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Témakörök 

• A forrásallokáció fő kérdései 

• A szolgáltatás vásárlás elméleti kérdései 

• A szolgáltatók /szolgáltatások 

finanszírozási módszerei 

• A makroszintű allokáció mechanizmusai  

• A forrásallokáció intézményi keretei 



A finanszírozási rendszer  

fő összetevői 

• Az egyének részvételének és 

jogosultságának a szabályozása  

• A szolgáltatási csomag  meghatározása  

• A forrásteremtés 

• A kockázatmegosztást szolgáló alap(ok) 

képzése   

• A források allokációja (szolgáltatás 

vásárlás)  



A források allokációjának szintjei / mechanizmusai 

Forrás: Kutzin (2001) 

Befizetések 

Jogosultság? 

Lefedettség 

Van választás? 

Van választás? 

Lefedettség 

Szolgáltatások nyújtása 

Szolgáltatás-vásárló  

Alapok (kockázatközösség) képzése 

(pooling) 

Források beszedése 

Allokációs mechanizmusok 

(szolgáltatók díjazása) 

Allokációs mechanizmusok 

Allokációs mechanizmusok 

E
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Out-of-pocket 

Eü. ellátás 

Adó, járulék, önkéntes biztosítási 

prémium, hitel, adomány 



Ki (vásárol)? Szolgáltatás-vásárló szervezetek (finanszírozók 

intézményi struktúrája) 

Milyen alap(ok)ból? alapok képzése és (újra)elosztása a 

szolgáltatásvásárlók között. Az alapok képzésének 

elvei, mechanizmusai, intézményei  

Szolgáltatásvásárlás 

Mit? szolgáltatási csomag meghatározásának módja 

(intézményi keretei, mechanizmusai) 

Kitől?  a szolgáltatókra vonatkozó minőségügyi és 

gazdasági szabályozás  

 finanszírozó és szolgáltató közötti szerződés 

jellemzői 

Hogyan? szolgáltatásfinanszírozási módszerek 

Az egészségügyi forrás-allokáció / 

szolgáltatásvásárlás fő kérdései 



A szabályozás fogalma 

• A szabályozás: Kormányzati stratégia és 

eszközrendszer, amely szervezetek és 

egyének viselkedésének befolyásolására 

törekszik meghatározott célok elérése és 

meghatározott standardok követése 

érdekében  



 Gazdasági szabályozás 

• Forrásteremtés: járulékok, co-pament, támogatások 

• Kockázatközösségi alapok képzése (pooling) 

• Árak: szolgáltatások finanszírozásának mechanizmusai, 

díjtételek (költség-ár arány; az egyes szolgáltatás-típusok 

közötti arány  

• Piacra való belépés feltételei (új belépők, helyi kapacitások, 

választási lehetőség) 

• Pénzügyi ellenőrzés, beavatkozás és piacról való kilépés  

• Verseny – a verseny fenntartását elősegítő intézkedések, 

kivéve olyan körülmények között, amikor a verseny valószínű, 

hogy a hatékonysági problémákat fokozná  

• Finanszírozó és szolgáltató közötti szerződés gazdasági 

összetevői 



Minőségügyi szabályozás 

• A biztosítás kiterjedtsége és az egyének jogosultsága 

(milyen szolgáltatásokhoz fér hozzá a páciens) 

• A minőségbiztosítás és ellenőrzés (standardok 

meghatározása és a páciensek védelme a nem 

megfelelő szolgáltatóktól) 

• Fogyasztóvédelem (kockázatszelekció 

megakadályozása, panaszok kezelése stb.) 

• A páciensek választásának lehetővé tétele  

• Finanszírozó és szolgáltató közötti szerződés 

minőségügyi összetevői 



A jó szabályozás alapelvei 

• Arányos – a kockázathoz képest 

• Számonkérhető – pl. Parlament, 

fogyasztók által 

• Konzisztens – kiszámítható 

• Transzparens – egyszerű,  

felhasználóbarát 

• Célzott – az adott problémára fókuszál, 

minimális mellékhatással 



A szolgáltatás vásárlás elméleti 

kérdései 

• Megbízó – ügynök (principle – agent) 

kapcsolatok  

• Tranzakciók sajátosságai 

• Szerződések 

• Tranzakciós költségek 

• Szabályozási (governance) struktúrák 



A „megbízó” – „ügynök” 

(principle – agent)  kapcsolat 

• Az egyik fél (a megbízó, pl. finanszírozó) szerződést 

köt egy másikkal (ügynök, pl. orvos/kórház), hogy 

végrehajtson valamely tevékenységet  

(pl. egészségügyi szolgáltatás), cselekvést, vagy 

hozzon valamilyen döntést  

• Az ügynöknek információs előnye van 

• A megbízó tudta nélkül cselekedhet 

• A megbízó tudja, hogy az ügynök ilyen előnyökkel 

rendelkezik (tudomása van a potenciális hátrányról) 



A megbízó – ügynök 

(principle – agent)  kapcsolat 

• A megbízó és az ügynök 

 eltérő hasznossági függvénnyel  

 eltérő információval rendelkezik  

• A megbízó nem lehet biztos benne, hogy az ügynök a 

rendelkezésére álló összes információt felhasználja a feladata 

teljesítéséhez 

– az ügynök erőfeszítését (törekvését) nem lehet közvetlenül 

megfigyelni. Következmény:  a fizetés alapja az output (gyakran 

nehezen mérhető és manipulálható) 

– külső tényezők hathatnak az ügynökre, gyakran nehéz eldönteni, 

hogy a rossz teljesítményben az ügynök erőfeszítése vagy a külső 

tényezők (milyen mértékben) játszottak szerepet 



A megbízó – ügynök viszonyrendszer 

az egészségügyben  

• Komplex megbízó – ügynök viszonyrendszer az egészségügy 

szereplői / intézményei között 

– a forrásokat szolgáltató szereplők  

– szolgáltatás-vásárló szervezet (finanszírozó) 

– szolgáltató intézmény (kórház) 

– orvos 

– egészségügyi intézmény menedzsere 

– egészségügyi dolgozók 

– páciens 

– kormányzat 
 

• Ugyanaz a szereplő egyszerre több megbízó – ügynök viszonyban 

is. Pl. az orvos: a páciens ügynöke és a finanszírozó ügynöke 



Finanszírozó és a szolgáltató kapcsolata 

A szolgáltató, mint a finanszírozó (vásárló) ügynöke 

• Megbízó: szolgáltatás-vásárló (finanszírozó) szervezet 

– helyi önkormányzat  

– társadalombiztosítási szervezet 

– üzleti biztosító 

• Ügynök: szolgáltató  
– kórház 

– orvos 

• A megbízó célja: a szolgáltató motiválása, hogy jó minőségű 

szolgáltatást nyújtson,  költség-hatékony módon 



A szabályozási probléma 

• Olyan szerződés (szolgáltatás-finanszírozási rendszer) 

kialakítása, amely a lehető legjobban motiválja az 

ügynököt a megbízás teljesítésére (A hasznosság 

maximalizálása, az ügynök önérdeket követő 

viselkedése esetén) 

• Olyan szabályozás, amely a lehetséges mértékben 

biztosítja, hogy a szervezet felelősséget visel az általa 

befolyásolt következményekért (és nem visel 

felelősséget a befolyásán kívül eső tényezőkért) 



A motiváció összetevői 

• Motiváció 

– szakmai etika 

– a tevékenység díjazása  

– jó hírnév 

– előrelépés a szakmai karrierben 



Tranzakció – szerződés 

– tranzakciós költség 

• Specializáció – tranzakció 

• Specializáció – koordináció és motiváció problémája  

• Szerződés: mechanizmus, amelyen keresztül az egyének 

és intézmények közötti megállapodásokat koordinálják 

(lehet íratlan, informális) 

• Tranzakciós költség: a megállapodások létrejöttével és 

megvalósulásával kapcsolatos bármely költség, beleértve a 

tárgyalási stratégiák kialakításának, a csalás 

megakadályozásának stb. költségét 

– ex-ante: a szerződés elkészítése, a felek közötti tárgyalás 

– ex-post: monitoring, az esetleges viták rendezése 



A tranzakciók sajátosságai 

és körülményei 
• Az eszközök sajátosságai (Asset specificity):  meghatározzák, 

hogy könnyen átcsoportosíthatók-e, átvihetők-e más területekre 

(telek/elhelyezkedés, fizikai eszközök, humán eszközök, 

célhozkötött (dedicated) eszközök   

• Korlátozott racionalitás: viselkedés, amelyik szándékok szerint 

racionális döntésre irányul, de az ismeretek/információ és 

kapacitások jellemzői/korlátai akadályozzák a racionális 

viselkedést 

• Opportunista magatartás: az egyéni előnyökért az eredeti célok 

feladása (az egyik fél a másik rovására követi a saját érdekét) 

• Bizonytalanság: nem lehetséges tudni vagy előre jelezni egy 

esemény bekövetkeztét 



A tranzakciók sajátosságai 

• Komplexitás 

• Bizonytalanság – az információ hiányossága 

– a tevékenység várható mennyisége és/vagy költsége; 

a teljesítmény mérésének bizonytalansága 

• Korlátozott információ következményei 

– hibás ösztönzők (a megbízó által) 

– a szerződéstől eltérő (negatív) magatartás nagyobb 

kockázata (ügynök kitérhet a kötelezettség teljesítése 

alól). Pl.  (minőségrontás, mennyiségcsökkentés, 

„lefölözés”, „járadékvadászat” stb.) 



A komplexitás és bizonytalanság 

következményei 

• Növekvő komplexitás és bizonytalanság – 

tranzakciós költségek növekedése  

• A szerződés függ a felek közötti viszony/bizalom 

jellemzőitől 

• A reputáció (jó hírnév) 

– Hosszabb, szorosabb kapcsolat ( többszörös tranzakciók) 

– ösztönzés a jó hírnév megtartására – a jövőbeli 

tranzakciók létrejötte ettől függhet  

– Következmény: a reputáció a tranzakciós költségek 

gazdaságossá tételének fontos eszköze 



A szolgáltatók /szolgáltatások 

finanszírozási módszerei 



A szolgáltató-díjazási módszerek 

jellemzői 

• Mi jelenti a díjazás (finanszírozás) alapját? 

– idő  

– szolgáltatás 

– népesség (becsült szükséglet) 

• Milyen módon veszi figyelembe a szolgáltatások 

összetételét, mennyiségét, a szolgáltatás  (ellátási 

epizód) költségét és minőségét? 

• Nyitott vagy zárt? 

• Prospektív vagy retrospektív? 



Orvos Intézmény 

Időalapú  

(betegellátásra 

fordított idő) 

fizetés Éves költségvetés 

(– input vagy előzőéves 

költségvetés alapján) 

Szolgáltatásalapú 

(szolgáltatás vagy 

ellátott betegek) 

szolgáltatásonkénti 

díjtétel (Fee-for-

service),  

epizód-alapú díjtétel 

(DRG) 

szolgáltatásonkénti díjtétel 

(Fee-for-service),  

ápolási napra vonatkozó 

díjtétel 

epizód-alapú díjtétel 

(DRG) 

Népességalapú 

(az adott 

szolgáltatóhoz tartozó 

népesség alapján) 

Fejkvóta 

Térségi jellemzőhöz 

kötött fizetési tétel 

Blokk – szerződés 

(ellátási terület becsült 

szükséglete alapján) 

A szolgáltatók díjazásának fő típusai 



Diagnosis Related Groups  

(DRG) 

• Célok: 

– Transzparencia növelése (ellátás költsége, 

minősége, hatékonysága) 

– Hatékonyság ösztönzése 

– Menedzsment támogatása 



A DRG rendszerek alapvető 

elemei 

Adatgyűjtés 
Páciens-osztályzási  

rendszer 

• Diagnózisok 
• Beavatkozások 
• Súlyosság 

• Klinikai adatok 
• Költségadatok 
• Mintanagyság 

Árképzés 

• Átlagárak 
• DRG súlyszám 

Díjazás  

mértéke 

• Szélsőséges  
adatok 

• Magas költségű  
esetek 

Forrás: Scheller-Kreinsen, 2009 



DRG – korrekció és a kórházi 

költségek meghatározói 

Kórházi költségek meghatározói 

Structural variables at 

hospital (regional) 

national level 
Medical and management 

decision variables 

Patient variables 

Gender, age, main diagnosis, 

 other diagnoses,severity 

Mix and intensity of procedures,  

technologies  

and human resource use 

e.g. size, teaching, status, 

urbanity, wage level 

DRG térítési díj DRG súlyszám = X alapdíj 

+ 
Korrekciós tényező 

Forrás: Scheller-Kreinsen, 2009 



Alaptípusok: a költségek és mennyiség 

retrospektív vs. prospektív figyelembe 

vétele alapján 

• A felmerült szolgáltatások költségének retrospektív 

megtérítése: Fee-for-service (szolgáltatásonkénti díjtétel) 

– szabad árak vagy  

– megállapodott tarifa-rendszer alapján   

• Az ellátási epizód várható költségének prospektív 

meghatározása (DRG); a megvalósult tevékenység 

megtérítése  

• Prospektív finanszírozás (elvileg: a várható tevékenység 

és valószínűsíthető költség alapján) 



Prevenció Szolgáltatások 

mennyisége 

A páciensek 

elvárásai 

Kiadások 

korlátozása 

Havi fizetés / 

Globális 

költségvetés 

++ – – +/– +++ 

Fejkvóta +++ – – ++ +++ 

Diagnózis alapú 

díjazás 

+/– ++ ++ +/–  (?) 

Ápolási napok +/– +++ ++ – – – 

Szolgáltatáson-

kénti díjtétel  

(Fee-for-service) 

+/– +++ +++ – – – 

+++ erős pozitív hatás, ++ inkább pozitív hatás, +/– csekély hatás / semleges, – – inkább 

negatív hatás, –  – – erős negatív hatás 

A finanszírozási módszerek 

ösztönző hatásai 

Forrás: (Langenbrunner et. al.,2005) 



Kockázatmegosztás az egyes szolgáltatás-

finanszírozási módszereknél 

Forrás: Dózsa, 2005 

Kockázat a 

vásárlónál 
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Finanszírozási alaptípusok módosított 

változatai 

• A módosítás célja: potenciális negatív hatások 

korlátozása 

– Relatív tarifa-rendszer (pontrendszer) + költségvetési 

korlát területi vagy országos szinten 

– Fee-for-service + volumenkorlát az egyes szolgáltatók 

számára 

– DRG tevékenységtől függő árakkal + költségvetési 

korlát területi vagy országos szinten 

– Fejkvóta + fee-for-service bizonyos szolgáltatásokra   

– Globális költségvetés + retrospektív korrekció 



Az egészségügyi szolgáltatások 

minőségének fő problémái 

• Hiányos bizonyítékok a beavatkozások klinikai 
hatékonyságára vonatkozóan 

• Indokolatlan különbségek a klinikai praxisban 

• A páciensek nem az állapotuk által igényelt 
szolgáltatáshoz jutnak hozzá (a szolgáltatások 
megfelelősége) 

• A betegek biztonsága sokszor nem kielégítő  

• A politikai döntéshozók és szolgáltatók vonakodása 
attól, hogy  patient reported outcome measures 
(PROMs) módszereket használjanak a a kezelés 
sikerességének a mérésére és menedzselésére 

Forrás: (Maynard,2008) 



Eredmény-függő díjazás 

(Payment for performance: P4P) 
 

• A „tradicionális” szolgáltatás-finanszírozási 

módszerek nem tartalmaznak ösztönzést 

a minőség javítására 

 

• P4P: minőségi paraméterek beépítése a 

pénzügyi ösztönző rendszerbe 

(szolgáltatók finanszírozásába) 



Eredmény-függő díjazás 

(Payment for performance: P4P) (folyt.) 

• Tradicionális finanszírozási módszerek kiegészítése 

meghatározott minőségi célokhoz kötött 

finanszírozási ösztönzőkkel  

– Általában kis %-a az összes finanszírozásnak) 

• Minőségi cél és indikátor kötődhet a struktúrához, 

folyamathoz, eredményhez (outcome); vagy 

valamilyen kombinációjukhoz 

• Ösztönzés kialakítása:  

– Egyén vagy csoport 

– Jó teljesítmény vagy javulás a minőségben 



 

 

• A makroszintű allokáció mechanizmusai  

• A forrásallokáció intézményi keretei  

 



Forrás-beszedés Közös alapképzés 

(pooling) 

Szolgáltatás-

vásárlás 

Példa 

Centralizált Centralizált 

(lehet azonos a forrás-

beszedő szervezettel) 

Centralizált Magyarország, Málta 

Centralizált Centralizált + 

Decentralizált 

(fejkvóta alapon történő 

felosztás) 

Decentralizált Belgium, Hollandia 

Centralizált + 

Decentralizált 

Decentralizált  

(+ központi támogatás) 

Decentralizált Finnország, 

Svédország 

Decentralizált Decentralizált + 

Centralizált (Források egy 

részét vagy 100%-át közös 

alapba utalják és 

újraosztják) 

Decentralizált Németország 2009 

előtt 

Ausztria 

Decentralizált Decentralizált Decentralizált Ausztria 70-es évek 

közepe előtt 

Forrásallokáció: a forrás-beszedéstől  

a szolgáltatás-vásárlóig 



Makroszintű allokáció mechanizmusai 

• Az alapok képzése (források allokálása az 

alapképzést végző szervezetekhez) vagy 

újraelosztása az alapképző szervezetek között:  

– „történeti” bázis alapján: korábbi időszak igénybevétele vagy 

infrastruktúra 

– költségvetési támogatás / járulékfizetés a munkajövedelemmel 

nem rendelkezők egyes csoportjai után  

– költségvetési támogatás kedvezőtlen helyzetű helyi 

önkormányzatok számára 

– fejkvóta alapján nyújtott támogatás 

– járulékbevételek országos alapból fejkvóta alapján történő 

elosztása az egészségbiztosítási alapok között 



Stratégiai forrásallokáció 

• Centralizált (országos) biztosítási alap 

kialakítása  

• A biztosítási alapnak a várható szükségletek 

becslése alapján történő elosztása a 

szolgáltatásvásárló vagy ellátásszervező 

szervezetek között. 

(A várható szükséglet/kockázat alapján korrigált 

fejkvóta.) 



A fejkvótán alapuló forrásallokáció: 

alapfogalmak 

• Kockázat megosztása a finanszírozó és a 

finanszírozott szervezetek között 

– nagy értékű szolgáltatások kivétele a 

fejkvótából 

– retrospektív korrekció 

• Kockázatkiigazítás: a finanszírozott populáció 

adottságainak minél pontosabb figyelembe 

vétele a fejkvóta forrásallokációs formulában 



A fejkvóta előnyei 

• jól kontrollálja az összkiadást 

• felhasználható az egészségpolitikai céljainak a 

közvetítésére  

• a teljes ellátási epizód keretében a szolgáltatások 

hatékony megszervezésére ösztönöz 

• a helyi viszonyokhoz történő rugalmasabb 

alkalmazkodás lehetősége  

• az adott ellátások hatékonyságának javítására 

ösztönöz 

• transzparens 



A fejkvóta lehetséges problémái 

• kereslet általában nem stabil, az ellátások 

nyújtásában nagy variabilitás – költségeket nehéz 

pontosan megbecsülni  

• a kockázatközösség mérete túl kicsi lehet ahhoz, 

hogy a költségekben jelentkező véletlen ingadozást 

kezelni tudja  

• Ha a kockázatközösséget túlzottan megnövelik, 

elvesznek a helyi ellátásszervezésben rejlő előnyök  



A fejkvóta lehetséges problémái (folyt.) 

• A fejkvótát kapó szervezetekre terhelt 

kockázat miatt a fejkvótán alapuló 

finanszírozás:  

– költségek továbbhárítására, 

– a szolgáltatások minőségének rontására és 

– a kockázatszelekcióra is ösztönözhet  



A biztosítási piac intézményi keretei 

Egy vagy több 

biztosító nyújtja az 

alapcsomagot? 

Egy 

Több 

Biztosítási piac 

szerkezete 

„Egy vásárlós” 

rendszer 

Földrajzilag 

elkülönülő 

populációkat lát el? 

Igen 

Nem 

Van verseny az 

ügyfelekért? 

Igen 

Nem 
Több, nem 

versenyző biztosító 

Versenyző biztosítók 
Forrás: Kutzin, 2001 
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