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Bevezetés 

 

Ez a tanulmány a napjainkban is aktívan zajló egészségügyi rendszer egészét átalakító 
folyamatok rendszerét hivatott a jog és az egészségügy határterületének nézőpontjából vizsgálni. 
A szabályzás oldaláról megközelítve tesz ezen mű kísérletet arra, hogy átfogó rendszerben 
elemezzen egy kiemelt fontosságú állami alrendszeri átszervezést. Ez az alrendszer az 
egészségügy, a vizsgálat tárgya, pedig a szűken vett kórházrendszer és annak strukturális és 
tartalmi megváltozása. A mű aktualitása, önmagában hordozza, hogy a folyamat tovább 
haladtával a benne foglaltak meghaladottá válnak, azonban célja éppen az, hogy egy kiemelten 
fontos pillanatban az olvasó teljes és átfogó képet kapjon a fennálló helyzetről és a várható 
fejleményekről. 
 

1. A kórház-integrációs folyamatot kiváltó okok 

 
A kiváltó okok, eredetük szempontjából különbözőek. Ennek megfelelően beszélhetünk 

történeti okokról, gazdasági-politikai, strukturális, illetve személyi körülményekről. Ezek 
természetesen összefüggenek egymással, azonban az átláthatóság kedvéért, mégis külön bontva 
vesszük sorra és elemezzük őket. 

 
1.1. Történeti okok 

 

A fenti történeti áttekintésből láthattuk a kórházrendszer történetének alakulását, 
fejlődésének menetét. Ezek közül mindenképp ki kell emelni, a mesterséges ágyszám 
növeléseket, melyek az intézmények súlyos állagromlását okozták. Fontos kiemelni az ágazat, 
korábbi politikai rendszerben való elhanyagoltságát és a az indokolt fejlesztések, gyakorlatilag 
teljes hiányát. Karakteres formáló tényező, hogy a gyors eredményű és olcsó eljárások hódítottak 
tért, illetve, hogy az orvosi létszám növelés és a szervezés eszközei voltak a legdominánsabbak a 
kórszak egészségügyi politikájában. Fontos némileg utalnunk arra is, hogy a történeti leírásban, 
mely csak a jelen kórházrendszer szempontjából közvetlenül aktuális időszakokat elemezte, volt 
egy azt megelőző, hosszú időszak, melyben óriási ellátatlan és biztosítatlan tömegek voltak és az 
egészségügyi szolgáltatáshoz, csak egy szűk, vagyonilag elhatárolható réteg jutott. Ez is súlyos 
öröksége az egészségügyi ellátórendszernek. Továbbá politikai hagyatéka az elmúlt 
időszakoknak az egészségügyhöz való hozzáállás. Az állam felelős a lakosság egészségi 
állapotáért, a társadalmi viszonyok olyan alakításáért és az egészségügyi ellátás olyan 
színvonaláért, amely elősegíti a lakosság egészségi állapotának folyamatos javulását. Ennek 
érdekében az állam garantálja, az egészség megőrzéséhez, valamint az alapvető egészségügyi 



szolgáltatáshoz való hozzájutás lehetőségét.1 Mint köteletetti oldalon állónak, az államnak 
számos problémája származott és származik ma is ezen szektor működtetéséből. Tipikusan látens 
ágazat, hiszen, ha jól működik, nem tűnik fel senkinek, ha rosszul, akkor mindenki érzi a hatását. 
Így a politikai preferenciák között mindig a második vonalon szerepelt, és mindig a minimum 
célkitűzések szemlélete volt a jellemző. 

 
1.2.  Gazdasági-politikai okok 

 

Elérkeztünk a problémák legnagyobb forrásához a pénzkérdéshez. Abban nyugodtak 
lehetünk, hogy ez most nem tipikusan poszt-kommunista jelenség. Az egészségügy 
finanszírozásának kérdése érint minden országot –természetesen különböző mértékben- 
függetlenül a fejlettségétől, a gazdasága teljesítőképességétől, vagy a lakosság nagyságától. A 
centrális rendszerek mindig a legolcsóbbak (UK) az egyéni öngondoskodásra épülő rendszerek, 
pedig mindig a legdrágábbak2. Az ágazat természetéből adódóan nem közvetlen bevételtermelő 
szektor. Az egészségügyben korlátozó versenytényezők: tökéletlen verseny, kínálati 
meghatározottság, előre meghatározott szolgáltatás, többszereplős piac, ahol meghatározó a 
finanszírozó.3 Itt a beruházás a lakosság egészségébe történik, ami nem számszerűsíthető adat, a 
bevételi oldalon. A kimeneti, ergo a passzívák oldalán annál inkább kimutathatóak a számadatok. 
A felnőtt lakosság egészségi állapota 1965 és 1990 között, úgy romlott, hogy a mérvadó országok 
közt az utolsó helyre került.4 A rossz egészségi állapotban lévő lakosság, pedig fokozott ellátást 
igényel és kevesebbet termel. Így az állam bevételei csökkennek, kiadásai, ha csak szektorálisan 
nézzük is nőnek. Az egészségügybe fektetett pénz hosszútávú beruházás, amit a növekvő 
egészségügyi szintből következő termelési, pozitív externáliákon keresztül kell figyelembe venni. 
Természetesen az elmúlt megközelítőleg 100 év politikai viharaiban nem volt olyan rezsim amely 
ilyen komplexen, ennyire előre kalkulált volna. Így a politika számára az egészségügy mindig 
egy feneketlen kút maradt. A következő probléma a modern egészségügy fokozott és egyre 
gyorsuló fejlődése. Magyarország gazdasági teherbíró képessége nem tud lépést tartani az orvos-
technológia fejlődésével és áraival.5Márpedig, ha az ember egészségéről van szó, nem jó azt 
hallani, hogy új életmentő technológiákra egyszerűen nincsen pénz és így kialakulhat olyan 
helyzet is, hogy két azonos betegségben szenvedő ember közül az állampolgárságuk dönti el, 
hogy melyikük marad életben. Ilyen helyzetek százai jellemzik a magyar egészségügy 
történetének viharos lapjait, ami súlyos népszerűségi deficitet jelent minden aktuális 
kormányzatnak. Így a fejlesztések, nehezen, nyomásra, egyenlőtlenül és rendszertelen 

                                                 
1 Egészségügyi szolgáltatások jogi szabályzása 4. o.- Dr. HOMICSKÓ Árpád Olivér Phd. http://doktori.bibl.u-
szeged.hu/1160/1/Homicsko_Arpad_Ertekezes.pdf (2011.11.04.)  
2 MIKOLA István: A „köz” és a „magán” viszonya az egészségügyi ellátórendszerben 18. o. Egészségügy és 
piacgazdaság Bp. 1988. 
3 GIDAI Erzsébet: A piac szerepe az egészségügyben, 24. o. 
4 FECSKE Mihály: A magyar egészségügy alapvető problémái, különös tekintettel a kórházak helyzetére, 281.o.; 
Magyarország az ezredforduló után Budapest 1999 
5 A magyar egészségügyi rendszer igazgatási szervezete- Dr. HOMICSKÓ Árpád Olivér Phd. 
http://jesz.ajk.elte.hu/2007_1.html (2011.11.03.) 
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finanszírozással jönnek létre. Az orvosilag lehetséges és a gazdaságilag megengedhető között 
egyre szélesebb szakadék tátong.6 Még súlyosabb probléma a finanszírozás rendezetlen mívolta. 
Elvileg főszabály szerint a kórházak a teljesített egészségügyi szolgáltatások után járó OEP 
térítések összegéből és saját vállalkozási tevékenységükből gazdálkodhatnak. Azonban ez 
rendszerint kevés a személyi és tárgyi eszközállomány fenntartására és az egészségügyi 
szolgáltatások maradéktalan biztosítására együttesen. Végeredményben arról van szó, hogy az 
OEP csak a nyújtott szolgáltatás szűken vett díját téríti meg az intézményeknek. A járulékos 
költségeket, mint közüzemi díjak, tárgyi eszközállomány fenntartása és amortizációs költségei, 
valamint az esetleges fejlesztések fedezete, egyszerűen kimaradtak a számításból. Ezek térítése 
elsősorban a fenntartók feladata. Azonban az intézmények többségét egészen a közelmúltig, 
megyei szintű önkormányzatok látták el, akik egyéb feladataik körében is szűkösen gazdálkodva, 
óriási anyagi terhet kaptak a fenntartói státusszal. A piacosodással a jóléti intézmények terhei- 
amelyek valaha a ki nem fizetett jövedelem részét képezték és ily módon az említett 
közintézmények úgynevezett ingyenes jellegét biztosították- egyszerre a település gondjaiként 
jelentek meg7. Így nem is csoda, ha számosan közülük, csőd-közeli helyzetbe jutottak. 
Természetesen a megoldást minden esetben az állami segítség jelentette. Ami azonban mindig is 
lobby és politikai alkuk tárgya maradt. Mind mértékében, mind elosztásában. Így a rendszertelen 
finanszírozás következtében az intézmények jelentős része mindig a szakadék szélén állt, ami 
nem utolsó sorban rányomta a bélyegét az ellátás színvonalára és az ott dolgozók 
munkamoráljára is. A másik financiálisan komoly probléma, a belső, személyi állomány 
kérdésköre. Nincs a rendszerben költséghatékonyságot motiváló érdekeltségi tényező.8 
Természetesen orvos-szakmailag etikátlan lenne a kórház gazdasági érdekeihez igazítani az egyes 
ellátásokat, azonban az intézmények belső személyzetének szemlélete súlyos problémákat vett 
fel. Sajnos a pazarlás és az indokolatlan igénybevétel, a közjószág, mint a gazdátlan erőforrás 
komoly kártevői. 

Mindezeknek köszönhetően az ágazat óriási financiális hézagokkal rendelkezik, melyeket 
kizárólag ad hoc jelleggel és nem végleges megoldásokkal orvosolnak. Így a folyamatos 
pénznyelése az ágazatnak mára már tökéletesen intézményessé vált, így állandó bűnbakja a 
magyar állam hitelkényszerének, hiszen a fenntartására sem ágazaton belül, sem azon kívül nincs 
fedezet. 
 

1.3.  Strukturális okok 

 

Az integrálás és racionalizálás egyik legégetőbb kiváltó oka a kórházrendszer struktúrájában lévő 
problémák. Ez igaz a rendszer egészére és a belső intézményi struktúrákra egyaránt. A külső 
strukturális gondok között a legnagyobbak a rendszer heterogenitása, az ellátási kapacitás és 

                                                 
6 A magyar egészségügyi rendszer igazgatási szervezete- Dr. HOMICSKÓ Árpád Olivér Phd. 
http://jesz.ajk.elte.hu/2007_1.html (2011.11.03.) 
7 FECSKE Mihály: A magyar egészségügy alapvető problémái, különös tekintettel a kórházak helyzetére, 282.o.; 
Magyarország az ezredforduló után Budapest, 1999. 
8 Uo. 208. o. 
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igény-kielégítési képesség rendszertelen változékonysága és bizonyos szervezési, valamint 
beszerzési apparátusok indokolatlan sokszorozódása. A heterogenitás alapvetően az egységes és 
egyenlő ellátás biztosításánál jelent problémát. Köztudott például, hogy sem a felszereltség 
szintje, sem a szakmai nívó, sem a szolgáltatás egészének minősége nem azonos az egyes 
intézményekben, holott az egyenlő egészségügyi ellátáshoz való jog ezt követelné meg. Óriási 
differenciák mutatkoznak a kisebb, illetve az országos, vagy súlyponti, esetlegesen az egyetemi 
intézmények között. Ez rengeteg visszaélés és egyenlőtlenség forrása. A pozitív és negatív 
diszkrimináció esetei növekvő gyakorisággal mutatkoznak a beutalás és az egyes kórházakban 
lehetséges felvételnek és ellátásnak a kapcsán. Anyagi előny, vagy személyes kapcsolat juttathat, 
jobb intézményi környezethez azonos betegségben szenvedő paciensek közül a szerencséseket. 
Ráadásul ez a heterogenitás a finanszírozás egységesítését is jelentősen megnehezíti, óriási 
adminisztratív többletmunkát generálva. Továbbá a fejlesztéseket sem lehet egységesen 
végrehajtani, ami az intézmények közti szakadékokat tovább mélyíti. Köztudott az is, hogy a 
vidéki ellátottság mértéke jóval alacsonyabb, mint a fővárosi. Az igaz az egy főre jutó ágyszámok 
tekintetében az igénybe vehető szolgáltatások palettáját tekintve, valamint az ellátás minősége 
kérdésében is. Ez szörnyű igazságtalanságokhoz, súlyos egészségi következményekhez és 
komoly ellátási migrációhoz vezet. Továbbá rengeteg felesleges apparátus működik 
párhuzamosan az intézményekben. Azonos beszerzési, irányítási és szervezési igényekkel bíró 
intézmények, mind külön működtetnek ezen feladatok ellátására apparátust, amely óriási munka 
és költségteher az intézményekben. Ráadásul ez még az átláthatatlanságot is fokozza. Ebben 
továbbá a korábban, de jelenleg is igen komplex tulajdonosi és fenntartói viszonyrendszer sem 
teszi könnyebbé a helyzetet. Valamint hatalmas problémát jelent, a progresszivitás elvének 
számos esetben való mellőzése. Rengeteg olyan beteg kerül kórházi ellátásba, akiknek a 
járóbeteg szakellátásban kellene egészségügyi szolgáltatásban részesülnie. Ez súlyos többletterhet 
jelent az egész kórházrendszernek. A belső strukturális helyzet szintén komoly problémákkal 
küzd.  Felvételi kötelezettség miatt üresen kell hagyni akut ágyakat, így a korház nem tudja teljes 
kapacitását kihasználni.9Így folyamatosan több ágy áll készenlétben és termeli a költségeket, mint 
amennyi valóban ki van használva. Természetesen ez a többletkiadási elem sincs benne egyik 
finanszírozási rendszerben sem, mint korrekciós tétel. A pontrendszerek, kalkulációk és mutatók 
az alanyok és az orvosi munka individualizáltsága miatt teljes mértékben pontatlanok.10 Így 
messze nem az a finanszírozás jut az intézményekhez, ami valóban igazodna a 
teljesítményükhöz.  Továbbá a belső osztályi struktúrák nem alkalmazkodnak az ellátási 
igényekhez, melyek folyamatosan változnak. Mesterségesen vannak meghatározva az osztályon 
működő ágyak, így a gyakoribb betegségek részlegei zsúfoltak, sok esetben várólistásak, míg 
számos osztály ágykapacitásának meghatározó része permanensen kihasználatlan.  
 
1.4. Személyi okok 

                                                 
9 GIDAI Erzsébet, A piac szerepe az egészségügyben, 27.o. 
10 Uo. 27. o. 



Az emberi erőforrás a legfontosabb, a legmeghatározóbb az egészségügy belső környezetét 
illetően. Szakmailag felkészült, elhivatott, munkájában hosszútávon perspektívát látó, jól 
megfizetett és elismert ápolók, orvosok, személyzet nélkül, az egészségügyi ellátórendszer nem 
működne.11 Mivel azonban, ezen ideálisállapottól számos helyen tapasztalható eltérés a jelenlegi 
ágazati helyzetben, ezért annak működésében is mutatkoznak zavarok. Az előző rendszer 
politikai megfontolású egészségügyi dolgozókkal szembeni, diszkriminatív bérpolitikája, a mai 
napig nyomon követhető. Az orvosok hazánkban mélyen a képezettségükhöz képes elvárható 
bérszint alatt keresnek, ha a közegészségügyben, illetve közkórházakban dolgoznak. Ugyanez 
igaz az egyéb egészségügyi személyzetre, arról nem is beszélve, hogy az általuk elvégzett munka 
mennyisége és körülményei viszonyrendszerében, a bérezésük méltatlan. Általánosan 
elmondható, a kórházak belső személyzetének döntő többségéről, hogy kizárólag a hivatástudat 
és a szolidalitás tartja őket ezekben az állásokban. Ez a helyzet súlyosan rányomja a bélyegét az 
általuk nyújtott szolgáltatásokra. Ilyen körülmények és ilyen munkateher mellett nem várható el, 
hogy a költséghatékonyság szempont legyen a gyógyító munkában. Ráadásul, súlyos probléma a 
pazarlás kérdése is. A munkateher szempontjából fontos megemlíteni, hogy az ingyenességből az 
OEP finanszírozásra való áttérés kapcsán óriási adminisztrációs munka keletkezett, ami jelenleg 
az orvosokat terheli.  - A kórházak zöménél a létszám mintegy fele a nem gyógyítható 
apparátusban dolgozik.12 Ennek oka ezen adminisztrációs munka ellátásának problémája. 
Hiányzik a személyi állományból azon munkavállalók köre, akik, professzionális módon, 
kizárólag ezzel foglalkoznának (asszisztencia jelleggel), tehermentesítve azon egészségügyi 
dolgozókat, akik elsődleges feladata a gyógyító tevékenység. Munkaerő tesztek igazolják, hogy a 
kórházak vezető orvosainak és a szakorvosoknak a gyógyító munkában eltöltött idő, még a felét 
sem éri el a hivatalos munkaidőnek.13 Ez szintén a súlyos alulfizetettség számlájára írható, hiszen 
az orvosok, kénytelen az adott körülmények közt, többletjövedelemhez jutni, melynek legfőbb 
forrásai az intézményben folytatott magánrendelés, illetve a klinikai kutatások. Továbbá a fenti 
helyzetből adódóan, egyre nagyobb méreteket ölt, az egészségügyi dolgozók elvándorlása. 
Szerencsésebb esetben, csak a közszférát hagyják ott, és magánpraxisban végeznek gyógyító 
munkát, de folyamatosan erősödik az országból való kiáramlás is. Ez utóbbi jelenti a nagyobb 
problémát, hiszen a szakértelem és az ellátáshoz szükséges szakmai kapacitás együttesen hagyja 
el az országot, ami az egész egészségügyi ellátórendszer személyi stabilitását veszélyezteti. 

 
2. A kórház-integráció szintjei és a kórház-integrációs folyamat 

 
Jelen fejezetben, kezdetnek a kórház-integráció szintjeiről lesz szó általánosságban. Végig 

vesszük, hogy ez a folyamat, milyen jellegű és mértékű, összevonásokban és racionalizálási 
folyamatokban valósulhat meg. Ezután a gyakorlatban már működő, vagy működött integrált 

                                                 
11 Egészségügyi szolgáltatások jogi szabályzása, 4. o.- Dr. HOMICSKÓ Árpád Olivér Phd. http://doktori.bibl.u-
szeged.hu/1160/1/Homicsko_Arpad_Ertekezes.pdf (2011.11.04.)  
12 FECSKE Mihály, A magyar egészségügy alapvető problémái, különös tekintettel a kórházak helyzetére, 281.o.; 
Magyarország az ezredforduló után Budapest, 1999 
13 Uo. 282. o. 
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rendszereket vizsgálunk, különös tekintettel a Budapesti Egészségügyi Modell rendszerére, 
melynek alaposabb tartalmi elemzésével is foglalkozunk. 

Alapvetően két rendező elv mentén csoportosíthatjuk a kórház-integrációs szinteket. 
 

I. A területi elv 

 

A területi elv, az integráció alá vont területen lévő kórházrendszer alapján jelöli, ki az 
folyamat határait. Ennek megfelelően 3 csoportot különböztetünk meg: 

- Helyi 
- Regionális 
- Országos 

Ez egy külső határokat kijelölő csoportosítás, lényegében egyértelmű, hogy a kiterjedést 
szabályozza. 
 

II. Progresszív szintek elve 

 

Ez az elv az ellátási szintek közti kooperáció jellegének megfelelően jelöl ki csoportokat. Így 
csoportosítva az integráció lehet: 

- Vertikális 
- Horizontális 
Vertikális integrációról akkor beszélünk, ha a folyamat az egészségügyi ellátások minden 

szintjét (alap és a két szakellátási szint) érinti és összetett, egységes strukturális változásokat hajt 
végre. Horizontális integrációnál az azonos ellátási szintek közti szervezési folyamatok esetén 
lehet beszélni. Azonban sokkal komplexebb csoportosítás, ha magának az integrációs 
folyamatnak a tartalmát és az azon belüli preferenciák mentén csoportosítunk.  

 
III. Tartalmi elv 

 

Ezen elv szerinti elkülönítés megmutatja számunkra, hogy az integrációs folyamat, mely 
intézménypolitikai kéréskörök mentén végez átalakítási tevékenységet. Ennek megfelelően itt is 3 
csoport vizsgálható: 

- Financiális 
- Strukturális 
- Funkcionális 

Természetesen a gyakorlatban ezek a csoportok gyakran összemosódnak, nincs tisztán egy irányú 
integráció. Azonban, az egyes gyakorlati példák alapján, megállapítható, hogy az egyes 
törekvések, mely irányban mutatnak eltolódást és melyik integrációs folyamat jegyeit mutatják a 
leginkább. Most pedig tekintsük át ezen csoportok egyes karakteres jellemzőit, néhány 
mondatban. 
 



2.1 Financiális kórház-integráció 

 
Ennek a típusnak elsődlegesen a kórház, vagy kórházrendszer anyagi forrásainak és 

kiadásának racionalizálása a célja, megtakarítások elérése céljából. Alapvetően a támogatások 
egységesítése az egyik eszköze pozitív oldalról, illetve az intézmények egynemű szükségleteinek 
egységes kezelése. Az a gyakorlatban azt jelenti, hogy ez a forma igyekszik, egy fenntartó, vagy 
egy fenntartói szövetség kezében koncentrálni a finanszírozást. A kiadások kezelésére, pedig 
gyakran egyetlen egységes gazdasági társaságot hoznak létre. A finanszírozás egyszerűsödése, 
komoly munkamegtakarítás, mivel az ilyen integrált rendszerbe tartozó intézményeknek egyetlen 
gazdasági apparátust kell csak működtetniük, illetve csak egy fenntartó felé kell elszámolniuk. 
Az igazi megtakarítás azonban a kiadási oldalon keletkezik. Itt ugyanis az összes egynemű 
igényét az intézményeknek, egységesen fellépve tudják kielégíteni. A már említett ellátásért 
felelős gazdasági társaság sokkal jobb alku pozícióban van, a beszállítókkal szemben (élelmiszer, 
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, stb), mint az egyes intézmények külön-külön. Ugyanez igaz 
a hitelezőkkel szemben, ami a magyar kórházak szempontjából egy nagyon fontos kérdés, hisz 
köztudott a súlyos mértékű közüzemi és lejárt gyógyszer-ellátási tartozások és hitelek állománya. 
Egy ilyen holding-szerű gazdasági társaság kiválóan tud fellépni ilyen esetekben, hiszen 
tőkeereje, hitelképessége és piaci jelentőssége is sokkal komolyabb. Ezt a formát hívják ezért, 
egészségügyi-holdig modellnek is, számos gyakorlati példája van itthon és külföldön egyaránt, 
melyből néhányat ismertetünk a fejezet későbbi részében. 

 
2.2. Strukturális kórház-integráció 

 
Ebben a formájában a folyamatnak, az elsődleges cél, az érintett intézmények, összehangolt 

átalakítása, elsősorban az ellátás szintjének emelése és a kapacitás racionalizáció érdekében. Az 
intézmények egyes adottságaihoz viszonyítva, csoportosítanak át erőforrásokat, növelnek, vagy 
csökkentenek ágyszámot, alakítanak át osztályt. De facto ez azt jelenti, hogy a intézmény 
erősségeit megtartja (pl: sebészet, sürgősségi ellátás, vagy bármely más), azon részlegeit viszont, 
amelyek az integrált intézményi körben máshol jobbak, azokat elveszti, vagy részben kerülnek 
redukcióra. Így az ilyen integrált intézményi rendszerben, minden kórház azt tudja a maximális 
mértékben és minőségben szolgáltatni, amire a legalkalmasabb, illetve amiben a legjobb. Így 
összességében javul az ellátás színvonala, a párhuzamok kiiktatásával gazdaságosabb lesz a 
fenntartás, a felszabaduló tárgyi és személyi forrásokat, pedig fejlesztésre lehet fordítani. Ez 
ebben a formában ideálisan hangzik, azonban fontos pár dolgot megvilágítani az ilyen jellegű 
átszervezés kapcsán. Először is tudnunk kell, azt, hogy az ilyen integráció szinte minden esetben 
ágyszám csökkenéssel jár. Ez nem feltétlen probléma, hiszen az elsődleges cél ilyenkor a 
felesleges párhuzamok megszűntetése, melyben a legjobb ellátást nyújtó a szelekció nyertese. 
Azonban nem járhat a folyamat a nyújtható szolgáltatások kapacitásának csökkenésével, mert 
akkor nem racionalizációról, hanem csupán kapacitás redukcióról van szó, ami az ellátó-képesség 
csökkenésével, így az egész rendszer gyengülésével jár. Ez mindenképpen elkerülendő. 
Kiemelendő továbbá, hogy ez a megoldás nagyon hasonlít a történeti részben megismert 



„szervezés” eszközére. Az ideális verzió azonban abban különbözik, hogy fejlesztéssel is jár az 
átalakítás. Tehát mondjuk, lehet, hogy egy kórház az integráció során elveszít osztályokat, 
viszont a megmaradtak tekintetében komoly fejlesztéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy 
az integrált rendszer egésze a korábbinál jobb szolgáltatás nyújtására legyen alkalmas, azonos, 
vagy fokozott mértékű jogosulti kör számára, jobb és korszerűbb körülmények között, 
kimutatható megtakarításokat eredményezve. 

 
2.3 Funkcionális kórház-integráció 

 
Ez az integrált rendszerek legkomplexebb, legmagasabb foka. Alapvetően elmondható, hogy 

teljes egészében tartalmazza a fenti két forma jellemzőit, egyszerre, valamint további 
összehangolt intézkedések is jellemzik. A fenti két integráció típus jegyeinek megismétlése 
helyett ezen típus eltéréseit és többletjegyeit veszzük vizsgálat alá. A funkcionális integrációt, 
úgy kell elképzelni, mint egy térben és időben megosztott szuperkórházat. Alapvetően több 
intézményből áll, azonban az intézmények, szervezetileg és működésileg egy rendszert alkotnak. 
Az irányítás, és fenntartás egy, a gazdasági ügyek intézése, szintén központosított. Az egyes 
ellátások közül, kizárólag egy-egy intézmény végez szolgáltatást, azt viszont professzionális 
szinten. A szakmailag egymásra épülő egészségügyi ellátások és szükségelt melléktevékenységek 
rendszere is teljes mértégben integrált, így az erőforrás racionalizáció maximális. Például egy 
diagnosztikai eszközökkel felszerelt kórház elvégzi egy belső, invazív kezelést igénylő betegség 
kivizsgálását és megállapítását (labor, MRI, röntgen), elirányítja a beteget, a beavatkozás 
elvégzésére szakosított intézménybe, ahonnan a lábadozásra, vagy rehabilitációra szakosodott 
intézménybe kerül. A beteg, kezelésének útja során, mindig a lehető legmagasabb szintű 
ellátáshoz jut. A párhuzamos szolgáltatások teljes kiiktatása miatt, viszont óriási a megtakarítások 
összege. Nincs szükség mindenhova azonos eszközállomány biztosítására, viszont a szakosodott 
ellátás tekintetében, minden feltétel maximálisan biztosítható. A gazdaságilag teljesen integrált 
rendszer pedig már a korábban ismertetett előnyöket is hordozza. A modell alapvetően 
tökéletesen képes az erőforrások legmegfelelőbb allokációjára és a folyamatos fejlesztések révén 
a szolgáltatási színvonal állandó emelésére. Az egyetlen óriási kérdés a betegút, ilyen mértékű 
szervezése, hiszen e nélkül a rendszer, magatehetetlen és működésképtelen lenne. Ennek az 
irányítási rendszernek is az integrált intézményrendszer egészére nézve központosítottnak kell 
lennie, valamint megfelelően gyorsnak és jól tájékoztatottnak, hogy az ellátás menete nehogy 
elakadjon. Az intézmények részéről folyamatos közlési kényszer áll fenn a betegek állapotának 
megfelelő irányítás tekintetében, a betegút szervező centrummal szemben. Láthatjuk, hogy a 
betegút szervező rendszer működésén és sikerén múlik a teljes integrált egészségügyi hálózat 
funkcionálása. Így megállapítható, hogy a legmodernebb informatikai háttérre és a lehető 
legképzettebb szakember gárdára van szükség ahhoz, a működés biztosított legyen. Fontos 
kiemelni, hogy ilyen rendszer kiépítése nélkül óriási felelőtlenség intézményi integrációt 
elkezdeni. A későbbiekben még visszatérünk ezen szervezési centrum gyakorlati elemzésére. 
Általánosságban azonban elmondhatjuk, hogy ez a típusa a kórházintegrálásnak, a legfejlettebb és 
a legtöbb megtakarítást eredményező lehet. Azonban ki kell kötni, hogy professzionális 



előtanulmányok és megfelelő szervezeti, fedezeti háttér nélkül semmi esetre sem szabad ilyesmit 
megkezdeni. 

 
3. A kórház-integrációs folyamat 

 
Magyarországon a kórház-integrációs kezdetei nem központi döntéshez köthetők. A 

legszorongatottabb fenntartók, a megyei önkormányzatok és a nagyobb városok próbálkoztak 
először ilyesmivel. Elsősorban vidéki, megyei önkormányzatok, illetve nagyobb városok, ahol a 
források bevonhatósága és az igények mértéke köszönőviszonyban sem voltak egymással, tehát a 
financiális helyzet égetőnek volt mondható. Az elsők közt Debrecen és önkormányzata említhető, 
ahol a kórházakat közhasznú társaságokká alakították, így megvalósítva a holding rendszer egy 
kezdetleges formáját. Itt az intézmények eszközállománya és teljes vagyona is a társaság 
tulajdonába került. Baranya megyében a pécsi egyetemi klinika, állt integrációba a megye 
egészségügyi intézményeivel, ami azért kivételes, mivel az egyetemi klinikák státuszuk és 
financiális helyzetük szempontjából is különböznek a korábban önkormányzati fenntartású 
intézményektől. Szolnokon öt kórházzal kapcsolatban kezdték meg az összevonást, míg 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pilot projektet hajtottak végre integráció címén, így 
létrehozva egy négy kórház erőforrásaival gazdálkodó holdingot, amely az étkeztetés, szállítás és 
a radiológia együttes beszerzésére és üzemeltetésére jött létre. Veszprém megyében 11 kórház 
közti integráció indult el Pannon Modell néven, melynek célkeresztjében, a radiológia, az 
onkológia és logisztika összevont megszervezése volt. A Modell olyan sikeres, hogy a 
megtakarításokból, fejlesztésekre is futotta.14 

Ezen programok és reformok, egyenként megérdemelnék a behatóbb elemzést azonban jelen 
dolgozat keretei erre nem adnak lehetőséget. Így arra szorítkozunk, hogy a legkidolgozottabb, 
legátfogóbb és legtöbb intézményt érintő kórház-integrációs programmal foglalkozunk, melynek 
a Budapest Egészségügyi Modellt (BEM) tekinthetjük  

Ennek a modellnek az elemzése során elsőnek áttekintjük, az integrálni kívánt ellátórendszer 
jellemzőit vázlatosan, majd áttekintjük a program céljait és eszközeit, majd a folyamat 
végrehajtását vizsgáljuk meg lépésről lépésre, így tekintve meg belülről egy ilyen folyamat 
kapcsán történő változásokat. 

3.1. Budapest Egészségügyi Modell 

 
A program egy hatalmas politikai és sajtó visszhangot kiváltó próbálkozás volt. Beható 

strukturális változásokat reméltek tőle megálmodói, de mint hazánkban oly gyakran ez a 
kezdeményezés is elvérzett a politikai érdekek általi hányattatásban. A cél elsődlegesen a 
fővárosi fenntartású egészségügyi intézmények teljes integrálása lett volna. Holding rendszerről 
beszélhetünk ebben az esetben is, de számos funkcionális integrációs törekvés és jellemző is 
megjelentek ebben a modellben. 
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4. Az országos integrált rendszer felépítése és működése 

 
Ebben a fejezetben az országos kórház-integrációs folyamatot és annak rendszerét mutatjuk 

be. Az összefüggések átlátása érdekében kicsit visszanyúlunk az időben és elsőként a 2006-os 
egészségügyi jogszabályi változások kórházrendszerre gyakorolt hatásait nézzük át. Ezt követően 
az országos integrációt megalapozó Semmelweis Terv célzott intézkedéseivel és célkitűzéseivel 
foglalkozunk. Végül a kialakított rendszer leírása és kezdeti gyakorlati tapasztalatok értékelése 
következik. Érintőlegesen itt foglalkozunk majd az intézmények tulajdonosi viszonyaiban 
bekövetkezett változásokról, azok formáiról és az új központosított irányítási szervezetről, 
feladatairól és jogállásáról (GYEMSZI-OGYI). 

 
4.1 A Semmelweis Terv 

 

A Semmelweis Terv az országos integrációnak olyan elméleti koncepciója, mint a BEM 
programnak volt a Fővárosi Önkormányzat által készített Egészségügy Koncepció. A két 
folyamat rendszerében és jellegében való hasonlóságaira a későbbiekben is látunk majd példát. 
Az országos integráció szükségessége, nem volt vitás a 2006-os átalakítások kapcsán sem. Azok 
gyakorlati kudarca azonban megmutatta, hogy egészében kell a rendszert integrálni, nem elég 
kiragadott részeket átszervezni az ellátás szempontjából. Ehhez még hozzá jött az a tény, hogy az 
intézmények fenntartóinak többsége, gyakorlatilag képtelen volt az új rendszer szerinti 
működésnek megfelelő anyagi hátteret biztosítani a kórházak (elsősorban a súlypontiak) számára. 
Így a kórházrendszer számos szereplője csőd-közeli helyzetben volt. Mindezekhez társult, hogy a 
megyei önkormányzatok jelentős része, önmagában is súlyos anyagi problémákkal küzdött, amit 
a gazdasági világválság tovább súlyosbított. A válság hatására megugró adósságállomány és 
bevételkiesés párhuzamaként, mind a kórházrendszer, mind a mögöttes fenntartói hálózat 
megroppanni látszott (2010).  

A Semmelweis Terv, „Újjáélesztett egészségügy, gyógyuló Magyarország” címmel ezen 
helyzetre kívánt választ adni. A Koncepció számos általános egészségpolitikai célkitűzést 
tartalmaz, mi csak a témánk szempontjából megfogható és releváns magállapításaival 
foglalkozunk.  Fontos kiindulás alapként rögzíti a magyar kórházrendszer hagyományozott 
strukturális problémájának megoldási szándékát és az ágazati forráshiány kezelésének kérdését. 
A forráshiány arányait is közli a Koncepció: A GDP arányos egészségügyi ráfordítás hazánkabn 
2,1%, míg a környező országok ráfordításai is messze meghaladják ezt a mértéket (Visegrádi 
országok); továbbá az 1990-es ráfordítási szinttől is reálértéken számolva, 250 milliárd forintos 
csökkenés tapasztalható.15 A már korábban vázolt problémák és a sérülékeny helyzet kezelésére, 
válságintézkedéseket helyez kilátásba. Ennek tartalmaként, a szabályozási környezet javítását, a 
pénzügy-gazdasági helyzet ágazati javítását és a humán erőforrás hatékony utánpótlását tűzi ki 
célul a Semmelweis Terv, valamint egy rendszer-modell felépítését, amely a funkcionális 
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integráció eszközével hivatott megoldani az ellátórendszer problémáit.16  Ennek fényében 
azonnali ágazati forrásjuttatást, új finanszírozási rendszert és kapacitásszervezési rendszert jelöl 
meg eszközként a Koncepció. A rendszermodell kapcsán a következők olvashatók: 

„Az egészségügyi rendszere szervezeti kereteinek megváltoztatását a kapacitásszervezési, az 

ellátó intézmények közötti menedzsment-koordinációs, valamint a betegút szervezési funkciók, 

illetve az ezeket támogató részfunkciók köré építjük.”
17

 

Itt már körvonalazódik a funkcionális integráció egyik jellemzőjeként korábban ismertetett 
központisított koordináló rendszer, mely vérkeringése lehet az egy rendszerré integrált kórház 
hálózatnak. Ennek rendszerével a következő fejezetben foglalkozunk. A rendszer financiális 
háttérének, főszabály szerint, még mindig, az egységes társadalombiztosítási rendszert jelöli meg. 
Magának a kapacitás-átütemezésnek is külön szervezetet tervez a Koncepció a NEFMI 
felügyelete alatt. Ezek hivatottak a funkcionális-integrációs átrendező folyamat végrehajtására. 
Az ágazat háttérintézményeinek központosítása, fontos pillére a tervezetnek. Területei: 

- Menedzsmentfejlesztés 
- Kutatás 
- Oktatás 
- Ellátás támogatása 
- Egészségkommunikáció18 
Kicsit előre szaladva megjegyeznénk, hogy ezeket valóban központisították egy szerv 

felügyelete alá (GYEMSZI). A kórházrendszer szerepét kiemelkedőnek értékeli, az ágazati 
átszervezés kapcsán. A párhuzamosságmegszűntetés, a kapacitáshoz igazodó finanszírozás és a 
progresszivitási szintnek megfelelő feladat meghatározást ígéri a tervezet a kórházrendszer 
egészének. Továbbá itt először van szó a fenntartói pozícióban való erősebb állami 
szerepvállalásról. Komoly célkitűzése a Koncepciónak, a súlyponti kórházrendszer 
megszűntetése. Globálisan új rendszer létrehozása lett a cél, amelyben lényeges pozíciókat 
szántak a megyei és a szakkórházaknak. Ennek a későbbiekben komoly jelentőssége lesz. A 
legspeciálisabb ellátások nyújtását pedig országos szakmai központokba kívánták integrálni 
(célterülete a klinikák és az országos intézmények köre). Ennek fényében a balaseti és a 
pszichiátriai módszertani központok újjászervezését is indokoltnak tarja a tervezet. Jelentős 
alapelvi előrelépés, hogy az integráció által elért megtakarításokat és hasznosítható erőforrásokat 
az ágazaton belüli felhasználásra rendelik. Érdekes adalék, hogy ezen tervezet is tartalmaz 
életpálya-modellt a humán erőforrás probléma megoldására. A finanszírozás kezelésére, külön 
intézményt tervez a Koncepció, Egészségügy Finanszírozási Módszertani Központ néven. Az 
egészségszervezési rendszer és a betegút hálózatot, hosszasan tárgyalja a tervezet, viszont, mivel 
ezek más, végleges formában jöttek létre, ezért a következő fejezetben tárgyaljuk őket.  
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4.2. Az országos integrált rendszer felépítése 

 
A jelenleg kiépítés alatt álló rendszert, melynek elméleti alapjait az előző fejezetben tárgyalt 

Semmelweis terv alapozta meg alapvetően három szemszögből fogjuk vizsgálni. Első lépésben 
áttekintjük, hogy milyen földrajzi elosztásban működik majd az új integrált országos 
kórházrendszer, illetve, második körben vizsgájuk hogy a működtetésére hivatott szervezési 
hálózat milyen formában és hogyan működik és az egyes kórházak mely területen és mely szinten 
foglalnak helyet a rendszerben. Végül megnézzük, hogy az integráció kapcsán átalakult fenntartói 
változások, milyen tulajdonlási rendszert hoztak létre az országos kórházrendszerben. Az alább 

térkép tartalmazza az integrált 
rendszer területi megosztását. 

Eszerint 8 szervezési 
régió közt osztja meg a 
folyamat a kórházi ellátás 
nyújtásának feladatát. A 
térképen jól látható, hogy 
mely városok azok, ahol a 
kórházi ellátás összpontosul a 
modellben. Érdekességként 
kiemelendő a budapesti 
kórházrendszer helyzete, 
amely ellátási kapacitásokkal 
fog szolgálni három 
egészségügyi régiónak is. Itt 
kell beszélnünk, a rendszert a 

gyakorlatban működtető egészségszervezési hálózatról, mely szintén ezen területiségi 
felosztáshoz igazodik és meghatározza az ellátás integrált szervezetének szintjeit. Az ellátások 
megszervezéséhez való speciális nagytérségek kijelölésére azért volt szükség, mert a teljes 
spektrumú ellátás megyei szinten nem biztosítható.19 Nem elegendőek a tárgyi, személyi és 
anyagi erőforrások, ráadásul a megyei, szakterületi esetszámok sem elegendőek az ellátás 
biztonságos szintjének megteremtéséhez.20 Így a nagytérségi betegút szervezés lett az integrált 
rendszer dinamikus oldala. Az optimálisan ellátható lakosságszám kb: 1-1,5 millió fő közt lett 
meghatározva, nagyjából ez képezi az egyes nagytérségek alanyi körét. A lakosság közeli 
ellátásokhoz kistérségi modell kerül létrehozásra. Ezen felül megyei szintek és azon felüli szintek 
rétegezik tovább a nagytérségi rendszer ellátási modelljét. A nagytérség meghatározása a 
következő: 
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- Azon több megyényi területet magába foglaló, egészségügyi szervezési egység, mely 
államilag vezetett folyamatok mentén működik. A következőkben átnézzük az egyes 
szervezési szinteket: 

- Kistérségi kórházak és/ vagy járóbeteg központok „földszint” 
Az itt nyújtandó ellátások: 
- Sürgősségi fogadás biztosítása járó-beteg háttérrel 
- Krónikus és szociális kapacitások kialakítása 
- Nappali kórház, kúraszerű ellátás, rehabilitáció 
- Összevont alapellátási központ 
- Szűrések megszervezése 
- Kistérségi beteg-utak szervezése 

4.3. Városi Kórházak és járóbeteg központok I. szint 

Az itt nyújtandó ellátások: 
- Nem specifikus diagnosztikát igénylő akut sebészeti, traumatológiai, belgyógyászati, 

neurológiai, szülészeti, gyermekgyógyászati esetek ellátása 
- Ezeknek megfelelő rehabilitáció és krónikus est ellátás 
- SO2 szintű sürgősségi ellátás 

4.4. Megyei kórházak és szakrendelőik, szakkórházak II. szint 

Az itt nyújtandó ellátások: 
- Speciális diagnosztikát igénylő akut esetek 
- Kapcsolódó rehabilitáció és krónikus esetek ellátása 
- Invazív kardiológia és stroke esetek fogadása 
- Esetenként kiemelt erőforrást igénylő esetek ellátása 
- SO1, vagy SO2 sürgősségi ellátások 
- Szakkórházak sajátos feladatai 

4.5. Nagytérségi központok III. szint 

Az itt nyújtandó ellátások: 
- 1 millió körüli lakosra szervezendő ellátások 
- Nagytérségi vonzáskörzet, benne az I. II. szint ellátása 
- Szakmai koordináció, továbbképzési központ 

4.6.Országos szakmai központok IV. szint 

Az itt nyújtandó ellátások: 
- 1 milliónál több lakosra szervezendő ellátások 
- Jelentős költség és műszer igényű ellátások 
- Ritkábban végzett ellátások 



Ezen rendszer működtetéséhez egy kétszintű szervezési rendszer került kialakításra, mely 
nagytérségenkénti egy területi (Nagytérségi Egészségszervezési Igazgatóság) és egy országos 
központi egységgel (Állami Egészségszervezési Központ) rendelkezik. 

4.7. Nagytérségi Egészségszervezési Igazgatóság 

 
Jellemzői: egy állami tulajdonban álló és államilag irányított, önálló költségvetéssel 

rendelkező közigazgatási szerv, mely szakmai módszertan alapján alakítja a 
kapcsolatrendszereket, az egészségügyi ellátók között. 

Feladatai: 
- Beteg-utak optimalizálása, nyilvántartása, monitorozása 
- Nagytérségi működési modell kidolgozása 
- Együttműködési megállapodások kialakítása és azok működtetése 
- Szakmai és gazdasági támogató tevékenységek szervezése 
- Ellenőrzés és felülvizsgálat 

4.8. Állami Egészségszervezési Központ 

 
Feladatai: 
- A Nagytérségi Egészségszervezési Központok által nem felügyelt ellátások betegút 

szervezése, nyilvántartása, monitorozása 
- Nagytérségi Igazgatóságok Felügyelete 
- Szakmai módszertani fejlesztés21  
Az integrációs folyamat jelenleg is zajlik, így a fenti szintekkel rendelkező rendszer 

intézményi konzekvenciái még nem világosak. Annyit tudunk jelenleg, hogy az I., II. és III. szint 
intézményrendszere alapvetően a korábban megyei fenntartásban álló kórházakból, 
intézményekből kerül kialakításra.  

Az intézmények „megyei” elnevezése, kizárólag a lokalizálás szempontjából került 
használatra. Mivel az országos integrációs folyamat egyik sarokköve volt, hogy az első 
fejezetben már tárgyalt kórház-államosítási törvény értelmében a megyei fenntartású 
intézmények átkerültek az állam tulajdonába. Az állam egyetemes jogutódjává vált a megyei 
önkormányzatoknak a fenntartó státuszában. Az államosítással kialakított, integráció alá vont 
kórház-állomány irányítására létrejött a GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügy Minőség-és 
Szervezetfejlesztési Intézet). A GYEMSZI egy a NEFMI alá vont központi közigazgatási szerv, 
önálló költségvetéssel. Feladatköre igen kiterjedt. Elsősorban az OGYI jogutódjaként, annak 
minden feladatát örökölte. Ezen funkciók mellé társul a Semmelweis Tervben már említett 
egészségügyi háttérintézmények centrális kezelése, melyek ebben a szervben összpontosulnak. 
Valamint ami témán szempontjából a legfontosabb az állami integrált kórházrendszer kezelése is 
e szerv feladatkörébe tartozik. Továbbá felügyeletet gyakorol a korábban tárgyalt egészségügyi 
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szervezési rendszer felett is. Az intézmények átvétele kapcsán azonban csak az irányítási, 
ellenőrzési, és munkáltatói jogok kerültek ide telepítésre. Szűken véve a fenntartási pozícióhoz 
szükséges jogosítványokat. Az alapvető irányvonali és szakmapolitikai kérdések a NEFMI 
hatáskörében maradtak, míg a vagyonkezelői jogok a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez, 
illetve a Nemzeti Földalap Kezelő Szervezethez kerültek. Érdekes kérdés, hogy miért volt 
szükség az átvett intézményi vagyonhoz kapcsolódó jogosultságok ilyen mértékű megosztására. 
Erre talán az integrációs folyamat végével és a rendszer működésének első tapasztalataival 
kapunk majd választ. Minden esetre itt megjegyeznénk, hogy ez a formáció kiválóan alkalmas a 
felszabaduló/felszabadított ingatlanvagyon, ágazatból való, jogilag megalapozott kivonására. 
Ami egyértelműen súlyos egészségpolitikai és intézménypolitikai kötelezettségszegés lenne. 

 
5. Az integrált kórházrendszer jövőképe és hiányosságai 

 
Az országos integrációs folyamat jelenleg még kezdeti stádiumában van. Az elvi és 

jogszabályi alapjai már megvannak a programnak, a munka legnehezebb része jön a végrehajtás. 
A 2006-os törvény is egy ideális képet festett a súlyponti kórház-modellről, azonban súlyos 
bukást hozott a végrehajtása. A tulajdonosi oldalról, 2012.január 1.-vel beálltak a változások, az 
állam kezében összpontosult az integrálni kívánt egészségügyi intézmények köre. Az 
egészségszervezési hálózat vélhetően 2012 márciusa folyamán kezdi meg működését, a rendszer 
teljes kiépülése, még hosszú időt vehet igénybe. Nem tisztázott még az egyes intézmények az új 
rendszerben elfoglalt helye, sem az egyes kórházak tervezett kapacitásai. A GYEMSZI már 
működő fenntartóként funkcionál, azonban a rendszer szempontjából, egyenlőre kizárólag csak 
az átvételt folytatta le. A korábbi fenntartók teljes feladatkörét még nem látja el.  Valamit az 
átvett intézmények pénzügyi kezelése került még centralizálásra, amely feladat új tulajdonosa a 
Magyar Állam Kincstár. Óriási kérdés az egész modell életképessége szempontjából, az 
integrációt kísérő fejlesztések kérgésköre. Ezeknek sem ütemezése, sem a forrásai nem látszanak 
világosan. A Semmelweis Terv, csak egy elnagyolt utalást tesz az EU-s forrásokból való 
finanszírozásra. Valamint ami még komolyan várat magára, az nem más mint az 
egészségpolitikai kommunikáció. Az új rendszer sikere nagyban függ, hogy a benne résztvevők 
mennyire értik és mennyiben tudják majd használni, jogosulti oldalról és alkalmazni az ellátás 
oldaláról. Valamint nagyban hozzájárulhat a rendszer sikeréhez, ha az egészség-szervezési 
hálózat és alapvetően az egész rendszer milyen informatikai ellátottságú lesz, hiszen az integráció 
ezen fokának működése elképzelhetetlen, fejlett informatikai rendszer nélkül, mely a teljes 
betegút szisztéma kereteit hivatott adminisztratív oldalról megadni. Fontos momentum az új 
életpálya modell gyakorlati hatékonysága, főleg a szakági dolgozók fiatalabb generációinak 
megtartása kérdésében. Hiszen ezek a csoportok alkalmasak egyedül ezen új, komplex és modern 
technikával alaposan ellátott rendszer hatékony működtetésére. Megtartásuk ebben az 
ellátórendszerben kulcsfontosságú a jövőre nézve.  

Most pedig tekintsük át, hogy milyen hiányosságokban szenved a kialakításban lévő integrált 
rendszer. Elsősorban mint a korábbi nagytérségi listából és a mellékelt térképből is látható volt, 
számos olyan térség van, ahol az ellátottság mértéke, gyakorlatilag elégtelen (pl: Dél-Alföld; 



Észak-Magyarország). Ezekben a régiókban további intézmények bevonása lenne kívánatos. 
Nagyon fontos volna az egyes intézmények szintbeli státuszainak minél hamarabbi tisztázása, 
illetve az egyes szintekhez tartozó finanszírozási és kapacitási környezet kialakítása. A koncepció 
nem tisztázza az alapellátással való kapcsolatát a rendszernek, így nem világos, hogy a betegút 
mely szintjén kerülnek az egészségszervezési hálózatba a betegek. A kórház-integráció nem 
teljeskörű ami a teljes magyar kórházrendszert illeti, hiszen csak az állami fenntartású kórházakra 
terjed ki. Az egyetemi, egyház fenntartású intézmények köre kívül esik az integrációs 
folyamaton, ami heterogén formában konzerválja a rendszert annak ellenére, hogy az integrációs 
folyamat lényege a teljes hálózat bevonása lett volna. Ezen intézmények ellátási kötelezettségét 
és státuszát is tisztázni kell. A siker zálogaként definiálható fejlesztések jelenleg sehol sem 
körvonalazódnak annak ellenére, hogy a betegút szervezés és a kapacitás átalakítás már 
megkezdődött. Az intézmények egyenlőre teljesen felkészületlenek, a régi rendszer szerint végzik 
az ellátás, mivel a már hatályos szabályzás szerint működni köteles egészségszervezési rendszer 
még nem funkcionál. Továbbá alapvetően rögzíthető, hogy az átalakítás folyamata túl gyors, nem 
hagy elég felkészülési időt sem az intézményeknek, sem az alapellátásnak, sem a lakosságnak. A 
GYEMSZI központi szervezete hatalmas óriási feladatkörrel. Azonban ezen struktúra gátja lehet 
a hatékony irányításnak, hiszen ekkora keretek közt a gépezeti lassúság gátolhatja a gyors és 
hatékony ellátást. Így megállapítható, hogy területi szervezetek nélkül a GYEMSZI működési 
mechanizmusai a kórházak fenntartásában nagymértékben lelassulhatnak. A nagytérségek 
kialakításával a régión belüli teljes intézményi lefedettség a cél. Ebből következik, hogy a terület 
lakosságát kizárólag a nagytérség határain belül kívánja ellátni a rendszer, sőt felmerült annak a 
lehetősége, hogy a másholi ellátás igénybevétel díjköteles lenne. Ez súlyosan sértheti a szabad 
orvos-és intézményválasztás jogát, kizárólag gazdasági indokoltsággal. Amennyiben az 
integrációtól várt kapacitás csökkenést nem követik fejlesztések, a ma is igen súlyos hosszúságú 
várólisták, borzalmas mértékben megnőnének. A késői ellátás eseteinek orvosi következményit 
nem is tekintve. Azaz elképzelés pedig, hogy a várólistás helyek, külön térítés ellenében 
megválthatók legyenek a jövőben, alapvető morális és szociál-etikai szempontból is felháborító 
kezdeményezés, mely az egészségügyi ellátás egyenlőségének egyértelmű megsértése lenne. Az 
integrált modell továbbá komoly intézmények közti feladatmegosztásokat irányoz elő. Ez a 
gyakorlatban számos esetben a betegek intézményközti transzferét jelenti majd. Azonban ennek a 
mentőszolgálat fejlesztésével megvalósítandó tárgyi és személyi feltételei egyenlőre nincsenek 
meg. Amíg ez nem megoldott, a funkcionális integráció ezen szintjének működtetése 
emberéletekbe kerülhet. Arról nem is beszélve, hogy a sürgősségi ellátás magas szintre telepítése 
a távolságok és az intézménysűrűség relációjában komoly időbeli ellátási zavarokat idézhet elő. 
Mindezen hiányosságok és kidolgozatlan mozzanatok ellenére azonban ki kell emelni, hogy a 
tervezett rendszer egy komoly ellátásbeli szintugrást és hosszútávú financiális megoldást 
jelenthet a teljes ágazat számára, ha a kívánt fejlesztések megtörténnek és a folyamat ütemezése 
és felépítése megfelelő alapokkal kerül végrehajtásra. 
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