző egy év rendelkezéseivel együtt megváltoztatta az egészségügyi ellátás, az
egészségbiztosítás, az egészségbiztosítók, az egészségügyi szolgáltatók és a mentőszolgálat gyakorlatát,
valamint meghatározta az állami egészségbiztosítási alapból történő, és a betegek általi térítések rendszerét.
A reform célja: a stabilizálás elérése, a pazarlás megállítása, a hatékony gazdálkodás, a finanszírozási források
bővítése, a korrupció és a hálapénz megszüntetése, és nem utolsó sorban a lakosságnak egészségi állapotával
kapcsolatban felelősségteljesebb magatartásra való ösztönzése.
A stabilizáló intézkedések célja: az adósságállomány felhalmozódásának megállítása, valamint az egészségügyi
szolgáltatások indokolatlan igénybevételének és gyógyszerek túlzott fogyasztásának korlátozása a díjak
bevezetésével.
A rendszerező intézkedések célja: egy olyan új rendszer kialakítása, mely méltányos és financiális szempontból
fenntartható. Fontos lépése a biztosítás, biztosító társaságok, szolgáltatók, az egészségügyi ellátás és az alapvető
szolgáltatási csomag újradefiniálása. A szlovák reform keretében kialakuló új szabályozást az Egészségügyi
Minisztérium az hat törvénytervezetben foglalta össze, amelyeket parlament 2004. október 21-én hagyott jóvá.
A törvényeket nem támogatta társadalmi konszenzus. Néhány intézkedést (pl. kórházak gazdasági társaságokká
alakulása) már a kormányváltás előtt leállították.
A 2006-os kormányváltás irányváltást is jelentett az egészségügyben. Visszavonták a felhasználói díjak
többségét, tompították a biztosítás piaci elemeit (nyereség-felhasználás korlátozása, adminisztrációs költségek
csökkentése), lépéseket tettek az állami egészségbiztosítás megerősítésére.

3. 6.3. Egészségügyi ellátás Ázsia egyes országaiban
A fentiekben ismertetett néhány európai ország után röviden szólnék három ázsiai ország – azaz Japán, India és
Kína - egészségügyéről.
Japán fejlett gazdasággal rendelkezik, egészségügye bismarcki típusú, kötelező társadalombiztosításon alapuló
rendszer.
Indiához, Kínához kapcsolhatók a legősibb gyógyítási módok. Ezekben az országokban több ezer évvel ezelőtt
magas szintű orvostudomány működött. Szemben az európai és a Japán egészségügyi rendszerrel, Indiában,
Kínában nincs kötelező társadalombiztosítás, azaz nincs előírva olyan kötelező befizetés, amely az egészségügyi
ellátás fedezetére szolgálna, de ebből adódóan nincs az itt élőknek jogosultsága arra, hogy az állam biztosítsa
betegségük esetén a kötelező egészségügyi ellátást.
Japán
Japán egészségügye bismarcki típusú, kötelező társadalombiztosításon alapuló rendszer. A 122 millió lakost
lefedő egyetemes rendszer a munkáltató típusa és a lakóhely szerint van felosztva.
Előzmény: (*9)
Japánban az ipar fejlődésével párhuzamosan vette kezdetét a gyógyító-megelőző medicina fellendülése. Így
néhány évtizeddel ezelőtt érzékelhetően kezdtek javulni a lakosság táplálkozási szokásai, és csökkent a fertőző
betegségek gyakorisága. A nemzetközi statisztikákkal összehasonlítva, Japán 2002-ben már vezető helyen állt a
születéskor várható élettartamot illetően (férfiaknál 78, nőknél 85 év).
A közlekedés fejlődése nagy előrehaladást jelentett a sürgősségi ellátás és a katasztrófa medicina szempontjából.
Az 1950-es évektől az egészségügyi ellátás tárgyi, személyi feltételei fokozatos fejlődésen mentek át,
országszerte egyre több, kvalifikált szakemberekkel működő egészségügyi létesítmény állt a lakosság
rendelkezésére.
1961-ben, az előzőekben fragmentált egészségbiztosítás helyett, mindenki számára elérhető átfogó rendszert
vezettek be.
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A rendelkezések kötelező érvényűvé tették a foglalkozástól függő választást a rendelkezésre álló biztosítási
típusok közül:
• a kormány által irányított egészségbiztosítás esetén a közepes és a kisvállalkozásokra,
• a Japán Orvostársaság (JMA) által irányított egészségbiztosításnál a nagyvállalkozásokra,
• az Országos Egészségbiztosítás és az Országos Kooperatív Egészségbiztosítás esetén pedig a helyi
önkormányzatokra hárultak.
Az egészségügyi ellátást megalapozó bevételek: (*10)
Több ezer független biztosítási pénztár létezik, valamennyi egy egységes állami kereten belül működik. Az
egészségbiztosítási pénztárak begyűjtik a tagoktól a biztosítási díjakat, majd térítik az ellátás költségeit a
szolgáltatás típusa és volumene szerint.
Az egészségügyi kiadások folyamatosan növekednek Japánban és állandó vita tárgyát képezi a költségek
visszafogása.
2004-ben az egészségügyi kiadások a GDP 8%-át, 2007-ben GDP 7,9%-át tették ki, és ezzel az ország 2007-ben
csak a 17. helyen állt a fejlett ipari országok között.
Továbbá meg kell említeni, hogy 2000-ben önkormányzati irányítás alatt álló országos ápolásbiztosítási
rendszert vezettek be az idősekre háruló növekvő egészségügyi költségek enyhítésére.
Egészségügyi szolgáltatások: (*11)
Minthogy a különböző biztosítási sémák különbözőképpen jöttek létre, az általuk alkalmazott biztosítási ráták is
eltérőek.
A kormányzati irányítás alatt álló biztosító nyújtja a legszélesebb körű szolgáltatásokat, és állami juttatásokban
is részesíti kedvezményezetteit.
A Japán Orvostársaság (JMA) biztos támpontot képez az állampolgárok ellátásában, az Országos Egészségügyi
Rendszer pedig átfogó keretet nyújt az egészségügyi létesítmények országos méretű együttműködéséhez.
Az átfogó rendszer felállítása, minimális anyagi hozzájárulás mellett egyenlő hozzáférést biztosított az
állampolgárok számára az egészségügyi szolgáltatásokhoz helyszíntől, időtől és indikációtól függetlenül. A
rendszer zökkenőmentesen működik a szolgáltatások szerinti díjtételeken alapuló anyagi háttér mellett.
Az ország gazdaságának és iparának fellendülése előmozdította a sürgősségi ellátás infrastruktúrájának és a
krónikus betegek ellátásának fejlődését.
Japánban amellett, hogy a születéskor várható élettartam a legkedvezőbb statisztikát mutatja a világon,
nemzetközi összehasonlításban a csecsemőmortalitás is egyike a legalacsonyabbaknak.
Termálfürdők:
Japánban már kétezer éve élvezik a forró források által kínált fürdőzést. Sok fürdőben a feltörő forrás egy
barlang belsejében található. Japánban magas hőmérsékletű, de alacsony ásványi anyagtartalommal bíró
vizekkel rendelkeznek,
Japánban a fürdőzés az idők folyamán művészetté nemesült, saját etikettel. A fürdőzőnek előzőleg szappannal
alaposan le kell mosakodni a fürdő előterében, majd már tisztán léphet be a közös medencébe, ahol hosszabb
időt lehet tölteni. A medence vize a természetes hőforrás lévén kb. 45°C-os.
Japán legnagyobb kincseinek egyike az onsenkultúra. Az onsenek (hőforrás) gyógyító hatása Japánban már
évezredek óta ismert. Többféle onsen típus létezik, többek között a homatsuyoku (pezsgőfürdő); az utaseyu
(lezúduló vízoszlop), amelynek kiváló masszírozó hatása van a fájdalmas testrészekre; a rotenburo (nyitott
fürdő), melynél a kellemes természetes környezetben rejlik a gyógyító, pihentető hatás; valamint a mushiburo,
amely szaunára emlékeztet vagy a sunamushiyu, amely iszapfürdő jellegű. A vulkanikus területen fekvő
országban legalább húszezer helyen találhatók ezek az ásványi anyagban gazdag gyógyvizes termálfürdők.
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Tokió környékén többek közt a következő híres gyógyforrások találhatóak: Hakone, Atami, Ito, Kinugawa,
Nasu, Nikko, és Shiobara.
Japán számos olyan gyógyforrás található, melyek radioaktív hatással bírnak, ilyenek például: Beppu - Oita
megyében, Arima-Kobe megyében, Masutomi–Tottori megyében. A hegyvidéki források közül a leghíresebb a
Honshu szigeten fellelhető Akakura fürdő, illetve a Yamagata megyében megtalálható Zao fürdő.
Szabályok a japán fürdőkben:
• Férfiak és nők külön bejáratokon léphetnek be a fürdőkbe
• A ruhákat az öltözőkben kell levenni és polcokra vagy kosarakba helyezni
• A fürdőbe csak szappan és törülköző vihető be, viszont a meleg medencébe szappant szigorúan tilos használni
• A fürdőzőnek először szappannal alaposan le kell mosakodni az előtérben, majd már tisztán léphet be a közös
medencébe
• Tilos fürdőruhát viselni a fürdőben.
• Illetlenség a víz alá tenni a fejet és úszni a fürdőben.
Reform:
(*12) A Japán Orvostársaság (JMA: Japan Medical Association) aktívan támogatja az egészségügyi reform
törekvéseit, melyben súlyponti elemek:
• az idősek jólléte,
• a szülészeti és gyermekgyógyászati ellátás,
• az iskola-egészségügy,
• az üzemegészségügy,
• az egészséges életmódra nevelés,
• az alapellátásra épülő közösségi egészségügyi szolgáltatások biztosítása, valamint
• a kutatási eredmények gyakorlatba való átültetése.
A JMA fellép a korrupció ellen, folyamatosan támogatja a közösségi egészségügyi szolgáltatásokra hozandó
alapítvány ügyét és a lakosság igényei szerinti stratégiák kialakítására tesz javaslatokat szem előtt tartva az
állampolgárok egészségét és jólétét garantáló társadalombiztosítási rendszer hosszú távú működését.
India
Előzmény:
A legősibb gyógyítási módok az indiaiakhoz fűződnek. Indiában már 3000 évvel ezelőtt az orvostudomány
magas szintű volt.
"Az indiai orvostudomány az emberi szervezet egységének a tanításán alapszik. Bármilyen megbetegedést úgy
tekintettek, mint az egész szervezet betegségét. Nem a betegséget gyógyították, hanem magát a pácienst az ő
egyéni jellemvonásaival, szokásaival és hajlamaival együtt. Az indiai orvos egy időben volt pszichológus,
botanikus, biológus, kémikus és farmakológus. A hagyományos indiai orvostudomány alapjait először a híres
„Élet könyvben” az „Ajurvedában” rögzítették írásban, előtte ezt a tudás szájhagyomány útján terjedt a tanítótól
a tanítványhoz. Az „Ajurvedában” több mint 1000 gyógynövény tulajdonságát írják le, a legkülönbféle
gyógymódokat tárják elénk a pszichoterápiától a sebészeti beavatkozásig, és széles körű elméleti anyagot
tartalmaz, amely segít megérteni az általános gyógyító koncepciót.
Indiában az emberek milliói még ma is a híres „Ajurveda” útmutatásai szerint gyógyítják magukat. Sok európai,
amerikai és ázsiai orvos szintén használja ennek az ókori munkának a gyakorlati tanácsait. (*13)
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Egészségügyi szolgáltatások:
Indiában nem csak a régi alapokon nyugvó gyógyászat található meg, hanem számos, jól felszerelt magánklinika
is nyújt magas színvonalú szolgáltatást. Ennek példájaként idézem be az alábbi cikket:
Az indiai gazdaság húzóágazata: gyógyturizmus. A gyógyturizmus vált az indiai gazdaság egyik fő
húzóágazatává. Külföldiek ezrei műttetik meg magukat az országban, mivel az indiai magánklinikákon
alacsonyabbak az árak, és a színvonaluk gyakran magasabb, mint a nyugati kórházaké.
India a gyógyturizmus fellegvárává vált, részben az Incredible India agresszív ország-imázs kampányának
köszönhetően. 2002-ben 150 000 gyógyulni vágyó külföldi utazott Indiába, és ez a szám azóta évente 20
százalékkal nő. A betegek nagy része külföldön élő indiai, vagy a környező országokból érkezett - de sokan
egészen messziről, az Amerikai Egyesült Államokból vagy az Egyesült Királyságból utaznak Indiáig. Ennek fő
oka a mérsékelt árakban rejlik.
Míg egy koszorúér-bypass műtét Indiában körülbelül 1 millió forintba kerül, addig Szingapúrban ugyanezért a
szolgáltatásért elkérnének másfél milliót, az Egyesült Államokban pedig 4 milliót. Egy szívbillentyű műtét az
indiai árnak több mint hússzorosa, egy csontvelő-átültetés körülbelül tízszerese lenne az USA-ban. A
gyógyturizmus 2002-ben kereken 50 milliárd forintot jelentett az országnak, mára pedig ez az összeg
megközelíti az évi 14 billió forintot.
A szubkontinens másik fő vonzereje, hogy az angol államnyelv, így az angolszász országokból érkező betegek
ugyanolyan könnyedséggel kommunikálhatnak, mint otthon. Nincsenek hosszú várólisták sem, a beteg pár héten
belül sorra kerül, míg hazájában hónapokat, néha éveket kellene várnia. A kormány - hogy még több turistát
csalogasson - egy M jelű egészségügyi vízum bevezetését tervezi a betegek számára. Ennek tulajdonosa egy
éven belül háromszor beutazhat az országba különösebb adminisztráció nélkül, így nem kell az utókezelések
miatt ismét a hosszadalmas vízum-igényléssel bajlódnia.
A magánkórházak színvonala megközelíti, némely esetben még túl is szárnyalja a fejlett országokét, sok helyütt
alkalmazzák a legújabb technológiákat. Érdekes, hogy míg az Egyesült Államokban a bypass műtéteken áteső
betegek 2,35 százaléka meghal, Indiában a halálozási ráta csupán 0,8 százalék. Ez köszönhető a remek
szakembereknek is, hiszen nagyon szigorú követelményeknek kell megfelelnie annak, aki orvos szeretne lenni.
Hamarosan pedig a kórházakban és a gyógyfürdőkben is rendszeressé válnak a minőségellenőrzések,
központilag megszabott szempontok alapján. A külföldiek körében egyre népszerűbbek az indiai plasztikai
sebészek, emellett az ájurvéda iránt is egyre nagyobb a kereslet. Mindeközben a szegények még az alapvető
egészségügyi ellátást sem tudják megfizetni, a kormány a GDP mindössze 1 százalékát költi egészségügyi
ellátásra. Hálapénz nélkül a legtöbben nem is foglalkoznak a betegekkel, sokaknak emiatt kölcsönt kell
felvenniük. Csak TBC-ben fél millió ember hal meg évente.” (*14)
Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) 2008-ban írt anyagában is az olvasható, hogy „az indiai
egészségügyi rendszer felkészül európai és amerikai betegek rohamára, akik kevesebb pénzért akarják magukat
kezeltetni. Amint az indiai egészségügyi minisztérium statisztikáiból kitűnik, évente 30%-kal emelkedik
azoknak a külföldi betegeknek a száma, akik egy kezelésre Indiába utaznak. A hivatalos adatok szerint az elmúlt
évben több mint 150 000 beteg jött túlnyomóan Európából és az USA-ból Indiába, hogy kezeltessék magukat.
Míg néhány évvel ezelőtt még alternatív gyógyeljárások voltak, amelyek a betegeket Európából és az USA-ból
csalogatták, ez ma elsősorban az egyetemi orvoslás. Indiai sajtójelentések szerint a nagy kórházak Új-Delhiben,
Bombayben és más városokban, amelyeknek repülőterük van, egy szabályos betegáramlatra készülnek elő.
Amíg pl. egy amerikai kórházban egy májátültetés 280000 dollárba kerül, ez Indiában csak 45000 dollár –
tudósít az „Indian Times” újság. A szívműtétek az indiai kórházakban ugyancsak a felénél kevesebbe kerülnek.
Sok kórház időközben nyugati orvosokat és Európában vagy Amerikában képzett ápolószemélyzetet
foglalkoztat. Ezenkívül számos nagy magánklinika-üzemeltető reklámoz azzal, hogy egy műtétet Indiában azt
követő strandüdüléssel köti össze. Az egészségpolitikai megfigyelők azzal számolnak, hogy az egészségturisták
száma Indiában a következő években is növekedni fog."
Továbbá a gyógyturizmus területén India kiemelkedő szerepét támasztja alá, hogy 2009. áprilisában,
Budapesten megrendezett 2. Európai Egészségturizmus Kongresszuson is elhangzott, hogy India egészségügyi
teljesítménye várhatóan a GDP 6,2 %-ról 8,5 %-ra fog nőni 2012-re. A gyógyturizmus várható évi növekedése
15-20% lesz.
Ezzel szemben nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy míg az egészségügyi turizmus fejlődik, a
szegénységben, nyomorban élő indiaiak egészségügyi ellátása jelentősen nem javul. Sokan, ha betegek lesznek
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és megtehetik, kénytelenek kölcsönt felvenni, hogy ezáltal orvosi ellátáshoz jussanak. Fazekas Erzsébet, 2009ben megjelent „A hihetetlen India alig hihető terhei” című cikkében számol be arról, hogy „a kormányzat a GDP
1,2 százalékát költi az egészségügyi kiadásokra. A GDP 1,2 százaléka az állami szektortól jön, a
magánszektorból pedig háromszor ekkora összeg - a nemzeti össztermék 3,6 százalékának megfelelő összeg folyik be. Hiába alacsonyak az indiai egészségügyben az árak, súlyos gondok vannak a hozzáféréssel. 350
millióan élnek városok környezetében, ahol - elvileg - létezhet számukra ellátás, csakhogy az indiaiak 80%-ának
nincs biztosítása, 65%-nak pedig semmiféle egészségügyi szolgáltatáshoz nincs hozzáférése. Mindezek alapján,
ha TBC-t, mint népbetegséget vesszük alapul, akkor a fentiekben leírtak alapján, ha adott volna is a megfelelő
tuberkulózis-terápia, 650 millió indiai akkor sem jutna hozzá a gyógyszerekhez.”
A szolgáltatók orvosai: (*15)
Az indiai egészségügyben további problémát jelent, hogy Indiában nincs elegendő képzett ápoló és nővér. Az
indiai orvosszövetségek a kormánytól erőteljesebb intézkedéseket követelnek annak érdekében, hogy az
elkövetkezendő években több orvost és ápolószemélyzetet toborozzanak, máskülönben fennáll az indiai
egészségügyi rendszer összeomlásának veszélye. Szakérők adatai szerint 2017-ig legalább 1,4 millió új orvost
kellene toborozni ahhoz, hogy biztosíthassák a lakosság megfelelő egészségügyi ellátását. Az indiai
orvosszövetségek az egészségügyi minisztériumtól új orvosképző intézmények felállítását, és külföldi orvosok
toborzását követelik. Az ápolószemélyzet vonatkozásában is hasonló intézkedéseket követelnek. Újabb ápolók
és nővérek felvétele nélkül 2017-re országszerte mintegy 3 millióra növekedhet az ápolószemélyzet hiánya.
Egyes országrészekben már most is jelentős az ellátáshiány. Ez nemcsak a szakorvosi és alapellátásra, hanem a
hosszú távú ápolásra is vonatkozik. Jelenleg évente mintegy 22 ezer orvos végez Indiában. Ezt azonban a
szakmai szervezetek túl kevésnek tartják.
A „Times of India” elnevezésű nagy indiai napilap nemrégiben arról tudósított, hogy a szubkontinens
egészségügyi rendszerébe az elkövetkezendő 20 évben kb. 1000 milliárd dollárt kellene invesztálni ahhoz, hogy
lépést tudjon tartani a demográfiai fejlődéssel. A beruházási igény egyik fő oka az erőteljesen növekvő
népességszám.
Reform:
A fentiekben leírtak alapján az indiai egészségügyi ellátás sem mellőzheti, hogy az egészségügy területén
változásokat, reformokat vezessen be.
Szakértők szerint 2027-ben Indiában a lakosságszám több mint 1,4 milliárd lesz. Ugyanakkor a jelenlegi
lakosságszámra vetítve is kijelenthető, hogy már most sincs elegendő kórházi ágy. Jelenleg 1000 indiai lakosra
csak 0,7 kórházi ágy jut, míg a szintén népes Kínában 2,6 ágy jut 1000 lakosra.
Kína
Több mint 1 milliárd lakossal Kína a világ legnépesebb országa. Kínában, hasonlóan Indiához, nincs egész
országot átfogó, társadalombiztosításon alapuló ellátási rendszer.
Előzmény:
1958-ban vezették be, hogy a Nagy Ugrás Előre programja által előidézett éhínség következtében a falvakból
városokba özönlő tömegeket otthon tartsák. A rendszer lényege, hogy két kategóriába osztották az embereket:
vidéki vagy városi „címkét” kaptak. Ezután hamarosan szakadék jött létre a városi és falusi népesség között:
előbbi ellátását a városi vállalatok, hivatalok, intézmények (tanvej, danwei) állták, amelyek a munkalehetőség
mellett élelmiszerellátást, ingyenes oktatást, egészségügyet és olcsó lakást is biztosítottak. Ezzel szemben a
falusi kommunáknak nem voltak ilyen lehetőségeik, ezért jóval alacsonyabb színvonalú szociális juttatással
kellett beérniük. A két csoport között nem volt átjárás, aminek következében a vidékieket megbélyegezte a
rendszer. (*16)
Az egészségügyi ellátást megalapozó bevételek:
kiadások forrásai: 80,1 % betegbiztosítások, 19,3 % adóbevételek, 0,6 % külső források (WHO). Az
egészségügyi kiadások magán aránya 61,2 % (WHO). Kína a teljes lefedettségű társadalombiztosítási rendszer
irányába halad, az ellátók azonban még mindig erősen hagyatkoznak az önrészre és készpénzfizetésre.
A szolgáltatók orvosai:
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A vidéki lakosság 90 %-a biztosítatlan, a városokban ez az arány 60 %. ezzel szemben az egészségügyi
intézmények 80 %-a városokban van. Kb. 50 000 orvosi szolgáltató van, 12 600 általános kórházzal.
A háziorvoslás koncepcióját még nem fogadták el széles körben az országban. Még azok a helyek sem
szükségszerűen jelentik a vizit első állomását, ahol léteznek háziorvos alapú klinikák, és az orvosok nem
töltenek be kapuőr szerepet a kórházi ellátás szűrésére. A háziorvosok vagy a vidéki közösségi klinikák széles
körű bevezetése elősegítené az alapellátás javítását és biztosítaná a pénzek hatékony felhasználását.
A tipikus háziorvosi rendelő egy közösségi egészségügyi központban található, ahol 6-7 kisebb klinika működik
kb. 50 háziorvos és 50 ápoló alkalmazásával. A központokban hatásosan integrálják a kínai és a nyugati
orvoslást, és többnyire krónikus betegségeket kezelnek, mint hipertónia, diabetes és szívbetegség. A legtöbb
szülő azonban még mindig közvetlenül a kórházba viszi gyermekét panasz esetén.
Jelenleg a legtöbb kínai beteg kórházba megy egészségügyi ellátásért, és a kórházi szektor az összes
egészségügyi dolgozó 61%-át alkalmazza.
A városi területeken a forrásokat főképpen a modern technológiával felszerelt nagyobb kórházakba fektetik. A
túlnyomóan államilag finanszírozott kórházaknak 2005 eleje óta költségvetésük 2-4 %-át maguknak kell
megkeresniük szolgáltatásaik minőségének emelésével vagy bővítésével, vagy megfelelő mennyiségű költséget
kell megtakarítaniuk. Kooperációs partnerekként pl: német kórházakat keresnek. A német ipari vállalatoknak is
jó esélyeik vannak, mert nemcsak termékeket szállítanak, hanem üzemeltetői felelősséget is vállalnak.
Minden hagyományszeretetük ellenére a kínaiak a csúcstechnika iránt orientáltak. Más országoktól eltérően
Kínában sok az orvos és nővér. Nyilvánvaló többlet van egészségügyi dolgozókból, akik nem tudnak a
végzettségüknek megfelelően elhelyezkedni. Közülük sokan gyógyszeripari vagy biotechnológiai vállalatoknál
helyezkedtek el. (*17)
Reform:
Kínában rendkívül nagy egészségügyi egyenlőtlenségek tapasztalhatók. A vidéki gyermekhalandósági ráták
közel 5-szörösek is lehetnek a szegényebb és gazdagabb közösségek között.
Az orvosok és nővérek egyenlőbb eloszlását és a végzett orvostanhallgatók munkaerőpiacra való belépését célzó
politikák képezik a prioritásait az Egészséges Kína 2020-ra célkitűzésnek. Az out-of-pocket (azaz a „zsebből
fizetés) kiadások magas szintje, a növekvő költségek és az egészségbiztosítás egyetemleges kiterjesztésének
elakadása gátolják Kína egészségügyi célkitűzéseinek elérését. A kormány azonban elhatározta, hogy megoldja
ezeket a problémákat – már növelte az állami kiadások mértékét, és elkötelezettséget vállalt arra, hogy 2010-re
eléri a 100%-os biztosítási lefedettséget, amelyet azonban a mai napig még nem sikerült megvalósítania. (*18)
Az egészségbiztosítási rendszer kiterjesztése a vidéki földművesekre az ellátás hozzáférhetőségében és a magas
költségek elleni harc terén eredményezett jelentős javulást. A kínai kormány 2009. január végén bejelentette,
hogy az elkövetkezendő három évben 850 milliárd jüant (29 ezer milliárd forintot) kívánnak az egészségügy
reformjára költeni annak érdekében, hogy az 1,3 milliárd lakosú országban mindenki számára hozzáférhető és
megfizethető egészségügyi ellátást biztosíthassanak. (*19)
Komoly gondot jelent és egyben az egészségügyi reform mielőbbi megvalósítását is sürgeti, hogy gyorsan
gyarapszik a betegbiztosítással nem rendelkező, idősödő kínai lakosság száma. Míg 2004-ben az 50 év felettiek
aránya a lakosság 20%-át tette ki, addig 2040-re ez a szám meg fog duplázódni, ami nagyon nagy terhet jelent a
kínai egészségügyi ellátó rendszernek.

4. 6.4. Az egészségügyi reformok okai
Mint az a fentiekben láthattuk, valamennyi , bemutatásra került országban terítéken van az egészségügy
megreformálása. Vajon mi lehet ennek a hátterében?
A fejlett és fejlődő országok egészségbiztosítási rendszerei évtizedek óta finanszírozási problémákkal küzdenek,
emiatt folyamatosan változtatásokra szorulnak, a rendszerek átalakítása, az egészségügyi reform mindenütt
visszatérő kérdés.
A reformokat több tényező teszi sürgetővé:

90
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Egészségbiztosítás az EU egyes
tagállamaiban valamint Ázsia egyes
országaiban
• a fokozódó fogyasztói elvárások a szolgáltatások magasabb színvonala iránt (tekintettel arra, hogy az
egészségügy területén jelentős a tecnikai-technológiai fejlődés)
• az egyre drágább gyógyító eljárások és gyógyszerek okozta költségrobbanás,
• a népesség elöregedése, amely csökkenti az egészségügyi hozzájárulást (járulék vagy adó forájában) fizetők,
illetve növeli a szolgáltatásokat igénybe vevők számát és arányát.
• az egészség társadalmi és munkaerő-piaci felértékelődése,
• egészségügyi rendszerek eltérő hatékonysága és az ebből adódó eltérő költségek.

5. Összefoglalás
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1948-as létrehozásának alapdekrétuma, hogy minden embernek joga
van az egészséghez. Európa számos országában, illetve Japán egészségbiztosítás rendszere a „bismarck”-i
alapokra épül. Ennek pénzügyi alapja törvényben rögzített, célhoz kötött járulék, amelynek fizetése speciális,
biztosítási jogviszonyt hoz létre. A rendszert közvetítő szervezetek és egészségbiztosítók tartják fent és
finanszírozzák.
Önellenőrző kérdések
1. Az egészségügyi rendszereknek melyik két típusát különböztethetjük meg Nyugat-Európában?
2. Írja le a Bismarck típusú egészségbiztosítási rendszer jellemzőit!
3. Fogalmazza meg melyek a németországi egészségbiztosítás főbb jellemzőit egészségügyi ellátást megalapozó
bevételek és a 2004. évi reform vonatkozásában?
4. Indokolja meg, hogy miért kerül sor egészségügyi reformokra?
5. Miért alapozta meg, hogy a gyógyturizmus az indiai gazdaság húzóágazatává alakult?
Felhasznált irodalom
(*1) Az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet (ESKI) Egészségügyi Rendszertudományi Irodája által készített
„Tájékoztató Országtanulmány Németország egészségügyi rendszere – 2010”
(*2) Baden-Baden vonatkozásában, wikipedia-termalturizmus
(*3) EUROHEALTH Volume 14 Number 1, 2008, page 3-4 2008. július 31.
(*4-5) Susanne Tiemann: A holland egészségügyi rendszer c. műve
(*6)
Early
experiences
with
the
Dutch
health
care
http://www.euroframe.org/fileadmin/user_upload/euroframe/efn/autumn2007/Annex2_CPB.pdf

reform

(*7-8) ESKI: Szlovákia egészségügyi rendszere és reformja 2008. c. tanulmány
(*9-10) Shinya Matsuda et al.: Development and use of the Japanese case-mix system 2008 Eurohealth, Vol.14,
No. 3
(*11) www.japanspecialista.hu
(*12) HOZUMI,Y.: The Health Care System in Japan: Current Situation and Future Perspectives, World
Medical Journal, 2007,53,1,15-17.
(*13) Forrás: www.freeweb.hu/bulgarmed
(*14) kitekinto.hu/az_indiai_gazdasag_huzoagazata_gyogyturizmus/
(*15) http://www.aerzteblatt.de/v4/news
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(*16): Karácsony Szandra: Modern röghöz kötés Kínában (2011)
(*17) mok.hu, 2005.06.20. valamint www.bmj.com/content/341/bmj.c5049.full, The Lancet Series on Health
System Reform in China. The Lancet, 2008. október
(*18) The Lancet Series on Health System Reform in China. The Lancet, 2008. október.
(*19) MTI, Szerző: NetAmbulancia, 2009. 03. 02. 19:50:54 http://hu.wikipedia.org/wiki/Egészségbiztosítás
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7. fejezet - Egészségbiztosítás az
„angolszász” típusú államokban
A témakör célja: Az „angolszász” (Anglia, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Szingapúr) típusú országok
egészségbiztosítási rendszerének megismertetése.
A hallgató:
• ismerje meg a Beveridge-típusú egészségbiztosítási modellt,
• sajátítsa el a szovjet érdekszférában alkalmazott Szemasko-modellt,
• értse meg a tengerentúli egészségbiztosítási rendszer lényegét,
• fedezze fel a magyar egészségbiztosítás és az egészségturizmus közötti kapcsolat lényegét.

1. 7.1. A „angolszász” modellek
A VI. fejezet is utal arra, hogy Európában meghonosodott másik modell, a Beveridge-modell. Az
egészségbiztosítás a társadalombiztosítás egyik pillére (a nyugdíjbiztosítás mellett), amely alapján a társadalom
tagjai betegség esetén közösségi pénzügyi alapból fizetett egészségügyi ellátást kapnak. A gyógyítás
finanszírozását végezheti közvetlenül állami szervezet adóból, ez a szovjet típusú, megszervezőjéről Szemaskomodellnek nevezett rendszer. Ezt vették át a II. világháború után a szovjet érdekszférába került „népi
demokratikus” (szocialista) országok, valamint Anglia W. Beveridge munkaügyi miniszter javaslatára.
Ez a modell is a jóléti kiadásokat biztosítja, azonban a bevételét nem a járulékbevétel biztosítja, hanem a
finanszírozás az adókból történik. Erre tekintettel a finanszírozásban a biztosítók nem működnek közre. Az
egészségügyi szolgáltatók eredetileg az állam tulajdonában voltak, mára azonban már teret nyertek a
magántulajdonú szolgáltatók is. A Beveridge-modell honosodott meg Anglia mellett Írországban,
Svédországban, Dániában is.
Az alábbiakban betekinthetünk Angliai egészségügyi rendszerébe, valamint abba, hogy miként alakult a volt
gyarmatai közül az USA, Kanada és Szingapúr egészségügyi ellátása.
Anglia
Az egészségügyi ellátást megalapozó bevételek:
Az angol egészségügyi rendszer nem biztosítási alapú, hanem adókból finanszírozott, erősen centralizált
rendszer. Az egészségügyi ellátások irányítását, finanszírozását az 1948-ban alakult Országos Egészségügyi
Szolgálat (National Health Service, NHS) végzi, amely egyben tulajdonosa is az egészségügyi intézményeknek,
és az egészségügyi dolgozók munkaadója is. Az NHS költségvetésének 94 %-a adóból származó állami forrás, a
maradék vagyongazdálkodásból és beteg-befizetésekből származik.
A 12 táblázat egyes ellátások vonatkozásában a beteg által fizetendő önrészeket tartalmazza.
12 táblázat. A beteg által fizetendő önrészek mértéke Angliában
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Egészségügyi szolgáltatások:
Az angol orvosok aránya a lakosság-számhoz viszonyítva alacsony, amelynek eredményeként az orvosi ellátás
nehezen elérhető. Ennek ellensúlyozására jött létre, részben kényszerből, a folyamatosan működő telefonos
orvosi tanácsadó szolgálat.
Az orvosi ellátási esetek 90 %-a háziorvosnál történik. Az ún. kapuőr szerep érvényesülését biztosítja, hogy a
háziorvos beutalója nélkül nem fogadják a beteget a kórházak, szakorvosok. Ez alól kivételt képez, ha valakinek
sürgős orvosi ellátásra van szüksége, akkor ezt igénybe veheti a legközelebbi kórház A&E (accident and
emergency) részlegén vagy bármely egészségügyi központ „Walk-In-Centre” részlegében. Minden esetben az
ellátás ingyenes.
Anglia az alapellátás szervezettsége és hatékonysága terén kiemelkedik a nyugat-európai államok közül. Az
ellátás első állomása – a már említett - 24 órán át működő telefonos tájékoztató szolgálat (NHS direct). (*1)
A szakorvosok kórházakban dolgoznak, melyekben mind az ambuláns, mind a fekvőbeteg-szakellátást
biztosítják. Ágyhiány miatt várólisták alakulnak ki. A kormány kiemelt feladatként kezeli a várólisták
csökkentését.
Az egészségügyi rendszer irányítása háromszintű:
• az országos az Egészségügyi Minisztérium,
• a második szint az NHS tíz regionális Stratégiai Egészségügyi Hatóság, amely speciális, magasabb technikai,
infrastrukturális hátteret igénylő ellátásokat irányítják,
• a harmadik a Körzeti Egészségügyi Hatóság (150-200 ezer fős körzetek ellátása), 1996-tól Alapellátási
Tröszt.
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Gyorsabban juthat a beteg egészségügyi ellátáshoz, ha a magánszektor egészségügyi szolgáltatásait veszi
igénybe, azonban ez az ellátás jelentős költségeket ró a betegre.
Gyógyfürdő: Bath (Bath Spa) Anglia délnyugati részén található, gyógyfürdőiről nevezetes város. Bath
Angliában az egyetlen olyan fürdő, amely természetes melegvizes forrásával rendelkezik.
Reform:
Az egészségügy problémáinak megoldására több, részleges sikereket hozó reform született. 2005-ben döntöttek
arról, hogy magánkórházakban is finanszírozza az állam meghatározott ellátások egy részét (a nem sürgős
műtétek 11 %-a magánellátás), és meghatározott kritériumok megléte esetén állami tulajdonú kórházak
átalakulhatnak önállóan működő nonprofit társaságokká. 2009-ben új egészségügyi törvény lehetővé tette a
fizetős ápolási szolgáltatásokat, támogatja az egészségügyi vállalkozásokat és innovációt, erősíti a betegjogokat
és a betegek védelmét a gyengébb egészségügyi szolgáltatóktól. Szabadabbá vált egyes - hosszú várakozási
idejű - beavatkozások más országokban történő igénybevétele is, amelynek jogi alapjait az EGK és EK
rendeletek fektetik le. (*2)
Amerikai Egyesült Államok
Az USA egészségbiztosítási rendszere évtizedek óta heves viták tárgya, aminek oka két ellentétes
társadalompolitikai nézet ütközése. A konzervatív nézet szerint az egyén döntési szabadságának alkotmányos
jogát sértené a kötelezővé tett egészségbiztosítás, míg a liberálisok felfogása szerint az állam kötelessége a
kötelező szolidaritás, a betegek javára történő állami pénzügyi redisztribúció. A döntően piaci alapú
egészségbiztosítás példája az Egyesült Államok, azonban az idősek és a szegények ellátását ott is állami
szervezetek (Medicare illetve Medicaid) finanszírozzák.
A biztosítás napjainkig nem kötelező, ami alapvető eltérés pl: az EU tagállamainak egészségügyi rendszerétől.
Előzmény:
1811-ben iktatták törvénybe, hogy a háborús veteránok és hozzátartozóik -pénzügyi támogatás mellettegészségügyi ellátásra is jogosultak, melyet külön szervezet, a Veteránügyi Hivatal nyújtott, amely így az USA
első egészségbiztosítója volt.
1935-ben Roosevelt a New Deal, a gazdasági világválságot követő fellendülés jegyében óriási állami
finanszírozású közmunka-programokat indított, és elfogadtatta a tisztességes munkaviszonyról szóló törvényt,
amely kötelezte az állami programban résztvevő vállalatokat, hogy dolgozóiknak egészségügyi ellátást
nyújtsanak. A több tízezer embert foglalkoztató beruházások egészségügyi ellátásának szervezésére
magántársaságok alakultak, akik egységes „fejpénz” (biztosítási díj) ellenében átvállalták a vállalatoktól az
orvosi ellátás szervezését és finanszírozását. Ezt részben a helyszínre telepített „tábori kórházakban”
biztosították, de leszerződtek a környék orvosaival, kórházaival is, később saját egészségügyi intézményláncokat hoztak létre. Így alakultak ki a ma már általános „managed care” (szervezett betegellátást nyújtó)
magánvállalkozások, az HMO-k, amelyek egyesítik a biztosítói és betegellátói szerepet.
Erősítette a szervezett biztosítási rendszer bővülését a második világháború alatt fellépő munkaerőhiány és az
infláció ellen bevezetett bérstop, ami a vállalatokat a szociális ellátások, így az egészségbiztosítás kiterjesztésére
kényszerítette.
Az 1960-as évek végére a legtöbb amerikainak volt egészségbiztosítása, ezeket azonban többségében a
munkaadók fizették dolgozóik és családjuk javára magánbiztosítóknál. 1946-ban Truman sikertelenül próbálta
elfogadtatni egy általános és kötelező egészségbiztosítás tervét, amivel azóta is több elnök kudarcot vallott, így
Nixon 1974-ben, utoljára Clinton 2003-ban. Az ellátottak száma ma 22, 6 millió, melyből 2,0 a második
világháborúban, 7,5 millió Vietnámban szerzett jogosultságot katonaként vagy családtagként.
Az egészségügyi ellátást megalapozó bevételek:
Az aktív lakosság számára a vállalatok kötnek magán betegbiztosítási szerződéseket, amelyet a munkáltató és az
alkalmazott közösen finanszíroz. Ez nagyjából a bérből és fizetésből élők kétharmadát fedi le. Magánbiztosított
198 millió amerikai, ebből 159 millió biztosítását munkáltatójuk fizeti, ami csökkenti a biztosítók kockázat
szerinti szelekciós lehetőségét.
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Az önfoglalkoztatók, a részidősök, vagy akik kisvállalkozásoknál dolgoznak, kénytelenek egyénileg szerződni a
biztosítókkal, amelyek sokkal drágábbak, és gyakran el is utasítják őket. A szankció azonnali: elbocsátás után
azonnal elvesznek a jogok.
A 65 év feletti nyugdíjasok ellátását a „Medicare” biztosítja, amely minimális költséggel nyújt ellátást, a
legszegényebbekét pedig a „Medicaid”, amelyeket 1965-ben Johnson elnök fogadtatott el. A Medicare közel 40
millió 65 éven felüli és fogyatékos számára a szövetségi kormány által finanszírozott egészségbiztosítás. A
Medicaid közel 20 millió szociálisan hátrányos helyzetű egészségbiztosítása, amelyet az államok és a szövetségi
kormányzat fele-fele arányban finanszíroznak.
Azok számára, akik egyik kategóriába sem tartoznak, nincs biztosításuk, ezáltal semmiféle egészségvédelmük
sincs, amely a lakosság közel egyhatodát érinti. (*3)
Egészségügyi szolgáltatások:
A biztosítási díjak, az egészségügyi ellátás költségei a világon a legmagasabbak, a világ népességének 5 %-át
kitevő amerikaiak a teljes egészségügyi ráfordítások 48 %-át költik el. Ennek elsődleges okai között van az
ellátás magas színvonala, a magas egészségügyi bérek, a kiemelkedő kutatási- és gyógyszerkiadások, a magas
adminisztrációs költségek.
országokban is óriási egyenlőtlenségek vannak. Richard Wilkinson egészségügyi közgazdász kiemeli, hogy az
Egyesült Államokban a „leggazdagabb negyedek fehér asszonyainak átlagos életkora nyolcvanhat év, szemben a
legszegényebb negyedek fekete asszonyainak 70 évével”. Tizenhat év különbség nem kevés. (*4)
Egy nemzetközi összehasonlításban, 10.000 alapellátási orvos helyzetét vizsgálták meg Ausztráliában,
Kanadában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Új-Zélandon, Norvégiában,
Svédországban, az UK-ban és az USA-ban. Ezen összehasonlításban kimutatásra került, hogy az USA-ban az
orvosok nagy része jelentős időt tölt azokkal a korlátozásokkal, amiket a különböző biztosítótársaságok tesznek
az ellátás elé. A fejlett egészségügyi informatikai technológia, a kiterjedt anyagi ösztönző rendszer és az ellátási
teamek vonatkozásában, az USA messze lemarad ezeken a területeken, annak ellenére, hogy összességében a
legtöbbet költi az egészségügyre. Ezen túlmenően, különböző biztosítási korlátok is akadályozzák az USA
orvosokat abban, hogy betegeiket kellő időben juttassák a szükséges ellátáshoz. (*5) (13. táblázat)
13. táblázat. Kórházi ágyak megoszlása a működtetés jellege szerint (*6)

Gyógyfürdők: Az 1930-as évek végére az USA-ban kétezernél is több termálfürdő működött. Az 1950-es évekre
ez a szám jelentősen csökkent, amely csökkenés a következő két évtizedben továbbfolytatódott. Mára
fennmaradt termálfürdők a hagyományos fürdőzési tevékenységek helyett inkább a fogyókúrás, testmozgásos,
illetve szabadidős programok megrendezésére helyezik a hangsúlyt. Az amerikai fürdőipar egészen napjainkig
stagnált, azonban jelenleg egy újabb fejlődésnek indult. (*7) Az Egyesült Államok egyik leghíresebb fürdője
Bellagioban (Las Vegas) van.
Reform:
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2008 végén az amerikai törvényhozás Barack Obama elnök kezdeményezésére új egészségbiztosítási
törvénycsomagot fogadott el, mely szerint minden amerikai polgár vagy munkaadója köteles egészségbiztosítást
kötni, a biztosítók kötelesek minden jelentkezőt fogadni, megemelik az egészségügyi adójóváírás arányát, a
Medicaid-ellátásra jogosultság határát, különadókat vetnek ki a gyógyszeripari cégekre, egészségügyi
készülékek gyártóira (és a szolárium-üzemeltetőkre), továbbá szigorítják az állami biztosítók által nyújtott
szolgáltatások igénybevételét. A törvénycsomagot több lépcsőben léptetik hatályba, amelynek hatására
remélhetőleg a jelenlegi 85 %-os biztosítási arány 98 %-ra nő
Hogyan hasonlítható össze a brit és az amerikai egészségügyi rendszer?
„Az egészségügyi rendszerek teljesítményének összehasonlítása bonyolult feladat. Az emberek különböző
értéket tulajdonítanak az olyan alapvető jellemzőknek, mint a fedezet, választás, méltányosság, vagy a klinikai
ellátás minősége.
Másrészről a lakosság egészségi állapotában az életmód is visszatükröződik, amivel az egészségügyi ellátás
keveset tud kezdeni.
A költségeket is figyelembe kell venni. A WHO 2000-ben hasonlította össze az egészségügyi rendszerek
teljesítményét, ekkor Nagy-Britannia 191 ország közül a 18, az USA a 37. helyen végzett. Ugyanakkor a WHO
módszereit számos kritika is érte.
A legalapvetőbb mérőszám a születéskor várható élettartam, ebben a britek jobbak, 79,1 év a mutatójuk, az
USA-ban ez a mérőszám 77,8. A hosszú élet azonban csak nyers és indirekt mérőszáma a lakosság
egészségének.
Egy 2006-os vizsgálat szerint, amely a középkorú lakosság egészségével foglalkozott, az amerikaiak
betegebbek, mint az angolok.
A rendszerek teljesítményének vizsgálatánál egy másik lehetőség a gyógyítható, kezelhető megbetegedések
összehasonlítása, a 75 év alattiak ezen betegségekhez köthető halálozási rátáinak összevetése (elkerülhető
halálozások). Ellen Nolte és Martin McKee: „London School of Hygiene and Tropical Medicine”, 2008-ban
publikált tanulmánya szerint az elkerülhető halálázás rátája tekintetében 19 fejlett ország közül Nagy-Britannia a
16. (Franciaország az első), Amerika pedig az utolsó.
A daganatos betegségek 5 éves túlélési rátái összehasonlításában a brit értékek rosszabbak az amerikaiakénál.
A high-tech diagnosztika rendelkezésre állása szintén az angoloknál rosszabb: 2007-ben 25,9 MRI scanner jutott
egy millió főre Amerikában, míg Nagy-Britanniában 8,2. A drága, új gyógyszerek is gyorsabban válnak széles
körben elérhetővé Amerikában, mint Nagy-Britanniában. Ennek egyik oka, hogy a britek költség/haszon
elemzéseknek vetik alá azokat. Bár ezt a megközelítést démonizálták Amerikában, ez csupán explicitté teszi azt
az adagolást (rationing), amelyet minden egészségügyi rendszer alkalmaz a biztosítók vagy finanszírozók
döntésein keresztül.
És itt van még a költségek kérdése: az elmúlt évtizedben az NHS költségvetése jelentősen megnőtt, 2007-ben az
egészségügyi kiadások a GDP 8,4%-át tették ki, az USA-ban ez az arány 16% (OECD adatok). Az egy főre jutó
állami kiadások Amerikában (a Medicare, Medicaid és más kormányprogramokon keresztül) magasabbak.
Mindkét rendszernek vannak erényei és hibái. Bár Amerika kiemelkedően jó klinikai ellátást nyújt, de nagyon
sok embernek (46 millió fő: Keep it honest. Economist, 00130613, 8/22/2009) nincs biztosítása vagy attól
retteg, hogy elveszíti azt. Az NHS mindenki számára alacsonyabb költségen nyújt ellátást, de a betegeknek
kevesebb szavuk lehet. Mindkét ország reformért kiált, amely a jobb és olcsóbb ellátást célozza.” (*8)
Kanada
Előzmény:
Az 1966-ban létrehozott, Medicare néven ismert rendszer teljes fedezetet nyújt a lakosság számára, amelyet a
lakosság nagyra értékel. Az orvosok és egészségügyi dolgozók közül sokan, elsősorban az alacsonyabb bérek
miatt inkább az amerikai egészségügy elemeit szeretnék adaptálni.
Az egészségügyi ellátást megalapozó bevételek:
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államilag finanszírozott egészségügyi rendszere 10 tartományi és 3 területi egészségbiztosítási (public health
insurance) szerveződésből tevődik össze.
Az állami egészségügyet általános adózásból finanszírozzák, melyet szövetségi, tartományi és területi adókból
gyűjtenek be. Az államilag finanszírozott egészségügy a szolgáltatások költségeit egyenlően osztja meg az
ország területén és a hátrányosabb régiókba pénzalapokat helyeznek át. Kanadában az egészségügyre fordított
kiadások GDP-hez viszonyított aránya 2008-ban 11,4 százalékot tett ki.
Törvényben határozzák meg azokat az orvosi eljárásokat, ellátásokat, amiket az állampolgárok térítés nélkül
megkapnak, mely körbe tartoznak az ellátások többsége. Eltérően az angol rendszertől, ezekre az ellátásokra
kiegészítő- vagy magánbiztosítást nem lehet kötni.
Meghatározzák azon szolgáltatásokat is, melyek teljes árát a beteg maga fizeti, ide tartozik a kórházon kívüli
kezelés valamennyi gyógyszere, a látás- és hallásjavítás eszközei, a betegszállítás és a fogászati ellátás egésze.
Ezen költségek fedezetére lehet magánbiztosításokat kötni, a rászorulók indokolt terheit a helyhatóságok
szociális ellátó rendszere támogatja.
Sok kanadai lakos rendelkezik magán egészségbiztosítással. A kiegészítő szolgáltatásokat többnyire
magánellátók nyújtják, és a kiemelt csoportokon kívül a lakosságnak önerőből kell fizetni, vagy
finanszírozásukra külön biztosítást kell kötni.
Ugyanakkor meg kell említeni, hogy néhány tartományban a munkavállalóknak egészségbiztosítási járulékot is
kell fizetniük, ennek mértéke a jövedelem 0,2-2,0 százaléka között mozog, míg a munkáltatók részéről fizetendő
járulék a bér maximum 4,5 százaléka lehet.
Az állami és magánkiadások aránya 70:30, a magánkiadások fele kiegészítő biztosítással fedezett.
Egészségügyi szolgáltatások:
Az egészségügyi rendszer általános jellemzői:
• állami irányítás – a tartományi egészségbiztosítást non-profit alapon működő állami hatóságok végzik,
melyek beszámolással tartoznak a tartományoknak
• átfogó jelleg – az összes szükséges kórházi és járóbeteg-ellátás biztosított
• egyetemesség – minden biztosított azonos színvonalú ellátásra jogosult
• mobilitás – a lakóhelyét változtató biztosított az ország más területein vagy külföldön is megkaphatja a
biztosítása alapján járó ellátást fedezete más területen való érvényesítése révén
• hozzáférhetőség – az egészségügyi ellátás indokolt igénybevételének lehetővé tétele mindenki számára, a
szolgáltatások megfelelő kompenzálásának biztosítása mellett.
• az irányítás és finanszírozás mellett a szövetségi kormány közvetlen egészségügyi szolgáltatásokban is részt
vesz, pl. a rezervátumokban élő indián őslakosok, az eszkimó lakosság vagy a veteránok számára.
Az elmúlt három évtizedben jelentős változás történt az egészségügyi kiadások alakulásában. A kórházak és
orvosok számára történő kifizetések csökkentek, míg a vényköteles gyógyszerek kiadásai nagyban növekedtek.
Ennek ellenére a kórházi és orvosi kiadások még mindig az egészségügyi kiadások 43 százalékát képezik.
Alapellátás: Az egészségügyi ellátás igényének felmerülésekor a kanadai lakosok elsőként egy, az
alapellátásban dolgozó szakembert keresnek fel, aki lehet háziorvos, ápoló, fizikoterapeuta vagy gyógyszerész
(gyakran egy csoportban praktizálók). Az első kapcsolódási pont lehet (az angolhoz hasonló) telefonos
segélyvonal is. A magas költségek miatt a betegek kötelezően először a háziorvosukhoz fordulhatnak, csak ők
irányíthatnak tovább beteget szakorvoshoz vagy kórházba.
Az alapellátás az egészségügyi rendszer alapját képezi és két funkciót tölt be. Egyrészt közvetlen ellátást nyújt a
betegek számára, másrészt koordinálja az egészségügyi szolgáltatásokat, hogy biztosítva legyen az ellátás
folyamatossága és könnyebb legyen a szakellátás igénybevétele. Az alapellátás a következőkre terjed ki:
megelőzés, gyakori betegségek és sérülések kezelése, alapvető sürgősségi ellátás, beutalás és koordináció az
ellátás más szintjeivel, alapvető mentális egészségügyi ellátás, palliatív és terminális ellátás, egészségfejlesztés,
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anyasági szolgáltatások és rehabilitáció. Az alapellátást az állam finanszírozza és a beteg részéről nem merülnek
fel költségek.
Szakellátás
A kórházi ellátás nyújtása a tartományi és területi kormányok hatáskörébe tartozik. A szövetségi kormány a
Kanadai Egészségügyi Törvényen keresztül határozza meg a kórházi ellátás országos irányelveit és standardjait.
A szakellátás történhet kórházban, krónikus ellátó intézményben vagy a helyi közösségben. A legtöbb kanadai
kórházat közösségi testületek, önkéntes szervezetek vagy helyhatóságok működtetik.
A szakorvosi és háziorvosi ellátást privát rendelések és szakmai közösségek nyújtják. A kórházi orvosok egy
része alkalmazott, de választható a szerződéses viszony, teljesítmény alapú díjazásért. Az ellátás eseti díjait
évente tartományi szinten határozzák meg, a díjtételek jelentősen eltérhetnek a különböző tartományok között
kórház felvételek csökkenése több tényezőnek tudható be, köztük a klinikai praxisban végbemenő változások,
mint pl. az egynapos műtétek növekedése és új sebészeti technikák bevezetése.
Kiegészítő szolgáltatások: A tartományok és területek fedezetet nyújtanak bizonyos csoportok számára (idősek,
gyermekek, szociális támogatásban részesülők) olyan egészségügyi szolgáltatások terén, amelyek nem
finanszírozottak a közfinanszírozású egészségügyi rendszerben. Ezek a kiegészítő juttatások tartalmazhatnak
vényköteles gyógyszereket, fogászati ellátást, gyógyászati segédeszközöket és más egészségügyi
szolgáltatásokat, mint lábápolás és kiropraktika. A térítés szintje országszerte változó. A kiegészítő juttatásokra
nem jogosultak maguk fizetnek ezekért a szolgáltatásokért, vagy magánbiztosítás révén fedezik a költségeket.
A magánklinikák által nyújtott szolgáltatások előnye, hogy várakozási idő nélkül vehetők igénybe, míg az
állami ellátást hosszú várólisták jellemzik, különösen a magas színvonalú műszerezettséget igénylő
diagnosztikai eljárások esetén.
Gyógyszerügy: Az államilag térített gyógyszerjuttatási programok többnyire a rászorultakat fedik le kor,
jövedelem és betegség alapján. A 10-Year Plan to Strengthen Health Care nevű tervezet részeként
megállapodtak az Országos Gyógyszer Stratégiában, miszerint a megfizethető gyógyszereknek minden
állampolgár számára elérhetőnek kell lenni, és emiatt senki nem szenvedhet pénzügyi nehézségeket. Az elmúlt
években a gyógyszerköltségek az egészségügyi összkiadások egyre nagyobb hányadát teszik ki és nagyobb
arányban növekednek, mint az egészségügy bármelyik más része.
Reform:
A korábbi években csökkent a kórházak és orvosok bevétele, gyorsan nőttek a gyógyszerkiadások, ezért 2002ben és 2004-ben jelentős reformokat vezettek be. A reformok keretében csökkentették a kórházi ágyak számát,
rövidítették a benntartózkodás idejét, megerősítették a háziorvosi rendszert, és szigorították, átláthatóbbá tették a
pénzügyi ellenőrzést. 2009 januárjában létrehoztak egy hálózatot a gyógyszerek biztonságának és
hatásosságának vizsgálatára, melynek fő célja az volt, hogy növeljék a gyógyszer biztonság és hatásosság
bizonyítékait és rendelkezésre bocsássák a döntéshozók, az ellátók és a betegek számára. (*9)
Az amerikai és a kanadai egészségügyi rendszer eltéréseinek okai:
Kanada és az Egyesült Államok egészségügyi kiadásaiban megmutatkozó különbségek a nemzeti kultúra
megnyilvánulásának tűnnek. Az Egyesült Államok erősen hisz az individualizmusban és a kormány korlátozott
szerepében, míg Kanada nagy értéket helyez a közösségi kötelezettségekre és az állami szektor szerepére. Az
amerikai kultúra az egyén életének felelősségét helyezi előtérbe, szemben az egészségügyhöz való hozzáférés
egyenlőségével és a társadalmi védettséggel. Azaz míg az Egyesült Államok egészségügyében a piac jelenti a
domináns irányítási struktúrát, a kanadai egészségügyben ezt a szabályozás jelenti.
Ezek a jellemvonások legszembetűnően a biztosítási rendszerben tükröződnek: munkáltató alapú biztosítás az
Egyesült Államokban, egyfizetős rendszer Kanadában. Az egészségügy kiadásait befolyásoló tényezők
összehasonlítása a két országban azt mutatja, hogy az Egyesült Államok magasabb egészségügyi költekezése az
adminisztratív költségeknek, az egészségügyi személyzet magas fizetésének és a gyógyszeráraknak tudható be.
(*10)
Szingapúr
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Előzmény:
Az egykoron brit gyarmatként ismert Szingapúr, 1965. augusztus 9-én független állammá alakult. A fiatal állam
súlyos gondokkal küzdött. Nagy volt a munkanélküliség, kevés lakás volt, a forgalmas kikötő a
környezetszennyezést növelte és a kis országnak alig volt saját nyersanyaga. Még fél évszázadnak sem kellett
eltelnie, hogy kiváló kormányának köszönhetően, napjainkra a nemzetközi üzleti élet központjává emelkedjen.
Az egészségügy vonatkozásában elmondható, hogy Szingapúr tudatosan készült arra, hogy a térség
egészségügyi központja legyen. Egészségügyi rendszerét a világon a leghatékonyabbak között tartják számon.
Szingapúr évi több százmillió dolláros bevételre tesz szert egészségturizmusból.
Az egészségügyi ellátást megalapozó bevételek:
A 80-as évek elejéig az egészségügyi kiadásokat adókból fedezte Szingapúr, és a szolgáltatók köztulajdonban
voltak. A társadalom elöregedése azonban a többi fejlett országhoz hasonlóan egyre nagyobb terhet rótt a
rendszerre és a hosszútávú fenntarthatóságot veszélyeztette. Az egészségügyi rendszert ezért átalakították,
napjainkban jelentős részben előtakarékossági számlákon és egyéni társfinanszírozáson alapul az ellátás.
Az átalakítás után a szingapúri egészségügyi rendszert ma a világon leghatékonyabbak között tartják számon. A
GDP 3,7%-át teszik ki az egészségügyi kiadások (szemben az OECD átlagosan 8%-os értékével), aminek 30%át állami forrásokból, 8-10%-át az állami kezelésű előtakarékossági számlákról, a maradékot tisztán
magánforrásokból fedezik.
2007-ben, a 35 év alatti alkalmazottak, a havi fizetés 6,5 százalékát fizették be az egészségügyi számlára. Ez az
arány az 55–60 éveseknél 8,5 százalék. Abban az esetben, ha például egy pályakezdő kórházi ápolásának
összege nagyobb a biztosított számlán lévő összegnél, akkor a közvetlen hozzátartozó saját egészségügyi
számlájáról besegíthet, illetőleg felhasználható az úgynevezett MediShield, ahol igen korlátozott szerep jut a
magánbiztosítóknak.
A MediShield olyan biztosítási rendszer, amely a Központi Ellátó Alap igazgatóságának szigorú felügyelete
alatt működik. A MediShield a kórházi ápolás során felmerülő költségeket és egyes, a bejáró betegek kezelési
költségeit fedezi. A MediShield – vagyis pótbiztosítás – segítségével a kórházi elhelyezés minősége növelhető.
A MediShieldre minden szingapúri állampolgár vagy állandó lakos jogosult. A CPF-ben, vagyis az egész
biztosítási rendszerben való részvétel viszont ugyanezek számára kötelező. A MediShield rendkívül olcsó a
biztosítottnak.
A szingapúri társadalombiztosítási rendszer alapvető filozófiája az, hogy mindenki saját magára támaszkodjon,
erősítse a munkaetikát és a családi támogatást.
Egészségügyi szolgáltatások:
A magánszolgáltatók arányában az ellátástól függően nagyok az eltérések.
Az alapellátás és a járóbeteg-rendelések 80%-a magánkézben van, míg a fekvőbeteg-ellátást túlnyomóan (kb. 80
%-ban) állami szolgáltatók végzik.
Az egészségbiztosítási piac legnagyobb szereplője az állami biztosító, a magántársaságoknak nem jut nagy
szerep. Az állami biztosító csak a ritka, súlyos betegségek finanszírozását vállalja, azt is megfelelő önrésszel.
Minden biztosított joga, hogy bármely kórházban kezeltethesse magát. A magasabb komfortú ellátást
választóknál az önrész aránya magasabb.
A preventív intézkedéseknek nagy figyelmet szentelnek, a közoktatásba is beépül az egészséges életmódra
nevelés.(*11)

2. 7.2. A magyar egészségbiztosítás és az
egészségügyi turizmus közötti kapcsolat
Budapesten rendezték a 2. Európai Egészségturizmus Kongresszust. Ennek keretében elhangzott, hogy „Kanada
és az USA a páciensek legnagyobb „exportőrei” lesznek 2009-ben és 2010-ben. Nemrég a Deloitte kiadott egy
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jelentést, mely szerint jelenleg csaknem 1 millió amerikai utazik a tengerentúlra gyógyturisztikai céllal évente,
amely néhány éven belül a többszörösére nőhet. Jelenleg több mint 50 millió amerikainak nincs
egészségbiztosítása és több mint 120 milliónak nincs fogászati biztosítása. Az egészségbiztosítással nem
rendelkező átlagos amerikai 50.000 USD felett keres évente és rendelkezik tengerentúli utazáshoz szükséges
jövedelemmel.”
Mindenekelőtt vizsgáljuk meg, mi is az egészségturizmus?
Az egészségturizmus definiciójaként több helyen is azt a megfogalmazást alkalmazzák, hogy az egészséggel
kapcsolatos olyan szándékos mobilitás összefoglaló kifejezés, ahol a helyváltoztatás célja a gyógyulás
(gyógykezelés), rehabilitáció, vagy az egészségfejlesztés (wellness, rekreáció), és ehhez – különböző mértékben
– turisztikai szolgáltatás is társul.
Legáltalánosabb meghatározás szerint az egészségturizmus az idegenforgalomnak azt a területét jelenti, ahol a
turista utazásának fő motivációja az egészségi állapotának javítása vagy megőrzése (megelőzés).
Az egészségturizmuson belül két altípust lehet elkülöníteni. Az egyik a gyógyturizmus, a másik a wellness
turizmus. (8. ábra)

8. ábra. Az egészségturizmus altípusai
Gyógyturizmus:
Célcsoport: krónikus betegség(ek)ben szenvedő, vagy fájdalma enyhítésére vágyó vendég. A gyógyturizmus fő
célja a gyógyulás, a rehabilitáció. Ennek során a (nem sürgősségi ellátásra szoruló) beteg emberek elsődlegesen
egészségügyi kezeléseket igényelnek. Erre az állandó lakóhelyükön kívül, gyógyüdülőhelyen vagy gyógyászati
létesítményben kerül sor, amelynek során orvosi gyógymódok alkalmazásával, valamilyen meglévő betegséget
gyógyítanak vagy a betegség megelőzésére irányul a kezelés. Az igénybevett egészségügyi szolgáltatások a
kötelező egészségbiztosító által finanszírozott szolgáltatások is lehetnek. Magyarországon és külföldön
egyaránt általában orvosi rendelvényre, többnyire támogatás formájában veszik igénybe a vendégek az
adott szolgáltatásokat, de egyre jelentősebb a saját finanszírozás is.
Mindebből következik, hogy a gyógyturizmus keretében igénybe vehető egészségügyi ellátások során a betegek
olyan kezeléseket vesznek igénybe, amelyek a magyar egészségbiztosító által finanszírozott szolgáltatások is
lehetnek (pl: IV. Fejezet 8.3 pontjában ismertett gyógyászati ellátások.)
Wellness turizmus:
A wellness-turizmus célja az egészségmegőrzés, amelynek során az egészséges emberek szabad idejükben, saját
költségükön vagy kiegészítő/magánbiztosítók finanszírozásával egészségügyi elemeket is tartalmazó turisztikai
szolgáltatáscsomagot vesznek igénybe. A wellness szolgáltatók a vendégek számára vonzó környezetben,
szórakoztató módon, komplex egészség-megőrzési, prevenciós programot kínálnak. A látogató célja az
optimális egészségi állapot elérése, a testi, lelki és szellemi egyensúly megteremtése, vonzó környezetben,
szórakoztató módon.
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Megkülönböztetünk aktív (sport) és passzív (szépségprogramok) wellness-t. Mára már jellemző a wellness
szolgáltatóknál is az ágazaton belüli specializáció, melyeket wellness profiloknak neveznek.

3. 7.3. A gyógyturizmus fejlődésének okai
Az egyik ilyen ok –mint azt India esetében is láthattuk- a kedvezőbb, olcsóbb árak. További okokként szerepel a
jó vagy a hazainál jobb minőségű ellátás, továbbá, hogy az ellátáshoz való hozzáférés gyorsabb, azaz nem kell a
várólista szerinti időt kivárni.
Az egészségturizmussal összefüggő, további két kiemelendő fogalom
1. Spa:
A spa kifejezés használata egyre inkább terjed a nemzetközi egészségturizmusban. A spa egészségszolgáltató központot jelent, de országonként más-más tartalmat tulajdonítanak neki:
•

-Európa (Finnország, Izland): melegvizes élményfürdő

•

-Európa: gyógyászati szolgáltatásokat kínáló termálfürdő

•

ó szolgáltató fürdő, akár termálvíz hiánya mellett is.

Magyarországon a spa minden olyan létesítményt magában foglal, amely a vendégeket megnyugtatja,
felélénkíti, meggyógyítja, egészségesebbé, fiatalabbá, szebbé és kiegyensúlyozottabbá teszi (*12)
2. Medical turizmus:
Célcsoport: orvosi szolgáltatások igénybevétele céljából érkező, az adott településen vendégéjszakát és a
kezelések között turisztikai költést generáló turista. Leginkább a határmenti és az országhatáron túlról jól
megközelíthető, frekventált helyen lévő orvosi szolgáltatásokat vesz igénybe ez a vendégkör és nem a
gyógyvízen alapuló egészségjavulás céljával érkezik. Az ilyen igényekre épült szolgáltatási kör ma
Magyarországon elsősorban a fogorvosi, szemészeti/optikai és plasztikai sebészeti beavatkozásokra
koncentrál.
Tekintettel arra, hogy a magyarországi egészségturizmusban kiemelkedő a német turisták, betegek aránya, ezért
végezetül bemutatom a müncheni kutatóintézet prognózisát, amely a német utazók szokásait veti össze 2002. és
2007. években.
Az egészségturizmus iránt érdeklődők speciális termékenkénti bontásban látható a 9. ábrán. (*13)

9. ábra. Az egészségturizmus iránt érdeklődők száma szolgáltatási típusonként
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A müncheni kutatóintézet prognózisa szerint:
• A Health-Care-utazások aránya 2010-ben elérheti a 46%-os növekedést az öt évvel korábbi számokhoz
képest. Ez kb. 2 millió utast jelent évente.
• Az egészségturizmus más formái, mint pl. anti-aging (azaz az öregedés folyamatának lelassítása), wellness,
beauty utazások már most nagy növekedéseket mutatnak a szektoron belül.
• 2010-ig a health-care-utazások fogják az egészségturizmus motivációval utazók felét jelenteni (48,3%).
• A német háztartások egészségturizmusra szánt összkiadásai elérhetik 2010-ben a 3,7 Mrd. € összeget.
• Az USA Medical-Spa piaci részesedése 2006-ban elérte a 400 millió US$ forgalmat, ami évi 10% növekedést
jelent az utóbbi években. Az egészségturizmus piacán a legnagyobb növekedést az anti-aging programoknál
tapasztalják (*14)
Jövőkép:
Az egészségturizmus területén a tagállamok vonatkozásában vezető helyre kerülhetne Magyarország, ha az EUn belül bevezetésre kerülne, hogy más uniós tagállamban is igénybe lehetne venni egészségügyi ellátást saját
biztosítás terhére. Ez esetben az adott tagállam biztosítója azt az összeget fizetné ki, mint amennyibe a saját
tagállamában kerül a beavatkozás. Tekintettel arra, hogy az EU-n belül a magyar ellátás olcsó, továbbá nagyon
jó gyógyászati adottságokkal (pl: gyógyfürdők) is rendelkezünk, és amennyiben jó minőségű (mind
szakértelemben, mind technológiában, mind „kiszolgálásban”) ellátást is tudnánk nyújtani, akkor ez esetben az
egészségturizmus Magyarország egyik jelentős bevételi forrása lehetne.

4. Összefoglalás
A „bismarck”-i modell mellett az angolszász országok (Anglia, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, stb.) az
un. „Beveridge-modellt” alkalmazza az egészségbiztosítási rendszerében. A rendszer lényege, hogy a modell is
a jóléti kiadásokat biztosítja, azonban a bevételét nem a járulékbevétel biztosítja, hanem a finanszírozása az
adókból erősen centralizáltan történik. Az egészségügyi ellátások finanszírozásának egy meghatározott része a
betegek befizetéseiből (önrész) tevődik össze. Az egészségturizmus az idegenforgalomnak azt a területét jelenti,
ahol a turista utazásának fő célja az egészségi állapotának javítása vagy megőrzése megelőzés által.
Önellenőrző kérdések
1. Írja le a Beveridge típusú egészségbiztosítási rendszer jellemzőit!
2. Kiknek az ellátását biztosítja az Egyesült Államokban a Medicare és kiknek a Medicaid?
3. Melyek az Egyesült Államok és a kanadai egészségügyi rendszer eltéréseinek okai:
4. Jellemezze a mai szingapúri egészségügyi rendszert?
5. Határozza meg, mit jelent az egészségturizmus?
Felhasznált irodalom
(*1-*2) http://hu.wikipedia.org/wiki/Egészségbiztosítás
(*3) A WHO 2009-es jelentése az egészségügy helyzetéről
(*4) Az egyenlőség az egészség, Démopolis, Párizs, 2009.
(*5) Royal College of GP (az Alapellátás Királyi Kollégiuma) elnöksége 2009. november 13.
(*6) www.census.gov
(*7) http://hu.wikipedia.org/wiki/Termálturizmus
(*8) Healthier than thou. Economist, 8/22/2009, Vol. 392 Issue 8645, p51-51
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(*9)www.eski.hu/civiltajekoztatas/kepek/ho/anyagok/ kanada2011.pdf
(*10) www.medinfo.hu/hol/cikkh.cgi?id=1894 - Tárolt változat
(*11)http://hu.wikipedia.org/wiki/Szingapúr
(*12) Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia (Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és
Befektetési Rt., 2007. május 30).
(*13) Institut für Freizeitwirtschaft, München, 2007
(*14) Feedback Research Services http://hu.wikipedia.org/wiki/Egészségbiztosítás

104
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8. fejezet - Az üzlet, üzleti vállalkozás
és az üzleti modell fogalma
A témakör célja: Az üzleti vállalkozás folyamatainak, főbb funkcióinak leképzése, modellezése.
A hallgató:
• ismerje meg az gazdálkodási ismeretek fogalmát,
• tudja értelmezni az üzleti műveletek és folyamatok jellemzőit,
• sajátítsa el az üzleti vállalkozások legfontosabb funkcióit,
• értse meg az üzleti vállalkozások, mint rendszerek működését.

1. 8.1. A vállalkozás szerepe a fogyasztói igények
kielégítésében
A mai szóhasználatban az üzlet, a vállalkozás, de akár a menedzsment fogalmának használata is elfogadott,
azonban ezek a szavak tartalommal való megtöltése koránt sem könnyű feladat. A következő fejezetekben olyan
módszertani alapot próbálunk meg bemutatni, amely alkalmazásával hozzájárulhat a „to manage”, azaz a siker
megvalósításához.
A közgazdaságtan azon elemeit, amelyek adott termelési és vagy szolgáltatási folyamatok során a szűkösen
rendelkezésünkre álló erőforrások hatékony felhasználásának módjára és elemzésére ösztönöznek bennünket,
gazdálkodási ismereteknek nevezzük.
Azt a tudást pedig, amely konkrét célok érdekében, az egyes gazdálkodási erőforrások, tényezők és jelenségek
értékteremtő illetve (legtöbb esetben) jövedelemtermelő nyereség-orientált folyamatokba történő szervezéséről
szól, üzleti ismereteknek hívjuk.
A vállalatok működési folyamatainak leírásával, belső struktúrájának feltárásával foglalkozó közgazdasági
tudományterület az alkalmazott tudományterületek közé sorolható, mellyel a vállalatgazdaságtan foglalkozik.
Hasonlóképpen, alkalmazott közgazdasági tudományterületnek tekinthető a költségvetési szektor-, a
háztartások-, a kultúra-, az oktatás-, az egészségügy-, turisztika-, vagy éppen a szociális ellátórendszerek
szervezeteinek gazdaságtana. Ehhez képest funkcionális-, tudományterületként tartjuk számon a vállalatipénzügytant, a számviteltant, a különféle szakterületi menedzsmenttanokat, vagy éppen a monitoring és
kontrollingot.
Korunkban az embereknek igényei, elfoglaltságai vannak (tanul, munkába jár, szórakozik), keresi azokat a
dolgokat, amire éppen szüksége van. Elfogyasztja az élelmiszereket, használja (a teljes elhasználódásig
folyamatosan fogyasztja) a szükségleti tárgyakat, eszközöket, vagy éppen a szolgáltatást (az egészségügyet,
szállodai elhelyezést, a különböző wellness szolgáltatásokat, stb.) veszi igénybe. Leegyszerűsítve: az emberek
életszerűen járnak el a legkülönbözőbb szükségleteink kielégítése érdekében, illetve döntenek és meg próbálnak
úgy eljárni, ahogyan éppen az érdekei diktálják.
Gazdaságtani értelemben a gazdasági szemlélet, illetve a gazdasági gondolkodás, a szükségletek kielégítését
szolgáló javak tudatos teremtésének/termelésének a folyamatában alakult ki. Kezdetben a munka mértékének
szerepvállalása késztette gondolkodásra az emberiséget: mennyi munkaáldozattal valósítható meg a természeti
javak szükségletszerinti átalakítása? Ennek alapján mérlegelték az egyik jószágot értékesebbnek a másiknál,
amely hosszú ideig az egymás közötti csere hasznosságának a mértékét is kifejezte. Később a munkatényező
mellett egyre nagyobb szerephez jutott az egyéb tényezők mértékének szerepvállalása a szükséglet-kielégítés
érdekében szervezett munkában (termelésben/szolgáltatásban), illetve egyre nagyobb lett a jelentősége az
együttműködésnek és a javak cseréjének.

1.1. 8.1.1. Az üzlet fogalmának értelmezése
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Az üzlet, mint társadalmi jelenség sokak által sokféleképpen értelmezhető. Általánosítva, üzletet kötünk akkor,
amikor valamilyen, számunkra hasznos dolog megszerzésének a reményében egy olyan dolgot áldozunk fel, ami
felett rendelkezünk. (Ami fölött korlátlanul rendelkezünk, az a tulajdonunk. Rendelkezünk bizonyos összeg
fölött, amiből bármit meg tudunk szerezni.) Az üzlet, mint jelenség sokféle, sokszínű lehet. Ettől függetlenül
azonban, minden üzleti viszony, pénzkiadással járó viszony. Ez még akkor is így van, ha egy cserefolyamatban
tételesen nincs is jelen a pénz, azonban ebben az esetben is az értékek közös nevezője azok hasznossága.
Az üzleti műveleteknek és folyamatoknak két fontos jellemzőjét tudjuk elkülöníteni az első a megelőző
folyamat, mely a döntések mérlegelésének a folyamata; a második az üzleti művelethez vagy jelenségéhez
kapcsolódó eredményre. Amennyiben az üzletnek az volt a célja, hogy az egyén a közvetlen fogyasztási igényeit
kielégítse, akkor az üzlet eredményességi fokát hasznossági alapon mérlegeli. Ha pedig azt tartja fontosnak az
egyén, hogy egy adott jószágot mindenképpen megszerezze (ide tartoznak a fizikai valóságba sorolható
termékek), mivel a továbbiakban azt valamilyen céllal hasznosítani szeretné, akkor az üzleti művelet
eredményét szem előtt tartva, hatékonysági nézőpont szerint fogja mérlegelni az üzlet hasznosságát.
Legáltalánosabb hatékonysági paraméterek a termelékenység vagy a jövedelmezőség, mely az egységnyi
erőforrás-felhasználásra jutó eredményt fejezik ki. A termelékenység vagy a jövedelmezőség a számszerűsíthető
eredmény és a számszerűsített erőforrás hányadosa.
Az üzleti folyamatok vizsgálata azokkal az összefüggésekkel foglalkozik, amelyek az üzleti magatartást
alakítják a társadalomban. Az érdek kifejeződése a gazdasági szereplő alapvető funkciójához képest más és más
formában nyilvánul meg. Az egyén vagy a háztartás szintjén, az érdek elemzésekor, vizsgálatakor a
hasznosságot követjük. Azonban, ha ugyanaz az egyén, mint valamilyen intézmény nyilvánul meg a
társadalomban (például, egy személy, mint egyéni vállalkozó), ebben az esetben az érdek valamilyen konkrét
célelérés vagy gazdasági teljesítmény megvalósításában fejeződik ki. Ebben az esetben viszont, az intézmény –
a vállalat – mindenekelőtt eszköze az egyéni célok megvalósításának.
Az üzleti folyamatok modellezése döntően az üzleti célokat szolgáló intézmények magatartásában szerepet
játszó körülmények magyarázatával foglalkozik.
Azokat a szerveződéseket a társadalomban, amelyek valamely gazdasági haszon elérése érdekében tudatosan
alakítják ki szervezeti formájukat, és amelyek tudatosan szervezik egységbe a rendelkezésre álló erőforrásokat,
üzleti szervezetnek nevezzük.
Legáltalánosabb megjelenési formája ezeknek a szervezeteknek az üzleti vállalkozások.
Az üzletszerűség szűkebb értelemben azt jelenti, hogy a tevékenységet megszervező alapító azért vállalja a
különböző erőforrások egybegyűjtését (befektetések és beruházások útján), illetve az erőforrások
működtetésével javak és szolgáltatások előállítását, mert azok értékesítése révén befektetéseinek mértékét
meghaladó pénzbevételt – profitot - remél. Ilyen értelmezésben tehát az üzletszerűség azonosul a
nyereségszerzés motívumával.
Viszont, tágabb értelemben az üzletszerűség nem csupán a nyereségre törekvő tevékenységre jellemző, hanem
minden eredmény-centrikus és szakszerű gazdálkodásra. Ennek az egyre inkább teret hódító szemléletnek a
középpontjában főképp a hatékonyság áll: egységnyi erőfeszítéssel, azaz munka- és eszköz-ráfordítással, a
lehető legnagyobb eredmény megvalósítása. Ehhez jellegzetes egyéni és szervezeti képességekre és
tevékenységekre van szükség. A tágabb értelemben vett üzletszerűség kivétel nélkül jellemzője valamennyi, a
háztartásokat körülvevő és azokkal gazdasági kapcsolatban álló szervezetnek.
A hatékony gazdálkodás mindenekelőtt egy tudatosan kialakított kibocsátási rendszert (szervezetet) igényel,
amelyben kifogástalan a különböző tevékenységek aránya és összehangoltsága, célorientált az eszközrendszer,
és ennek megfelelően a leggazdaságosabb termelési eljárásokat alkalmazzák. Egy ilyen szervezet kialakítása és
működtetése sokoldalú tudást és hozzáértést feltételez, amelyet menedzsmenttípusú irányításnak és vezetésnek
nevezünk.

2. 8.2. Az üzleti vállalkozások helye és szerepe a
gazdaságban
Az üzleti vállalkozások folyamatosan megújuló mozgásának középpontjában végső soron a fogyasztó áll.
Valamennyien arra törekednek, hogy a fogyasztói igényeket kielégítsék, azokat az igényeket, amelyek az adott
szervezet létesítésének értelmét adták. A szervezetek keretein belül folytatott tevékenységek eredménye
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valamilyen konkrét szükséglet kielégítése. Piaci környezetben mindezek az igények kereslet formájában
jelennek meg. Az üzleti szervezetek mindezeken túl társadalmi funkciót is betöltenek, amely társadalmi
funkciók a következők:
• termelési/szolgáltatási (kibocsátási) funkció.
• A tárgyierőforrás-gazdálkodási funkció, ami a tőke- és a tőkejavak piacának aktív szereplőjévé teszi a
vállalatot.
• A kereskedelmi (értékesítési) funkció, amellyel a vállalat a gazdaságban integrátori és koordinátori szerepkört
tölt be.
• A személyzeti funkció, amellyel sajátos képzési és foglalkoztatási társadalmi igényt elégít ki a vállalat.
• Az innovációs funkció, amellyel az egyetemes tudományos és műszaki haladás tényezőjévé válik a vállalat.

2.1. 8.2.1. Az üzleti vállalkozások rendszerelméletű
megközelítése
Az üzleti vállalkozások működésének közös jellemzője, hogy inputok segítségével, egy transzformációs
folyamaton keresztül outputokat állítanak elő. Inputoknak a termeléshez felhasznált erőforrások összességét
nevezzük. A transzformáció azon jellegzetes tevékenységek vagy folyamatok rendszere, melynek hatására vagy
következményeként az inputtényezők outputokká alakulnak át. Az output (kimenet) valamilyen kibocsátott
igényt kielégítő termék vagy szolgáltatás.
Az üzleti vállalkozás egy nyitott rendszer. Az inputok kívülről érkeznek a rendszerbe. Egyrészt a szervezet
tevékenységéhez szükséges nyers- és alapanyagok, alkatrészek és félkész-termékek, energia stb., amelyek egyegy termelési ciklus során rendszerint elhasználódnak (teljes egészében beépülnek a termékbe), és folyamatosan
kell gondoskodni biztosításukról. Másrészt viszont az inputok része azon eszközállomány is, amelyet a
gazdálkodó szervezet egyszer épít be a rendszerbe (épületek, gépek, berendezések, szerszámok, munkaerő stb.),
és amely élettartama alatt fokozatosan használódik el. Ezek az úgynevezett állandó tényezők; és lényegében
ezek képezik az adott szervezet erős magvát, vagyis meghatározzák a szervezet hosszú távú kibocsátási
(transzformációs) képességét.
A transzformáció többféle típusát különböztethetjük meg. Amikor a gyártási folyamat során az inputok eredeti
formáját vagy állagát megváltoztatva javak keletkeznek (ruházati cikk, élelmiszer, gyógyszer stb.), akkor a
tipikus fizikai transzformáció szemtanúi vagyunk. Más esetben az inputtényezők csak helyet cserélnek (a
szállításkor), ezt nevezzük helyzeti transzformációnak. Ha viszont gazdát is cserélt a jószág, akkor a
transzformáció jellege a csere (kiskereskedelem). Raktározási tevékenység esetében tárolásról beszélünk,
amelynek éppen az a lényege, hogy emberi munkával és egyéb eszközök kombinálásával az adott jószág eredeti
minőségét vagy állagát annak konkrét felhasználásáig megőrizzük. A telekommunikációban, a média területén
információs jellegű a transzformáció, hiszen a valaki által megszerzett tudás közérdekű híranyaggá vagy
tudáskészletté alakul át. Létezik fiziológiai transzformáció is - egy beteg meggyógyítása, fizikai állapotának
javítása, vagy valamilyen öröm szerzése a fogyasztónak (például zenehallgatás), a felhasználó tudásának
bővítése (oktatással) stb. A különböző jellegű transzformációk közül egy-egy üzleti szervezetben egyidejűleg
több is végbemehet, az egyik transzformációs folyamat nem zárja ki a másikat, összekapcsolódhatnak
egymással. Egy áruház például nem csak az árucsere transzformációjának a rendszere, hanem információkat is
közzétesz az árakról vagy az áruk minőségéről, megelégedést és örömet is nyújt a vásárlóknak stb.
Az output juttatja egyértelműen kifejezésre az adott szervezetnek a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt
helyét, illetve - s ez talán a legfontosabb - a szükséglet-kielégítésben játszott társadalmi szerepét. Ezt nevezi a
vállalatgazdaságtan az üzleti szervezet alapvető céljának. Ilyen lehet például az élelmiszerek, a ruházati cikkek,
háztartási gépek és felszerelések előállítása, a betegek gyógyítása, kulturális vagy szórakoztatási igényeinek
kielégítése, továbbá a környezetvédelem, a köz- és jogbiztonság fenntartása stb.
Alapvető cél: az üzleti szervezetnek a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyét, a szükségletek
kielégítésében játszott társadalmi szerepét, létezésének értelmét kifejező cél. Az alapvető cél viszonylag tág
fogalom. Csupán a „milyen típusú igény?” kérdésre adja meg a választ.
Alapvető cél lehet például a pihenési, relaxációs szükséglet, igény. Ehhez képest azonban a konkrét
szükségletek vonatkozhatnak aktív vagy passzív pihenésre. Ezen túlmenően megfigyelhetjük azt is, hogy
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relaxációs tevékenységek csoportosan, vagy egyénileg hajthatók-e végre, illetve a magasabb eszközfelhasználású szolgáltatások magasabb egységárai mely fogyasztói réteget célozzák meg.
A szervezetalapítók a társadalom különböző tagjainak sajátos igényeire reagálva alakítják ki vállalkozásuk
konkrét küldetését. Elmondhatjuk tehát, hogy a hasonló jellegű alapvető célt követő üzleti szervezeteket a
sajátos küldetés teljesítése különbözteti meg egymástól.
A küldetés: adott vállalkozás alapvető céljának alárendelt működési filozófia és gyakorlat, amely a szükségletkielégítés konkrét keresleti tartományára utalva határozza meg a szervezet sajátosságait és a vele
együttműködőkkel való kapcsolatok alapelveit.
Érzékelhető tehát, hogy az alapvető céltól eltérően - amely lehet csak kifejezetten társadalomfilozófiai kategória
is - a küldetés immár kifejezetten gazdasági, illetve gazdálkodási kategória. Az adott küldetés melletti döntés a
különböző alternatívák közötti választás eredménye, mely egy viszonylag állandó alapvető célrendszer
keretében, ugyanazon szervezeten belül, kifejezetten üzleti megfontolások alapján gyakran módosítható. Az
alapvető cél – küldetés, valamint az input – transzformáció – output viszonya egy folyamatosan megújuló
mozgásban jut kifejezésre. Az alapértelmezés szerint a legkülönbözőbb javak iránti igény (a szükséglet vagy
kereslet) a gazdálkodó szervezet számára jelzés értékű impulzus arra vonatkozóan, hogy újra és újra érdemes
elindítania az input - transzformáció – output kibocsátási rendszert.

3. 8.3. Az üzleti vállalkozások jellegzetes
tevékenységei
Az üzleti vállalkozásokat számtalan jellemvonásuk alapján csoportosíthatjuk. Ezek részben a szervezetek formai
megjelenésére, részben pedig működésük, illetve tevékenységük területére utalnak. Jellegzetes tevékenységük
elemzésekor viszont kifejezetten az üzleti vállalkozások kibocsátásának sajátos tartalmi követelményeit vesszük
figyelembe.
A vállalatgazdaságtan minden társadalmilag elfogadott kibocsátó tevékenységet termelésnek tekint. Szűkebb
értelemben vett termelésen azt a gazdasági folyamatot értjük, amely termelési vagy fogyasztási szükségletet
kielégítő javak előállítására szerveződött.
Az üzleti vállalkozásokat gazdasági tevékenységük jellege szerint három csoportba sorolhatjuk: termelő,
szolgáltató és kereskedelmi tevékenységet folytató szervezetek.
Termelés során munkával és tárgyi eszközökkel olyan javakat állít elő, amelyek fogyasztása térben és időben
különbözik a kibocsátás helyétől és idejétől. A kenyeret például nem ott és akkor fogyasztják el, ahol és amikor
azt megsütötték. Előtte elszállítják, tárolják, amíg valaki valahol megvásárolja, majd valamikor elfogyasztja.
A szolgáltatások közé az olyan tevékenységeket soroljuk, amelyek valamilyen igényt közvetlenül elégítenek ki,
már meglévő tőkejavak és egyéb erőforrások segítségével. A szolgáltatás során új jószág nem, csupán egy újabb
minőség keletkezik. A szolgáltatások erősen kötődnek egy-egy vevő konkrét igényeihez, amely a
kapcsolattartást illetően a következő lehet: A szolgáltatás legfontosabb jellegzetessége a kibocsátás és a
fogyasztás egybeesése, még ha ez a tulajdonsága nem is érvényesül mindig egyformán. Kifejezetten szoros a
kapcsolat a szolgáltató és a fogyasztó között a szórakoztatásban, az egészségügyben, a kiskereskedelemben, a
közlekedésben vagy az oktatásban - amikor is valójában elképzelhetetlen az adott szervezeti tevékenység a
fogyasztó közvetlen jelenléte nélkül. Ezeket nevezi a közgazdaságtan tiszta szolgáltatásoknak. Közepesen
szoros a kapcsolat akkor, amikor a tényleges szolgáltatás teljesítéséhez nem szükséges a fogyasztó állandó
jelenléte. Így például pénzintézeti szolgáltatás folytatható a fogyasztó közvetlen jelenléte nélkül is (a fogyasztó
megbízza a szolgáltatót kifizetésekkel), de hasonló jelleggel történik a szolgáltatás a rendőrségen, a javító
szervizben stb. Ezeket a tevékenységeket kevert szolgáltatásoknak is nevezzük, mivel a tipikus szolgáltatói
munka elvégzéséhez nem szükséges a fogyasztó állandó (közvetlen) jelenléte.
Kifejezetten laza kapcsolatú szolgáltatásokkal van dolgunk a csomagküldő szolgálatok, a kutatómunka vagy a
hírügynökségek esetében. A fogyasztó – akárcsak a termelés esetében -, bár alkalmazza a kutatási
eredményeket, tudomásul veszi a közéletről szóló híranyagot, pontosan ott vásárol, ahol a reklámokban a
számára a legkedvezőbb feltételeket jelölték meg, soha nem kerül kapcsolatba azzal a személlyel, aki a számára
fontos szolgáltatást nyújtotta.
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4. 8.4. Az üzleti modell kialakításának alapjai
Üzleti modellnek szűkebb értelemben azt a módot nevezzük, ahogy egy vállalat piacra visz és értékesít egy
terméket. A fejlesztési folyamat fontos lépése a kereskedelmi forgalomba hozatal, amelyen az innovációt
megtestesítő termék termelését, kiszerelését, marketingjét és elosztását értjük. Az üzleti modell ezekhez a
tevékenységekhez kapcsolódik: tömören szólva az a mód, ahogy egy vállalat nyereséget termel a termékek
előállításából, a szolgáltatások elvégzéséből.
Az üzleti modell olyan koncepcionális eszköz, amely számos egymással összefüggő elemet tartalmaz, segít
megfogalmazni az adott cég üzleti logikáját, leírja a fogyasztók egy vagy több szegmensének nyújtandó értéket,
felvázolja a cég architektúráját, partneri hálózatát, abból a célból, hogy ezt az értéket előállítsa, piacon
értékesíthetővé tegye, a fogyasztóhoz eljuttassa, hogy profitot, tartós jövedelmet teremtsen.
Az üzleti modell kialakítása a vállalkozás filozófiájának megfogalmazásával indul. A modell kialakításához
szükséges a vállalkozás versenyhelyzetének elemzése, az ebből levonható tanulságok segítségével határozhatók
meg a teendők. Az üzleti elképzelés sikerességének ellenőrzése és bizonyítása szintén a modell kialakításának
lépése.

4.1. 8.4.1. A küldetés, mint a feladatmegfogalmazás eszköze
Az üzleti-stratégiai tervezés egyszerű alapelve, hogy minden vállalkozásnak legyen jól definiált küldetése, célja
és feladata. Tudnunk kell, hogy kik és mik vagyunk, melyik üzletágban és piacon dolgozunk. Több lábon álló
vállalatoknál mindennek nem az egészre, hanem egy-egy stratégiai-üzleti egységre kell vonatkoznia.
Az általános definíció az üzleti vállalkozások belső érintettjeire fókuszál, a fogyasztók - tulajdonosok –
munkatársak hármas együttes érdekeltségét hangsúlyozza.
A küldetésnyilatkozat legfontosabb célja, hogy választ adjunk az alábbi kérdésekre:

Ezeknek a lényegre törő egyszerű állításoknak a célja kifelé az ügyfelek tájékoztatása, befelé egy vezéreszme
bevésése, amely segít az önálló döntésekben. Az üzleti vállalkozások sokáig úgy gondolták, hogy a vállalkozás
tevékenységének egyetlen célja a profit, mára azonban a fejlett országok átlagos vállalata is a háromszoros
célfüggvényről készít küldetésnyilatkozatot és éves jelentést; a profit mellett a környezeti és a szociális
hatásokról. Igazán eredményes üzleti stratégiához legalább tizenegy célfüggvény definiálása szükséges,
úgymint:
1. Gazdaságosság: nyereséges gazdálkodás, az árbevételek meghaladják a költségeket, a termelési volumen a
fedezeti pont fölött van
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2. Hatékonyság: a ráfordítások jól hasznosulnak a hozamokban, az előállított termékekben és a nyújtott
szolgáltatásokban, kihasználjuk a lehetőségeket és takarékosan bánunk az erőforrásokkal.
3. Eredményesség: a termék vagy szolgáltatás értékesítésre kerül a piacon, eljut a vevőkhöz, hasznosul a
fogyasztóknál, szükségletet elégít ki vagy generál, nincs hiány és fölösleg a piacon.
4. Összehangolt termékpálya: az értéklánc megfelelően alakul, az input olyan, amire szükségünk van, az output
használható a következő lépcsőben.
5. A beruházások és befektetések szükségesek, gazdaságosak, jól időzítettek és időben megtérülnek.
6. Jövőorientáltság: nem éljük fel a jövő lehetőségeit, a mai döntéseink a jövőnket is szolgálják.
7. Humán erőforrás: jól gazdálkodunk az emberi erőforrásokkal, hisz az emberi erőforrás folyamatosan
fejleszthető.
8. Környezettudatosság: előre megvizsgáljuk minden döntésünk környezeti hatásait, minimalizáljuk a
környezetterhelést.
9. Szociális felelősséget vállalunk a társadalmi környezetünkért, az esélyegyenlőségért, az összes belső és külső
érintettért.
10.
Fenntarthatóság: a vállalkozásunk környezeti és gazdasági értelemben is önjáró, nem pusztít el
semmit, amit elhasznál, azt újrateremti. Elfogad ugyan külső támogatást, de azt jól hasznosítja, visszafizeti a
társadalomnak, hogy az utódokat is támogathassák.
11.
Tanuló vállalat: nem csak a vezetők és a munkatársak tanulnak, hanem a vállalkozás is rugalmasan
alkalmazkodik, megújul, új lehetőségeket teremt.
A következő fejezetben az üzleti folyamatok legfontosabb gazdaságtani alapfogalmait, alapösszefüggéseit
tekintjük át.

5. Összefoglalás
Az üzleti vállalkozások tevékenységei a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások felhasználásában
racionalizálódik, amelyek, termelés vagy szolgáltatások előállításához vezetnek. Az előállított termékek vagy
szolgáltatások adott fogyasztói igényeket elégítenek ki. Az üzleti vállalkozások legfontosabb funkciója a
profitszerzés. A vállalkozások üzleti tevékenységei modellek leképzésével valósul meg.
Önellenőrző kérdések
1. Mit értünk gazdálkodási ismeretek alatt?
2. Hogyan értelmezhető az „üzlet” fogalma?
3. Sorolja fel az üzleti vállalkozások működésének legfontosabb funkcióit!
4. Hogyan modellezhető az üzleti vállalkozás a rendszerelméleti megközelítésben?
5. Értelmezze a termelés definícióját?
Felhasznált irodalom
Chikán A.: Üzleti fogalomtár, Alinea Kiadó, Budapest, 2003.
H. Schmalen: Általános üzleti gazdaságtan, Axel-Springer Kiadó, Budapest, 2002.
Husti I. : Mg-i vállalkozói kézikönyv, Dinasztia Kiadó, Budapest, 2001.
Lengyel L.: Vállalkozási ismeretek, Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ, 2002.
Nagy I.: Üzleti gazdaságtan, oktatási segédlet, Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest, 2002.
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Rooz J.: Vállalkozások gazdaságtana, Perfekt Kiadó, Budapest, 2003.
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9. fejezet - A gyógykezelések
ellátásának gazdasági alapfogalmai
A témakör célja: Az üzleti vállalkozás folyamatainak, főbb funkcióinak leképzése, modellezése.
A hallgató:
• ismerje meg a gazdasági alapfogalmakat,
• tudja értelmezni a vállalkozási tevékenységeket, mint rendszert,
• tudjon különbséget tenni a gazdaságosság és a gazdasági hatékonyság között,
• értse meg a munkatermelékenység szerepét a gyógyászati ellátásban.

1. 9.1. A gazdasági alapfogalmak szerepe, fajtái
Az egészségturisztikai kezelések azon fogyasztói igényeket elégítik ki, hogy a betegek minél rövidebb időn
belül szeretnének teljes életminőségű életet élni, legyen az akár fizikoterápiás, akár balneológiai kezelés.
Ahogyan azt a korábbi fejezeteinkben kifejtettük minden ember alapvető joga az egészségének megőrzése,
illetve megtartása. Az egészségügyi kezelések, a gyógyfürdők egészségügyi ellátásai adott vállalkozási
formában valósulnak meg. Az ilyen üzleti vállalkozások társadalmi felelősségvállalásán túl az alapvető célja a
vállalkozás működtetése során a nyereség szerzése. Ebben a fejezetben azokat a gazdasági alapmutatókat
vizsgáljuk meg, amelyek a jövedelemszerzés folyamatához elengedhetetlenül szükségesek.
A gyógyászati kezeléseket ellátó vállalkozások ahhoz, hogy alapvető céljaikat teljesítsék, különféle erőforrás
típusokat használnak fel. A működésükhöz szükséges bemeneti (input) oldalon jelentkező erőforrások fő típusai
a következők:
• termelési anyagok, eszközök
• munkaerő és,
• pénztőke
Ezen erőforrásokat együttesen anyagi jellegű ráfordításoknak (R a) nevezhetjük. A gyógyászati ellátások sikeres
működtetéséhez, tevékenységük eredményes folytatásához különféle információkat is igényelnek, melyek
együttesen alkotják az informatív ráfordítások (Ri) körét. Az informatikai erőforrások felhasználásának körébe
tartozik a betegazonosítás, a korábban tárgyalt társadalombiztosítási jogosultság azonosítását lehetővé tevő
informatikai hálózat, stb.
A két terület közösen alkotja azt a ráfordítást (R), amelyek a kezelések és szolgáltatások érdekében adott
időtartam (ez általában 1 év) alatt felhasznált erőforrások összessége naturáliákban kifejezve.
A kezeléseket végző vállalkozások kimeneti (output) oldalán az elvégzett gyógykezelések és/vagy
szolgáltatások vehetők számba a hozam (H) formájában. A hozam az adott időegység (ugyancsak általában 1
év) alatt elvégzett kezelések és szolgáltatások naturáliákban kifejezett összege.

10. ábra. A vállalkozások input-output elemei
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A 10. ábrán látható az üzleti vállalkozás, mint nyitott rendszer bemeneti és kimeneti szegmensei.
A ráfordítások és a hozamok naturáliákban való kifejezése szemléletessé, a szakember számára elképzelhetővé
teszi azokat. Azok számára, akik a gyógyfürdők gyógyászati ellátó központjainak vezetésében vesznek részt,
szemléletes lehet az iszappakolások számának havonkénti, évenkénti alakulása, ugyanakkor ez a kifejezésmód
összehasonlíthatatlanná, netán versenyeztethetetlenné teszi az egyes termelési tevékenységek ráfordításait,
hozamait. Nagyon nehéz ugyanis összevetni az elvégzett kezelésszámokat a kezeléstípusok módszereinek, a
felhasznált anyagoknak, eszközöknek a különbözőségei miatt. Emiatt fontos, hogy találjunk olyan „közös
nevezőt", ami segít felülkerekedni ezen a problémán. E célra az értékbeli, pénzalapú megjelenítés jöhet szóba.
A hozamok pénzben kifejezett értéke a termelési érték, amely a vállalkozásnál az 1 év alatt előállított termékek
és elvégzett kezelések/szolgáltatások értékeinek kumulált összege. A termelési értéket a gyakorlatban többféle tartalmilag is eltérő - mutatóval fejezik ki: A halmozott termelési érték (HTE) a vállalkozás tevékenységének
teljes terjedelmét átfogja, ennél fogva esetenként többszörös számbavételeket is tartalmaz, mivel minden
terméket számításba vesznek, értéküket összeadják - tekintet nélkül arra, hogy azt a vállalkozás keretein belül
használják-e fel, vagy kifelé fogják értékesíteni. Ily módon duplán, esetleg többszörösen kerülnek számbavételre
a gazdaságon belül újból felhasznált termékek értékei.
vállalkozáson belüli újrafelhasználását (U). A halmozott termelési értékből levonják mindazt, amelyet a
gazdaság egyik ágazatában megtermeltek, s a másikban felhasználtak. Tehát: HLTE = HTE-U, azaz a
halmozatlan termelési érték a végtermékek és a szolgáltatások összesített értékét mutatja. Az árutermelés értéke
(ATÉ) a vállalkozás által értékesített termékek és az elvégzett kezelések/szolgáltatások összesített pénzértékét
mutatja. Ebben az esetben csak azokat a kezeléseket vesszük figyelembe amelyek az árbevétel realizálásában
szerepet játszanak. Kiszámításakor a halmozott termelési értékből levonjuk az újrafelhasználások és a belső
fogyasztások (BF) értékét. A belső fogyasztás azon termékek és szolgáltatások értékét foglalja magában,
amelyeket a kezelést végző vállalkozások keretén belül, de nem a termelő folyamatokban fogyasztottak el.
Képletben: ATÉ = HTÉ-(U + BF). - A nettó termelési érték (NTÉ) azt a tiszta új értéket jelenti, amely a
vállalkozásnál egy év alatt a felhasznált élőmunka eredményeként keletkezett. Ha eltekintünk az áreltérítések
hatásaitól, akkor a nettó termelési érték azonos a vállalkozásnak a nettó hazai termékhez (NDP-hez) való
hozzájárulásával. Kiszámítása úgy történik, hogy az árutermelés értékéből levonjuk a tárgyi eszközök folyó évi
amortizációját (A) és az idegenből vásárolt anyagok és idegen szolgáltatások értékét (VE). Vagyis: NTÉ = ATÉ
- (A + VÉ) illetve: NTÉ = HTÉ - (U + BF + A + VÉ).
A gyógyászati szakellátásokat végző vállalkozások termelési színvonalának megítélésekor a termelési értéket
valamilyen alapra kell vetíteni, hogy fajlagos mutatókhoz jussunk. Tesszük ezt azért, mert pl. a víz alatti
vízsugár kezelések kumulált számának, termelési értékének meghatározásakor korántsem mindegy, hogy hány
darab eszköz és hány fő szakképzett kezelő áll a vállalkozás rendelkezésére. A leggyakoribb vetítési alap a
kezelések során igénybe vett eszközök darabszáma, illetve a betegek elhelyezésére szolgáló helyek száma.
A termelési érték mutatóinak egymáshoz viszonyítása is hasznos információkat nyújthat, hiszen az egyes
kezeléstípusok által elért termelési érték nagyságának vizsgálatakor megállapítható, hogy mely kezeléstípusok
az un. „húzóágazatok”, azaz azok a kezelések, amelyek árbevételi részesedése a legmagasabb.
A ráfordítások pénzben kifejezett értéke a termelési költség, amely adott időtartamra (általában egy évre)
mutatja be a felhasznált ráfordítások és a vállalkozás működése során felmerült egyéb kiadások értékösszegét.
Termelési költségnek nevezzük az új használati értékek előállítása és forgalomba hozatala érdekében felmerült
ráfordítások (élő- és holtmunka-felhasználások) pénzben kifejezett értékét. A ráfordítások mértékének
felhasználása a gyógykezelések menedzsmentjében dolgozó szakemberek számára szintén fontos szakmai
információkkal szolgálhatnak, azonban az azonos kezeléstípusokat nyújtó vállalkozások, vagy a vállalkozáson
belül az egyes kezeléstípusok ellátásához felhasznált erőforrásainak összevetésére (pl. az iszappakolás során
felhasznált parafangó mennyisége a vízsugárkezelés által felhasznált gyógyvíz mennyiségével) nem alkalmas.
Inkább szakmai nagyságrendeket tartalmaz, mintsem gazdasági információkat hordoz.
A termelési érték és a termelési költség célszerű összevetéséből azonban olyan gazdasági mutatók képezhetők,
amelyekkel az egyes gyógyfürdőkben elvégzett kezeléstípusok ökonómiai szempontú megítélésére lehetőség
adódik.

2. 9.2. Az ökonómiai alapmutatók fajtái
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Abban az esetben, ha már ismerjük az adott kezelés során felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értékét,
azaz a termelési költséget, és az elvégzett szolgáltatáshoz kapcsolódó termelési értéket, akkor ezek viszonyából
számos információ nyerhető.
Minden üzleti vállalkozás alapvető célja a jövedelem szerzése, hiszen ez az a pénzügyi forrás, amelyből időrőlidőre ismételten meg tud újulni.

2.1. 9.2.1. A vállalkozási eredmény és a rezsibíró képesség
meghatározása
A gyógyászati kezeléseket ellátó üzleti vállalkozások tevékenységének egyik legfontosabb ökonómiai
mutatójához jutunk, ha a termelési értékből levonjuk a termelési költséget. Vagyis:

ahol: VE: a vállalkozás eredménye (Ft/év), Té: a termelési érték (Ft/év), Tk: a termelési költség (Ft/év).
A vállalkozás eredményét úgy kapjuk meg, hogy a termelési értéket az elvégzett szolgáltatás tényleges
értékesítési árán veszik figyelembe. Az árbevétel a kezeléstípusoktól függően a támogatott részből és az un.
önrészből adódhat össze.
A vállalkozás eredménye egy abszolút szám. A jelzett módon képzett különbség matematikailag három féle
lehet:
• pozitív: ekkor a vállalkozás jövedelméről, nyereségéről, profit szerzésről beszélhetünk,
• negatív: ekkor a vállalkozás gazdaságilag veszteséges,
• zérus: abban az esetben, ha a vállalkozás által előállított termelési érték éppen fedezi a vállalkozás költségeit.
A gyógyászati kezeléseknek napjainkban nemcsak az a célja, hogy naturáliákban kifejezhető gyógyászati
szolgáltatásokat végezzen el és ezáltal járuljon hozzá a társadalom egészségi állapotának javításához, illetve
fenntartásához, hanem az is, hogy a vállalkozás működése gazdaságilag eredményes legyen. Úgy is
fogalmazhatjuk, hogy a társadalmi felelősség-vállaláson az alapvető cél a vállalkozás jövedelmének
maximálása. A jövedelem növelésének elméletileg a következő öt módozatai lehetségesek:
• nő a termelési érték, miközben csökken a termelési költség,
• nő a termelési érték a termelési költségek szinten maradása mellett,
• csökken a termelési költség, miközben a termelési érték nem változik,
• a termelési érték és a termelési költség egyaránt nő, azonban az értéknövekedés mértéke meghaladja a
költségnövekedést,
A jövedelem növelésének egyes lehetőségeit vizuálisan szemlélteti a 11. ábra tartalmazza.

11. ábra. A jövedelem növelésének lehetséges alternatívái
Az egyes kezelések elkülönített helyeinek egyik legfontosabb mutatója az egység, illetve részleg jövedelme.
Ezeknél az elkülönített kezeléseknél a termelési költségek között csak azokat vesszük figyelembe, amelyek az
adott egységre közvetlenül elszámolhatók, ebben az esetben az ún. rezsibíró képesség mutatóját kapjuk.
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ahol: Rk: a rezsibíró képesség (Ft/év), Téá: az ágazati, szolgáltatási hely termelési értéke (Ft/év), Tká: az
ágazatra, az adott kezelésre közvetlenül elszámolható termelési költség (Ft/év).
A rezsibíró képesség szerint számított jövedelem a szolgáltatóegységre vetítve alkalmas az egymással versenyző
egységek, illetve szolgáltatási típusok nyereségtermelő képességének összehasonlítására. Ha az amortizációt
sem terheljük az ágazatra, mert például a kezelések helyéül szolgáló épületben több kezeléstípust is meg tudunk
valósítani, akkor a „fedezeti hozzájárulást" kapjuk.
A fedezeti hozzájárulás alapján az egyes kezelések, illetve egységek versenyeztetéséhez az ad közös alapot,
hogy az amortizációt, mint a szolgáltatás során felhasznált eszközök értékcsökkenését a szolgáltatástól független
gazdasági tehernek tekintjük.

2.2. 9.2.2. A jövedelmezőségi ráta
Jövedelmezőségi mutatókhoz legegyszerűbben úgy jutunk, hogy a kapott jövedelem nagyságát viszonyítjuk
valamilyen naturális vagy pénzügyi jellemzőhöz. Fajlagos jövedelmezőségi mutatónak tekinthető az egy
gyógymasszőrre vetített jövedelem nagysága.
Az ökonómiai mutatók sorában a jövedelmezőségi ráta érdemel különleges figyelmet.
Meghatározása:

A jövedelmezőségi ráta J (%) az 1000 Ft termelési költségre eső jövedelem nagyságára utal. Azt mutatja meg,
hogy 1000 Ft termelési költségre eső árbevétel hány %-a lesz az adózás előtti jövedelem. A jövedelmezőségi
ráta az egyes szolgáltatásonkénti (gyógyúszás, súlyfürdő igénybevétele, stb.) ismerete alkalmas az egyes
kezeléstípusok versenyeztetésére. Alkalmas továbbá más vállalkozások azonos típusú szolgáltatásainak
jövedelmezőségi adataival (már ha elérhető) való összevetésére. A vállalkozások pénzügyi vezetői gyakran vetik
össze a kevésbé kockázatos betéti kamatlábbal, mint irányadó rátával is.

2.3. 9.2.3. A gazdaságosság és a gazdasági hatékonyság
értelmezése
Addig, amíg a szolgáltatások ellátásával szerzett jövedelem nagysága abszolút érték, addig a gazdaságosság
értelmezése mindig viszonylagos. Fontos a viszonylagosság kiemelése, hiszen koránt sem mindegy, hogy 1000
Ft jövedelmet 5000 Ft termelési értékkel szemben állított 4000 Ft termelési költséggel érünk el, vagy a termelési
érték és költség nagyságrendje több százezer forintot ér el. A gazdaságosság a termelőtevékenység minőségi
jellemzője, olyan mutató, amit legáltalánosabban a termelési értékék és a termelési költség hányadosaként
határozunk meg.
Meghatározása:

ahol: G a gazdaságosság mutatója (Ft/Ft).
Adott tevékenységek gazdasági összevetése kapcsán azt minősítjük gazdaságosabbnak, ahol a gazdaságosság
mutató értéke a legnagyobb. Minimális kívánalom, hogy a gazdaságosság mutatója legalább 1 legyen, ez alatt
ugyanis a termelés veszteséges, gazdaságtalan. A korábban bemutatott jövedelmezőségi ráta és a gazdaságosság
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között tartalmi kapcsolatok állnak fenn. Egy kezelés gazdaságossági mutatója valójában azt mutatja meg, hogy
1000 Ft termelési költség felhasználására mekkora termelési érték jut.
A tevékenységek ökonómiai elemzéséhez megvizsgálhatjuk a gazdaságosság reciprokát is, amelyet a
költségszint mutatónak nevezünk.
Meghatározása:

A költségszint mutató azt fejezi ki, hogy 1000 Ft termelési érték elérésének adott szolgáltatás ellátása kapcsán
mekkora költségvonzata van. Könnyen belátható, hogy azokat a kezeléstípusokat lehet előnyben részesíteni,
amelyek 1000 Ft termelési érték elérése során minél kisebb termelési költségvonzattal rendelkeznek.
A gazdaságosság eldöntésére pénzügyi számításokat, kalkulációkat lehet készíteni. A gazdaságossági
számítások kapcsán vetődött fel annak kérdése, hogy hol ér véget az adott tevékenység értéke, a termelési érték
mutatója megnyugtatóan kifejezi-e azoknak a hasznos tulajdonságoknak az összességét, amelyet egy
gyógyászati szolgáltatás elvégzése jelenthet. Felvetődik a kérdés, hogy a nem számszerűsíthető pozitív
hatásokat pl. foglalkoztatás, idegenforgalom növelése hogyan vehetjük számításba.
Szükségessé vált egy a gazdaságosság fogalmánál tágabb kategória is, amely a direkt, mérhető hatások mellett
egyéb, esetenként nem vagy csak nagyon nehezen számszerűsíthető hatások figyelembevételére is alkalmas. Ezt
az igényt hivatott kielégíteni a gazdasági hatékonyság fogalma.
A gazdasági hatékonyságot tágabban úgy értelmezhetjük, amely adott szolgáltatások elvégzésével
összefüggésben az összes erőfeszítést viszonyítja annak összes (pozitív) következményéhez.
Meghatározása:

A hatékonyság fogalmába a mérhető elemek - így a gazdaságosság is - beletartozik, azonban vannak kevésbé,
nehezen vagy egyáltalán nem mérhető hatások is, amelyek hatékonyabbá vagy kevésbé hatékonnyá tehetnek
egy-egy versenyeztetett változatot. Eredmény lehet például egy adott régió aktív lakosságának a foglalkoztatása,
megélhetés biztosítása családok számára. Eredmény lehet továbbá a gyógyászati kezelések lehetőségének
megteremtésével más turisztikai vállalkozások, beszállítók sikerességének megalapozása.
Ha a gazdaságosság és a gazdasági hatékonyság mutatóját összevetjük, akkor megállapítható, hogy a
gazdaságosság:
• mikroszintű a vállalkozáshoz, akár annak egy szolgáltatásához szorosan köthető kategória,
• a termelési érték és a termelési költség viszonya,
• egzakt, mivel alkotórészei pontosan mérhetők, számszerűen meghatározható
Mindemellett a gazdasági hatékonyság:
• makroszintű kategória, hiszen hatása a vállalkozáson, akár egy gyógyászati központon is túlnyúlik,
• az összes erőfeszítés és az összes eredmény egymáshoz való viszonyát fejezi ki,
• kevésbé egzakt, mivel meghatározásakor nem mérhető, sok esetben a gazdaságtantól néha idegen szubjektív
hatásokat is figyelembe vehetünk.

2.4. 9.2.4. A munkatermelékenység
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A szolgáltatások - és nem kivétel ez alól a gyógyászati kezelések sem - egy nagyon fontos ismérve, hogy az
előállításuk helyén azonnal kerülnek felhasználásra. Fontos leszögezni azt is továbbá, hogy a kezelések
többségére az egy kezelő – egy beteg, illetve az egy kezelő – több beteg kapcsolat a jellemző. A kezelések
alkalmával kialakul továbbá egyfajta bizalmi viszony is a kezelő személyzet és a betegek között is.
Ebben az esetben nem elhanyagolható tehát a felhasznált élőmunkának, mint emberi erőforrásnak a
hatékonysága. A munkatermelékenység az emberi (sok esetben élő munkának nevezzük) munkával van
kapcsolatban. Az emberi munkának azt a képességét, egyúttal hatásfokát jelzi, hogy időegység alatt mekkora
eredmény előállítására képes.
Meghatározása:

Az elvégzett szolgáltatásokat, kezeléseket természetes mértékegységben vagy pénzértékben is kifejezhetjük. A
felhasznált élőmunkát kifejezhetjük:
• munkaidőben (óra, nap, műszakidő),
• a kezelőszemélyzet (pl. gyógymasszőrök) számában (fő) és
• és a kifizetett munkabérben (Ft).
A munkatermelékenység meghatározásához számos mutatót tudunk képezni. A gyógyászati kezelések
értékelésének gyakorlatához közvetlen mutatókat képezhetünk, így az elvégzett szolgáltatásokra
vonatkoztathatjuk az élőmunka felhasználásának egy-egy jellemzőjét. A számlálóban vagy az elvégzett
gyógykezelés naturális mennyisége, vagy annak pénzértéke szerepel, míg a nevezőben az 1 fő, 1 munkaóra vagy
1000 Ft kifizetett munkabér jeleníthető meg. Attól függően, hogy a számlálóban, illetve a nevezőben melyik
ökonómiai mutatót tüntetjük fel a következő munkatermelékenységi mutatókat tudjuk képezni.
a) Egy kezelés előállítására fordított munkaidő. Ezzel a mutatóval feltérképezhetők az esetleges párhuzamosan
végezhető tevékenységek. Kiemelt jelentősége lehet ennek a mutatónak abban az esetben, ha a beteg a kezelés
idejére nem minden esetben igényel szoros kezelői felügyeletet. Ilyen például az iszappakolás, amely keretében
a kezelési idő alatt a beteg egyedül relaxál.
b) Egy főre jutó termelési érték. Ez a mutató már több kezeléstípus összehasonlítására is alkalmas, mivel az
elvégzett szolgáltatásokat pénzértékük alapján hasonlítjuk össze. Az ilyen típusú vizsgálatok kapcsán felszínre
kerülhetnek a magasabb szakértelmet igénylő, ugyanakkor magasabb termelési értéket elérő kezeléstípusok is.
c) 1000 Ft munkabérre jutó termelési érték. Ebben az esetben az élőmunka-ráfordítást nem létszám - vagy
munkaidő - formájában, hanem munkabérrel fejezzük ki. Ez ugyan a tényleges munkaráfordítást némileg
torzítja, viszont az előzőnél jobban mutatja a dolgozók képzettségi szintjét - feltételezve, hogy az egységnyi
munkáért kifizetett bér kapcsolatba hozható a képzettség szintjével. Mivel az egyes kezeléstípusok elvégzését
adott szakmai képzettséget igazoló ismerethez kötik, ezáltal a magasabb szakismeret magasabb munkabérben
kell, hogy realizálódjon a vállalkozáson belüli feszültségek elkerülése érdekében.
Mint minden vállalkozás, a gyógyászati szakellátást végző gyógyfürdők is érdekeltek a munkatermelékenység
fokozatos, céltudatos növelésében. Erre a menedzsment számára az alábbi lehetőségek kínálkoznak:
• csökkentik a munkaráfordítást, például a kezelések átfedésének átszervezésével, a párhuzamosan végezhető
feladatok ellátásával, miközben a hozam, a termelési érték változatlan szinten marad, netán nő,
• változatlan munkaráfordítás mellett növelik a hozamot, a termelési értéket. Ezt leggyakrabban a tartalékok
minél szélesebb körű kiaknázásával tudják elérni.
A nagyobb hozamok elérésének egy lehetséges útja a gyógyfürdők saját szakorvosi ellátásának megteremtése.
Ebben az esetben a gyógykezeléseket előíró szakorvos a gyógyfürdő alkalmazottjaként, ha a betegség egyéb
esetei nem indokolják, a gyógyászati központ kezeléseit helyezi előtérbe.
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A munkatermelékenység javításához további lehetőség az élőmunkával való takarékosság. Ennek elvileg a
következő három változata követhető:
• az egyes dolgozók munkateljesítményének növelése a munkaintenzitás, a szorgalom és a szakmai hozzáértés
fokozása útján,
• munkamegtakarítás a szolgáltatások végzésének átszervezésével,
• munkamegtakarító technikai-technológiai megoldások egyre szélesebb körű alkalmazásával.
Az első két megoldás kézenfekvő előnye, hogy a munkaráfordítások csökkentését egyáltalán nem, vagy csak
kismértékben kell egyéb ráfordításokkal kompenzálni. A harmadik esetben viszont a munkaerő-csökkentésnek
számottevő költsége van, hiszen a technikai-technológiai fejlesztés jelentős ráfordításokat igényel a gyógyászati
központtól. Emiatt ilyen esetekben a termelékenységnövekedést más gazdasági mutatókkal összevetve célszerű
megítélni. A munkatermelékenység növelésének további kiaknázatlan lehetőségei vannak a fürdő-informatikai,
betegazonosítási rendszerek alkalmazása által.

3. Összefoglalás
Az üzleti vállalkozás keretében nyújtott gyógyászati tevékenységek erőforrásokat használnak fel, amelyeket
összefoglaló néven ráfordításoknak nevezünk. A kezelések révén ellátott szolgáltatások a hozamok halmazához
tartoznak, amelyeket adott idő egység alatt naturáliákban fejezünk ki. A termelési érték és a termelési költség a
ráfordítások és a hozamok pénzben kifejezett értéke. A termelési érték és a termelési költségek adott
viszonyszámai adják a kezelések gazdasági alapmutatóit.
Önellenőrző kérdések
1. Hogyan definiálná a ráfordítást és a hozamot?
2. Sorolja fel termelési értékek fajtáit!
3. Melyek a vállalkozási eredményén növelésének alternatívái?
4. Sorolja fel a gazdaságosság és a gazdasági hatékonyság közötti különbségeket!
5. Hogyan határozható meg egy szolgáltatás munkatermelékenysége?
Felhasznált irodalom
1. Husti I.: Műszaki gazdaságtan, (oktatási segédlet) Gödöllő, 2003.
2. Husti I.: Beruházási kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1999.
3. Husti I.: Mezőgazdasági vállalkozói kézikönyv. Dinasztia Kiadó. Budapest, 2001.
4. Tétényi Z. – Gyulai L.: Vállalkozásfinanszírozás, Saldo Rt. Budapest, 1994.
5. Tóth P.: Számvitel és pénzgazdálkodás, Mezőgazda Kiadó, 1993.
6. Meszéna Gy: Pénzügyi számítások, Economix Kiadó, Budapest, 1989.
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10. fejezet - Költségelemzés és
amortizáció
A témakör célja: A gyógykezelések kapcsán felmerülő vállalkozói költségek fajtáinak, valamint, az
amortizációs politika kialakítási elveinek bemutatására.
A hallgató:
• ismerje meg a vállalkozói költséggazdálkodás legfontosabb indokait
• tudja értelmezni a volumenfüggő költségek fajtáit,
• definiálja helyesen a költségek költségnemenként felosztását,
• értse meg az amortizáció helyét, szerepét a vállalkozói költséggazdálkodásban.
Ahogyan a 9. fejezetben már kitértünk rá a vállalkozások - és nem kivétel ez alól a gyógyfürdők sem működésének egyik legfőbb célja az eredményességük növelése. A pozitív előjelű vállalkozói eredmény, azaz a
nyereség az árbevétel és a költségek különbségeként értelmezhető. Ha a vállalkozói munkát eredményesebbé
kívánjuk tenni, nem elég csupán az árbevételt növelni vagy csak a költségeket csökkenteni, hanem arra kell
törekedni, hogy adott esetben a két érték különbségét sikerüljön maximálni. E gondolatmenet alapján belátható,
hogy a vállalkozások gazdálkodásában minden olyan döntésnek nagy jelentősége van, amely az árbevétellel,
illetve a költségekkel kapcsolatos. A mindennapi életben a vállalkozások vezetőinek nagyobb lehetőségük van
azonban a költségek befolyásolására, mint az árbevétel alakítására.
A balneológiai, fizikoterápiás gyógykezelések ellátása során az árbevétel növelésének két járható útja van. Az
első az adott időszak alatt elvégzett kezelések számának emelése. Ebben az esetben azonban, mivel a kezelési
idők rendeletekben vannak előírva, ezért több kezelési hely kialakításával hozható létre. A kezelési helyek
kialakítása azonban mind beruházási, mind üzemeltetési költségek növekedésével jár együtt. A kezelési helyek
számának szinten tartása a várólisták kialakulásához vezethet, amely során az ügyfelek esetleg más
kezelőintézmények szolgáltatásait veszik igénybe. A másik megoldás a kezelések árainak emelése, amelyek
mértéke szintén rendeletekben szabályozott, illetve a kezelések árérzékenysége eltérő. A jövedelem maximálása
tehát a költségek kézben tartásával ellensúlyozható. A költségekkel való gazdálkodás sikeréhez szükséges a
költségek fajtáinak pontos ismerete.

1. 10.1. A költség definiálása
A vállalkozások input oldalán sokféle erőforrás kerül felhasználásra. A gyógyászati kezeléseket végző
vállalkozások esetében ide sorolhatjuk a termálvizet, a felhasznált villamos energiát, a különböző eszközöket és
berendezéseket, de akár a kezeléseket végző kezelő-személyzetet is. A felhasználás nyomon követhetősége
végett célszerű a különböző mennyiségű-minőségű erőforrások közös nevezőre hozása. Ennek egyik lehetősége
az, ha minden egyes erőforrást értékben is kifejezünk. Költségnek nevezzük egy adott cél elérése érdekében
felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értékét. A gyakorlati munka során az erőforrás-felhasználást, és így a
költségek meghatározását is, általában meghatározott időtartamhoz kötjük, amely időtartam a gazdasági évhez
kötődik.
Fontos annak kiemelése, hogy a vállalkozás számára kiadást jelentő tételek, pénzeszközök nem mindegyike
költség. Amikor egy vállalkozásba pénzt fektetünk, azt eredendően kettős céllal, illetve funkcióval tehetjük. A
vállalkozásnak ugyanis van tőkeszükséglete és van költség-igénye.
Tőkének számít mindannak az értéke, amivel a vállalkozás rendelkezik és költségnek mindazon erőforrások
értékei, amelyeket a vállalkozás működése érdekében felhasznál. Jól példázza ezt a kettősséget az, amikor tárgyi
eszköz létesítésére vagy beszerzésére (beruházásra) költünk. A beruházás teljes összege a vállalkozás tőkéjének
részévé válik, költség ebből annyi lesz, amennyi a használattal arányos amortizáció formájában megjelenik. Az
amortizációról fejezetünk második részében foglalkozunk részletesen.
Mivel akár a gyógykezelések is nagyon sokfélék lehetnek, így az általuk felhasznált erőforrások is. Gondoljunk
akár csak egy fogászati ellátást nyújtó rendelőintézet eszközparkjára, vagy akár egy víz alatti gyógytornát
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lehetővé tevő medence kialakítására. Mivel a nyújtott szolgáltatások és azok erőforrásai is különbözőek, ezért az
így felmerült költségek is sokfélék lehetnek. Ezt a sokféleséget azonban adott szempontok szerint tudjuk
kezelni, kategorizálni.

2. 10.2. A költségek csoportjai, kategóriái
A sokszínű erőforrás-felhasználás következménye a költségek sokszínűsége. Ahhoz, hogy ebben a
sokszínűségben el tudjuk igazodni, célszerű megismerkedni a költségek különböző szempontok szerinti
csoportjaival. A teljesség igénye nélkül a két legfontosabb (volumenváltozástól való függőség és a
költségnemek szerinti) felosztásra térünk ki részletesebben. Itt jegyezzük meg, hogy a volumenváltozástól való
függőség szerinti felosztásra a 12. fejezetben térünk ki még részletesebben.

2.1. 10.2.1. A volumenváltozástól függő költségek
A gyógykezelések ellátása kapcsán felmerülő erőforrások költségeit meg tudjuk különböztetni abból az
aspektusból, hogy a költségek nagysága szoros összefüggésben van-e az ellátott kezelések számával.
Gondoljunk itt arra, hogy a gyógyvíz felhasználásának költségei egészen más a tangentor kezelések esetében,
ahol minden kezelés után a kezelőkád ürítése és feltöltése szükséges és megint más a víz alatti gyógytorna
esetében, ahol 6, akár 10 fő is tornázhat a gyógyvízben.
A volumenváltozástól való függőség szempontjából állandó és változó költségeket tudunk megkülönböztetni.
Az állandó költségek
Ide tartoznak azok a tételek, amelyek nem függnek a gyógykezelés kapcsán ellátott szolgáltatások számának
volumenétől. Akkor is fizetni kell őket, ha kevés számú beteget látnak el és nagyságuk akkor sem emelkedik, ha
várólisták alakulnak ki.
Általában a következők tartoznak ide:
• amortizációs költségek,
• bérleti díjak,
• adminisztrációs költségek,
• kamatterhek,
• reklámköltségek,
• közüzemi szolgáltatások (víz, villany, gáz stb.) alapdíjai,
• biztosítási díjak,
• az állandó személyzet költségei,
• a szolgáltatási díjak egyes tételei,
• tagdíjak, előfizetési díjak.
A felsorolásból kitűnik, hogy esetenként nem könnyű elkülöníteni adott vállalkozás költség-halmazából az
állandó elemeket, azaz azokat, amelyek nagysága nem áll kapcsolatban a szolgáltatások ellátásának
mennyiségével. Azt is meg kell jegyezni, hogy a valóságban a felsorolt „állandó” értékek is változhatnak,
gondoljunk például arra, hogy a közüzemi szolgáltatások alapdíjai is időnként emelkednek így az állandó
költségeket sem kezelhetjük statikus kategóriaként, hiszen évről-évre változnak.
A változó költségek
Ezek a költségtényezők a gyógyászati, de akár a szépészeti szolgáltatások és az értékesítés mennyiségének
változásával együtt változnak. Normális esetben a kibocsátások növekedésével, illetve csökkenésével arányosan
nőnek, illetve csökkennek az ide sorolható költségtételek. Ezért, a gyakorlatban a változó költségeket az ellátott
szolgáltatások volumen függvényében szokás meghatározni. A legjellemzőbb változó költségek a következők:
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• a kezelések során felhasznált anyagok költségei,
• készletbeszerzési költség,
• szolgáltatásra jutó bérköltség pl. gyógymasszázs esetén,
• egyéb, a szolgáltatásra vetíthető költségek.
Említést érdemel, hogy a bérköltség (vagy annak egy része) esetenként állandó is lehet, az alkalmazott bérezési
rendszer függvényében. Ennek az egy beteg- egy kezelő személyzet kapcsolat esetén lehet prioritása.
A változó költségeket a változás jellege szerint is megkülönböztetjük. Ebben a tekintetben beszélhetünk:
• lineárisan,
• progresszíven, illetve
• degresszíven változó költségekről.

2.2. 10.2.2. A költségnemek
A költségeket leggyakrabban a ráfordítások tárgyi jellege alapján csoportosítjuk. A költségnemeknek nevezett
költségcsoportokba az azonos tárgyi jellegű ráfordítások pénzértéke kerül, függetlenül a ráfordítás termelésben
betöltött szerepétől, teljesítményekre gyakorolt hatásától. A különféle költségnemek minden vállalkozásban
tartalmilag azonos módon merülnek fel.
A legfontosabb költségnemek a következők:
• anyagköltség,
• munkabér és közterhe,
• idegen szolgáltatások,
• amortizáció,
• egyéb költségek,
• általános költség.
Anyagköltségként számolhatjuk el a kezelések kapcsán felhasznált alapanyagokat, az alapanyagok
felhasználásához szükséges segédanyagok költségeit. Példaként említhetjük a gyógymasszázs kapcsán
felhasznált gyógykrémek, az iszappakoláshoz köthető iszap felhasználásának költségeit.
A bérköltség a dolgozók részére kifizetett munkabért, a kapcsolódó járulék pedig az egészségügyi és a
társadalombiztosítási befizetési kötelezettségeket fejezi ki. A munkabér-gazdálkodás egyes kérdéseivel
részletesen a 13. fejezetben foglalkozunk részletesebben.
Az idegen szolgáltatások költségei a szolgáltatás zavartalanságát hivatott biztonságosabbá tenni. Ide sorolható a
hibaelhárítás során külső vállalkozások munkavégzésének ellenértéke is.
Az amortizáció a vállalkozás tulajdonában lévő tárgyi eszköz bruttó értéke után elszámolt értékcsökkenési
leírás. Részletesen a 10.3. fejezetben térünk ki rá.
Egyéb költségek mindazok, amelyek a vállalkozás működése során felmerülnek, azonban az előző címeken nem
számolhatók el. Általában a következő csoportokban összesíthetők:
• Anyagjellegű egyéb költségek: nyomtatványok, irodaszerek, adminisztrációs anyagok, szakkönyvek, fűtés,
világítás, reprezentációs költségek.
• A bérjellegű szolgáltatások: hirdetési és reklámköltségek, szakértői díjak, bérleti és kölcsönzési díjak,
tagdíjak.
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• Bankköltségek: kamatok, jutalékok, kezelési költségek.
• Különféle egyéb költségek: fuvardíjak, rakodási- raktározási költségek, bizományosi és üzletkötési díjak,
büntetések, kötbérek, kártérítések, bírságok, napidíjak, a dolgozók utazásához biztosított kedvezmények,
biztosítási díjak, adók, illetékek stb.
Az általános költségek között azokat számoljuk el, amelyek tartalmilag a vállalkozásnak, mint átfogó, egész
szervezetnek a működésével kapcsolatban merülnek fel. Ide sorolható a gyógyfürdők irányítási alrendszerében
felmerülő költségek is.

3. 10.3. Az amortizáció, mint költségnem
Ahogyan az előző pontban már utaltunk rá a gyógyászati szakellátásokat ellátó gyógyfürdők igen nagy értékű
tárgyi eszközöket használnak, amelyekhez tapadó használati költségeket az amortizáció fejez ki. Mindezek előtt
azonban röviden tekintsük át, hogy mit értünk tárgyi eszközöknek. Tárgyi eszközök közé soroljuk azokat a
befektetett eszközöket, amelyeket a gyógyászati kezelések során több kezelés alkalmával igénybe tudunk venni.
Ide tartoznak például az ingatlanok, épületek, amelyek a kezelések helyszínéül szolgálnak, de ide soroljuk a
felhasznált gépeket, berendezéseket, informatikai eszközöket stb.
Ezek a tárgyi eszközök - és így a gépek, berendezések is -, értéküket fokozatosan, az elhasználódásuk arányában
adják át az elvégzett szolgáltatások által. Az elhasználódást két területen vizsgálhatjuk. Az egyik a gépek fizikai
elhasználódása, amely függ az adott eszköz:
• szerkezeti és konstrukciós tulajdonságaitól és anyagától,
• a használat körülményeitől és
• a műszaki kiszolgálás színvonalától.
A másik tényező a berendezés erkölcsi avulása. Az erkölcsi avulás úgy érhető tetten, hogy az adott berendezés
még műszakilag használható, azonban a műszaki haladás és a folyamatos innovációs tevékenységek útján újabb
berendezések jelennek meg a piacon, amelyet a betegek igénybe kívánnak venni. Az erkölcsi avulás mértéke
függ a:
• a tárgyi eszköz relatív műszaki színvonalától (a használatbavétel idején),
• a tárgyi eszköz élettartamától,
• a környezet műszaki haladásától és
• az általános innovációs tényezőktől.
A fizikai kopás és az erkölcsi avulás együttesen eredményezik az elhasználódást és az értékvesztést. Az
értékcsökkenési leírás, vagy amortizáció ennek számszerűsítése, azaz könyvviteli elszámolása költségként.
Ezzel az elszámolással a tárgyi eszközökbe korábban befektetett tőke megtérül és újabb fejlesztések forrásává
válik a vállalkozásoknál.
Az amortizáció eredményeként az eszköz értéke - annak működése során - folyamatosan két részre oszlik:
• az előállított új termék része (átadott érték) és
• az úgynevezett maradvány- vagy nettó érték.
Így, a használatba vett eszköz eredeti (bruttó) értéke a használattal arányosan, időben általában folyamatosan
csökken, azaz:
Nettó (maradvány-) érték = Bruttó érték - Amortizáció
Az évi értékcsökkenés mértékét, az úgynevezett leírási-, vagy amortizációs kulcs adja meg, ami nem más, mint
az adott eszköz értékének meghatározott százaléka. Hosszabb élettartamú tárgyi eszközöknél alacsonyabb, míg
a rövidebb élettartamúaknál magasabb az alkalmazott leírási kulcs
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3.1. 10.3.1. Az amortizációs leírási módok
Az értékátadás folyamata a különféle amortizációs módszerek segítségével követhető. Attól függően, hogy
minek arányában történik a leírás, beszélhetünk:

Az időarányos változat az elterjedtebb, mivel az elhasználódást lehet az idő múlásához is kötni, de még ennél is
kézenfekvőbb érv az, hogy e módszer megvalósítása technikailag egyszerűbb, mint a teljesítményarányos leírás.
A két változaton belül a leírási kulcsok háromféle módon változhatnak:
A legelterjedtebb a lineáris időarányos leírási mód, amely nem kapcsolódik szorosan a valós igénybevételhez,
hiszen az amortizációs kulcsok minden évre vagy teljesítményegységre vonatkozóan állandóak.
A valóságos értékvesztést leginkább a degresszív módszer követi, mivel eleinte nagyobb, majd egyre kisebb a
leírt összeg. Az eljárás előnye, hogy a befektetett tőke megtérülése gyorsabb. A szolgáltatások során igénybe
vett berendezéseknél a degresszív leírás alkalmazása azzal az elvi előnnyel is járna, hogy a berendezéseket a
használata során közel állandó költség terhelné, hiszen a kezdeti nagyobb amortizációs költségeket
ellensúlyozná az akkor még kisebb javítási költség, majd a használat előrehaladtával a hatások fordítottan
jelentkeznének.
A progresszív módszer követi a három változat közül a legkevésbé a valóságot, mert a berendezések
használatának első időszakában csak kismértékű értékcsökkenéssel számol. Az amortizációs módszerek grafikus
megjelenítése látható a 12. ábrán.
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12. ábra. Az amortizációs alapmódszerek
Az amortizációs alapeseteken túl lehetőség van:
• a gyorsított, illetve
• a lassított leírás alkalmazására.
Ezek nem tévesztendők össze a degresszív, illetve a progresszív módszerekkel, hiszen ebben az esetben arról
van szó, hogy az adott amortizációs alapeseten (lineáris, degresszív, progresszív) belül csökkentjük vagy
növeljük a leírás teljes idejét. A gyorsított módszer nagyobb amortizációs kulcsokat és rövidebb leírási időt
jelent, míg a lassított módszer ennek éppen ellenkezője. A gyorsítás vagy a lassítás tehát nem hat az értékátadás
jellegére, az egységenkénti leírás összegére és így a leírási idő teljes hosszára, azaz a 0-ra történő leírás
időpontjára.

3.2. 10.3.2. Az amortizáció költségek hatásai
Az értékcsökkenés időarányos elszámolása során a tárgyi eszközök bruttó értékét azokra az évekre kell
költségként megosztani, amelyekben a vállalkozás a tárgyi eszközöket használja. Célszerű, ha a vállalkozásnak
az üzembe helyezett eszközökre megtervezi a leírás módját és mértékét a korábbiakban ismertetettek szerint.
Ezek a feladatok a vállalkozás amortizációs politikájának részét képezik.
Az amortizációs politika hatása a gazdálkodásra többrétű. Ennek alapja, hogy az amortizáció teljes összege a
vállalkozásoknál marad, funkciója az elhasználódott tárgyi eszközök pótlásához szükséges forrás biztosítása. Az
amortizációs költségek teremtik meg az alapját a kezelések során elhasználódott tárgyi eszközök pótlásához. Az
amortizáció azonban a vállalkozásnál költségként is megjelenik, ezáltal kihat az ellátott szolgáltatások
jövedelmezőségére is. A kezeléstípusoknál meg kell azt jegyeznünk, hogy vannak olyan típusú szolgáltatások,
amelyek igen magas tárgyi eszköz felhasználással valósíthatók meg, míg mások pl. a gyógymasszázs
eszközfelhasználása mérsékeltebb.
Ha a vállalkozó gyorsítja a leírást, számolnia kell azzal, hogy az érintett szolgáltatások ellátása utáni
jövedelmezőség romlik, azonban a fejlesztési forrás hamarabb képződik, ami lehetővé teszi a tárgyi eszköz
gyorsabb cseréjét, így esetenkénti újabb elveken működő berendezéseket is üzembe tud helyezni, ami az
ügyfélkörét tovább emelheti.
A vállalkozások pénzügyi gazdálkodásuk keretében önállóan alakíthatják ki amortizációs politikájukat, de az
állami befolyásolás szerepét az adóhatóság gyakorolja. Az elszámolt amortizáció csökkenti a nyereségadó
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alapját, ezért az adóhatóság általában meghatározza az amortizációs kulcsok költségként elszámolható felső
határát.
Az adott vállalkozás amortizációs politikájánál követendő taktikát érdemes egyedi elemzésekre alapozva, a
következők figyelembe vételével meghatározni:
• az értékcsökkenés kiszámításának alapja (az adott tárgyi eszköz értéke),
• a tervezett élettartam hossza,
• az alkalmazott leírási módszer, valamint
• az az elvárás, hogy adott tárgyi eszköz esetén a leírási és a selejtezési időpont lehetőleg essen egybe.
A vállalkozás amortizációs politikájának végső kialakításakor, - a felsorolt műszaki és ökonómiai szempontokon
túl - ügyelni kell arra is, hogy az amortizációnak a vállalkozás szempontjából fontos kettős követelménye
teljesüljön, azaz:
• biztosítsa a folyamatos műszaki fejlesztés részbeni pénzügyi fedezetét és
• ne torzítsa az egyes években kigazdálkodott adózás előtti nyereség mértékét.
Az amortizációs politika kialakítása sok esetben a tulajdonos, műszaki és a pénzügyi vezető közös konszenzusa
eredményeként kerül meghatározásra. Mivel a gyógykezelések eszközigénye meglehetősen magas, ezért a
helyes amortizációs politika kialakítása sok esetben a siker egyik kulcsa.

4. Összefoglalás
A pozitív előjelű vállalkozási eredmény maximalizálásának a legjárhatóbb útja a termelési költségekkel való
gazdálkodás. A termelési költségeket több szempont szerint tudjuk definiálni, amelyek közül legfontosabb a
költségnemenkénti felosztás. A gyógykezelések kapcsán felhasznált tárgyi eszközök létesítésének költségoldali
elszámolását az amortizáció szolgálja. A helyes amortizációs politika hozzájárul a vállalkozói sikerhez.
Önellenőrző kérdések
1. Miért fontos a vállalkozói költségek pontos ismerete?
2. Hogyan lehet elméletileg a vállalkozás nyereségét emelni!
3. Mely költségek sorolhatók az állandó költségek közé?
4. Sorolja fel a legfontosabb költségnemeket!
5. Mi a szerepe az amortizációs költségeknek?
Felhasznált irodalom
1. Collins J.M. Pénzügyekről nem csak pénzügyi szakembereknek, Co-Nex Training bt. Budapest, 1993.
2. Husti I.: Mezőgazdasági vállalkozói kézikönyv. Dinasztia Kiadó. Budapest, 2001.
3. Husti I.: Műszaki gazdaságtan, (oktatási segédlet) Gödöllő, 2003.
4. Meszéna Gy: Pénzügyi számítások, Economix Kiadó, Budapest, 1989.
5. Pálinkás J.: Egyszerűen a vállalkozásokról, LSI Oktatóközpont, 1996.
6. Varga S.: Vállalkozások gazdaságtana, Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Zrt. 1996.
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11. fejezet - Önköltségszámítás
A 11. témakör célja: Az egységnyi szolgáltatások ellátási költségének meghatározása, a különböző
önköltségszámítási időpontok bemutatása.
A hallgató:
•
•
•
•

önköltségszámításban szereplő költségtételek pontos helyét.

Az egyes gyógyászati szakellátások árainak bemutatásakor kitértünk arra, hogy a szolgáltatásért fizetendő ár két
fő részből, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott részből és a beteg által fizetendő önrészből
tevődik össze. Abban az esetben, ha ezt a szolgáltatási díjat ismerjük, akkor célszerű ezen díjak nagyságát
összevetni a szolgáltató intézmény egy szolgáltatásra eső termelési költségével. Ez a gondolatmenet vezet el az
önköltségszámítási kalkulációkhoz. A következőkben az önköltség számításának egyes összetevőit, annak idejét
vizsgáljuk meg.

1. 11.1. Az önköltségszámítás indokai
Az önköltség az adott termék vagy szolgáltatás meghatározott egységének előállítása érdekében felhasznált élőés holtmunka pénzben kifejezett összege. Az önköltségszámítás olyan pénzügyi tevékenység, amellyel a
termelés vagy a szolgáltatás megkezdése előtt, azok folyamata alatt, vagy befejezése után megállapítható a
termék vagy szolgáltatás várható (tervezett), illetve tényleges önköltsége.
A szolgáltatások vizsgálata kapcsán nem csak egyedi szolgáltatásokat, hanem szolgáltatás-csoportokat is
megvizsgálhatunk. A szolgáltatáscsoportok olyan, egymáshoz közel álló szolgáltatások összessége, amelyek
közös ismérvekkel rendelkeznek. Egy ilyen szolgáltatáscsoportot képezhet a masszázs, mint szolgáltatáscsoport,
is, hiszen fajtáit tekintve az egyes mozdulatokban felhasznált spirituális anyagokban van különbség, miközben a
tárgyieszköz-igénye megközelítően hasonlatos. Ennek alapján a termékcsoport tagjainak hasonló a
költségigényük is.

2. 11.2. Az önköltségszámítás során figyelembe
veendő költségnemek
Az önköltségszámításnál különféle költségek figyelembevétele indokolt. A 10. fejezetben bemutatott költségcsoportok alapján egy lehetséges kalkulációs felosztás a következő:
• anyagköltség,
• igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke,
• készültség, rendelkezésre-állás,
• személyi jellegű kifizetések,
• társadalombiztosítási járulék,
• értékcsökkenési leírás,
• egyéb költségek.
Az anyagköltség nem más, mint a kalkulációs egység előállítására felhasznált anyagok beszerzési áron számított
értéke. Anyagköltségként kell elszámolni a használatbavételkor azoknak az anyagi eszközöknek a beszerzési
értékét is, amelyek a vállalkozás tevékenységét egy évnél rövidebb ideig szolgálják. Az anyagköltségek közé
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legfőképpen a vállalkozás által felhasznált forgóeszközök költségeit soroljuk. Az anyagköltségek
elszámolásakor vesszük figyelembe a gyógyfürdők keretében működtetett gyógyászati központok által
felhasznált gyógyvíz, elektromos áram, gáz, stb. felhasználását is. Itt kerülnek elszámolásra a tisztítószerek,
egyéb anyagok.
Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások közé a következő tételek sorolhatók:
• a belföldi utazási és kiküldetési költségek,
• a külföldi utazási és kiküldetési költségek,
• rendezési díjak, bizományi díjak, jutalékok,
• más vállalkozó által elvégzett szolgáltatások díjai,
• kölcsönzési díjak,
• a más vállalkozóval végeztetett fenntartási, karbantartási, javítási költségek,
• postaköltségek, telefon, információ-gazdálkodási költségek,
• fénymásolás költségei,
• a garanciális javítási kötelezettség megváltása,
• idegen vállalkozó által végzett garanciális munkák díjai,
• napilapok, folyóiratok előfizetési díjai, tagdíjak.
A személyi jellegű ráfordítások az alkalmazottaknak munkabérként elszámolt összeg, a vállalkozó személyes
közreműködése ellenértékeként kivett összeg, továbbá a személyi jellegű egyéb kifizetések.
A bérköltség részei a következők:
• alapbér (teljesítménybér, időbér),
• a bérpótlékok,
• a kiegészítő fizetések (fizetett szabadság, munkaszüneti napokra fizetett bér, a le nem töltött felmondási időre
fizetett bér),
• prémiumok és jutalmak, (az előre megállapított feladatok teljesítésére, illetve az elvégzett munka utólagos
értékelése alapján kifizetett bérösszegek),
• a jutalékok (a munkabérnek az a része, amely jutalékos beszerzési forma alkalmazása esetén a teljesítmény
nagyságától függően illeti meg a munkavállalót),
• egyéb munkabérek (pl. a munkavállalók részére a munkakörükkel össze nem függő munkák címén kifizetett
díjak, vagy a felmondási idejüket töltő személyeknek járó munkabérek).
A személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen költségei közé sorolhatók a következő tételek:
• reprezentációs költségek,
• a vállalkozót terhelő táppénzek és betegszabadság összegei,
• a jubileumi jutalmak összegei,
• egyenruha, formaruha költségei,
• jogszabály alapján fizetett költségtérítések (pl. étkezési hozzájárulás, utazási költségtérítés összege),
• a megváltozott munkaképességű dolgozóknak fizetett kereset-kiegészítés,

127
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Önköltségszámítás

• a vállalkozó által a dolgozók javára kötött személybiztosítások (élet- és nyugdíjbiztosítások díjai),
• ösztöndíjak és szociális támogatások,
• a dolgozóknak fizetett végkielégítések stb.
Társadalombiztosítási-, egészségügyi- és nyugdíjjárulék.
A járulék, mint költség, a személyi jellegű ráfordítások közé tartozik. Ha a személyi kifizetés járulék-kötelezett
és az előállítási közvetlen költség része, úgy a járulék is közvetlen költségként terheli az adott tevékenységet. A
járulék befizetésének összegéről, idejéről részben a számviteli, részben a társadalombiztosítási törvény
rendelkezik. A járulékfizetések szerkezetével bővebben a 2. fejezetben foglalkoztunk.
Az értékcsökkenési leírás.
Amíg a tárgyi eszközt a szolgáltató tevékenységhez használjuk, addig az értékcsökkenési leírás a közvetlen
költség része. Az eszköz szolgáltatásból történő kivonása esetén az amortizáció közvetett költséggé válik.
Egyéb közvetlen költségek.
Itt kell kimutatni a rendszeres tevékenység során felmerült, az előzőekben felsorolt jogcímek alá nem tartozó
költségeket. (Például: a bankköltségek a kamat kivételével, a tárgyi eszközök beszerzési eszközei között el nem
számolt biztosítási díjak, hatósági díjak, a levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó, nem anyagi jellegű
szolgáltatás értékét.).
A legfontosabb összetevők a következők:
Nem anyagi szolgáltatások költségei:
• bérleti díjak,
• hirdetési díjak,
• reklám- propaganda, piackutatás és egyéb marketing-költségek,
• a csomagolási, szállítási raktározási költségek közül azok, amelyek nem tartoznak az anyagjellegű
ráfordítások közé,
• jogi személyek részére fizetett szakértői és pályázati díjak, szerzői díjak,
• más vállalkozó által végzett szolgáltatásért fizetett díjak,
• előfizetési díjak és tagdíjak,
• perköltségek,
• más vállalkozónak fizetett oktatás és továbbképzés költségei.
Bankköltségek:
• a pénzintézetek részére kifizetett jutalékok és kezelési költségek,
• faktoring díjak,
• váltó-leszámítolási költségek,
• bank-garancia költségek,
• a bank-nyomtatványokért kifizetett összegek.
Hatósági díjak:
• illetékek, az önkormányzatoknak illetve állami költségvetésnek fizetett illetékek kivételével,
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• engedélyezési díjak.
Biztosítási díjak: minden biztosítás díja, kivéve a személyi jellegű kifizetések közé tartozókat, valamint a tárgyi
eszközök értékében aktivált biztosítási díjak.

3. 11.3. Az önköltségszámítás időpontjai
Az önköltség kalkulációjának három elterjedt formája van. Ezek:
• az előkalkuláció (előzetes önköltség),
• közbeeső kalkuláció (a szolgáltatás végzése közbeni önköltség),
• utókalkuláció (utólagos önköltség).
Az előkalkuláció az a pénzügyi tevékenység, amellyel a szolgáltatás megkezdése előtt meghatározzák valamely
szolgáltatás végrehajtása során felhasználható élő- és holtmunka mennyiségét és az érvényben lévő árak,
díjtételek alkalmazásával kiszámítják az előállítandó szolgáltatások tervszerinti önköltségét. Előkalkuláció
készíthető minden olyan tevékenységre, amelynek költség-kihatása van. Az így nyert információk alapul
szolgálnak a gazdasági döntés várható hatásairól, segítve ezzel a jövedelmezőség megtervezését, a vevők
tájékoztatását.
A közbeeső kalkuláció a szolgáltatás folyamatában, annak egyes fázisait követően informál az önköltség
alakulásáról. Az így nyert információk fontosak lehetnek a tevékenységek folyamatos irányításához.
Az utókalkuláció az a pénzügyi tevékenység, amelynek segítségével a szolgáltatás befejezését követően
határozható meg annak önköltsége.
Az önköltségszámítás feladata, hogy adatokat szolgáltasson:
• a tervezéshez és a gazdaságossági számításokhoz,
• az önköltség csökkentési lehetőségek feltárásához,
• a költséggazdálkodás javításához;
• a gazdasági döntéseket megalapozó és ellenőrző számításokhoz;
• az árak képzéséhez;
• az önköltség-alakulás megfigyeléséhez, valamint az önköltség és az alakulás ellenőrzéséhez;
• a vállalkozásban végzett beruházások teljesítmény-értékének kiszámításához.
Az önköltségszámítás módszere alatt a közvetlen költségek elszámolásának, illetve az általános költségek
felosztásának eljárás-rendszerét értjük.
Az általános költségek felosztásának főbb módszerei:
• osztókalkuláció, amelynél az önköltséget a költségeknek a termelés mennyiségével arányos felosztásával
határozzák meg;
• pótlékoló kalkuláció, amelynél a tevékenységet terhelő közvetlen költségeket már a felhasználás pillanatában
elszámolják a konkrét kalkulációs egységre, a közvetett költségeket pedig először a felmerülés helyén gyűjtik
össze, majd valamilyen vetítési alap segítségével (pótlék-kulccsal) osztják szét azon egységek között,
amelyek a költséghely szolgáltatásait igénybe vették;
• a vegyes kalkuláció azt jelenti, hogy a vállalkozáson belül többféle módszert, vetítési alapot használnak az
önköltség megállapításakor;
• teljes kalkuláció esetén az összes költséget tételenként számolják el az adott tevékenység kalkulációs
egységeire.
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Az korrekt önköltség számítási feladatok minden vállalkozás számára kiemelt jelentőségű. Nem kivétel ez alól a
gyógyászati központ sem. A kapott eredmények alapján ugyanis meghatározhatók azok a kezeléstípusok,
amelyek esetenként veszteségesek, illetve azok a kezelések, amelyek a vállalkozás hajtómotorjai.
Összehasonlítási alapot adhat továbbá az egyes gyógyászati központok azonos feltételek mellett ellátott
szolgáltatásainak ellátásához.

4. Összefoglalás
A gyógyászati kezelések kapcsán erőforrások kerülnek felhasználásra. Az egy szolgáltatás egységére vetített
erőforrások felhasználásának pénzben kifejezett értékét (amely tartalmazza az élő és holtmunka összegét)
önköltségnek nevezzük. Az önköltségszámítás során nyert információk szolgálnak alapul az árképzéshez, illetve
az egyes szolgáltatás-típusok közötti versenyeztetéshez.
Önellenőrző kérdések
1. Hogyan definiálná az önköltség fogalmát?
2. Miért fontos egy szolgáltatás önköltségének az ismerete?
3. Mely költségnemek sorolhatók a személyjellegű költségnemek közé?
4. Sorolja fel az önköltség kalkulációk formáit!
5. Milyen módszereket ismer az általános költségek felosztásához?
Felhasznált irodalom
1. Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula Kiadó, Budapest, 2003.
2. Husti I.: Műszaki gazdaságtan, (oktatási segédlet) Gödöllő, 2003.
3. Katits E.: Üzleti ismeretek nemcsak közgazdászoknak, Saldo Könyvkiadó, Budapest, 2002.
4. Szonyi A.: Kisvállalkozások menedzselésének alapjai, Park Kiadó Kft. Budapest, 1989.
5. Új É.: Vállalatgazdaságtan, Skandi-Wald Könyvkiadó Kft, Budapest, 1999.
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12. fejezet - A szolgáltatás
darabszámainak meghatározása ákfnstruktúrával
A 12. témakör célja: Az egyszerűsített ÁKFN-struktúra belső összetevőinek, meghatározásának
megismertetése, az ÁKFN-struktúra információ tartalmának bemutatása.
A hallgató:
• ismerje meg az ÁKFN mozaikszó jelöléseit,
• tudja elkülöníteni az állandó és a változó költségeket,
• értelmezze helyesen a fedezet és a fedezeti pont fogalmát,
• pontosan tudja meghatároznia a szolgáltatás kritikus darabszámát.
A gyógyászati kezeléseket végző központokban gyakran felmerül a kérdés a kezelések számainak pontos
meghatározását illetően. A kezeléseket lehetővé tevő kezelési helyek kialakításakor felvetődik az a jogos igény,
hogy mekkora legyen az az elvégzett kezelési mennyiség adott kezeléstípusok körében, amely már nyereséget is
termel a központ részére. A kérdés megválaszolásához a gazdaságtani módszerek közül az ÁKFN-struktúra
elemzése adja meg a választ.

1. 12.1. Az ÁKFN-struktúra szerkezete
A 10 .fejezetben a termelési költségeket több szempont szerint különítettük el. A csoportosítás egy szempontja
az volt, hogy a termelési volumenváltozás (pl: gyógykezelések száma) függvényében az egyes költségelemek
hogyan változnak. Az ilyen jellegű felosztás alapján a termelési költségeket állandó és változó költségekre
tudtuk elkülöníteni.
Az ÁKFN-struktúra mozaikszavát az:
• Ár
• Költség
• Fedezet
• Nyereség összetevők kezdőbetűiből kapta.
A fenti négy összetevő alakulását vizsgáljuk a volumenváltozás függvényében. A termelési volumen az első
elem, amelynek függvényében a többi változót vizsgáljuk. A termelési volumen a gyógykezeléseket végző
központok esetében az időegység alatt előállított szolgáltatások számát, mennyiségét jelenti. A termelési
volumen növekedésén érthetjük például az időszak alatti gyógy úszásban résztvevők számának növelését, a
termelési kapacitások kihasználásának vagy a termelőeszközök felhasználásának bővülését is.
Az egységár az egy szolgáltatás elvégzése által elért bevétel, az árbevétel pedig az időszakra vonatkozó
kumulált mutató. Ugyanígy az önköltség a fajlagos, azaz a szolgáltatás egységére számított ráfordítások értéke,
a termelési vagy összes költség pedig az időszak ráfordításait tükrözi a teljes szolgáltatási volumenre
vonatkoztatva.
A költségek szolgáltatások számára vonatkozó reagálásakor, állandó és változó részekről beszélünk. Az állandó
költség csak a termelési volumen szűk határai között azonos, és időnként lépcsőzetesen emelkedik. Így indokolt,
ha nem az állandóságát, hanem az időarányosságát hangsúlyozzuk a megnevezéssel. Az állandó költség
esetében gyakran leszögezzük, hogy statikusan állandó. A változó költségek esetében a probléma elvi alapjainak
megértéséhez feltételezzük, hogy a kezelés számainak függvényében a változó költségek lineáris tendenciát
követnek.
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1.1. 12.1.1. Az ÁKFN struktúra összetevői
Az elemzés alapjainak bemutatása előtt tekintsük át az ÁKFN-struktúra összetevőit.
• A termelési volumen (V). Az ÁKFN struktúrában a független változót jelenti, amelynek függvényében a
többi változót vizsgáljuk. A termelési volumen az időegység alatt elvégzett szolgáltatások mennyiségét
jelenti.
• Árbevétel (Á). A vizsgált időszak alatt a termelés során elvégzett gyógykezelések értékesítésének eredménye.
A gyógykezelések egységére vetített árbevétel a fajlagos árbevétel, vagyis az egységár (eáH).
• Összes költség (Kö). A termelés érdekében felhasznált összes ráfordítások pénzben kifejezett értéke. A
termékegységre vetített ráfordítások értékét jelző fajlagos mutatót pedig önköltségnek nevezzük, ahogyan
annak meghatározását a 11. fejezetben mutattuk be.
• Állandó költségnek (Ká) nevezzük azt a költségrészt, amelynek nagysága a vizsgált időszak alatt az elvégzett
szolgáltatások számától nem függ. Ismételten meg kell jegyeznünk, hogy ez a költségfajta is csak szűk
időkorlátok között állandó.
• Változó költségnek (Kv) nevezzük a költségek azon csoportját, amelynek nagysága az elvégzett szolgáltatás
számok volumenétől függenek. Az egy szolgáltatásra vetített fajlagos állandó költséget a ráfordítások
egységárának (eáR) nevezzük. Ebben az esetben mindazon erőforrás pénzben kifejezett értékét vonjuk össze,
amely a szolgáltatás elvégzéséhez közvetlenül kapcsolható.
• Fedezet (F). Az árbevétel és a volumenarányos változó költség különbözetét (más megközelítésben az állandó
költség és a nyereség összegét) fedezetnek (más kifejezéssel fedezeti hozzájárulásnak) nevezzük.
Értelemszerűen a termékegységre vonatkozó fajlagos fedezet (f) mutató az egységár (eáh) és a fajlagos
volumenarányos költség (eáR) különbözete. Az elnevezés abból adódik, hogy fedezetül szolgál az állandó
költségekre és az esetleges nyereségre. Nagyságát a fedezeti egyenes alatti metszék fogja adni.
• Fedezeti pont. A fedezeti pont az a pont, amelyben a szolgáltatások elvégzése után járó árbevétel nagysága
éppen fedezi a szolgáltatások elvégzése során felmerülő összes (állandó és változó) költségeket. Ebben a
pontban sem nyereség, sem veszteség nem képződik.
• Kritikus szolgáltatási volumen (Qkrit). A fedezeti ponthoz tartozó gyógykezelések száma. Ennek
meghatározása az egyik legfontosabb feladat.
• Nyereség (N). Az árbevétel és az összes költség pozitív különbsége. A negatív különbséget veszteségnek
nevezzük.

1.2. 12.1.2. Az ÁKFN struktúra felépítése
Az ÁKFN-struktúra felépítéséhez a következő lépéseken keresztül juthatunk el.
1. Meghatározzuk, hogy az elvégzett szolgáltatás árbevétele miként függ a termék mennyiségétől. Mivel a
szolgáltatások árai jól definiálhatók, ezért ez a meghatározás viszonylag egyszerű feladat. Matematikailag ez
egyszerű formulával leírható:

ahol: Á az adott szolgáltatásszámhoz tartozó árbevétel (Ft), eáH az elvégzett kezelés egységára (pl. Ft/db), X
az elvégzett szolgáltatás darabszáma (db).
Geometriailag ez egy, az origóból induló, az egységárral összefüggő meredekségű egyenes.
2. Meghatározzuk a kezelésekhez tartozó állandó költségeket.
Ennek meghatározása már korántsem egyszerű feladat, hiszen mindazon költségeket ide kell sorolnunk,
amelyek a kezelések számával nem állnak szoros összhangban. Ebben az esetben a költségtételek esetenkénti
megbontására is sor kerülhet.
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Ká = állandó költség (Ft)
Geometriailag: a volumen-tengellyel (x-tengellyel) párhuzamos egyenes.
Az y-tengelyen az origótól való távolságot az állandó költség nagysága léptékarányosan jelöli ki.
3. Meghatározzuk a volumen függvényében lineárisan változó költségeket.
Ennek matematikai alapja:

ahol: Kv a változó költség (Ft), eáR: a ráfordítás egységára (pl. Ft/db), X: az elvégzett szolgáltatás
darabszáma (db).
Geometriailag ez ugyancsak egy, az origóból induló, a ráfordítás egységárával arányos meredekségű
egyenes. A változó költségek elkülönítése kapcsolatban áll az előző lépéssel, hiszen a termelés összes
költségét az állandó és a változó tételek összegeként kapjuk.
Kö = Ká +Kv
Általános esetben az állandó költségek közé soroljuk az időarányos amortizációt, a rezsiköltségeket, az
általános költségek döntő hányadát, az adót, a biztosítást stb. Az ÁKFN-struktúrák kapcsán azonban nem
tekinthető minden munkabér, anyag- és energiaköltség változónak, bár a többségük valóban az. A korábban
említettek alapján kitűnik, hogy a lineárisan változó költségek közé csak azokat kell felvenni, amely
tételeknek kimutatható kapcsolata van a szolgáltatások számának megváltozásával, azaz nőnek (vagy
csökkennek), ha a gyógykezelések száma nő vagy csökken a gyógyászati centrumokban. A gyakorlati munka
során az egyes költségtételek elhatárolására és a volumenváltozással való összefüggések korrekt tisztázására
figyelni kell.
4. A termelési költségek két fő csoportjának meghatározása után, viszonylag egyszerűen kapjuk a volumenváltozással összefüggő összes költséget.
Matematikailag

Geometriailag: egy, a változó költség-egyenessel párhuzamos, az állandó költség magasságából induló
egyenes.
5. Az eddigi lépéseket összekapcsolva kapjuk az egyszerűsített ÁKFN-struktúrát. (13. ábra).
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13. ábra. Az egyszerűsített ÁKFN- struktúra

1.3. 12.1.3. Az ÁKFN struktúra által szolgáltatott információk
A jól meghatározott költség és árbevételi adatokkal megszerkesztett ÁKFN-struktúra több hasznos és a
vállalkozás megtervezésekor, illetve működtetésekor figyelmet érdemlő információt hordoz. Közülük
jelentősebbek a következők:
1. A fedezeti pontban (F) az összes költség egyenese (K ö) metszi az árbevételi egyenest (Á), azaz ennél a
szolgáltatás számnál az árbevétel éppen fedezi a költségeket. Az e ponthoz tartozó termékmennyiség (Qkrit)
abban az értelemben kritikus, hogy ha ennél kevesebb lesz az adott gyógykezelések száma, akkor a
gyógyászati központ működtetése veszteséges, ha magasabbat, akkor nyereséges. Minden tevékenység
esetében érdekes, hogy az éppen aktuális kezelésszám milyen pozitív, vagy negatív távolságra fekszik a
fedezeti ponttól (F).
A kritikus szolgáltatás-szám értéke matematikailag is meghatározható, ha ismerjük a két egyenest leíró
egyenleteket. Ezek a következők:

A metszéspontban:

amelyből a keresett volumen egyszerűen kifejezhető:

2. A 13. ábra kapcsán szólni kell a fedezetről (fedezeti összeg, vagy fedezeti hozzájárulás) is. A szolgáltatások
ellátása kapcsán a fedezet funkciója kettős, hiszen:
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• egyrészt: fedeznie kell a rendszer-működés állandó költségeit,
• másrészt: ennek teljesítése után nyereséget is kell biztosítania.
A fedezet az:

összefüggések valamelyikével határozható meg.
A fedezet nagysága kapcsolatba hozható a termelési volumen változásával is, ezt a fedezeti egyenes írja le.

2. 12.2. Stratégiai számítások az ÁKFN-struktúra
segítségével
A kiszámított ÁKFN-struktúrával stratégiai számításokat végezhetünk. A fedezeti pont meghatározása már
önmagában sokat mond az elemzést végzők számára, hiszen megadja azt a szolgáltatási volument, ami a
veszteséges és a nyereséges termelés határát jelenti.
Az ÁKFN-struktúra alkalmas nyereségrugalmassági számítások elvégzésére is. A nyereségrugalmasság azt
jelenti, hogy az egységár, a termelési volumen és a költségek 1 %-os változtatása a nyereség hány százalékos
változását okozza. Hasonló módszerrel lehet meghatározni az adott vagy megcélzott nyereség eléréséhez
szükséges változtatásokat is.
Fedezetrugalmasság. A nyereséghez hasonlóan vizsgálhatjuk a többi tényező függvényében a fedezeti pont
helyzetének rugalmasságát is.
Az árengedmény meghatározására is alkalmas az ÁKFN struktúra. Szemben a hagyományos költségelemzési
gyakorlattal, amely az önköltséget tekinti az árengedmény legalsó határának, a fedezeti számítás ennél sokkal
többet enged meg. Az ÁKFN struktúra alapján a pozitív fajlagos fedezet, azaz a fajlagos változó költség a
lehetséges maximális árengedmény határa. Ha az ár fedezi a fajlagos változó költséget, akkor már a leheletnyi
többlet is pozitív fedezetet jelent, és hozzájárul az állandó költségek fedezéséhez.
Fejlesztési alternatívák versenyeztetése. Egy új szolgáltatás bevezetésének előállításának többféle technológiai
megoldása is lehet. A lehetséges fejlesztési intézkedéseket versenyeztethetjük a kritikus volumen
meghatározásával is.

3. Összefoglalás
A gyógyászati szolgáltatások számának meghatározása az nyereségességi határ megállapításának egyik
kívánalma. A szolgáltatások számának meghatározásához az egyszerűsített ÁKFN-struktúra ad gazdasági
alapot. Az egyszerűsített ÁKFN-struktúra belső összetevői az ár, az állandó vagy változó költségek, a fedezeti
összeg és a nyereség. Az ÁKFN-struktúra számos információval szolgál a jövőbeni fejlesztésekhez is.
Önellenőrző kérdések
1. Mely szavakból tevődik össze az ÁKFN mozaikszót?
2. Mely költségeket tekintjük változóknak?
3. Milyen költségnemeket sorolunk az állandó költségek közé?
4. Milyen információkat nyerhetünk az ÁKFN-struktúrából?
5. Milyen ökonómiai számítások alapja lehet az ÁKFN-struktúra alkalmazása?
Felhasznált irodalom
1. Bálint J: Üzleti tervezés, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, 2005.
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2. Bordáné Rabóczki M.: Nyereségtervezés és elemzés, vállalatvezetés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest 1986.
3. Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula Kiadó, Budapest, 2003.
4. Husti I.: Műszaki gazdaságtan, (oktatási segédlet) Gödöllő, 2003.
5. Kasza J.: Vállalatgazdaságtan, jegyzet, Budapesti Műszaki Főiskola, 2005.
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13. fejezet - A humán erőforrás
értékelése, bérezése
A 13. témakör célja: A vállalkozások által felhasznált emberi erőforrás gazdálkodás kiemelt feladatainak
bemutatása, a munkaidő és a teljesítményértékelés fontosságának kiemelése.
A hallgató:
• értse meg a munkaerő felértékelésének indokait,
• tudjon képezni munkaidő kihasználási mutatószámokat,
• ismerje meg a munkaerő teljesítmény-értékelésének céljait,
• pontosan tudja meghatároznia a bérezési rendszer alapelemeit.
A gyógyászati kezeléseket végző vállalkozások keretében a munkaerő, illetve a munkaerővel való gazdálkodási
feladatok igen felértékelődtek az elmúlt években. Ennek okait a szolgáltatások színvonalának történő folyamatos
fejlesztésében, illetve a felhalmozott tudás alkalmazásában kell keresnünk.
Az elmúlt évek foglalkoztatási tendenciáit megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy addig, amíg ötven évvel ezelőtt
főként a termelés volt a gazdaság húzóágazata, addig napjainkban a szolgáltatások elvégzése által nyert
árbevételi adatok, a foglalkoztatott létszám stb., a termelés szintjére emelkedtek. A szolgáltatások közül kiemelt
helyre került a turisztikai, egészségügyi, szépészeti, rekreációs szolgáltatásokat végző vállalkozások keretében
foglalkoztatott emberi erőforrás.

1. 13.1. A humán erőforrás felértékelődésének okai
A termelésben, de még inkább azoknál a szolgáltatásoknál, ahol a fogyasztó és a szolgáltatást végző térben és
időben találkozik, felértékelődik a szellemi tőke szerepe. A szervezetek kulcsfontosságú erőforrása ma a
munkavállalók által képviselt szellemi tőkében rejlik. A szellemi tőke, más néven humán tőke magában foglalja
az alkalmazottak kompetenciáit, szakmai tudását, tapasztalatát, képzettségi szintjét. Az emberek a szellemi
tőkéjük segítségével hozzáadott értéket, pénzben mérhető bevételt és hasznot termelnek vállalatuk számára. A
szervezetek versenyképességét jelentős mértékben a humán tőke minősége és fejleszthetősége határozza meg. A
humán tőkével való gazdálkodás nem más, mint a humán erőforrásokkal való gazdálkodás.
A korábban már tárgyalt erőforrások közül az emberi erőforrás speciális jelleget ölt, hiszen ez az erőforrás
tartós, életciklusa hosszú, nem raktározható, fejlődésre képes és fejleszthető, innovatív, nem tulajdona a cégnek,
döntéseket hoz, magas teljesítményre képes és rugalmas a munkavégzés helye és ideje tekintetében. A pénzügyi
erőforrások kimeríthetők, és a termelési eszközök is elavulnak, a gépeket selejtezni kell, miközben az emberi
erőforrás ismerete fokozatosan fejleszthető, szaktudása gyarapítható.
A gyógyászati kezelések kapcsán további speciális terület a bizalom kérdése. A kezeléseket ellátó munkaerő,
mint szolgáltatást nyújtó személyzet sok esetben fizikai kontaktusba kerül a beteggel. A betegek jelentős része a
kezeléseket nem csupán az alapján választja meg, hogy milyen eszközpark, illetve környezet áll rendelkezésre a
szolgáltatások igénybevételéhez, hanem az alapján is, hogy ki végzi a kezeléseket. Ha kialakult egyfajta bizalom
az ellátó személy és a beteg között, akkor ez a kapcsolat a kezelés időtartamára állandósul is.

2. 13.2. A munkaerő hasznosítása, munkaidő
elemzések
A gyógyászati szolgáltatásokban dolgozó munkaerő ésszerű hasznosítása kiemelt jelentőségű éppen az előző
fejezetben említett bizalom kialakulása, illetve a beteg létszám prognosztizálásának nehézségei miatt. A beteglétszám megállapítása korántsem egyszerű feladat, hiszen a nem saját orvossal működő gyógyfürdők esetében a
beutalás szakmai alapon történik, amely esetben figyelembe vehető azonos kezeléstípusok esetében a beteg
kérései is.
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Az alkalmazandó munkaerő létszámának és összetételének megállapításához a különböző módszerek
alkalmazásával meghatározott éves és évközi létszámszükségletet, továbbá annak összetételét egybe kell vetni a
jelenlegi tényleges létszámmal és szerkezettel. Az összehasonlítás alapján állapítható meg, hogy vállalati
szinten, illetve az egyes állománycsoportokban és részterületeken növelni vagy csökkenteni kell-e a létszámot.
Célszerű számításba venni a vállalaton belüli átcsoportosítási és átképzési lehetőségeket is. A vállalati
gazdálkodás fontos feladata a megfelelő munkakörülmények és feltételek megteremtése, a folyamatos
munkavégzés megszervezése és irányítása.
A munkaszervezés fő célja a munka hatékonyságának növelése. Ennek érdekében a munkavállalóval meg kell
ismertetni a feladatát, a munkamegosztásban betöltött szerepét és munkakapcsolati rendszerét. Törekedni kell a
munka monotóniájának mérséklésére, esetleges megszűntetésére munkarotációval, a munkafeladat – vagy
munkakör – szélesítésével.
A munkarotáció abban az esetben alkalmazható, ha a beosztott munkavállaló rendelkezik az új munkakör
ellátásához szükséges ismeretekkel. Koránt sem mindegy például egy gyógyfürdő esetében, hogy valaki
medenceőri vagy úszómesteri képesítéssel rendelkezik.
A munkaerő-gazdálkodás kiemelt területe a munkaidő kihasználás és a munkatermelékenység folyamatos
elemzése, valamint a szükséges intézkedések megtétele. A munkatermelékenység, mint a felhasznált élőmunka
hatékonyságának mutatójával a 9. fejezetben foglalkoztunk részletesen.
A vállalati munkarend meghatározza a munkaidő teljesítésének rendszerét. Ezen belül rögzítik a munkaidő
kezdeti és befejezési időpontját, a napi munkaidőt, a munkaközi szüneteket. A munkaközi szünetek kiemelten
fontosak lehetnek abban az esetben, ahol a szolgáltatást végző beosztott munkavállalók fizikai erejét
nagymértékben igénybe veszik. Egy ilyen eset például a gyógymasszőrök kötelező fizikai pihenése, amikor is
minden beteg esetén regeneráltan kell a masszázst elkezdeni.
A gyógyfürdők különböző munkaidő-rendszereket alakíthatnak ki. Lehet teljes és nem teljes munkaidős
rendszer. A teljes munkaidős rendszeren belül megkülönböztetjük a fix és változó munkaidős rendszereket. A
nem teljes munkaidős foglalkoztatás formái – többek között – a bedolgozás, a munkakör megosztás,
részmunkaidős foglalkoztatás stb.
A vállalati munkaidő-kihasználás egyrészt az egész napos, másrészt a törtnapi kiesések miatt marad el a 100 %os szinttől. A munkaidő kihasználás a következő mutatókkal mérhető:
A munkaerő-felhasználás mutatója azt fejezi ki, hogy a vállalat állományába felvett dolgozók milyen arányban
jelentek meg és vették fel a munkát az egyes munkanapokon. A megjelentek átlagos létszámát dolgozói
létszámnak nevezzük.
Meghatározása:

Más megközelítésben:

A kiszámított mutatót az egész napos kiesések aránya egészíti ki a 100 %-os szintre. A távollétek okai: fizetett
szabadság, betegség, egyéb engedélyezett illetve igazolatlan egész napos hiányzás.
A munkanap-kihasználás mutatója a munkavégzés céljából megjelentek ledolgozott és ledolgozható óráinak
arányát jelenti. A számítás során a túlórákat figyelmen kívül kell hagyni, mivel azok bérezése más struktúrát
követ.
Meghatározása:
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Másképpen:

A törtnapi kiesés is lehet igazolt, vagy igazolatlan.
Az összevont munkaidő-kihasználás mutatója arra ad választ, hogy az időszak folyamán az átlagos állományi
létszám által maximálisan teljesíthető órák számának hány százalékát dolgozták le.

A munkaidő-kihasználás minél magasabb szintre való emelése minden munkaadónak célja. Vannak azonban
olyan tényezők, amelyeket a vállalkozások vezetői nem tudnak befolyásolni. Egy ilyen a törvényes munkanapok
száma. A gyógyászati szakellátások ugyanis csak a munkanapokon végezhetők.
Az egész napos kiesések aránya is nehezen befolyásolható a munkaadói oldalról. A vállalkozás befolyásoló
szerepe minimális, gyakorlatilag az igazolatlan távollétek csökkentésére, megszűntetésére szorítkozik. Az egész
napos kiesések esetében a munkaerő átszervezésével, átcsoportosításával lehet a pillanatnyi munkaerőhiányt
orvosolni.
A törtnapi kiesések arányának csökkentésére tud legjobban hatni a vállalkozás vezetése. A törtnapi távollétek jól
ellensúlyozhatók a kellően motivált bérezési rendszer kialakításával. Abban az esetben, ha az elvégzett feladat
egzaktul jól mérhető és rendelkezésre áll minden feltétel a munka, a gyógykezelés zavartalan ellátásához, akkor
egy kellően kialakított teljesítményértékelő rendszer bevezetésével orvosolhatók az indokolatlan hiányzások. A
következőkben ezért a teljesítményértékelésre térünk ki részletesebben.

3. 13.3. A munkaerő teljesítményének értékelése
Mivel a gyógyászati ellátásokat végző gyógyfürdők szakellátó beosztott munkavállalóinak feladatai egzaktul jól
mérhető és dokumentálható, ezért a teljesítményük értékelése időről időre hasznos információkat nyújt a
gyógyászati központ vezetői számára.
A teljesítményértékelés a szervezetben dolgozó valamennyi munkatárs adott időszakra vonatkozó
teljesítményének felmérése és megítélése.
A dolgozók teljesítményének értékelésével több célt érhetünk el:
• visszacsatolást nyújt az alkalmazottaknak munkájuk minősítéséről,
• növeli a motivációt,
• elősegíti a képzési igények megfogalmazását,
• lehetővé teszi az emberekben rejlő potenciális képességek felismerését,
• megmutatja, hogy a szervezet mit vár el a dolgozóitól,
• a karriertervezés eszköze lehet,
• a bér, jövedelem megállapítás alapjául szolgálhat és
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• információkat nyújt a munkakörrel kapcsolatos problémákról és azok megoldásáról.
Eredményei felhasználhatók a következő időszak (pl. hónap, év) feladatainak meghatározására, a kiválasztási
folyamat hatékonyságának felmérésére, a humán erőforrás tervezésére és az utánpótlási tervek kialakítására.
A teljesítményértékelés nemcsak a szervezet szempontjából fontos, az alkalmazottak is pozitívan fogadják, mert
visszacsatolást kaphatnak saját munkájuk eredményességéről. A vezetés megerősíti, dicséri, bátorítja, segíti a
teljesítmények jövőbeni fokozására irányuló szándékokat, és az alkalmazottak jövőbeli karrierjére vonatkozóan
is adhatnak információkat.
A dolgozók értékelését leggyakrabban a közvetlen feletteseik végzik. Ennek az az előnye, hogy ők ismerik
legjobban a feladatokat és azok teljesítésének módját, ugyanakkor az évenként egyszeri komplex értékelés és
minősítés szerencsésen zárja le az alkalmazott és a főnöke közötti évközi folyamatos értékelést.
A dolgozók saját munkájuk kapcsán is végezhetnek értékelést. Az önértékelés egyre inkább terjedőben lévő
értékelési eljárás. Abban az esetben, ha a dolgozók megértették, hogy mely teljesítmények elérését várják el a
feletteseik, akkor képesek és hajlandóak saját teljesítményük értékelésére, bár a másokkal való
összehasonlításban kismértékben hajlamosak túlértékelni magukat. Ezt az adott minőségbiztosítási rendszerek
bevezetésével, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentációk vezetésével ki lehet küszöbölni.
A gyógyászati kezelések dokumentálása kiemelt jelentőségű, hiszen a kezeléseket a kezelő személyzet nap, óra,
perc pontossággal kell, hogy nyomon követhetővé tegye. Ezt a dokumentálást egyrészt orvos egészségügyi,
másrészt a kezelések társadalombiztosítás finanszírozás okai indokolják.
Az értékelést végezhetik a munkatársak és a beosztottak is. Az előbbiek értékelése általában megbízható és
hiteles, hiszen kiválóan meg tudják ítélni az értékelt személy teljesítményét, de nem szívesen vállalkoznak a
feladatra. Ha a kollegák értékelésére kívánunk támaszkodni, akkor csoportos véleményüket célszerű kikérni.
Az értékelési folyamatban többféle kérdést vizsgálhatunk: a személyiséget, a magatartást, az eredményeket. Az
eredmények felmérésének egyik módja, hogy a munkakörre irányuló értékelést végzünk, azaz a munkaköri
követelmények teljesítésének szintjét és módját vizsgáljuk. Az értékelő interjú ez esetben elsősorban a
munkavégzés eredményességét gátló tényezők feltárására koncentrál, amely nem mindig a munkavégző
hibájából ered, hanem strukturális okokra vagy az elégtelen munkakörülményekre, erőforrásokra vezethető
vissza.
A másik lehetséges megoldás a személyiségjegyek értékeléséből fakadó hibák elkerülésére a magatartás és a
teljesítmény megítélésére épülő értékelési rendszer alkalmazása.
A dolgozók teljesítményének értékelése során feltárt információk birtokában lehet kialakítani az elért
teljesítménnyel szoros összefüggésben kialakítandó munkabért.

4. 13.4. A bér és jövedelemgazdálkodás feladatai
A munkaerő termelékenységi célkitűzések teljesítése érdekében szükséges egy megfelelő vállalati ösztönzési
rendszer kiépítése és működtetése. A munkavállaló a szükségleteit folyamatosan szeretné kielégíteni. Ezeket az
egyéni törekvéseket az ösztönzési rendszernek össze kell hangolnia a vállalati célokkal. Annál hatékonyabb az
ösztönzési rendszer, minél jobban biztosítja a célok megvalósításában való közreműködés és a dolgozói juttatás
összhangját. Össze kell hangolni a dolgozó által ismert, elért teljesítményét a cserébe kapott jövedelmével.
Az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések, a nem pénzbeli juttatások és a
vállalati vagyonból való részesítés. Bérköltség az alkalmazásban állók és a munkavégzésre irányuló további
jogviszonyban állók részére az üzleti évre bérként számfejtett elszámolt összeg.
A munkabér a következő elemekből tevődik össze:
• Alapbér, amely az adott munkakörhöz, beosztáshoz kapcsolódó alapvető juttatás. Az alapbér
megállapításának feltételeit a bértarifa határozza meg.
• Bérpótlékok, amelyeket az általános munkafeltételektől eltérő körülmények illetve beosztások alapján
fizetnek.
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• Kiegészítő fizetés, vagyis a le nem dolgozott időre a munkatörvénykönyv előírásai szerint kifizetett bér (pl.:
szabadságra, ünnepnapokra jutó bér).
• Prémium, jutalék, jutalom, amelyet előírt feladat teljesítése alapján vagy kiemelkedő teljesítmény esetén kap
a munkavállaló.
Személyi jellegű egyéb kifizetések körébe tartoznak a különféle, dolgozói (étkezési-, üdülési-, lakhatási)
hozzájárulások, a jubileumi jutalom, segély, a lakásépítésre jutó támogatás, a betegszabadság idejére a
munkáltató által fizetett díjazás, a végkielégítés, a napidíj, a munkáltató által a dolgozó javára kötött élet- és
nyugdíjbiztosítás díja, a jóléti és a kulturális költségek, továbbá minden egyéb munkajövedelemnek, szociális
költségnek minősített összeg.
A nem pénzbeli juttatások köre szélesedőben van, ide tartoznak a vállalati dolgozók oktatásának,
továbbképzésének költségei, a cégautó, a vállalati flottához tartozó mobiltelefon, stb. biztosításának költségei.
A dolgozók ösztönzésének új formája a vállalkozás vagyonából történő részesítés. Gyakori, hogy a vállalkozás
térítésmentesen vagy kedvezményesen juttat dolgozóinak – főként a menedzsereknek – részvényt vagy
üzletrészt.
Az említett négy alapvető ösztönzési eszköz jelentős költségtényezővel jár. A munkaerő-költségek köre még
szélesebb: idetartoznak a munkabérek után a vállalat által fizetett társadalombiztosítási járulékok
(nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék) és hozzájárulások is.
A vállalati bérezési (ösztönzési) formák széles skálán mozognak. Alaptípusai: a beosztott munkavállalók, a
vállalaton belüli szervezeti egységek valamint a vezetők ösztönzési, bérezési módszere.
A beosztott munkavállalók bérezési rendszerén belül egyéni és csoportos formákat alkalmaznak. Egyéni
bérezési formák:
• Időbér, amely az időegységre vetített bér.
• Teljesítménybér, amelynek alakulása előre megállapított mennyiségi, minőségi követelmény teljesítésétől
függ.
A minél magasabb munkabér megszerzése ugyanakkor felveti a munkaerő fejlesztésének folyamatos fejlesztési
igényét is, hiszen a munkaerő tudásának, szakismeretének fejlesztése az egyén és a szervezet közös érdeke. Ez
teszi lehetővé, hogy az alkalmazottakban rejlő potenciál teljes életútjuk során a szervezet számára
értékesíthetővé kerüljön. Ugyanakkor az emberek növekedési szükségleteit kielégítő együttműködés alakulhat ki
a munkaadó és a munkavállaló között. A szervezet által nyújtott képzési programoknak illeszkedniük kell a
munkakörökből fakadó képzési igényekhez. A teljesítményértékelés és a munkaköri leírás komoly segítséget
nyújthat a valós képzési igények meghatározásában.

5. Összefoglalás
A vállalkozások által felhasznált munkaerőt, mint az erőforrások egy csoportját kitüntetett jelentőséggel kell
kezelni, hiszen a munkavégzés közben szaktudása gyarapítható, döntéseik kihatással vannak a vállalkozás
sikerére. A gyógyászati ellátásokat végző beosztott munkavállalók és a betegek között bizalmi viszony is
kialakul, amely nagymértékben hozzájárul a kezelt betegszám emelkedéséhez. A dolgozók teljesítményének
értékeléséből nyert információk hozzájárulnak azokhoz a szervezési intézkedésekhez, amelyek a munkaerő
minél hatékonyabb kihasználását eredményezi. A teljesítmény értékelés jelenti a munkabér gazdálkodás alapját
is.
Önellenőrző kérdések
1. Milyen történések indokolják a munkaerő felértékelődését?
2. Mi a munkaszervezés legfőbb célja?
3. Hogyan határozható meg a munkanap kihasználás mutatója?
4. Hogyan határozható meg a munkanap kihasználás mutatója?
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5. Milyen elemekből tevődik össze a munkabér?
Felhasznált irodalom
1. Farkas F.: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Complex Kiadó, Budapest 2009.
2. Husti I.: Mezőgazdasági vállalkozói kézikönyv. Dinasztia Kiadó. Budapest, 2001.
3. Mckenna E.: Emberi erőforrás menedzsment. Panem Könyvkiadó Kft. Budapest, 2000.
4. Varga G.: Emberi erőforrás menedzsment, Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány,
Budapest, 2009.
5. Weiss D.: Hogyan ösztönözzük beosztottainkat? Park Könyvkiadó Kft. Budapest, 1990.
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A
Ajurveda

Az Élet Könyve”, amely a hagyományos indiai orvostudomány alapjait
tartalmazza.

Alap csomag

Az alap csomag tartalmazza azokat az egészségügyi szolgáltatásokat,
amelyek minden Magyarországon tartozkodónak jár biztosítástól
függetlenül.

Állandó költség

A termelés volumenének változásától nem függő termelési költség.

Amortizáció

A termelés volumenének változásától nem függő termelési költség.

Árbevétel

Az a termelési érték, amelyet a piacon a fogyasztók már megvásároltak.

B
Baleseti táppénz

Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár.

Betegszabadság

Betegszabadságra a munkavállaló keresőképtelensége esetén jogosult.

Beutalás

A biztosítottat és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultat a kötelező
egészségbiztosítás
keretében
járó
egészségügyi
szakellátásokra
finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa utalhatja be.

Beveridge-modell

A Beveridge-modell a jóléti kiadásokat biztosítja, azonban a bevételét nem a
járulékbevétel, hanem az adók biztosítják.

Bismarck-i egészségbiztosítás

A Bismarck-i egészségbiztosítás pénzügyi alapja törvényben rögzített,
célhoz kötött járulék, amelynek fizetése speciális, biztosítási jogviszonyt
hoz létre.

Biztosított

Biztosítottnak tekinthető, aki biztosítási jogviszonnyal rendelkezik.

E
Egészségbiztosítás pénzbeli ellátása Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátása teremti meg az egészségügyi
szolgáltatások, a pénzbeli ellátások és a baleseti ellátások alapját.
Egészségbiztosítási Alap

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozza az egészségbiztosítás pénzbeli
ellátásait.

Egészségturizmus

Az egészségturizmus az idegenforgalomnak azt a területét jelenti, ahol a
turista utazásának fő célja az egészségi állapotának javítása vagy megőrzése,
esetenként betegségének megelőzése.

Előkalkuláció

Az az önköltség számítási technika, amikor a tevékenység megkezdése előtt
(tervezett) költségnemek meghatározásával történik az önköltség
kiszámítása.

Európai Egészségbiztosítási Kártya Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az orvosilag szükséges ellátások
igénybevételére jogosítja a birtokosát.

F
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Fedezeti összeg

Az állandó költség és a nyereség összege, míg más megközelítésben az
árbevétel és a változó költségek különbsége.

Fedezeti pont

Az a pont, ahol az árbevétel nagysága éppen megegyezik az összes költség
értékével.

Fizikoterápia

Fizikai energiákkal való gyógyítás módjai.

Foglalkozási betegség

Foglalkozási betegség az a betegség, amely a biztosított foglalkozásának a
különös veszélye folytán keletkezett.

Foglalkoztató

A foglalkoztató bármely jogi és természetes személy, ha biztosítottat
foglalkoztat.

Foglalkoztatott

Foglalkoztatott, aki nem minősül egyéni, illetve társas vállalkozónak és
foglalkoztatója biztosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatja.

G
Gazdálkodási ismeretek

A közgazdaságtan azon elemeit, amelyek adott termelési és vagy
szolgáltatási folyamatok során a szűkösen rendelkezésünkre álló erőforrások
hatékony felhasználásának módjára és elemzésére ösztönöznek bennünket,
gazdálkodási ismereteknek nevezzük.

Gazdaságosság

A termelési érték és a termelési költség hányadosa.

Gyógyturizmus

A turizmus azon ága, amelynek keretében a (nem sürgősségi ellátásra
szoruló) beteg emberek elsődlegesen egészségügyi kezeléseket igényelnek.

H
Harmadik csomag

A harmadik csomagba tartoznak azok az egészségügyi szolgáltatások,
amelyek igénybevételéért a biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra
jogosultak is részleges illetve teljes térítés megfizetésére kötelesek.

Hozam

A vállalkozások által adott idő alatt előállított termékek és elvégzett
szolgáltatások összessége naturáliákban kifejezve.

Hozam egységára

Az elvégzett szolgáltatás értékesítési egységára.

Hozzátartozói nyugellátás

A hozzátartozói nyugellátás fajtái az özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői
nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátások.

Humán erőforrás

Az erőforrások közüli kiemelt jelentőségű, folyamatos megújulásra képes
élő munkaerő.

J
Járulék

A természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási
járulék és a nyugdíjjárulék képzi a társadalombiztosítás fenntartásának
pénzügyi alapját.

K
Keresőképtelen

Keresőképtelen az, aki a betegsége miatt a munkáját nem tudja ellátni.

Kiküldetés egészségbiztosítása

A kiküldött a kiküldetés során a kiküldő állam társadalombiztosítási
szabályainak hatálya alá tartozik, azaz a kiküldő tagállamban lesz
biztosított.
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Koordinációs rendeletek

Az EU egészségbiztosítási rendeleteinek gyűjteménye.

Költségszint mutató

A gazdaságosság reciproka.

Kritikus termelési volumen

Az a termelési vagy szolgáltatási volumen, amely nagyságánál a szolgáltatás
még nem realizál nyereséget.

Kritikus termelési volumen

A küldetés az adott vállalkozás alapvető céljának alárendelt működési
filozófia és gyakorlata, amely a szükséglet-kielégítés konkrét keresleti
tartományára utalva határozza meg a szervezet sajátosságait és a vele
együttműködőkkel való kapcsolatok alapelveit.

Külföldi gyógykezelés

A gyógykezelés külföldi igénybevétele akkor indokolt, ha az adott
betegségre külföldön a gyakorlatban eredményesnek bizonyult kezelés áll
rendelkezésre, valamint hazai intézményben nincsenek meg az eredményes
kezelés feltételei, és a hazai gyógykezelés külföldi szakértő meghívásával
sem oldható meg.

M
Maradvány érték

A tárgyi eszköz bruttó bekerülési értékéből levont amortizációs költség után
megmaradó érték.

Második csomag

A második csomagba tartoznak azok az egészségügyi ellátások, amelyek a
kötelező egészségbiztosítás keretében nyújtandók a biztosítottnak és az
egészségügyi szolgáltatásra jogosultaknak egyaránt.

Minimálbér

Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén, legalább a kötelező
legkisebb munkabér jár a biztosított részére.

Munkabér

A munkaerő felhasználásának költsége.

Munkaerő felhasználási ráta

Az átlagos dolgozói létszám és az átlagos állományi létszám hányadosa.

Munkanap kihasználási mutató

A munkavállaló által ledolgozott órák és a rendelkezésre álló munkaidő
hányadosát kifejező viszonyszám.

Munkatermelékenység

A munkaerő hatékony felhasználásának mutatója.

Mutuelle

Az egészségbiztosítást finanszírozó csoportos biztosítási betegkasszák.

N
Nyugdíjbiztosítási Alap

A Nyugdíjbiztosítási Alap az öregségi nyugdíj, a hozzátartozói
nyugellátások, a rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjak kiadásainak
fedezetére irányul.

O
Osztókalkuláció

Amely során a vállalkozás általános költségeit a közvetlen költségek
arányában osztják fel.

Önértékelés

A dolgozó saját munkájára irányuló értékelési folyamat.

Önköltség

Egy termék vagy szolgáltatás egységére eső termelési költség

P
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Pénzbeli egészségbiztosítási járulék A pénzbeli egészségbiztosítási járulék tartalmazza a terhességi-gyermekágyi
segély, gyermekgondozási díj, táppénz kifizetésének alapját.
Pótlék-kulcs

A pótlék-kulcs határozza meg az általános költségek szolgáltatásonként
szétosztásának mértékét.

R
Ráfordítás

A vállalkozások által adott idő alatt felhasznált erőforrások összessége
naturáliákban kifejezve.

Ráfordítás egységára

A szolgáltatás elvégzése kapcsán felmerülő közvetlen erőforrás egységára.

S
Saját jogú nyugellátás

A saját jogú nyugellátás címén fizetett járulék tartalmazza az öregségi-,
rokkantsági-, és baleseti rokkantsági nyugdíjat.

Spa

Egészség-szolgáltató központ, amely a vendégeket megnyugtatja,
felélénkíti, meggyógyítja, egészségesebbé, fiatalabbá, szebbé és
kiegyensúlyozottabbá teszi.

Sürgős szükség

Sürgős szükség az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás,
amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg
közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó
egészségkárosodást szenvedne.

Szellemi tőke

A munkavállalók által képviselt összes tudás, tapasztalat.

Szolgáltatás

A szolgáltatások közé az olyan tevékenységeket soroljuk, amelyek
valamilyen igényt közvetlenül elégítenek ki, már meglévő tőkejavak és
egyéb erőforrások segítségével.

T
TAJ kártya

TAJ (Társadalombiztosítási Azonosító Jel) számot tartalmazó kártya, amely
igazolja a biztosítás tényét és egyben az magyarországi egészségbiztosítási
„alapokmánya”.

Táppénz

Táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné
válik
és
a
jogszabályban
meghatározott
mértékű
pénzbeli
egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.

Társadalombiztosítás

A kötelező társadalombiztosítás működtetés keretében valósul meg az
állami nyugdíjrendszer és egészségbiztosítási rendszer fenntartása.

Termelés

Termelés az a gazdasági folyamat, amely termelési vagy fogyasztási
szükségletet kielégítő javak előállítására szerveződött.

Termelési érték

A hozamok pénzben kifejezett értéke.

Termelési költség

A ráfordítások pénzben kifejezett értéke.

Természetbeni egészségbiztosítási járulék A természetbeni egészségbiztosítási járulék az egészségügyi
szolgáltatások finanszírozásának pénzügyi fedezetéül szolgál.
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Utókalkuláció

A tevékenység önköltségének meghatározása valós termelési költségek
felhasználásával történik.

Üzemi baleset

Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében
végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri.

Üzleti modell

Az üzleti modell olyan koncepcionális eszköz, amely számos egymással
összefüggő elemet tartalmaz, segít megfogalmazni az adott cég üzleti
logikáját, leírja a fogyasztók egy vagy több szegmensének nyújtandó
értéket, felvázolja a cég architektúráját, partneri hálózatát, abból a célból,
hogy ezt az értéket előállítsa, piacon értékesíthetővé tegye, a fogyasztóhoz
eljuttassa, hogy profitot, tartós jövedelmet teremtsen.

Üzleti vállalkozás

Azokat a szerveződéseket a társadalomban, amelyek valamely gazdasági
haszon elérése érdekében tudatosan alakítják ki szervezeti formájukat, és
amelyek tudatosan szervezik egységbe a rendelkezésre álló erőforrásokat,
üzleti vállalkozásoknak nevezzük.

V
Vállalkozás eredménye

A termelési érték és a termelési költség különbsége.

Változó költség

A termelés volumenével összefüggő költségtípus.

Vizitdíj

A vizitdíjat akkor kell megfizetni, amikor a beteg felkeresi az orvost, a
vizitdíj az orvosi bevétel része.

W
Wellness-turizmus

A wellness-turizmus célja az egészségmegőrzés, amelynek során az
egészséges emberek szabad idejükben, saját költségükön vagy
kiegészítő/magánbiztosítók finanszírozásával egészségügyi elemeket is
tartalmazó turisztikai szolgáltatáscsomagot vesznek igénybe.
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