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A gyógy szer el lá tás sta bi li tá sa szem pont já ból ál lan -
dó di lem ma az ipar po li ti kai és fi nan szí ro zói ér de kek
össze e gyez te té se. A biz to sí tói mû kö dés vál to za tos ke -
res let és kí ná lat-mó do sí tó esz kö zök kel ren del ke zik,
azon ban a nagy költ sé gû, szé les kör ben igé nyelt te rá pi -
ák tá mo gat ha tó sá ga to vább ra is fe szült sé ge ket hor doz.
A költ ség-sza bá lyo zó mód sze rek együt tes hasz ná la ta
sok szor a hoz zá fé rés in do ko lat lan kor lá to zá sát je len ti,
ami a mél tá nyos ság és tár sa dal mi ha szon csök ke né sé -
vel jár hat. A tá mo ga tá si szer zô dé sek ben meg je le nô fel -
a dat meg osz tás a be teg ve ze tés, be teg-e gyütt mû kö dés
és a vál lalt ha tá sos ság fenn tar tá sát biz to sít hat ja, az ad -
mi niszt rá ci ós ter hek nö ve ke dé se mel lett az el lá tás ha té -
kony sá gát is nö vel he ti. Az új sza bá lyo zá si ele mek ha té -
kony al kal ma zá sá val köl csö nös sé gen és át lát ha tó sá -
gon ala pu ló part ner ség jö het lét re a részt ve vôk kö zött.
A mennyi sé gi szem lé le tet fo ko za to san fel vál tó mi nô sé -
gi alap el vek el fo gad ha tó stra té gi át hor doz nak a gyógy -
szer pi ac sze rep lô i nek, és a koc ká zat ke ze lé sé re lét re jö -
vô össze tet tebb biz to sí tá si ter mé kek ki in du lá si pont já ul
szol gál hat nak.

The future of risk-sharing in drug reimbursement.
The stan dard problem of the pharmaceutical supplies is
to reconcile the conflict between the manufacturer’s
and the third-party payer’s interests. The Insurance
Funds have a lot of financing tools for cost-containment
on demand and supply, but it’s rather difficult to use in
case of some high cost innovative drugs which have
more well-established advantages. Too many cost-
containment rules can restrain the patient access to
medical services and also be regardless of the equity
and social principles. Some new elements of the price-
volume contracts as the patient education, compliance-
and performance-based reimbursement practices mean
special outsourcing activities, and against of the higher
administration give special possibilities to optimize the
individual patient-paths. The appropriate uses of these
methods can build a new type of partnership between
the participants. The modification of the simple volume-
control rules to an outcome-based mo ni tor ing methods
can increase the chance to create fair risk-sharing
agreements and provide reliable information to develop
more suitable insurance product for the financing prob-
lems in the future.

HÁT TÉR

Az új innovatív te rá pi ák fi nan szí ro zá sa je len tôs ter het je -
lent az öre ge dô kor fá val és ked ve zôt len egész sé gi ál la po tú
la kos ság prob lé má i val küsz kö dô ál lam szá má ra. A ne héz -
sé gek nem is me ret le nek a jó lé ti ál la mok ban sem, ahol egy -
re össze tet tebb fi nan szí ro zá si pro to kol lok szü let nek az át tö -
rést je len tô, de nagyköltségû bi o ló gi ai és on ko ló gi ai te rá pi ák
biz to sí tá sá ra. Az in for má ci ós és ad mi niszt rá ci ós igé nyek ki -
szol gá lá sa, az el várt ered mé nyes ség el é ré sé nek tá mo ga tá -
sa a gyár tói vál la lá sok szint jé nek emel ke dé sé vel jár, a pénz -
ü gyi koc ká zat meg osz tás és kü lön bö zô szin tû mi nô sé gi ga -
ran ci ák el ter je dé se mel lett. A fen ti el vá rá sok men tén ki a la kí -
tott meg ál la po dá sok tí pu sai egy más után je len tek meg az
Egye sült Ki rály ság, Auszt rá lia, Svéd or szág, Fran ci a or szág,
Né met or szág és Olasz or szág gyógy szer tá mo ga tá sá ban az
el múlt év ti zed ben. A spe ci á lis el já rá sok a be fo ga dá si dön té -
sek utó la gos meg e rô sí té sét je len tik, fel té te les ha tá ro zat
mel lett foly tat ha tó vagy meg ha tá ro zott tel je sít mény ese té -
ben fo lyó sít ha tó tá mo ga tá si szer zô dé sek for má já ban. A már
el fo ga dott költ ségha té kony ság tól füg get le nül gya ko ri je len -
ség a pénz ü gyi koc ká za tok meg osz tá sa, ami az elô re ter ve -
zett for rá sok túl lé pé sé nek ese té ben a fi nan szí ro zá si ter hek
je len tôs ré szé nek át há rí tá sát je len ti a gyár tó fe lé [1, 2, 3].
Ma gyar or szá gon 2003-tól fo lya ma to san nö ve ke dett a

klasszi kus tá mo ga tás vo lu men szer zô dé sek szá ma, majd
2009-ben a gya kor lat egy sé ge sí té se és szé le sebb ala pok ra
he lye zé se tör tént meg az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár fô i gaz ga tó já nak ren del ke zé sei alap ján. Az elô í rá -
sok je len leg négy mód szert ne ve sí te nek: az egy sze rû do bo -
zon kén ti be fi ze tést, a tá mo ga tás vo lu menre, a be teg-e gyütt -
mû kö dés re valamint a te rá pia ered mé nyes sé gé re vo nat ko -
zó szer zô dé se ket [4]. A le fe dett ter mék kör szer zô dé sei kap -
csán ese dé kes be fi ze té sek 2010 vé gé ig el ér ték a 13 milliárd
forintot, ami összeg ben az éves kassza 3,9 szá za lé ká nak
fe lel meg (1. áb ra). 

A KOC KÁ ZAT MEG OSZ TÁ SI SZER ZÔ DÉ SEK 
TÍ PU SAI

A koc ká zat meg osz tá si tech ni kák ál ta lá ban pénz ü gyi és
egész ség nye re ség ala pú meg ál la po dá sok ra cso por to sít ha -
tó ak. Míg az elôb bi egy adott be teg kör ke ze lé sé re fel hasz -
nál ha tó te rá pi ás mennyi ség ha tár ér ték kel tör té nô kor lá to zá -
sát je len ti, ad dig az utób bi az el várt ered mé nyes ség tel je sí -
té sé nek mi nô sé gi kri té ri u mok sze rin ti meg fe lel te té sét. A tel -
je sít mény sze rin ti meg í té lés le het egész ség nye re ség füg gô,
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vagy az el ér he tô te rá pi ás ered mé nyes sé get be fo lyá so ló be -
teg-e gyütt mû kö dés op ti ma li zá lá sá ra vo nat ko zó meg ál la po -
dás. Mind az ér ték ha tár hoz köt he tô, mind az ered mé nyes -
ség ala pú szer zô dé sek be teg és po pu lá ci ós szin ten is ki a la -
kít ha tó ak a meg fe le lô vizs gá la ti kri té ri u mok és sta tisz ti kai
mód szer ta nok se gít sé gé vel. Pél da er re a do boz szin tû
vissza fi ze tés, a tá mo ga tás szem pont já ból ma xi ma li zált kú -
ra költ ség vagy a kassza szin ten li mi tált ki fi zet he tô tá mo ga -
tás a pénz ü gyi meg fon to lá sok, míg adott be teg vagy be teg -
cso port ke ze lé se te rá pi ás si ke ré nek kli ni kai vagy köz tes
vég pont se gít sé gé vel tör té nô meg í té lé se a tel je sít mény-a la -
pú szer zô dé sek ese té ben [1, 2, 5].
Bár az ál ta lá nos mennyi sé gi kor lá to zást fel vál tó mi nô sé -

gi ga ran ci ák tar tós meg ol dást je lent het nek a fi nan szí ro zá si
koc ká za tok vál lal ha tó és igaz sá gos meg osz tá sá ban, a ha -
zai gyár tói ol da lon erôs el len ér zé sek ta pasz tal ha tó ak. Az el -
múlt évek bi zal mi vál sá gá nak alap ja a csök ke nô ki szá mít ha -
tó ság, így az új fi nan szí ro zá si mód sze rek el fo gad ha tó sá gá -
nak fel té te le, hogy ne csak egy újabb ha tá ro zat lan idô re
szó ló, adó jel le gû hoz zá já ru lás for má já ban ke rül je nek be ve -
ze tés re. Még egy szak ma i lag megalapozott, min den fél szá -
má ra el fo gad ha tó szer zô dés ese té ben is kér dé ses, ki áll ja a
meg va ló sít ha tó ság hoz szük sé ges ad mi niszt rá ció és szak -
kép zett hát tér tá mo ga tás ki a la kí tá si és fenn tar tá si költ sé ge it. 
A le het sé ges ér de kek és el len ér de kek mel lett szá mos

gya kor la ti prob lé ma is fel me rül a tel je sít mény -a la pú szer zô -
dé ses for mák ese té ben. Mind a po pu lá ci ós, mind az egyé ni
szin ten de fi ni ált ered mé nyes ség iga zo lá sá hoz je len tôs
adat ke ze lé si és biostatisztikai ka pa ci tá sok szük sé ge sek. A
jog sze rû és mi nô sé gi adat fel dol go zás meg kö ve tel he ti az
egy sé ges be teg re gisz te rek ki a la kí tá sát, kon szen zus alap ján
meg ha tá ro zott ke mény vagy köz tes vég pon tú kli ni kai pa ra -
mé te rek ob jek tív mé rô szám ként tör té nô ki vá lasz tá sát és ke -
ze lé sét. Egy in di ká tor rend szer ki é pí té se vagy a je len le gi fi -
nan szí ro zá si re kor dok hoz il lesz té se két sé ges idô tá vú, költ -

sé gek kel já ró fo lya mat, és kér dé ses, hogy ter he it mi lyen
mér ték ben vál lal ja ma gá ra az ál la mi ol dal. A monitorozás
ter he i nek gyár tók ra há rí tá sa egyér tel mû en je le nik meg a be -
teg-e gyütt mû kö dé si szer zô dé sek nél, de a szol gál ta tói ol dal
emelt szin tû ad mi niszt rá ci ó já nak fi nan szí ro zá sa meg ol dat -
lan nak tû nik egy e lô re. 
Ugyan csak prob lé mát je lent, hogy míg az ered mé nyes -

ség alap szin tû fok mé rô je egyes be a vat ko zá sok, szö vôd mé -
nyek el ke rü lé se, az el lá tó rend szer tôl va ló tá vol ma ra dás, ad -
dig a szer zô dé sek csak a gyógy szer tá mo ga tá si elô i rány zat
be tar tá sá ra szü let nek, s az egyes kasszák kö zöt ti meg ta ka -
rí tá sok nem ke rül nek meg ha tá ro zás ra. Míg a tá mo ga tá si lis -
tá ra ke rü lés alap ve tô fel té te le az ink re men tá lis költ ségha té -
kony ság ki mu ta tá sa va la mennyi di rekt költ ség té tel vo nat ko -
zá sá ban, az el vi leg jó vá ha gyott ér té kek be tar ta tá sá ra el e -
nyé szô gya ko ri sá gú az ered mé nyes ség re vo nat ko zó szer -
zô dé sek ki a la kí tá sa. Az igaz ság hoz tar to zik, hogy a nor mál
be fo ga dá si el já rás rend be alig ha fér het be le egy jól mega-
lapozott tel je sít mény-ala pú szer zô dés fel é pí té se. A kli ni kai
vizs gá lat ra és a va lós el lá tás ra jel lem zô kö rül mé nyek össze -
vet he tô sé ge, il let ve a ke ze lés be vont be teg po pu lá ci ók kö -
zöt ti kü lönb sé gek fel ol dá sa leg több ször csak össze tett sta -
tisz ti kai mód sze rek kel le het sé ges, s kü lö nö sen igaz ez, ha
egy már be fo ga dott te rá pi á hoz va ló vi szo nyí tás a si ker meg -
í té lé sé nek zá lo ga.
Min de zek mi att a pénz ü gyi ala pú szer zô dé sek el ter je dé -

se csak nem ki zá ró la gos és rö vid  tá von nem is va ló szí nû az
ered mé nyes ség-a la pú meg ál la po dá sok tö me ges ön ál ló
meg je le né se, bár a kü lön fé le tí pu sú szer zô dé sek kom bi ná -
ci ó ja le he tô sé get ad hat a kel lô ta pasz ta la tok meg szer zé sé -
re. 
Az el té rô cél ra és cse lek vés re ösz tön zô szer zô dés tí pu -

sok ön ma guk ban egy ér tel mû ha té kony ság gal bír hat nak, de
együt tes hasz ná la tuk a kí vánt ha tá sok ma xi ma li zá lá sá ért
ne héz sé gek be üt kö zik. Ál ta lá nos prob lé ma, hogy az ér ték -

1. áb ra
A tá mo ga tásvo lu men szer zô dé sek kap csán be fi ze tett összeg és ará nya az adott évi tá mo ga tás ki á -
ram lás hoz
Forrás: OEP
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ha tár hoz kö tött és az ered mény o ri en tált fel hasz ná lás ab szo -
lút si ke res sé ge kö zött for dí tott ará nyos ság fi gyel he tô meg.
Az op ti má lis te rá pi ás vá lasz el é ré se sok szor több let költ sé -
gek kel jár a dó zis e me lés, a be teg monitorozás és meg fe le -
lô együtt mû kö dés ki a la kí tá sá val. A túl köl tés ter vez he tô sé ge
szem pont já ból nem se gít a ma xi mált kú ra költ sé gek és
comp liance fi gye lem bevé te le sem, ha az elô írt be teg szá mot
meg ha lad ja a ke ze lés. 
Az össze tett el vá rá sok együt tes ér vé nye sí té se szi go rú

fel té te le ket és sza bá lyo zást igé nyel. Egy gyógy szer élet cik -
lu sa alatt több ki hí vás sal szem be sül, mind mar ke ting, mind
fi nan szí ro zá si szem pont ból. A gyár tók ter mé ke ik pi a ci je len -
lé té nek, el ér he tô sé gé nek, ré sze se dé sé nek és árá nak ma xi -
ma li zá lá sá ra tö re ked nek, míg a fe lü gye le ti szer vek ez zel
kap cso la tos komp ro misszu mo kat köt nek a te rá pi ás kí ná lat
szé le sí té se ér de ké ben. Bár a hi va ta los tár gya lá si szi tu á ci ók
hát tér be szo rul tak az uni ós Transzparencia di rek tí va ha zai
be ve ze té sé vel, a koc ká zat meg osz tá si szer zô dé sek ki a la kí -
tá sa és fenn tar tá sa ren ge teg egyez te tést igé nyel, kü lö nö sen
egy leg a lább há rom év re elô írt meg ál la po dás idô tar ta ma
alatt.  

KOM BI NÁLT SZER ZÔ DÉ SEK 
KI A LA KÍT HA TÓ SÁ GA

A fen ti prob lé mák szisz te ma ti kus ke ze lé se szá mos 
elônnyel jár hat, amennyi ben a sze rep lôk hosszú tá vú kon -
szen zus ra tö re ked nek. A be teg ok ta tás és be teg re gisz te rek
hang sú lyo zá sá val, a szol gál ta tói je len té sek mi nô sé gé nek
ja ví tá sá val a biz to sí tó fe lü gye le ti te vé keny sé ge is fej leszt -
he tô. A je len le gi ál ta lá nos ér ték ha tá ros ter ve zést fel vált hat -
ja a mi nô sé gi el vek be tar tá sá ra va ló tö rek vés, a be teg u tak
ki ter jedt elem zé sé vel, a be teg ál la po tok és élet mi nô ség mé -
ré sé vel. Az össze tett mi nô sé gi ga ran ci a el vek a na gyobb
ará nyú, il let ve ko rai be teg hoz zá fé rést se gí tik, mi köz ben a
költ sé ge ket a pi ac sze rep lôi meg oszt ják egy más kö zött. A fi -
nan szí ro zá si koc ká zat mel lett a ta pasz ta la tok és a fe le lôs -
sé gek meg osz tá sa sza bá lyo zott outsourcing for mát ölt het,
amennyi ben mind eh hez klasszi kus el lá tás-szer ve zôi te vé -
keny sé get vég zô új sze rep lôk asszisz tál nak. 
A si ke res ség szem pont já ból alap ve tô a be teg jo gok vé -

del me, a be teg i rá nyí tás jog kö ré nek, il let ve ma gá nak a be teg
fe le lôs sé gi szint je i nek meg ha tá ro zá sa. A sok sze rep lôs
együtt mû kö dés mo ti vá ci ó já ban a bi za lom meg te rem té se
nagy fon tos ság gal bír. A gyár tói köz re mû kö dé sek idô sza -
kos, kö te le zô el ren de lé se he lyett ér de mes bi zo nyos te rá pi -
ás cso por tok ra hosszabb tá vú fi nan szí ro zá si prog ra mo kat
nyit ni, ami egyér tel mû vé és nyílt tá te szi a tá mo ga tás el é ré -
sé nek fel té te le it. Az utó la gos el szá mol ta tás he lyett a rend -
sze res el szá mo lás ter vez he tô vé te szi a fo lya ma tot a sze rep -
lôk szá má ra, s nem csak a biz to sí tó, de a be szál lí tók és
szol gál ta tók ki a dá sai, il let ve pénz ü gyi hoz zá já ru lá sai is el is -
mer te tés re ke rül het nek. A meg osz tott menedzsment-alapú
szer zô dé sek le he tô sé get ad nak a kü lön bö zô tí pu sú koc ká -
zat meg osz tá si szer zô dé sek együt tes, il let ve egy más ra épü -
lô hasz ná la tá ra. 

Mi u tán egy ter mék fi nan szí ro zá si élet cik lu sá ban egy -
mást kö ve tô ki hí vá sok ke ze lé sé re van szük ség, meg fon to -
lan dó a kö zös ér de kek fel tá rá sa és fo lya ma tos egyez te té se.
A be fo ga dás so rán ez az ak tu á lis ter mék ár hoz és el lá tá si vi -
szo nyok hoz il lesz tett ink re men tá lis költ ségha té kony ság 
iga zo lá sa és el fo ga dá sa. A be ve ze té si idô szak ban a meg fe -
le lô te rá pi ás hasz ná lat és be teg-e gyütt mû kö dés ki a la kí tá sa,
il let ve az el fo gad ha tó ten den ci á jú be teg szám nö ve ke dés -
hez meg ha tá ro zott ki a dá si ér ték ha tá rok be tar tá sa. A vál to zó
szer ke ze tû és költ ség ter hû te rá pi ás kí ná lat hoz va ló iga zo -
dás meg kö ve te li a do bo zon kén ti ár mér sék lés le he tô sé gét
és egyéb ked vez mé nyek al ku ját a költ ségha té kony ság fenn -
tar tá sá ra. Min de zek a lé pé sek egy prog ram sze rû en egy -
mást kö ve tô, in ter ak tív fo lya mat ered mé nye kép pen egé szít -
he tik ki egy mást, egy új, té te les szin tû fi nan szí ro zá si mód -
szer ki a la kí tá sá val.
Az át lát ha tó sza bá lyo zás le he tô sé get ad a szol gál ta tó-

vá sár ló szá má ra a tö ké le tes pi ac kö ze lí té sé re, a be teg pre -
fe ren ci ák és a vál lal ha tó vá lasz tá si au to nó mia biz to sí tá sá ra
a fi nan szí roz ha tó ság fenn tar tá sa mel lett. Min den ter mék
élet cik lu sá ban el ér ke zik a ha son ló, il let ve sza ba dal mi szem -
pont ból azo nos kö ve tô mo le ku lák meg je le né se, ami kor a fi -
nan szí ro zá si szi tu á ció egy re na gyobb mér ték ben az ár függ -
vé nyé vé vá lik. A csök ke nô fi nan szí ro zás a be teg té rí té si dí -
jak emel ke dé sét je len ti bi zo nyos ter mé kek nél, de mi tör tén -
het azok ban az ese tek ben, ahol az éves te rá pia ér té ke mil -
li ós nagy ság ren dû és a gya ko ri te rá pi a vál tás szak ma i lag
meg kér dô je lez he tô? A te rá pi án tar tás költ sé ge it a biz to sí tó
ed dig is rész ben vál lal ta, il let ve a pi a ci sze rep lôk osz toz tak
a túl lé pés koc ká za ta i nak fi nan szí ro zá sá ban. A meg je le nô
több let-hoz zá já ru lá si igényt a be te gek nem tud ják, míg a fi -
nan szí ro zó nem kí ván ja ki e lé gí te ni. A ki e gé szí tô biz to sí tók
le het nek azok a sze rep lôk, akik je len tôs tar ta lé kok kal bí ró
pénz ü gyi in téz mény ként je len het nek meg a be teg ol da li ter -
hek át vál la lá sá ra.
Je len leg ha zánk ban nem je len tôs a ki e gé szí tô biz to sí tá -

sok sze re pe, mi u tán az in du ló cso ma gok fi nan szí roz ha tó sá -
ga túl sok kér dést vet fel, ami re vo nat ko zó lag ke vés in for -
má ció áll egy koc ká za ti tô ke be fek te tô ren del ke zésé re. A
kér dé ses pon tok egy menedzsment-alapú szer zô dés mel lett
fenn ál ló té te les fi nan szí ro zá si konst ruk ci ó ból könnyen meg -
vá la szol ha tó ak le het nek. Meg fon to lan dó, hogy ha son ló ter -
mék kel köz vet le nül ma ga az ál lam is meg je len jen, hi szen
így is je len tôs ad mi niszt rá ci ós ke re te ket tart fenn, és a be te -
gek kel ki a la kí tan dó va lós szer zô dé ses jog vi szony nem csak
cse lek vé si sza bad sá got ad na az OEP ke zé be, ha nem az
elô ta ka ré kos ság ból szár ma zó egyé ni be fi ze té sek fe let ti ren -
del ke zés le he tô sé gét is. Mi u tán bi zo nyos ter mé kek pi a ci és
te rá pi ás sze re pe, ha té kony sá gá nak tar tós el fo gad ha tó sá ga
ti pi zál ha tó, sok eset ben már a be fo ga dás pil la na tá ban ér de -
mes biz to sí tás-a la pú együtt mû kö dé sek ki a la kí tá sá ra tö re -
ked ni a gyár tók kal. Ter mé sze te sen mind ez a szol gál ta tá si
és költ ség ve té si sze re pek fe lül vizs gá la tát is meg kö ve te li, az
éve ken át nyú ló mi nô sé gi és pénz ü gyi ga ran ci a vál la lás, il let -
ve alap ke ze lé si mód szer ta nok gya kor lat ba tör té nô be ve ze -
té sé vel. 
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A menedzsment-alapú konst ruk ci ók biz to sí tás-a la pú
szer zô dé sek kel tör té nô fel vál tá sa az adott év re meg ha tá ro -
zott fi nan szí ro zá si ke re tek túl lé pé sét és a rend szer ki a la kí -
tá sá nak több let ter hét oszt ja meg az együtt mû kö dô fe lek kö -
zött akár 5-10 éves tá von. A kez de ti be ve ze té si költ sé gek
el len té te le zé se ként a ter mék kör ga ran tált tá mo ga tás ban
ma rad és a fi nan szí ro zá si koc ká za tot az elô ta ka ré kos sá gi
ala pok ve szik át. Az ese ti túl csor gást a vá ró lis ták al kal ma -
zá sá val, a te rá pi ás te rü let ér ték ha tár hoz kö tött fi nan szí ro zá -
sá nak szi go rí tá sát a kez de ti te her vi se lôk fe lé tör té nô jó vá í -
rás sal ke zel het né a fi nan szí ro zó (2. ábra).

EL LEN ÔR ZÉS ÉS EL SZÁ MO LÁS

Egy ide á lis együtt mû kö dés so rán a sze rep lôk a fi nan szí -
ro zá si koc ká za tok kö zül csak a fe le lôs sé gük kö ré be tar to zó -
kért fe lel nek. Az ér ték ha tár hoz kö tött vo lu men szer zô dé sek
ke re te i nek túl lé pé sei mö gött elô ke lô he lyen áll a be teg re -
gisz te rek, a vá ró lis ták és fi nan szí ro zá si pro to kol lok hi á nya is
a gyár tói mar ke ting te vé keny sé gén túl. A szol gál ta tók a li mi -
tált kapacitási kör nye zet ben ugyan o lyan mér ték ben ér de kel -
tek a le hív ha tó fi nan szí ro zá si té te lek hal mo zá sá ban, mint
ma guk a be szál lí tók. A koc ká zat-op ti ma li zá lás so rán a gyár -
tók és szol gál ta tók el sô sor ban a mi nô sé gért, az el lá tás-
szer ve zô és fi nan szí ro zó pe dig a ter vez he tô sé gért, az az a
mennyi sé gi kont roll fenn tar tá sá ért kell ga ran ci át vál lal jon.
A for rá sok fe lü gye le té nek in ten zív for mái; az el kü lö ní tett

mik ro kasszák ki a la kí tá sa, a pénz ü gyi alap ke ze lés és az in -
ter ak tív, cik li kus ter ve zés nem ti pi kus jel lem zôi a je len le gi fi -
nan szí ro zá si kör nye zet nek. Min de zek azon ban alap ve tô kö -
ve tel mé nyek len né nek ak kor, ha a be teg ol dal lal kö tött szer -
zô dé sek is kö te lez nék a fi nan szí ro zót az át lát ha tó ság és
gaz da sá gos ság be tar tá sá ra. A klasszi kus té tel a túl zott ad -
mi niszt rá ci ós ter hek rôl nap ja in kig ál lan dó ki fo gás ként él a

já ru lé kos la kos sá gi for rás be vo nás meg szer ve zé se el len,
pe dig a jog sza bá lyi, tech ni kai és in for ma ti kai kör nye zet ha -
tal mas fej lô dé sen esett át az el múlt 10 év ben is, a pa ra szol -
ven cia rend sze re pe dig tö ret le nül vi rág zik. Az uni ver zá lis
kár tya és ked vez mény rend sze rek ko rá ban meg kér dô je lez -
he tô nek tû nik a té te les fi nan szí ro zá si for mák kal szem be ni
el len ál lás a nagy ér té kû, il let ve a szé les kör ben igé nyelt el -
lá tá sok te rü le tén.
A fi nan szí ro zá si prob lé mák tar tós ke ze lé se az elô ta ka ré -

kos ság fej lesz té sé vel, az egye di be teg u tak ból és pre fe ren -
ci ák ból szár ma zó túl köl té si koc ká zat a be tegol da li te her vi -
se lés és koc ká zat vál la lás erô sí té sé vel ke zel he tô. Egy já ru -
lé kos, akár a koc ká zat kö zös sé gen be lü li esz köz fel hal mo zás
több let be vé telt és több let jo go sult sá got je lent het, ami té te les
el szá mo lá si tech ni kák kal el len ô riz he tô. A prob lé ma a biz to -
sí tás alap já ul szol gá ló for rás fel hal moz ha tó sá ga, ami hez a
biz to sí tás-a la pú szer zô dé sek gyár tói be fi ze té sei cél zott és
át hi da ló se gít sé get nyújt hat nak (1. táblázat). 
Le het, hogy egy bi za lom ra épü lô üz le ti kul tú ra meg je le -

né se a TB-fi nan szí ro zás te rü le tén túl zó ide a liz must fel té te -
lez, ki a la kí tá sa azon ban egyér tel mû en hasz nos len ne. A
gon dos ter ve zést kö ve tô kor rekt el szá mo lás, a sze rep lôk ál -
tal vég zett kö zös alap ke ze lés és innovatív fi ze té si tech ni -
kák, mint az elekt ro ni kus pénz he lyet te sí tôk be ve ze té se, to -
váb bi part ner sé gek és meg ta ka rí tá sok ki a la kí tá sá ra ad hat -
nak le he tô sé get. 

PART NER SÉG ÉS MEG TA KA RÍ TÁS

A mik ro kasszák hoz il lesz tett elekt ro ni kus pénz he lyet te -
sí tôk fel hasz ná lá sá nak elô nyei kö zött em lít het jük a té te les
el szá mol tat ha tó sá got a szol gál ta tói lánc sze rep lôi ré szé re.
A ki u talt tá mo ga tás út ja a pa ti kák tól a gyár tó kig jól vissza kö -
vet he tô, amennyi ben nem hasz nál ják fel egyéb ki fi ze tés re,

2. áb ra 
Egy össze tett biz to sí tás-a la pú szer zô dés ki a la kí tá sá nak le het sé ges lé pé sei
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il let ve nem vált ják va lós fo rint ra. Az el len ôr zé si szem pon to -
kon túl, je len tôs e-pénz for ga lom ala kul hat ki a pi a ci sze rep -
lôk egy más kö zöt ti és az ál lam fe lé tör té nô fi ze té si tel je sí té -
se i vel. A kö zös ta ka ré kos ko dás so rán a for gó pénz mö gött
le kö tött fe de zet meg ta ka rí tá so kat ter mel, a meg ta ka rí tott
pénz e-pénz for ga lom ban tar tá sá val meg több szö rö zô dik az
éves szin ten fel hasz nál ha tó for rá sok mennyi sé ge, amit a
sze rep lôk új be te gek be e me lé sé re vagy tar ta lék kép zés re
for dít hat nak. A tar ta lé kok új ter mé kek és szol gál ta tá sok be -
fo ga dá sá ra, ked vez mé nyek ki a la kí tá sá ra, az egyé ni ki a dá -
sok túl lé pé sé nek fi nan szí ro zá sá ra, vagy akár er re vo nat ko -
zó koc ká za ti biz to sí tás dí ja i ra for dí tód hat nak.
Egy ilyen mo dell ki a la kí tá sa nem kö te le zô en a jö vô ígé -

re te. Az OEP a fi nan szí ro zá si pro to kol lok fej lesz té sé ben, a
szak ma és a gyár tók a mi nô ség fej lesz tés ben és ha té kony -
ság ban ér de kel tek, és spe ci á lis fi nan szí ro zá si szer zô dé se -
ket köt het nek. Az ígé re tes part ner ség fej lesz tô esz köz nek
te kint he tô pénz he lyet te sí tô, szer ver ol da li elekt ro ni kus
pénz ként gyor san be ve zet he tô, ami kor min den fel hasz ná ló
elekt ro ni kus szám lá ját az ál la mi ki bo csá tó ke ze li, ami rôl iga -
zo lást ad ki [6]. Az iga zo lá sok egy ré sze pénz for gal mi el szá -
mo lás nak is meg fe lel ne, ami le he tô vé ten né a ki bo csá tó,
NAV és Ál lam kincs tár kö zöt ti mû ve le tek el fo gad ha tó egy -
sze rû sí té sét. A mik ro kassza-ke ze lé sé ben a meg cím ké zett
e-pénz fo lya ma tos le kö tés ben ma rad és a meg fe le lô mû kö -
dés so rán meg je le nô több let for rá sok az adott be teg cso port
el lá tá sá ban ve het nek részt. A ne ve sí tett mik ro kassza akár
va ló ban egye sít he ti az el té rô költ ség ve té si so ro kon ke zelt
kasszák adott be teg cso port ra szánt fi nan szí ro zá si össze -
gét. A be teg u tak és szol gál ta tá si fo lya ma tok át vi lá gí tá sa le -
he tô sé get ad hat a tel jes el lá tás költ ségha té kony át a la kí tá -
sá ra, meg va ló sul hat a kasszák ré gen várt át jár ha tó sá ga.

Az éves vég el szá mo lás után meg je le nô meg ta ka rí tás a
bá zis é vet kö ve tô év rá for dí tás ter ve zé se so rán hasz nál ha tó
fel. Ha az ál lam to vább ke ze lés re meg hagy ja az adott össze -
get, kvá zi több let tá mo ga tást ter vez az adott el lá tá si kör re,
ami több cél ra for dí tód hat. A bá zis év ben ki ter melt meg ta ka -
rí tás ugyan is a tárgy é vi pénz for ga lom se bes sé gé tôl füg gô en
több ször is fel hasz nál ha tó, ami így meg sok szo roz va egé -
szít he ti ki a for rá so kat. A rend szer ta ka ré kos sá gi po ten ci ál -
ja a ho za mok (e-pénz ki bo csá tás és a tar ta lék a lap ke ze lé -
sé nek hasz na), il let ve a gaz da ság é lén kí tô ha tá sok (pl.: a
szö vet ke ze ti ta gok ÁFA be fi ze té se i nek nagy sá ga) fi gye lem -
bevé te lé vel számszerûsíthetô. Az így ki fe je zett több le tet az
egyes el lá tá si sze rep lôk a mû kö dé si költ sé ge ik  tá mo ga tá sá -
ra, il let ve az el szá mo lás-fi ze té si rend szert hasz ná lók szá -
má ra juttatható adó jel le gû vagy egyéb ked vez mé nyek jó vá -
í rá sá ra is for dít hat ják (2. táblázat). 
A pénz ü gyi szol gál ta tá sok az elekt ro ni kus pénzt ki bo -

csá tó sza ko sí tott hi tel in té zet, il let ve szö vet ke ze ti hi tel in té zet
lét re ho zá sá val, az el szá mo lás és tô ke ke ze lés hi tel in té ze ti
el szá mo ló ház és be fek te té si alap ke ze lôk se gít sé gé vel tör -
tén het. Az in téz mé nyek 250-300 mil lió Ft jegy zett tô ké vel
lét re hoz ha tók, de a kér dé ses funk ci ó kat köz re mû kö dô pénz -
pi a ci sze rep lôk vagy az Ál lam kincs tár jo go sít vá nyai is le fed -
he tik. A szö vet ke ze ti jel leg az együtt mû kö dés sza bá lya i nak
pon tos meg ha tá ro zá sá ra és a kö zös fe le lôs ség vál la lás jo gi
biz to sí té ka i ra tû nik ide á lis nak [7]. Az OEP szer zô dé ses vál -
la lá sa it az Ál lam kincs tár pénz ü gyi szol gál ta tá sa i val ha té ko -
nyan tel je sít he ti, a for rás te rem tô po ten ci ál a fi nan szí ro zói
tech ni ka több te rü let re tör té nô ki ter jesz té sé vel gyor san nö -
ve ked het. Az el fo ga dás és in téz mé nyi fi ze té si mód el ter je -
dé sé nek nincs köny ve lé si aka dá lya, az elekt ro ni kus pénz
adott bank szám la szá mon tar tott pénz esz köz nek szá mít, az -

1. táb lá zat 
A tel je sít mény ér té ke lés sel és biz to sí tá si cso mag ki a la kí tás sal kom bi nált koc ká zat meg osz tá si szer zô dé sek jel lem zôi
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az for gó esz köz ként ana li ti kus és fô köny vi nyil ván tar tá si
rend szer ben meg je le nít he tô; a kap cso la tos gaz da sá gi ese -
mé nyek bizonylatolása, el szá mo lá sa, mér leg ben és be val -
lás ban va ló szerepletetése meg old ha tó. A hely zet leg in kább
a nem zet kö zi PayPal ki fi ze té si rend sze ren ke resz tül le bo -
nyo lí tott pénz for ga lom ke ze lé sé vel ana lóg.

ÖSSZE FOG LA LÁS

A si ke res ke ze lés biz to sí tá sa és az elô re mu ta tó in no vá -
ci ók el is mer te té se a be szál lí tó, a vá sár ló és a szol gál ta tó
kö zös ér de ke. Az át lát ha tó és köl csö nö sen el is mert el vá rá -
sok fenn tart ha tó együtt mû kö dést ered mé nyez het nek, ami a
vo lu men szer zô dé sek ga ran ci a-el vek sze rin ti át for má lá sá -
hoz ve zet het. A hosszabb táv ra ki a la kí tott koc ká zat meg osz -
tá si szer zô dé sek le he tô sé get ad nak mind a gon dos elô ké -

szí tés re, mind a fel té te les vagy több fá zi sú tá mo ga tá si
együtt mû kö dés meg va ló sí tá sá ra, ami kor a meg fe le lô ter ve -
zés és be tart ha tó pro to koll se gít sé gé vel az elô nyök a sze -
rep lôk szá má ra ma xi ma li zál ha tó ak. Az össze tet tebb meg ál -
la po dá sok újabb sze rep lôk meg je le né sé vel jár nak, erô sö dô
szak mai és fi nan szí ro zói je len lé tet ered mé nyez ve egy re
több te rá pi ás el lá tá si te rü let ese té ben, míg a biz to sí tás-ala -
pú szer zô dé sek a koc ká za to kat szé le sebb ala pon és ha té -
ko nyab ban ke ze lô ki e gé szí tô biz to sí tá sok ki a la kí tá sá hoz
cso por to sít hat ják az igé nye ket és szük ség le te ket. A kö zös
ér de kek fel is me ré se, az el lá tá sok mi nô sé gé nek és a koc ká -
zat kö zös ség nagy sá gá nak op ti má lis ki a la kí tá sa olyan szol -
gál ta tó-vá sár ló kö zös ség ki a la kí tá sá val jár, ahol az egy más -
ra u talt ság innovatív el szá mo lá si tech ni ká kat, a há ló za ton
be lül fel hasz nál ha tó ked vez mé nye ket és meg ta ka rí tá so kat
ered mé nyez het. 

2. táb lá zat 
Az innovatív el szá mo lá si tech ni kák ból szár ma zó meg ta ka rí tá sok fel hasz ná lá sá nak le he tô sé gei 
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