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EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN 

4. hét 

Az egészségügy finanszírozásának 
alrendszerei 

Készítette: Orosz Éva 

Szakmai felelıs: Orosz Éva 

Témakörök 

• A finanszírozási rendszer modellje  

• A finanszírozási rendszerrel szembeni elvárások  

• A finanszírozási alrendszerek típusai, jellemzıi  

• A forrásteremtés domináns mechanizmusa és a forrás-allokáció intézményi 

formája az OECD és EU országokban 
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A finanszírozási rendszer modellje 

A források, egészségügyi kiadások  
és jövedelmek összefüggése 

• ∑∑∑∑forrás = ∑∑∑∑ kiadás = ∑∑∑∑ jövedelem 

• T + C + R = P*Q = W*Z 

Szabályozás 

Kötelezı biztosítás / 

állami egészségügy

Háztartások
Egészségügyi
szolgáltatók

Térítési díjak

Egészségügyi szolgáltatás

Adók
Járulékok

Önkéntes biztosítás

Alapvetı célok

• Jó egészségi állapot

• Fenntartható, méltányos finanszírozás

• Páciensek/Fogyasztók elégedettsége

Instrumentális célok

• Hatékonyság

• Minıség

• Hozzáférhetıség

Forrásteremtés
Kockázatmegosztás

Szolgáltatás-

vásárlás

Biztosítási díj

Szabályozás 

Kötelezı biztosítás / 

állami egészségügy

Háztartások
Egészségügyi
szolgáltatók

Térítési díjak

Egészségügyi szolgáltatás

Adók
Járulékok

Önkéntes biztosítás

Alapvetı célok

• Jó egészségi állapot

• Fenntartható, méltányos finanszírozás

• Páciensek/Fogyasztók elégedettsége

Instrumentális célok

• Hatékonyság

• Minıség

• Hozzáférhetıség

Forrásteremtés
Kockázatmegosztás

Szolgáltatás-

vásárlás

Biztosítási díj

Q = egészségügyi 
szolgáltatások mennyisége

P = szolgáltatások ára
Z = inputok (erıforrások) 

mennyisége
W = inputok (erıforrások) ára

Ahol: 
T = adóbevétel
R = biztosítási díjak
C = szolgáltatásokért 

közvetlen díjfizetés

Q = egészségügyi 
szolgáltatások mennyisége

P = szolgáltatások ára
Z = inputok (erıforrások) 

mennyisége
W = inputok (erıforrások) ára

Ahol: 
T = adóbevétel
R = biztosítási díjak
C = szolgáltatásokért 

közvetlen díjfizetés
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A finanszírozási rendszerrel szembeni 
elvárások  

• védelem a betegség pénzügyi kockázatától (jövedelembiztonság) 

• méltányos/igazságos teherviselés (szolidaritás)  

• a források hatékony felhasználása  

• a finanszírozási rendszer fenntarthatósága 

Fenntartható finanszírozás:  
gazdasági fenntarthatóság 

• Az egészségügyi kiadások makrogazdasági szempontból fenntarthatók 

(növelhetık) addig a szintig, ameddig az egészségügyi ellátás (kiadás) 

eredménye meghaladja az egészségügyi ráfordítások haszonáldozat-költségét  

− Az egészségügyi kiadások optimális szintjét az az állapot jelenti, amikor az 

egészségügyre fordított kiadások egy további egysége a nemzetgazdaság 

más területén már nagyobb eredményt (egészségi állapot /jólét) hozna létre  

• Az egészségügyi ráfordítások  haszonáldozat-költsége (opportunity cost) 

interpretálható a gazdaság egésze (összes egészségügyi kiadás), a közkiadások 

és az egyedi ellátások szintjén is 

Fenntartható finanszírozás: 
Pénzügyi (fiskális) fenntarthatóság 

• Pénzügyi (fiskális) fenntarthatóság: az állami egészségügy vagy 

társadalombiztosítás vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez megteremthetık 

adó és járulékbevételekbıl a források anélkül, hogy az más kormányzati célok 

rovására történne (hasznonáldozat költség meghaladná az eredményt) 

• Az egészségügyi rendszer finanszírozása lehet gazdasági szempontból 

fenntartható, ugyanakkor fiskálisan nem fenntartható 
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A finanszírozási alrendszerek fõ típusai 

• Általános adóbevételeken alapuló 

− Állami Egészségügyi Szolgálat  

− Helyi önkormányzatok által mőködtetett 

• Társadalombiztosítás 

• Kötelezı magánbiztosítás 

• Önkéntes egészségbiztosítás 

• Egészségügyi Megtakarítási Számla (Medical Saving Accounts) 

• Munkáltatók, NGO-k programjai  

• Közvetlen térítési díjak 

A finanszírozási alrendszerek fõ jellemzõi   

• Az egyén részvételének szabályai  

− Kötelezı (a társadalom egészére vagy bizonyos csoportokra) 

− Önkéntes 

• A szolgáltatásokra való jogosultság (Milyen kritériumok alapján?) 

− Egyéni járulék/díj fizetésen alapul a jogosultság 

− Nem ír elı egyéni járulék/díj fizetést  

• A szolgáltatási csomag meghatározása  

− Milyen szolgáltatásokra terjed ki? A költségek mekkora részét fedezi? 

• A forrásteremtés módja 

− Kormányzat általános bevétele (adó, stb.) 

− Társadalombiztosítási járulék 

− Kötelezı biztosítás díja 

− Önkéntes biztosítás díja 

− Közvetlen fizetés (egyén, vállalat) 

− Adományok stb. 

− Külföldi források 
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• A kockázatmegosztás (fund pooling) szintje és mechanizmusa  

• Az intézményi keretek  

− centralizált vs. decentralizált szervezet 

− választható vs. nem választható (versenyzı, nem versenyzı) biztosítási 

alapok 

• Az önkéntes rendszerek esetében van-e az adórendszeren keresztüli állami 

beavatkozás (illetve annak a típusa) 

Általában az egyén egészségi 
kockázatától nem függı (fix összegő) 
biztosítási díj 

A törvény a biztosítás vásárlását 
teszi kötelezıvé. A jogosultság a 
biztosító és a biztosított közötti 
magánjogi szerzıdésen alapul

Kötelezı magánbiztosítás

− Jövedelemarányos kötelezı
egészségbiztosítási járulék a 
(a munkáltatók és munkavállalók, 
továbbá más biztosításra jogosult 
csoportok  járulékai);

− Fix összegő kötelezı
egészségbiztosítási járulék;

− Napjainkban számos országban: 
a költségvetési források jelentıs 
szerepe (bizonyos inaktív 
csoportok után a költségvetés 
fizethet járulékot)

Tradicionálisan foglalkozási vagy 
jövedelmi státuszon, vagy más 
társadalmi jellemzın alapuló
jogosultság (pl. USA-ban a 65 éven 
felüliek számára biztosítást nyújtó
Medicare program) 

Napjainkban számos országban 
állampolgári (vagy állandó lakos 
státuszon alapuló) jogosultság

Társadalombiztosítás

A költségvetés általános bevételei 
(elsısorban adóbevételek)  

Állampolgári (vagy állandó lakos 
státuszon alapuló) jogosultság

Állami egészségügyi 
szolgálat: centralizált 
(National Health Service); 
vagy decentralizált (helyi 
önkormányzatok)

A forrásteremtés típusaiAz alrendszerek fı

jellemzıi

Egészségfinanszí-

rozási alrendszerek

A finanszírozási alrendszerek fı jellemzıi

Általában az egyén egészségi 
kockázatától nem függı (fix összegő) 
biztosítási díj 

A törvény a biztosítás vásárlását 
teszi kötelezıvé. A jogosultság a 
biztosító és a biztosított közötti 
magánjogi szerzıdésen alapul

Kötelezı magánbiztosítás

− Jövedelemarányos kötelezı
egészségbiztosítási járulék a 
(a munkáltatók és munkavállalók, 
továbbá más biztosításra jogosult 
csoportok  járulékai);

− Fix összegő kötelezı
egészségbiztosítási járulék;

− Napjainkban számos országban: 
a költségvetési források jelentıs 
szerepe (bizonyos inaktív 
csoportok után a költségvetés 
fizethet járulékot)

Tradicionálisan foglalkozási vagy 
jövedelmi státuszon, vagy más 
társadalmi jellemzın alapuló
jogosultság (pl. USA-ban a 65 éven 
felüliek számára biztosítást nyújtó
Medicare program) 

Napjainkban számos országban 
állampolgári (vagy állandó lakos 
státuszon alapuló) jogosultság

Társadalombiztosítás

A költségvetés általános bevételei 
(elsısorban adóbevételek)  

Állampolgári (vagy állandó lakos 
státuszon alapuló) jogosultság

Állami egészségügyi 
szolgálat: centralizált 
(National Health Service); 
vagy decentralizált (helyi 
önkormányzatok)

A forrásteremtés típusaiAz alrendszerek fı

jellemzıi

Egészségfinanszí-

rozási alrendszerek

A finanszírozási alrendszerek fı jellemzıi

Az egyén folyó jövedelme 
vagy megtakarításai jelentik 
a forrást

A szolgáltatás 
igénybevételekor fizet az 
egyén ( a szolgáltatás teljes 
árát vagy hozzájárulást a tb 
szolgáltatási csomagjába 
tartozó szolgáltatásokért)

Az igénybevevı általi 
közvetlen fizetés (out-of-
pocket payment) 

Jövedelemarányos vagy fix 
összegő rendszeres (pl. 
havi) befizetés az MSA-ra
kötelezett egyének által

A törvény kötelezi a 
munkavállalókat (vagy a 
társadalom bizonyos 
csoportjait) az MSA nyitására. 
Az MSA programot 
kormányzati szervezet is 
kezelheti. Meghatározott 
szolgáltatások vásárolhatók 
csak a MSA-ról – csak a 
számlán lévı összeg erejéig 
(ez a fı különbség a 
biztosításhoz képest)

Kötelezı Egészségügyi 
Megtakarítási Számla 
(Medical Saving Accounts: 
MSA)

Általában az egyén (vagy 
csoport) egészségi 
kockázatától függı
biztosítási díj (a kockázaton 
alapuló tapasztalati 
díjszabás).

Az egyén vagy a munkáltató
dönti el, hogy köt-e biztosítást. 
A  biztosító által kínált  
különbözı biztosítási 
csomagok között választhatnak

Önkéntes magánbiztosítás

Az egyén folyó jövedelme 
vagy megtakarításai jelentik 
a forrást

A szolgáltatás 
igénybevételekor fizet az 
egyén ( a szolgáltatás teljes 
árát vagy hozzájárulást a tb 
szolgáltatási csomagjába 
tartozó szolgáltatásokért)

Az igénybevevı általi 
közvetlen fizetés (out-of-
pocket payment) 

Jövedelemarányos vagy fix 
összegő rendszeres (pl. 
havi) befizetés az MSA-ra
kötelezett egyének által

A törvény kötelezi a 
munkavállalókat (vagy a 
társadalom bizonyos 
csoportjait) az MSA nyitására. 
Az MSA programot 
kormányzati szervezet is 
kezelheti. Meghatározott 
szolgáltatások vásárolhatók 
csak a MSA-ról – csak a 
számlán lévı összeg erejéig 
(ez a fı különbség a 
biztosításhoz képest)

Kötelezı Egészségügyi 
Megtakarítási Számla 
(Medical Saving Accounts: 
MSA)

Általában az egyén (vagy 
csoport) egészségi 
kockázatától függı
biztosítási díj (a kockázaton 
alapuló tapasztalati 
díjszabás).

Az egyén vagy a munkáltató
dönti el, hogy köt-e biztosítást. 
A  biztosító által kínált  
különbözı biztosítási 
csomagok között választhatnak

Önkéntes magánbiztosítás
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A társadalombiztosítás és a kötelezõ 
magánbiztosítás közötti fõ különbség  

• Társadalombiztosítás: a jogosultságot a társadalombiztosítási törvény 

keletkezteti 

• Kötelezı magánbiztosítás: a törvény a biztosítás vásárlását teszi kötelezıvé. 

A jogosultság a biztosító és a biztosított közötti magánjogi szerzıdésen alapul  

Forrás: (Thomson and Mossialos, 2009)

Nagy-Britannia, Írország 
és a legtöbb többi EU 
tagállam

A gyorsabb hozzáférést és 
nagyobb választási 
lehetıséget biztosítja

A fogyasztói elégedettség / 
elégedetlenség a kötelezı
biztosítás által nyújtott ellátás 
minıségével 

Kiegészítı

/Supplementary

Franciaország, Belgium,

Dánia, Szlovénia,

Írország, Belgium,

Portugália, Olaszország

A kötelezı biztosítás által 
nyújtott szolgáltatások
páciensekre esı költségeit 
fedezi

A szolgáltatások díjainak a 
kötelezı biztosítás által 
fedezett részaránya 

Kiegészítı /

Complementary

(páciensek által 
fizetendı térítési díjak)

Sok EU tagállam (pl. 
fogászati ellátás és 
alternatív gyógymódok)

A kötelezı biztosításból 
kizárt szolgáltatásokra terjed 
ki

A kötelezı biztosítás által 
fedezett szolgáltatások köre

Kiegészítı /

Complementary

(szolgáltatások) 

Németország 1970 óta

Hollandia 2006 elıtt

A lakosságnak a kötelezı
biztosításból kizárt 
csoportjai, vagy akik 
kiléphetnek a kötelezı
biztosításból

A közfinanszírozású rendszer 
a lakosság mekkora részére 
terjed ki 

Helyettesítı / 

Substitutive

PéldákA biztosítás jellege 

(kikre és milyen 

szolgáltatásokra

terjed ki)

Befolyásoló tényezıPiaci szerep

Az önkéntes magánbiztosítás lehetséges szerepe és jellemzıi

Forrás: (Thomson and Mossialos, 2009)

Nagy-Britannia, Írország 
és a legtöbb többi EU 
tagállam

A gyorsabb hozzáférést és 
nagyobb választási 
lehetıséget biztosítja

A fogyasztói elégedettség / 
elégedetlenség a kötelezı
biztosítás által nyújtott ellátás 
minıségével 

Kiegészítı

/Supplementary

Franciaország, Belgium,

Dánia, Szlovénia,

Írország, Belgium,

Portugália, Olaszország

A kötelezı biztosítás által 
nyújtott szolgáltatások
páciensekre esı költségeit 
fedezi

A szolgáltatások díjainak a 
kötelezı biztosítás által 
fedezett részaránya 

Kiegészítı /

Complementary

(páciensek által 
fizetendı térítési díjak)

Sok EU tagállam (pl. 
fogászati ellátás és 
alternatív gyógymódok)

A kötelezı biztosításból 
kizárt szolgáltatásokra terjed 
ki

A kötelezı biztosítás által 
fedezett szolgáltatások köre

Kiegészítı /

Complementary

(szolgáltatások) 

Németország 1970 óta

Hollandia 2006 elıtt

A lakosságnak a kötelezı
biztosításból kizárt 
csoportjai, vagy akik 
kiléphetnek a kötelezı
biztosításból

A közfinanszírozású rendszer 
a lakosság mekkora részére 
terjed ki 

Helyettesítı / 

Substitutive

PéldákA biztosítás jellege 

(kikre és milyen 

szolgáltatásokra

terjed ki)

Befolyásoló tényezıPiaci szerep

Az önkéntes magánbiztosítás lehetséges szerepe és jellemzıi

*/ Például az HMO-k az USA-ban, nagyipari vállaltok saját biztosítási szervezetei Japánban, stb.  

xxxÖnkéntes 
biztosítás 

xxxKötelezı
magánbiztosítás 

xxxxTársadalom-
biztosítás

Vállalatok* 
(kivéve 

biztosítók)

Üzleti 
biztosító
társaság

Non-profit 
biztosítási alap

Kormányzati 
szervezet 

Intézményi forma (a biztosítást menedzselı szervezet)Biztosítás típusa

Az egészségbiztosítás típusai és lehetséges intézményi formái

*/ Például az HMO-k az USA-ban, nagyipari vállaltok saját biztosítási szervezetei Japánban, stb.  

xxxÖnkéntes 
biztosítás 

xxxKötelezı
magánbiztosítás 

xxxxTársadalom-
biztosítás

Vállalatok* 
(kivéve 

biztosítók)

Üzleti 
biztosító
társaság

Non-profit 
biztosítási alap

Kormányzati 
szervezet 

Intézményi forma (a biztosítást menedzselı szervezet)Biztosítás típusa

Az egészségbiztosítás típusai és lehetséges intézményi formái
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Az egészségügyi magánkiadások összetevõi 

• Magánbiztosítás 

• A háztartások közvetlen kiadásai 

− A tb (vagy állami eü.) körébe nem tartozó szolgáltatások vásárlása 

− Költségmegosztás a társadalombiztosítással 

− Költségmegosztás a magánbiztosítással 

− Informális kiadások (számla nélküli fizetés, hálapénz) 

• Nonprofit szervezetek 

• Vállalatok 

A költségmegosztás formái 

• önrészesedés (deductible) 

• fix összegő térítési díj (co-payment) 

• százalékos térítési díj (co-insurance)  

Költségmegosztás (térítési díjak) alkalmazása: 
változatos gyakorlat 

• A költségmegosztás a társadalombiztosítás és az egyén között  

− minden OECD országban: gyógyszerek, fogorvos 

− alapellátás: 19 OECD országban / EU(15): 8 ország 

− járóbeteg szakorvos: 21 OECD országban / EU(15): 10  

− fekvıbeteg ellátás: 16 OECD országban / EU(15): 9 országban 

(Adatok a 2000-es évek közepére vonatkoznak) 
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• Jelentıs kivételek (mentesség) minden országban az alábbi tényezık, ill. azok 

egy csoportja szerint: 

− a betegség jellege 

− a beteg jövedelmi helyzete  

− életkor 

− a gyógyszer típusa 

Korlátozott ismeretek a költségmegosztás 
hatásairól 

• Adatok hiánya 

• Kevés empirikus kutatás 

• Nehéz elkülöníteni más tényezık hatásától 

Az Európai Unió és az USA:  
eltérõ egészségügyi modellek 

 

 

Kötelezı magánbiztosítás

(üzleti biztosítók)

+ kiegészítı biztosítás, közvetlen fizetés 
(Hollandia)

Társadalombiztosítás

+ kiegészítı biztosítás, közvetlen fizetés
(5 ország)

Önkéntes magánbiztosítás 

Az egyedüli OECD ország, ahol 
nincs kötelezı biztosítás 

Biztosítási díj (munkáltatók vagy 
egyének)

Intézményi forma: üzleti biztosítók  

+

Közvetlen fizetés

+

Állami programok: Medicare
(idısek), Medicaid (munkanélküli 
szegények)

Állami egészségügyi szolgálat vagy helyi 
önkormányzatok (adóbevételek) + 
kiegészítı biztosítás

+ közvetlen fizetés  (9 ország)

USAEurópai Unió (15)

Kötelezı magánbiztosítás

(üzleti biztosítók)

+ kiegészítı biztosítás, közvetlen fizetés 
(Hollandia)

Társadalombiztosítás

+ kiegészítı biztosítás, közvetlen fizetés
(5 ország)

Önkéntes magánbiztosítás 

Az egyedüli OECD ország, ahol 
nincs kötelezı biztosítás 

Biztosítási díj (munkáltatók vagy 
egyének)

Intézményi forma: üzleti biztosítók  

+

Közvetlen fizetés

+

Állami programok: Medicare
(idısek), Medicaid (munkanélküli 
szegények)

Állami egészségügyi szolgálat vagy helyi 
önkormányzatok (adóbevételek) + 
kiegészítı biztosítás

+ közvetlen fizetés  (9 ország)

USAEurópai Unió (15)
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Belgium, Németország**

Csehország

Szlovákia

Társadalombiztosítás: egyéni választás az alapok 
között  

Társadalombiztosítási járulék és adóbevétel

Intézményi forma:

Non-profit biztosítási alapok

Lehetséges választás a biztosítási alapok között
(4 ország)

Ausztria, Franciaország, Luxemburg, 

Japán, Korea

Magyarország, Lengyelország, Szlovénia

Társadalombiztosítás: területi vagy foglalkozási 
alapon szervezıdı alapok

Társadalombiztosítási járulék és adóbevétel

Intézményi forma:

Non-profit biztosítási alapok

Nem lehetséges választás a biztosítási alapok között
(8 ország)

Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, 
Svédország,

Nagy-Britannia, Írország,  

Görögország, Olaszország, Portugália, 
Spanyolország

Ausztrália, Kanada, Új-Zéland

Állami egészségügyi szolgálat vagy helyi 
önkormányzatok (14 ország)

Adóbevételek (és egyes országokban 
társadalombiztosítási járulék)

Intézményi forma:

OECD országokA forrásteremtés domináns mechanizmusa és 

a forrás-allokáció intézményi formája

Belgium, Németország**

Csehország

Szlovákia

Társadalombiztosítás: egyéni választás az alapok 
között  

Társadalombiztosítási járulék és adóbevétel

Intézményi forma:

Non-profit biztosítási alapok

Lehetséges választás a biztosítási alapok között
(4 ország)

Ausztria, Franciaország, Luxemburg, 

Japán, Korea

Magyarország, Lengyelország, Szlovénia

Társadalombiztosítás: területi vagy foglalkozási 
alapon szervezıdı alapok

Társadalombiztosítási járulék és adóbevétel

Intézményi forma:

Non-profit biztosítási alapok

Nem lehetséges választás a biztosítási alapok között
(8 ország)

Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, 
Svédország,

Nagy-Britannia, Írország,  

Görögország, Olaszország, Portugália, 
Spanyolország

Ausztrália, Kanada, Új-Zéland

Állami egészségügyi szolgálat vagy helyi 
önkormányzatok (14 ország)

Adóbevételek (és egyes országokban 
társadalombiztosítási járulék)

Intézményi forma:

OECD országokA forrásteremtés domináns mechanizmusa és 

a forrás-allokáció intézményi formája

*/ Minden országban létezik kiegészítı magánbiztosítás. Ezekkel a táblázat 
nem foglalkozik.

**/ Németországban a lakosság egy jövedelmi határ feletti kb. 10%-ára nem 
terjedt ki a társadalombiztosítás

USA  (domináns: munkáltatók által 
vásárolt csoportos biztosítás) 

Önkéntes magánbiztosítás 

Biztosítási díj (munkáltatók vagy 
egyének)

(USA: adóbevételbıl: állami programok 
az idıskorúak (Medicare) és a 
szegények (Medicaid) számára)

Intézményi forma:

üzleti biztosítók  

Hollandia, Svájc

Németországban a lakosság 
kb. 10%-a

Kötelezı magánbiztosítás 

Biztosítási díj 

Hollandia: biztosítási díj + járulék

Intézményi forma: 

üzleti biztosítók  (jelentıs állami 
szabályozás) (2 ország)

*/ Minden országban létezik kiegészítı magánbiztosítás. Ezekkel a táblázat 
nem foglalkozik.

**/ Németországban a lakosság egy jövedelmi határ feletti kb. 10%-ára nem 
terjedt ki a társadalombiztosítás

USA  (domináns: munkáltatók által 
vásárolt csoportos biztosítás) 

Önkéntes magánbiztosítás 

Biztosítási díj (munkáltatók vagy 
egyének)

(USA: adóbevételbıl: állami programok 
az idıskorúak (Medicare) és a 
szegények (Medicaid) számára)

Intézményi forma:

üzleti biztosítók  

Hollandia, Svájc

Németországban a lakosság 
kb. 10%-a

Kötelezı magánbiztosítás 

Biztosítási díj 

Hollandia: biztosítási díj + járulék

Intézményi forma: 

üzleti biztosítók  (jelentıs állami 
szabályozás) (2 ország)
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A társadalombiztosítás tradicionális 
jellemzõi Európában  

• Alapvetı értékek  

• Szolidaritási elv ≠ biztosítási elv 

• Biztosítási alap és szolgáltatók viszonya: korporatív modell  

• Biztosítási alapok: non-profit szervezetek  

• A konkrét intézményi formák, jellemzık változatossága 

Az intézményi rendszer változása  
az elmúlt évtizedekben 

• A biztosítási alapok számának a csökkenése 

• Az állami szabályozás szerepének erısödése 

• 1990-es évek eleje: Hollandia, Németország, Belgium: a biztosítási alapok közötti 

verseny (alapok közötti választás) lehetıvé tétele 

Finanszírozás: alapvetõ konfliktusok 

Fejlett országok Magyarország 

• Az egészségügyi technológiák Nemzetközi tendenciák + 

 költségnövelı hatása • Rossz egészségi állapot  

• Új népbetegségek  • Alacsony közkiadások;  

• A népesség öregedése  alacsony egészségügyi 

• Növekvı társadalmi egyenlıtlenségek   bérek; növekvı  

• Növekvı társadalmi / fogyasztói elvárások  orvos- és nıvérhiány 

• Népegészségügyi kockázatok növekedése • Hálapénz 

• és globalizálódása (pl. influenzajárvány  

kockázata) 

Szők mozgástér a közkiadások növeléséreSzők mozgástér a közkiadások növelésére
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