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Mi is az a kiegészítő biztosítás, és miért 
csak beszélünk róla? 
Ma már közhelyszintű, hogy Magyarországon az egészségügyi kiadásokon belül igen 

magas a magánfinanszírozás aránya, azaz nemzetközi viszonylatban is sokat költenek 

a háztartások egészségügyre. A szakemberek azt is tudják, hogy a szociális biztonság 

szempontjából nem csak az a baj, hogy magas a magánfinanszírozás aránya, hanem az 

is, hogy ezen belül igen alacsony a szervezett, kockázatkezelt magánfinanszírozások 

(egészségpénztárak, magánbiztosítások) részesedése. Komoly egészségkockázatot 

(hozzáférési gátat), a szakirodalomban out of pocket kiadásnak nevezett költés jelent, 

melynek nem jó magyar megfelelője, a „zsebből” finanszírozás, mert az Magyarorszá-

gon a számla nélküli fizetés szinonimájaként terjedt el. Ebben az írásban a közvetlen 

lakossági fizetést, illetve az OoP rövidítést használom erre a fogalomra. 

 
Mint az 1. első ábrán látható, Magyarországon a közvetlen lakossági fizetés aránya 

nagyobb, mint az EU átlagában a teljes magánfinanszírozás aránya. (Ne feledjük, az EU 

átlagban benne van Magyarország, Románia, Bulgária, Lengyelország is.) A politikának 

(nem csak az egészségpolitikának) ezért alapvető kötelessége lenne a magas OoP 

aránynak kockázatkezelt finanszírozássá alakítása. Magyarországon a kockázatkezelt 

finanszírozásnak két formája létezik: az önkéntes egészségpénztárak intézménye, és a 

magán-, vagy önkéntes egészségbiztosítások. Az egészségpénztárak ma leginkább a 

Medical Saving Account (MSA) rendszeréhez hasonlítnak: adókedvezménnyel támoga-

tott előtakarékosság, mely tekinthető időbeli kockázatporlasztásnak, de csak kismér-

tékű biztonságot nyújt, mert nincs mögötte kockázatközösség, és érdemi 
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előtakarékosság sem. (Ezen segít, hogy egyes pénztárak automatikusan, vagy választ-

hatóan egészségbiztosítást is kínálnak a tagoknak.) A magán egészségbiztosítások 

– mint általában a biztosítások – kockázatközösségen alapulnak, így nagy kockázatok 

ellen is képesek védelmet nyújtani, ezen kívül szolgáltatás-szervezési, betegút-

menedzseri és fogyasztóvédelmi feladatokat is elláthatnak. Magyarországon a szociális 

biztonságot a jövőben reálisan a 3 rendszer (közfinanszírozású egészségbiztosítás, 

egészségpénztárak és magán-egészségügyi biztosítások) együttesen képes tartósan 

biztosítani, ahol az alap-biztonságot (főleg a sérülékeny életszakaszokban) a kötelező 

egészségbiztosítás nyújtja, a rendszeres, tartós magánkiadások finanszírozói az egész-

ségpénztárak, és a váratlan, nem tervezhető események finanszírozói a magán egész-

ségbiztosítások. 

A magánfinanszírozás globális szervezeti fejlődésének elemzése nem ennek a dolgo-

zatnak a tárgya, ebben az írásban kizárólag a kiegészítő biztosítások lehetséges fejlő-

dési irányát veszem számba. Annyi azonban mindenképpen megemlítendő, hogy a 

magán egészségbiztosítások eleve alacsony arányának az utóbbi pár évben megindult 

növekedése megtorpanhat, mert a 2019 éves költségvetés kapcsán módosult adó-

szabályok miatt megszűnik a munkáltató által vásárolt egészségbiztosítások adó- és 

járulékkedvezménye. 

A magán egészségbiztosítások alapvető felosztása – mi a 
kiegészítő biztosítás 

A magán egészségbiztosításoknak durva egyszerűsítések két nagy csoportja létezik: 

• Helyettesítő (substitutive) / duplikáló 
és a 

• Pótló (complementary) / kiegészítő (supplementary) biztosítások. 

Az első csoportba olyan biztosítások tartoznak, melyek szolgáltatásai a kötelező egész-

ségbiztosítás keretében is járnának a biztosítottaknak az adott országban, de a biztosí-

tott ezt magán egészségügyi biztosítás keretében veszi igénybe. Ezen belül helyettesítő 

biztosításról akkor beszélünk, ha egy adott országban a biztosítottak egy csoportja 

eldöntheti, hogy a társadalombiztosítási rendszert vagy a magánbiztosítást választja, 

és akkor a társadalombiztosítást helyettesítő magánbiztosítást köt. Ez esetben a teljes 

ellátási csomagot a magánbiztosítás nyújtja, és a biztosított csak ezt veheti igénybe. 

Duplikáló/párhuzamos biztosításról akkor beszélünk, ha a biztosított a kötelező egész-

ségbiztosítási rendszernek is tagja, de emellett (minőségi, hozzáférési, kényelmi) okok-

ból köt olyan magánbiztosítást, amely olyan ellátásokat (is) nyújt, melyek a biztosított-

nak a közfinanszírozás terhére is járnának. Ebben az esetben a biztosított két, párhuza-

mos biztosítással rendelkezik, és vegyesen veszi igénybe a köz- és a magán biztosítást. 
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A pótló és kiegészítő biztosítások fogalmi lehatárolása nem könnyű, inkább ország-

csoportonkénti, mint tartalmi eltérést mutat. Egyszerűsített főszabályként ebbe a 

csoportba két típusú szolgáltatások/kifizetések tartoznak. Az egyik csoportba azok az 

ellátások tartoznak, melyeket nem tartalmaz a kötelező egészségbiztosítás, így azokat 

a beteg a piacról kénytelen a kötelező egészségbiztosítás szolgáltatásaihoz hozzávásá-

rolni. Ilyenek a korszerűbb fogászati ellátások, a szemüveg, hallókészülékek ára, az 

esztétikai sebészet, bizonyos ápolási szolgáltatások, de ide, a pótló biztosításokhoz 

sorolják az önrész, a co-payment biztosítást is. Itt tehát a társadalombiztosítási csomag 

szakmai tartalmát „pótolja ki” a biztosítás. A kiegészítő biztosításokhoz egyes országok-

ban – főleg történeti okokból – inkább a társadalombiztosítási csomaghoz vásárolt nem 

szakmai, hanem kényelmi szolgáltatásokat (hotel, időpont stb.) sorolják. 

A kiegészítő biztosításokhoz lehet sorolni a kétszintű biztosításokat is. Itt az alap-bizto-

sítás nem biztosít minden ellátást térítésmentesen, és az alapcsomagba nem tartozó 

ellátásokat, illetve a kiegészítő díjakat (co-payment) a második szintű (kiegészítő) 

biztosítás fizeti. Klasszikusan ilyen a francia rendszer, ahol a második szintet a kölcsö-

nösségi alapon működő szervezetek (mutuelles), öngondoskodási egyesületek és 

biztosítótársaságok adják. Szlovéniában a második szint állami lába Vzajemna), és az 

alapbiztosítás széleskörű co-paymentjét fedezi, a profitorientált Adriatic-Slovenica, 

Triglav és Merkur biztosítók ezen kívül kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtanak. A 

lényeg: a kiegészítő/pótló biztosítások esetében ugyanazért az ellátásáért nem fizet 

kétszer a beteg, mert vagy olyat vesz, ami nem része a kötelező egészségbiztosítási 

csomagnak, vagy „hozzávásárol” többletszolgáltatást.  

Magyarországon a kiegészítő biztosítás alatt a társadalombiztosítás ellátásaihoz hozzá-

vásárolt szakmai és/vagy kényelmi szolgáltatások nyújtására kötött biztosításokat értik, 

így e dolgozatban én is ebben az értelemben használom a fogalmat. 

A kiegészítő egészségbiztosítások feltétele 

Magyarországon közel 30 éves (tartalom nélküli) szlogen a kiegészítő biztosítások 

fejlesztésének igénye, de a politika nem nagyon jut túl az egyágyas szoba és színes tévé 

ötleténél. Valós kiegészítő biztosításként a NN Vitalitás osztályára szervezett biztosítás 

működött Magyarországon, ahol a gyógyítás költségeit az OEP fizette, az emelt szintű 

hotelszolgáltatást pedig a magánbiztosítás. De itt nagyjából véget is ér a magyarországi 

kiegészítő egészségbiztosítások felsorolása. 
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A kiegészítő biztosítások létének feltétele, hogy legyen költségmegosztáson alapuló 

szolgáltatás-tömeg egy országban (co-payment, vagy önként választható többlet-

szolgáltatás). Ennek pedig feltétele a kötelező egészségbiztosítás tartalmának lehatá-

roló pontosítása, azaz a kiegészítő (nem duplikáló) biztosításokhoz meg kell határozni 

a kötelező egészségbiztosítás tartalmát. Ahhoz, hogy tudjuk, mi van a vonal felett, szük-

ség van vonalra, azaz annak meghatározására, hogy mi van a vonal alatt. 

Régi vita, hogy meg lehet-e határozni a kötelező egészségbiztosítás tartalmát. Ha ezt 

egy taxatív felsorolásnak, 20 kötetes katalógusnak képzeljük el, akkor a feladat elvé-

gezhetetlen. Ha a biztosítási csomagot egy többdimenziós térként tételezzük, akkor az 

egyes tengelyek pontosításával ez a tér jó biztossággal kijelölhető. Ez a módszer nem 

ad ki egy totális katalógust (ami benne van, jár, ami nincs, az nem), de alkalmas az 

életszerű problémák kezelésére (jár-e altatás az adott ellátáshoz, jár-e orvosválasztás 

stb.).  

Taxatív felsorolás helyett tehát azt kell meghatározni, hogy az ellátásokat 

• milyen célból (pl.: gyógyító, rehabilitációs, vagy optikai tuning), 

• milyen kockázat miatt (a TB által kezelendő, vagy külső érdekű kockázat, avagy 

önként vállalt, extra kockázat), 

• milyen technológiákkal (a befogadott technológiák, finanszírozási protokollok 

szerint), 

• milyen eljárásrendben, milyen választási szabadsággal (beutalási rend, mennyi-

ségi korlát, intézmény és kezelőorvos megválasztásának joga stb.), 

• milyen finanszírozási kondíciókkal (költségmegosztás van-e) 

• milyen hozzáférési garanciák mellett (időbeni és térbeni hozzáférési garanciák) 

lehet igénybe venni. Az ettől való eltéréseket lehet számla szerint megfizettetni, arra 

lehet kiegészítő (nem helyettesítő!) biztosítást szervezni.  

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény jó struktúrát 

és felhatalmazást ad mindehhez, de a korszerű részletszabályok megalkotása az adott 

területeken komoly szakmai aprómunkát, másrészt politikai bátorságot igényel, hiszen 

a kiegészítő biztosítások létéhez ki kell mondani, hogy a kötelező egészségbiztosítás 

terhére nem nyújtható minden valamilyen korlátozás, szabályozás nélkül, térítés-

mentesen. (Mottó: a szükségletek igazságos kielégítésén munkálkodunk, az igényekkel 

tessenek a pénztárhoz fáradni.) 
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Magyarországi lehetőségek 

Kétszintű kötelező biztosítás 

A kétszintű kötelező egészségbiztosításnak az olyan modellje, amely a széleskörű 

kötelező co-payment kiváltására alapozódik, Magyarországon politikai okokból nem 

realitás. 

Ugyanakkor megfontolható, kivitatandó alternatíva lehet egy másfajta kétszintű köte-

lező biztosítás, melynek logikája az, hogy a betegségek egy nem szokásos módon is 

feloszthatók:  

• vannak súlyos és drága „nagybetegségek”, mint pl. a daganatterápia, szerv-
transzplantáció, magas költségű krónikus betegségek folyamatos gyógyítása, a 
súlyponti kórházak, centrumok speciális ellátásai, stb.  

• és vannak kisköltségű rutin („tucat”) betegségek, amelyek viszont az ellátási 
események nagy részét teszik ki. 

A kiindulási pontként: 2015-ben a legdrágább beteg 280 millió Ft-jába került az OEP-

nek, és az Egészségbiztosítási Alap a gyógyításra költött részének közel egy harmadát 

(32 %) a betegek 1%-ára költötte. Ezek a költségek magán-egészségügyi biztosítással 

nem fedezhetők. Ezért egy új megoldási irány lehet, hogy a magas költségű betegsé-

geknek kötelezően a szolidaritáselvű, egybiztosítós nemzeti kockázat-közösségben kell 

maradniuk, de a „rutinellátások” (és ez az ellátási esetek 80 – 90%-a!) tekintetében a 

lakos választhat, hogy marad-e az eddigi feltételek mellett az alap-biztosításban, vagy 

(enyhén) csökkentett társadalombiztosítási járulék mellett magánbiztosítást köt, és 

ezért cserébe akár magánellátást is igénybe vehet (de társadalombiztosítás terhére 

nem). Ez a megoldás az életet (a mai gyakorlatot) modellezi, legalizálja, de a párhuza-

mos biztosítottság nélkül. A betegek zöme ma is az olcsóbb, eseti betegségekkel keresi 

fel a piaci egészségügyet, és a komolyabb problémáival az állami rendszerhez fordul. 

Ez a modell logikailag kulturált kompromisszum a kettészakadás és a homogén állami 

egészségügyi rendszer között, de a technikai megvalósítás, az alapcsomag gyakorlati, 

az egyes konkrét esetekben is értelmezhető lehatárolása már nehezebb feladat, ráadá-

sul nem nagyon vannak adaptálható minták. 

Az önkéntes kiegészítő díjakra alapozott kiegészítő biztosítás 

A kétszintű biztosításnak elvi lehetősége az önkéntes kiegészítő díjakra alapozott 

kiegészítő biztosítás. Láttuk: a hotelszolgáltatásokra, kényelmi szolgáltatásokra alapo-

zott kiegészítő biztosítás nem működik, hiszen az ilyen szolgáltatások az igények (lakos-

sági költés) pár százalékát fedik le. A biztosítások szervezésében alapvető állítás, hogy 

az egészségbiztosítási termékekhez legálisan megvásárolható szolgáltatástömegre van 

szükség, ezekre lehet átalánydíjas fizetést, kockázatközösséget szervezni. Ahhoz, hogy 
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egészségügyi szolgáltatások is bekerüljenek a kiegészítő biztosítások rendszerébe, költ-

ségmegosztásos egészségügyi szolgáltatások tömegére van szükség, ennek pedig 

előfeltétele az ellátási csomag pontosítása. Ehhez az ellátási csomag fent leírt dimen-

ziói közül a „milyen technológiákkal, és a milyen eljárásrendben, milyen választási 

szabadsággal” és a milyen kockázat miatt (a TB által kezelendő, vagy külső érdekű 

kockázat, avagy önként vállalt, extra kockázat) kérdések a relevánsak. 

Ad 1, „milyen technológiákkal nyújtva jár az ellátás” 

A „milyen technológiákkal” kérdésre az alkalmas eszköz az Ebtv. 19. § (1) bekezdésében 

található, amely szerint: „az egészségügyi ellátás keretében a biztosított a kezelőorvos 

által gyógyító céllal rendelt, az egészségbiztosításért felelős miniszter által az adott 

ellátásra meghatározott finanszírozási eljárásrend, vizsgálati és terápiás eljárási rend, 

valamint rehabilitációs ellátási program szerinti szolgáltatásokra jogosult.” Ezek a vizs-

gálati és terápiás eljárási rendek (lennének) alkalmasak az adott ellátás szakmai tartal-

mának, az alkalmazandó eljárások, anyagok, gyógyszerek, illetve elhelyezési körülmé-

nyek meghatározására. Ezekben lehet kimondani pl., hogy hány éves korig jár altatás-

ban a mandulaműtét, milyen érzéstelenítés jár a normál szüléshez, és jár-e a rooming 

in, vagy jár-e a könnyű, színes gipsz végtagrögzítésnél, és konkrétan milyen gyógysze-

rek járnak az adott ellátásban. Ne feledjük: ebben a rendszerben ami jár, az mindenki-

nek jár, és ami nem, azt legálisan meg lehet vásárolni. Ez nem vizitdíj, mert a beteg 

önként vásárol többletszolgáltatást, vagy eltérő szakmai tartalmat. A vizsgálati és 

terápiás eljárási rendek fejlesztésének alapja a szakmai, majd finanszírozási protokollok 

készítése. Minderről részletesebben itt olvashat. 

Ad 2, „milyen eljárásrendben, milyen választási szabadsággal” 

A „milyen eljárásrendben, milyen választási szabadsággal” kérdésre törvénymódosí-

tással lehet korrekt választ adni. Az idézett törvényhelyen ki kell mondani, hogy az 

ellátás az illetékes ellátóhelyen, az ellátóhelyre munkarend szerint beosztott szak-

személyzet által nyújtva jár térítésmentesen. Ennek alapján lehet az intézményválasz-

tást és a kezelőszemélyzet (nem csak orvos) megválasztását külön díjhoz kötni. (Az ille-

tékes ellátóhely az én értelmezésem szerint minden beteg számára két, választható 

intézményt jelent: egyik a területileg illetékes intézmény, a másik – ha van ilyen –, ahol 

a beteget eddig tartósan/rendszeresen kezelték.) 

Az orvosválasztás megfizettetésére eddig még soha nem volt politikai bátorság, pedig 

a hálapénz felszámolásának egyik fontos eszköze lenne. Az intézményválasztás megfi-

zettetésnek elvben megvolt a jogi lehetősége, de miután az OEP a beteg áltat fizetett 

díjjal csökkentett díjat fizetett volna a területen kívüli betegért, így a TVK korlátai mel-

lett az intézménynek nem érdeke a területen kívüli beteg fogadása. (Az ellátó orvos is 

http://www.kincsesgyula.hu/dokumentumok/vtr_egyesitett.pdf


A kiegészítő biztosítások lehetősége – 7 – Kincses Gyula 2018 augusztus  
 

ellenérdekelt, hiszen ha a beteg „lent” már kifizetett egy jelentős összeget, nem biztos, 

hogy ad hálapénzt is.) Tehát ennek a szabálynak a bevezetése csak úgy értelmes, ha a 

beteg által fizetett díj többletbevételként jelenik meg az intézményben, és ebből az 

ellátó személyzet is részesül. 

Mindez jó, hiszen a köz és magán szétválasztásában alapvető cél, hogy mindez tisztít-

son a rendszeren, és a magánforrások minél nagyobb hányadát lehessen legálisan 

költeni közszolgáltatóknál, de 

• csak a közszolgáltatóknál megvásárolható többletszolgáltatások nem biztos, 
hogy elérik azt az üzemméretet, amire kiegészítő biztosítási rendszert rá lehet 
építeni, 

• nem kezeli a magánfinanszírozás igazi problémáját, a tisztán magánellátásban 
igénybevett szolgáltatások tömegének finanszírozását (ha mégis van ilyen, az 
nem kiegészítő, hanem duplikáló biztosítás), 

• mindezen korlátos előnyök mellett politikai kockázatot hordoz, akár az ellátási 
csomag pontosítása, akár az igénybevétel szigorítása, felveti a „fizetőssé tették 
az egészségügyet” demagógia-cunami esélyét. 

Itt jegyzem meg, hogy sem a közszolgáltatók által elkülönített kapacitáson vagy elkü-

lönített időben nyújtott ellátást, sem a soron kívüli „elektív” (tervezett, nem sürgősségi) 

ellátást nem lehet kiegészítő biztosításba vonni, mert ezek az ellátások annak ellenére, 

hogy közszolgáltató nyújtja, a kötelező egészségbiztosítás terhére járó, 100%-ban 

magánfinanszírozású ellátások, így az erre kötött biztosítás nem kiegészítő, hanem 

duplikáló biztosítás. Ezek a megoldások, a partnerkórház vagy elkülönített profit-

centrum modell (Lásd: „Uzsoki modell”) hasznosak és terjesztendők, mert magánfor-

rásokat hoznak a közellátást végző intézménybe, lokális másodállás lehetőséget bizto-

sítanak, de ettől még nem kiegészítő biztosításba tartozó tevékenység. Megjegyzendő, 

hogy a „hibrid biztosítást” (ami együtt kezel kiegészítő és duplikáló biztosítást) semmi 

nem tiltja, csak az nem illik kiegészítő biztosításnak hívni.  

A várólista kikerülése nem csak biztosítás-tipizálási probléma, hanem alapvető etikai 

kérdés. A „pénzért tilos előrébb menni a sorban, de szabad átállni egy rövid, de fize-

tős sorba” elv fenntartandó. Annak, hogy egy közszolgáltató második, fizetős sort 

nyithasson, előfeltétele a várólistás ellátások központi kontingálása, azaz nem lehet 

helyi döntés a közfinanszírozás terhére végzett beavatkozás-szám. (Így nem lehet saját 

döntésből a magánellátás felé terelni a betegeket.)  

Ad 3, A kötelező egészségbiztosítás által le nem fedett kockázatok 

Ebbe a csoportba az önként vállalt, illetve külső érdekű kockázatok tartoznak. A külső 

érdekű kockázat tipikus példája a foglakozás-egészségügy, amely klasszikusan (mint 

balesetbiztosítás) biztosítási terület volt, de a mai korszerű szemléletű foglalkozás-
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egészségügy már tervezhető, programszerű tevékenység-sorozat, tehát nem biztosítási 

termék. Ugyanígy nem lehet biztosítást szervezni nem véletlenszerűen bekövetkező 

önkéntes kockázatokra, mint pl. az esztétikai sebészet. Egyes önként vállalt kockázatok 

viszont lehetnek biztosítási termékek alapjai. Jelenleg egyes extrémsport-tevékenysé-

gek vannak taxatíve kizárva a kötelező egészségbiztosítás portfóliójából, de az ellenőr-

zés hiányában a gyakorlatban ez nem működik. Megoldás lehet, ha egyes ön- vagy köz-

veszélyes, engedélyköteles tevékenységek (veszélyes állat tartása, vadászat, sportre-

pülés, siklóernyőzés stb.) engedélyét kiegészítő biztosításhoz kötik, illetve veszélyes 

művek (Bungee jumping stb.) üzemeltetését lehet felelősségbiztosításhoz kötni.  

Valós, és komolyan megvizsgálandó lehetőség a „sportbiztosítás”. Erről itt csak érin-

tőlegesen írok, mert a versenysportra komplett biztosítási portfóliót lehet ráépíteni, 

ami a sérülések speciális kezelésének fedezetétől az „aranyláb biztosításig” (kártérítés 

vagy jövedelempótló biztosítás) terjedhet. A versenysport kockázataiban keverednek 

a külső érdekű és az önként vállalt elemek, de magában a sportsérülések kezelésére 

szervezett biztosításban is keverednek az eltérő eljárásrendre, és az eltérő technológi-

ára és intézmény-választára alapozott elemek. Miután a sportolók kezelése okként 

nem mindig vezethető vissza kizárólagosan a versenysport extrém terhelésére, lehet-

séges egy hibrid biztosítás, azaz a kiegészítő és az alap biztosítás együtt kezelése tisztán 

piaci elemek mellett. 

A realitás: a „hibrid biztosítás” 

A fentiek, a kiegészítő biztosítások megszervezése érdemi előrelépés lenne, de  

• nem biztos, hogy eléri a gazdaságos üzemmérethez szükséges kiegészítő 
szolgáltatás-tömeget, 

• a piac zöme nem kiegészítő szolgáltatás, hanem duplikáló, párhuzamos jellegű. 
Ezt a szolgáltatás-tömeget nem szabad kihagyni a biztosítási területből. 

Ezért a lakossági igényekhez is igazodva egy olyan vegyes (hibrid) biztosítási rendszert 

célszerű kialakítani, amely egy csomagban kezeli a duplikáló biztosítást a közszféra 

kiegészítő többletszolgáltatásaival és a magánszolgáltatói számlák részleges elszá-

molhatóságát. 
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Nagy levegőt véve – a kiegészítő biztosítások igazi esélye 

Ha valós áttörést szeretnénk, és olyan megoldást akarunk, ami a magánfinanszírozás 
széles körét vonja be a kiegészítő biztosításba és átláthatóvá teszi a magánellátás 
zömét, akkor szélesebbre kell nyitni a horizontot. Ehhez az kell, hogy legyen lehetőség 
a magánszolgáltatói számlák részleges elszámolására a közfinanszírozásban. Ebben a 
modellben a beteg saját döntéseként az erre akkreditált és NEAK-kal is szerződött 
magánszolgáltatókhoz fordulhat, akik piaci áron kezelik őket, és a beteg – akár éves 
felsőkorlát mellett – a benyújtott számlák után a kezelés közfinanszírozási térítésének 
egy hányadát (pl. kétharmadát) a NEAK-tól utólag visszaigényelheti. Hasonló megoldás 
egyébként Európa több országában (közelünkben pl. Ausztria) létezik, működik, és nem 
robbantja szét a társadalombiztosítási kasszát. Lényeges annak tisztázása, hogy az erre 
a finanszírozási modellre szervezett biztosítás kiegészítő biztosítás, mert az így nyújtott 
szolgáltatás finanszírozás nem duplikáló finanszírozás, hanem osztott, azaz kiegészítő 
finanszírozás. 

A javaslat előnyei 

A javaslat számos előnnyel jár. 

• Politikailag korrekt, mert a beteg csak saját választása alapján fizet (ahol fizet), 
és megmarad az ingyenes egészségügy lehetősége mindenki számára.  

• Erősíti a szolidaritást, mert a magasabb jövedelműek így kisebb támogatást 
vesznek ki a közösből.  

• Ez a modell szakmailag és pénzügyileg átláthatóvá teszi a magánszférát, valós 
képet kaphatunk a szektor teljesítményéről, megteremti az ellenőrzés alapját. 
(A magánszolgáltatókhoz közpénz is kerül, így megvan az ellenőrzés jogalapja.) 

• Csökkenti a közszolgáltatásokra nehezedő nyomást, költségvetési forrás és 
fenntartási felelősség nélkül lehet kapacitást bővíteni. 

• Fehéríti a szférát: nő a számla alapján nyújtott szolgáltatások tömege, és ez 
érdemben csökkent a hálapénz szerepét. 

• Megteremti a reális szolgáltatás-kínálati alapot a kiegészítő biztosítások és az 
egészségpénztárak számára, így mozgásba hozza ezt a szférát. (közösségi 
védelem) 

• Politikailag sikeres lehet, mert  

o a változás új jogokat ad az embereknek, és nem jogokat szűkít, 

o rövidülnek a várólisták, segít Magyarországon tartani az orvosokat, 
innovációkat és más ellátási kultúrát hoz a rendszerbe, 

o a reformban nincs politikailag szétlőhető „D nap” ami ellen tiltakozni, 
tüntetni lehet: folyamat van (ez szétteríti és érzékelési küszöb alá viszi a 
konfliktusokat). 
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• Gazdaságilag az E. Alap részéről is kockázat nélküli, mert a magas önrész 
kizárja a tömeges felesleges igénybevételt. (A beteg a privát árat fizeti ki a 
szolgáltatónál, de csak az NEAK ár kétharmadát kapja vissza, így az önrész nem 
33%, hanem jóval magasabb, és a kisértékű visszatérítések kizárásával 
csökkenteni lehet az adminisztrációs terhet.)  
Mindemellett a számla szerinti vásárlás kiterjedése miatt jelentős adóbevétel 
várható, ami kompenzálja az esetleges többletkiadást az E. Alapban. 

• A javaslat nagy előnye, hogy gyorsan, érdemi szakmai előkészítés nélkül 
megvalósítható. (Ehhez nincs szükség az ellátási csomag pontosítására.) 

Minden értelemben ez a legkevesebb pénzügyi és politikai kockázatot jelentő javaslat, 

könnyű technikai megvalósítással. 

Állami kiegészítő biztosító? 

Újsághírekben, találgatásokban, konferencia megszólalásokban felmerül annak a lehe-

tősége, hogy az állam akar kiegészítő biztosítást szervezni. Erre leginkább a kötelező 

kétszintű rendszerben lenne esély és nemzetközi példa, de fentebb írtam arról, hogy 

ez erősen korlátos realitás. Másrészt az állam általában nem jó piaci szereplő, ráadásul 

a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás nagyon eltérő logikájú és kultúrájú rend-

szer. (Az egyébként érdekes gondolatkísérlet lenne, hogy ha a NEAK üzleti biztosítást is 

szervezne, ennek a kultúrája vissza tudna-e hatni a kötelező egészségbiztosításra, 

javítva annak hatékonyságát, ügyfél-orientáltságát.) 

Az állam feladata ezen a területen alapvetően olyan szabályozási környezet megterem-

tése, ami lehetővé teszi általában a biztosítások, ezen belül is a kiegészítő és hibrid 

biztosítások terjedését.  

Aminek viszont látom realitását, az a technikai kiszolgálás központosítása. Amennyiben 

megvalósul a magánszolgáltatói számlák részleges elszámolhatósága a közfinanszíro-

zásban, és erre épül rá egy piaci kiegészítő rendszer, annak lenne értelme, hogy az 

elszámolást egységesen a „NEAK II” mint clearing house végezze, és ez számolna el a 

betegekkel, illetve kiegészítő biztosítójukkal. Ez egyszerű és költséghatékony megol-

dás lenne, és így az állam – egy intézményen belül kezelve az adatokat –, teljeskörű 

képet kapna az egészségügy működéséről. 
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Összegzés 

Összegzésként az alábbi alapvető állítások fogalmazhatók meg. 

1. Magyarországon az ország gazdasági fejlettségéhez, kulturális, szociális 
pozíciójához képest nemzetközi összehasonlításban is magas a magánfinan-
szírozás aránya. 

2. Ezen belül magas a közvetlen lakossági térítés (OoP) aránya, ennek 
megfelelően alacsony a szervezett magánfinanszírozás aránya. 

3. A kevés magánbiztosítás zöme duplikáló, párhuzamos biztosítás (a 
magánbiztosításért a biztosított olyan ellátást kap, ami a társadalombiztosítás 
terhére is járna neki), érdemi kiegészítő biztosítás nincs Magyarországon. 

4. Kiegészítő biztosítást csak akkor lehet szervezni, ha megfelelő méretű 
szolgáltatási piac, azaz van költségmegosztáson alapuló szolgáltatás-tömeg 
egy országban, (co-payment, vagy önként választható többlet-szolgáltatás). 

5.  Ennek feltétele az ellátási csomag szűkítő pontosítása, aminek megvalósításá-
hoz alapos szakmai munka, politikai bátorság és társadalmi érés szükséges.  

6. A költségmegosztáson alapuló finanszírozás, a kiegészítő egészségbiztosítások 
érdemi és gyors növekedésének reális alapja a magánszolgáltatói számlák 
részleges elszámolhatósága a közfinanszírozásban. 

7. A magánszféra tisztításának, a kockázatkezelt magánfinanszírozás aránynak 
növekedésének reális esélye egy hibrid magán egészségbiztosítás, amely egy 
biztosításban kezeli a duplikáló biztosítást a közszféra többletszolgáltatásaival 
és a magánszolgáltatói számlák részleges elszámolhatóságát. 

8. A kiegészítő/hibrid biztosítások terjedésének feltétele a szféra támogatása, 
adókedvezményének egységesítése. (Lásd az MNB 180 pontját) 

9. Az állam feladata a magánfinanszírozású egészségügyi piacon elsősorban a 
piacfelügyelet és fogyasztóvédelem, a transzparencia megteremtése, és aktív 
részvétele maximum az említett clearing house funkcióban javasolt. 

 

Budapest, 2018. augusztus. 

 

Dr. Kincses Gyula 


