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Hát tér: Az ál lam ház tar tás és ál lam adós ság ke ze lé sé -
vel le ter helt kor mány za ti in téz ke dé sek tük ré ben az ága -
zat ér dek ér vé nye sí té se el fo gad ha tó ered ményességû. A
következô évek fel ada tai a fel tá ru ló lehetôségek ki ak ná -
zá sa és a jövô be li ígé re tek meg va ló sí tá sa.

Fel ve tés: Az egész ség ügyi ága zat ban jelen tôs po -
ten ci ál rej lik a kö zös ér de kek men tén le fek te tett együtt -
mûködések ben. A tár sa dal mi szük ség le tek is me re té ben
az ak tív part ner sé gek elôtt sem jo gi, sem tech ni kai aka -
dá lyok nin cse nek nap ja ink ban.

Meg be szé lés: A több let for rá sok meg te rem té sé nek
elôtérbe he lye zé sé vel el ke rül he tet len nek lát szik a köz -
szol gál ta tás ok re form ja az egész ség ügy ben. A kor rekt
part ner sé gi vi szo nyok új ra for mál hat ják a kö zös koc ká -
zat- és tôkekezelés mód sze re it az ága zat gaz da sá gos
és költ séghatékony mûködtetéséhez. Az ál lam a pénz -
ügyi és el szá mo lá si fo lya ma tok új ra szer ve zé sé vel, az
egész ség pi a ci szere plôk a szol gál ta tás szer ve zé si fel -
ada tok ös  sze han go lá sá val já rul hat nak hoz zá a si ker -
hez.

Ös  sze fog la lás: Az el múlt idôsza kok hi ány gaz dál ko -
dá sa rá mu tat, hogy az el lá tó rend szer ben meg je lenô
ked  vez mé nyek át szer ve zé se ered mé nyes tá mo ga tást
nyújt hat az ága za ti kon szo li dá ci ó hoz és az új for rá sok
si ke res beeme lé sé hez. 

Back ground: The main gov ern ment actions focus on
the man age ment of pub lic finances and pub lic debt, but
the rec on cil i a tion of sec tor-in ter ests had accept able
out comes tem porar i ly. The goals are to real ize oppor tu -
ni ties and prom is es in the fol low ing years.

Propo si tion: There are high poten tials for col lab o ra -
tions in the health- care sec tor in case of com mon in te -
rest today, with out any seri ous legal or tech ni cal bar ri -
ers before part ner ships in the knowl edge of soci e ty
needs.

Dis cus sion: The cre ation of addi tion al resources by
focus ing on the re form of pub lic serv ic es seems
inevitable in health pol i cy. The fa ir part ner ships can
opti mize the risk-shar ing and cap i tal treat ment meth ods
cost- ef fec tive ly. The state can improve the finan cial and
set tle ment process es, the other actors can con tribute to
the coor di na tion of health care ser vi ce.

Sum ma ry: The per ma nent lack of funds points out
that the health- care sys tem evolved pref er ences may
sup port the sec tor finan cial con sol i da tion and the inclu -
sion of new resources suc cess ful ly.

HÁT TÉR

Az el múlt idôsza k ban jelen tôs kor mány za ti ese mé nyek
tör tén tek mind az ál lam ház tar tás mind a tár sa da lom biz to sí -
tás te rü le te in. A be ter jesz tett költ ség ve tés bi za ko dást kelt az
egész ség ügyi ága zat szere plôiben, mi sze rint a következô
évek ben nem itt foly ta tó dik a köz ki adá sok le fa ra gá sa, a
meg hir de tett szak po li ti ka pe dig a széleskörû át vi lá gí tás és
ös  sze fo gás jövôképét ve tí ti elénk. A Sem mel we is Terv min -
den ér dek kép vi se le té re in téz mé nyi ga ran ci á kat és az el múlt
évek ben el ma radt fel ügye le ti in téz ke dé sek so rát ígé ri, és
ked vezôen érin tik az egész ség ügyet a Szé che nyi -terv in no -
va tív célk itûzé sei is [1, 2].

A stra té gi ai sze rep kör mel lett nagy az esély, hogy az át -
struk tu rált uni ós for rá sok jelen tôs ré szét is fel tud ja hasz -
nál ni az ága zat az ál la mi hoz zá já ru lá sok ki egé szí té sé re. A
köz vet len pénz ügyi hoz zá já ru lás nem is me ret len a ha zai
tár sa da lom biz to sí tás szem pont já ból, a já ru lék ter he ket
viselô 3,59 mil lió em ber mel lett az ál lam egy re na gyobb
mértékû hoz zá já ru lá sá ra van szük ség az egyéb adó be fi ze -
té sek ter hé re. A jövô évi költ ség ve tés ben az Egész ség biz -
to sí tá si Alap nak kb. 725 Mrd Ft ki egé szí tés re van szük sé -
ge, ami a ter ve zett ki adá sok fe lét te szi ki, 21%-al na gyobb
ös  szeg ben, mint az adott idôsza ki jog vi szony mel lett el várt
já ru lék be fi ze tés. Bár jövôre kö zel 5%-kal több jut egész -
ség ügyi cé lok ra a költ ségvetés bôl, ös  szes sé gé ben ugyan -
ak kor csök ken az egész ség ügyi ki adá sok GDP-hez mért
ará nya, pe dig e te kin tet ben 1,2%-al el ma ra dunk ré gi ós tár -
sa inktól [3, 4].

A 2010 vé gé ig adós ság-men te sí tés re szánt 27,5 Mrd fo -
rin tos több let for rás hoz ha son ló an, a jövô évi több let is csak
inf lá ció kö ve tés re tûnik ele gendônek, s kér dé ses lesz-e ak -
ko ra meg ta ka rí tó ere je az el lá tó rend szer át szer ve zé sé nek,
ami ön ma gá ban ele gendô a 2012-re vo nat ko zó költ ség ve té -
si vál la lá sok fe de zé sé re. Az ese ti tôkein jek ciók te kin te té ben
gya kor la ti lag az ál lam ra kell ha gyat koz nia az ága zat nak,
azon ban a kor mány zat nak is jelen tôs hi tel tör lesz té sek kel és
ki adá sok kal kell szá mol nia a következô évek ben.

A kor mány zat az ál lam ház tar tás egyen sú lyá nak vis  sza -
ál lí tá sá ra, a hi ány cé lok és a gaz da ság nö ve ke dé si pá lyá ra
ál lí tá sa ér de ké ben jelen tôs vál toz ta tá sok ra szán ta el ma gát,
ami nek elsô lé pé se a ma gán nyug díj-pénz tá ri kas  szák 360
Mrd Ft értékû 14 ha vi be fi ze té se i nek ál la mi ke ze lés be vé te -
le volt, amit egy sze ri több let be vé tel ként a kö zel 2800 Mrd
fo rin tos tel jes va gyon nak a ta gok vis  sza lép te té sé vel va ló
meg szer zé se kö vet het. A pénz ös  sze gek tar tós ke ze lé se lik -
vi di tá si se gít sé get ad hat az ál lam nak, de meg fon to lan dó
stra té gi ai lé pés len ne az egyé ni szám la ke ze lés fenn tar tá sa,
va la mint a ren del ke zés re ál ló ös  szeg egy ré szé nek szer ke -
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zet vál tást kísérô köz po li ti kai fo lya ma tok hoz történô hoz zá -
ren de lé se.

A költ ség ve té si elôretek in tés alap ján a tár sa da lom biz to -
sí tá si ala pok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 2012-ben 163,3 Mrd
Ft- tal, míg 2013-ban to váb bi 130 Mrd Ft- tal nö vek szik a ter -
vek sze rint [5]. A fel vá zolt el kép ze lé sek min den szem pont -
ból kec segtetôek, kér dés lesz-e ele gendô po li ti kai aka rat és
for rás a meg va ló sí tás hoz, még ha nap ja ink ban az egész -
ség ipar elsôdleges ki tö ré si pont ként is sze re pel a gaz da ság -
fej lesz té si lé pé sek kö zött. 

VÁL TOZ TA TÁS-ME NEDZS MENT LEHETÔSÉGEI

A je len le gi gaz da sá gi kör nye zet ben a kor mány za ti te vé -
keny ség jelen tôs ré sze for dí tó dik az ál lam ház tar tás sta bi li -
tá sá nak biz to sí tá sá ra. Fel me rült, hogy az egész ség ügy
stra té gi ai sze re pé nek az ára az ál la mo sí tás le het, ami nem
nagy vál to zás, ha a költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok nagy ság -
rend jét és a TB ala pok ke ze lé sé nek pénz ügyi szem lé le tét
te kint jük. Az egész ség ügyi el lá tás azon ban más jó lé ti és
tár sa dal mi transz fe rek hez ha son ló an köz szol gál ta tás ként
értelmez he tô, és egy re na gyobb a la kos sá gi igény, hogy a
járulék fizetô, il let ve biz to sí tott megfelelô minôsé gi szol gál -
ta tá sok hoz fér jen hoz zá. Az eltérô te rü le ti és sze mé lyes
szük ség le tek a szür ke gaz da ság ban már fizetôképes ke res -
le tet ala kí tot tak ki.

Ér de kes, hogy míg a bér hez kap cso ló dó adó ne mek he -
lyett egy re in kább a fo gyasz tás hoz kap cso ló dó adóbevé te -
lek bôl tart juk fenn az egész ség ügyi rend szert, az ál lam el -
te kint a köz vet len fo gyasz tás szervezésétôl és adóköveté -
sétôl. A ke res let fel tá rá sá hoz és a kí ná lat spe ci a li zá lá sá -
hoz a de cent ra li zált, de fel ügyelt szol gál tatás-sz ervezô
me cha niz mu sok ad hat nak ha té kony se gít sé get. A be azo -
no sí tott ke res let la kos sá gi for rás be vo nást je lent het já ru lé -
kos biz to sí tá sok for má já ban, sôt akár ma ga az ál lam is,
mint szol gál tatás-sz ervezô több let be vé te lek re te het ne
szert. 

Az egész ség ügyi szek tor szer ke zet vál tá si, sza bá lyo zás
és fi nan szí ro zás fe lül vizs gá la ti prog ram ja ak kor le het si ke -
res, ha a vé ges for rá sok új ra el osz tá sa és a külsô ál la mi
tôkein jek ciók he lyett az önál ló for rás te rem tés lehetô sé gei -
nek ku ta tá sa ke rül elôtérbe. A for rás ke ze lés so rán meg ke -
rül he tet len a tény, hogy az ága zat va ló di alap kezelôi jo go -
sult sá ga az a biz to sí ték, ami mel lett a fel sza ba dít ha tó tar ta -
lé kok új ra meg je len nek a fi nan szí ro zás ban. Nem az idôsza -
kos egész ség tu riz mus, ha nem a jól szer ve zett belsô pi ac le -
het a rend szer fenn tar tá sá nak zá lo ga, to váb bá az ide á li san
fel hal mo zott tôke az ál lam pa pír pi a con meg je len ve ösz tö -
nöz né a kor mány za tot jövô be li költ ség ve té si ígé re te i nek be -
tar tá sá ra. 

Az el lá tói struk tú ra kon szo li dá ci ó já ban a sza bá lyo zá si
kér dé sek nek, míg a fi nan szí ro zás sta bi li zá lás ban a ha té -
kony új ra el osz tás nak és tôke bevonás nak kell sze re pet kap -
nia. A bi za lom és ha té kony ság te rü le tén el ért ered mé nyek a
ki in du ló pont jai az el lá tá si minôség cél zott fej lesz té sé nek,
ami a szol gál ta tá sok mél tá nyos dif fe ren ci á lá sa mel lett tar tós
be vé te li több le tet je lent het to váb bi la kos sá gi hoz zá já ru lá sok
be vo ná sa ese tén. 

Az át ala kí tás so rán a köz- és ma gán szol gál ta tá sok, a
cent ra li zált és de cent ra li zált fel ügye let ide á lis ará nyai szük -
sé ge sek az op ti má lis mûködtetési fel té te lek biz to sí tá sá ra.
Az egy más ra épülô rend szer fej lesz té si lé pé sek nem képzel -
hetôek el a kon szen zu son ala pu ló cé lok, alap el vek és part -
ner sé gek nél kül.

1. áb ra 
A kor mány za ti in téz ke dé sek elsôdleges költ ség ve té si ha tá sa a vál -
to zat lan fis ká lis po li ti kát feltételezô pá lyá hoz vi szo nyít va (Mrd fo -
rint)

1. táb lá zat 
A szol gál ta tás ala pú egész ség ügy fe lé történô át me net le het sé ges
lé pé sei
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PART NER SÉ GI VI SZO NYOK FEJ LESZ TÉ SE

Az egész ség ügyi pi ac tér fel épí té sét vizs gál hat juk a klasz-
  szi kus szük ség let, ke res let-kí ná lat ten gely, a be te gig tar tó
szol gál ta tói ér ték lánc, s a mind er re ráépülô szer ve zé si, fel -
ügye le ti és fi nan szí ro zói szint ol da lá ról. A több di men zió ál tal
ki je lölt sze re pek és fel ada tok vál ta koz va ke rül nek dön tôen ál -
la mi vagy pi a ci jel legû be fo lyás alá, de a jelen tôsebb vál toz ta -
tá sok so rán a köz pon to sí tás, míg a funk ci o ná lis sok rétûség
ki ala kí tá sa so rán a de cent ra li zált szer ve zé si fo lya ma tok ke rül -
nek elôtérbe. A vál toz ta tá sok ja va részt a fi nan szí ro zás ki szá -
mít ha tó sá gá nak ér de ké ben, a ter ve zé si fo lya ma tok bi zony ta -
lan sá gá nak fel ol dá sá ra vál nak szük ségsz erûvé, si ke rük zá lo -
ga a szere plôk együttmûködési ké pes sé ge.

A ha zai vi szo nyok ban fôleg a szol gál ta tás-lánc men tén
ta go zó dó ver ti ká lis tí pu sú part ner sé gek ke rül tek ki ala kí tás -
ra, míg a for rás hi ány mi att a ho ri zon tá lis kap cso la tok erôtel -
je sen verseny jel legûek, ami az ér dek szö vet sé gek nem ha -
té kony mûködéséhez ve ze tett. Az ál la mi sze rep kör kis sé el -
ma ra dott, fel lé pé se egy ol da lú, s nem az együttmûködésre
épülô koc ká zat ke ze lés, ha nem a koc ká zat át há rí tás jel le me -
zi a be szál lí tók és szol gál ta tók fe lé (kü lön adók, vo lu men-
kor lá tok). Bár a be teg-pi a ci ol da lon ak tív együttmûködések
ala kul tak ki; be teg szö vet sé gek, szö vet ke ze tek, pénz tá rak,
szol gál ta tó há ló za tok, hol din gok, klaszterek, pá lyá za ti és
ku ta tá si kon zor ci u mok, mind ezek a for rá sok hi á nyá ban ja -
va részt csak kö zös szük ség le te ik be azo no sí tá sá ig ju tot tak.
A je len le gi kör nye zet ben az új szol gál ta tá sok ki ala kí tá sá nak
for rá sá ul leg in kább csak a pi a ci szere plôk ál tal egy más nak
nyúj tott ked vez mé nyek ad tak ala pot. Ezek egye di és cso -
por tos ár en ged mé nyek, skon tók, ra bat tok, ha lasz tott ki fi ze -
té sek, aján dé kok, ter mék min ták, vi szont ela dói és törzs vá -
sár lói jut ta tá sok for má já ban pót ló la gos pénz esz köz ként
funk ci o nál tak. 

A vá lasz tan dó ága za ti for rás mo dell szem pont já ból el bi -
zony ta la ní tó az is, hogy a fé lig-med dig si ke res tôke fel hal -
mozás te rü le té nek szá mí tó nyug díj pénz tá ri pi ac ra az ál lam
sa já tos mó don lé pett be a kö zel múlt ban. Meg ke rül he tet len
üze ne te ket hor doz az egész ség ügyi ön gon dos ko dás és
felelôsség megerôsítésév el szem ben, ha az ál lam tel he tet -
len sé ge vagy te het ség te len sé ge okán, nem ké pes meg -
ôrizni az egyé ni szám la ke ze lés hi te les sé gét és la kos sá gi
tôke mozgósító po ten ci ál ját. Egy ide a li zált ál la mi szere plô in -
kább jo gi és pénz ügyi ga ran ci á kat vál lal, szol gál ta tá so kat és
ked vez mé nye ket biz to sít, egyen súlyt te remt a cent ra li zált és
de cent ra li zált fo lya ma tok kö zött, s ez zel új, cél ori en tált be -
vé te lek re tesz szert. 

KOC KÁ ZAT KE ZE LÉS ÉS MEG TA KA RÍ TÁ SOK

Ál ta lá nos vé le ke dés, hogy az el lá tó rend szer mûködé sé -
nek gaz da sá gos sá té te lé ben még van nak tar ta lé kok. Mind ez
nemcsak a fi nan szí ro zá si pro to kol lok hi á nyá ban és sze rény
ha té kony sá gú ellenôrzések mi att van így. Fon tos ta pasz ta -
lat, hogy a cso por to san aggregált egész ség ügyi ki adá sok
jobb ra fer de el osz lást vesz nek fel a költ sé gek vár ha tó ér té -

ke i nek te kin te té ben, ami a vál to zó idôsza ki be teg szám, il let -
ve a be te gek és szol gál ta tók külön bözôsége mi att ala kul ki.
A biz to sí tói ma ga tar tás ál ta lá no san a ki ug ró költ ségû ese tek
koc ká za ta i nak sem le ge sí té sé re irá nyul. A szé les kör ben el -
ter jedt vo lu men szerzôdések azon ban az ese tek több sé gé -
ben túl ál ta lá nos meg kö ze lí tést pró bál nak ér vé nye sí te ni a
koc ká za tok ke ze lé sé re, s in kább a koc ká za tok tö me gé nek
át há rí tá sá ra, mint meg ol dá sá ra ad nak jo gi ke re tet.

A fi nan szí ro zá si pro to kol lok hasz ná la ta tám pon tot ad hat
egy sza bá lyok men tén egy sé ge sí tett el lá tá si fo lya mat ki ala -
kí tá sá ra, de nem tûnik ha té kony vis  sza fo gó esz köz nek a
szük ség le tek tö me ges meg je le né se ese tén. Rész le tes el já -
rá si pro to kol lok, re gisz te rek kel nem tá mo ga tott vá ró lis ta-ke -
ze lés hi á nyá ban az el lá tás ra jo go sult be te gek túl lé pést ered -
mé nyez het nek az alul ter ve zett kas  szák ese té ben. Ek kor az
OEP megkérdô jelezhetô mér ték ben há rít ja az el lá tó ol dal fe -
lé az új be te gek ke ze lé sé nek ter hét és a meg ala po zott gyó -
gyí tó te vé keny sé gek túl fi nan szí ro zá si koc ká za tát. Az igaz sá -
gos te her vi se lés so rán az egész ség ügyi el lá tás ban érin tett
szere plôknek szi go rú an a sa ját te vé keny sé gük sza bá lyo zat -
lan, vagy ga ran ci á lis vol tá ból szár ma zó ki adá si több let te kin -
te té ben kel le ne pénz ügyi felelôsséget vál lal ni uk.

2. áb ra 
Ál ta lá nos el lá tá si szer ke zet ben a fel hasz nált tá mo ga tá sok ös  sze -
gé nek vár ha tó ér té ke

2. táb lá zat 
Le het sé ges felelôssé gi pon tok az egész ség ügy fi nan szí ro zá sá ban 
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Va la men  nyi szere plô szabá lykövetô ma ga tar tá sa ese tén
mi ni ma li zál hat ja a felelôtlen ségébôl adó dó túl lé pést, ami nek
egyértelmû je lei len né nek az ezen a te rü le ten meg je lenô
felelôsség- és já ru lé kos egész ség biz to sí tá sok. Egyértelmû,
hogy a meg va ló su lás hoz a meglévô mód szer tan ok eszköz -
sz erû hasz ná la ta, minôségü gyi in di ká to rok meg ha tá ro zá sa
és az el lá tá si ese mé nyek dön té si pont ja i nak va lós idejû és
nem utó la gos vizs gá la ta szük sé ges. Mind eh hez cse kély be -
fek te tés sel tár sít ha tó olyan in teg rált in for ma ti kai meg ol dás,
ami biz ton ság gal ke zel né a re gisz ter és vá ró lis ták be teg -
ada ta it és ki szol gál ná a fi nan szí ro zá si tel je sít mé nyek el szá -
mo lá sát, a ki adá si, il let ve túl lé pé si pon tok felelôsségének
meg ál la pí tá sát. Az egész ség ügyi in di ká ci ók nak és ál la pot -
nak megfelelô jo go sult ság komp lex vizs gá la ta mel lett, a
pénz ben meg vál tott hoz zá fé rés ellenôrzésére is lehetôség
nyí lik.

A part ner sé gi vi szo nyok erôsödése el moz du lást je lent -
het a vol u men-sz erzôdések tôl a ha té ko nyabb me nedzs -
ment-ala pú meg ál la po dá sok hoz, ahon nan a ter ve zé si fel -
ada tok meg osz tá sá val va ló di biz to sí tá sok is ki ala kul hat nak
a be teg ol da li ön gon dos ko dás mo ti vá lá sá val, meg ta ka rí tá -
sok ra ösztönzô pénz ügyi ter mé kek be ve ze té sé vel.

A je len idejû be teg út kö ve tés rá irá nyít ja a fi gyel met az
utó la gos el szá mol ta tás ról a ter ve zé si fo lya ma tok fon tos sá -
gá ra. In ten zív alap kezelôi te vé keny ség nek kell fel vál ta nia a
je len le gi költ ség ve té si szem lé le tet, mind a cél zott be vé te lek
(adó és/vagy já ru lék) több éves ter ve zé sé vel, mind az év vé -
gi egyen le gek évek kö zöt ti át ve ze té sé vel. Je len sza bá lyo -
zás alap ján nincs mód sem köt vény ki bo csá tás ra, sem vá -
sár lás ra az E-Alap ter hé re, ami az önál ló tôkekezelés alap -
ja le het ne [6]. 

TÔKE- ÉS FOR RÁS KE ZE LÉS 

A mûködô tôke ja ví tá sá ban fel hasz nál ha tó tech ni kai
pénzhe lyettesítôk be ve ze té sé nek elônyeirôl ko ráb bi cik -
künk ben már ér te kez tünk [7]. Az új fi ze té si mód költ ségha -
té kony esz köz le het a TB-Alapok ki fi ze té se i nek tel je sí té se -
kor, mi u tán a hasz ná lat ban lévô pénz érték mérô és spe ku -
la tív funk ci ó ja ket té vá lik. A meg ta ka rí tás ma xi ma li zá lá sá ban
az ál la mi sze rep vál la lás ki emelt fon tos ság gal bír a jo gi ke re -
tek, mûködési kör nye zet és pénz for gal mi ösztönzôk biz to sí -
tá sa te rén. Az in no va tív fi ze té si mó dok fejlôdésév el a jo gi,
tech ni kai ke re tek és komp lex kár tya rend sze rek adot tak az
in téz mé nyi és a la kos sá gi fel hasz ná lás biz to sí tá sá ra is.

Amen  nyi ben az egész ség ügyi pi ac szere plôi kö zöt ti el -
szá mo lás na gyobb rész ben elekt ro ni kus pénzhe lyettesítô -
ben tör té nik, be le ért ve a he lyi vagy or szá gos adó jel legû be -
fi ze té sek tel je sí té sét, jelen tôs pénz ös  szeg tar tós le kö té sé re
van mód a ki bo csá tó hi tel in té ze ten ke resz tül az Egész ség -
biz to sí tá si Alap ból. Az alap ból történô ha vi pénz for ga lom
kö zel har ma da a bért ter helô já ru lé kok, ÁFA tar tal mak, adók
és hi va ta li dí jak ki fi ze té sé re tör té nik. Ez az ös  szeg gya kor la -
ti lag fo lya ma to san for ga lom ban van, míg e-pénz el szá mo -
lás sal fe de ze te fo lya ma tos le kö tés ben tart ha tó. Egy fel té te -
le zett 6%-os ál lam pa pír ho zam mel lett, éves szin ten, ez akár

25 Mrd Ft több let for rást je lent het a költ ség ve tés vi szony la tá -
ban, amen  nyi ben az Ala pok ter hé re köt vény vá sár lás tör tén -
het és a bázisévbôl szár ma zó ho zam tel jes mér ték ben az
elekt ro ni kus pénz rend szer kör for gá sá ban ma rad [7]. Nap ja -
ink ra tech ni ka i lag már nincs aka dá lya, hogy a szol gál ta tá si
ér ték lánc ban érin tet te tek adó be fi ze té sük mel lett bér ki fi ze té -
se ket is az elekt ro ni kus pénz for má já ban tel je sít sék, ha son -
ló an az elekt ro ni kus utal vá nyok rend sze ré hez. A kész pénz
jel legû hasz ná lat el ter je dé sé vel, az el fo ga dó he lyek szá má -
nak növelésével és egyéb pénz in té ze ti szere plôk közre -
mûködésév el akár az E-Alap költ ség ve té sé nél is na gyobb
értékû e-pénz for ga lom ala kul hat ki. Ab ban az eset ben, ha pl.
ha vi szin ten egy mil lió mun ka vál la ló ré szé re sze mé lyen ként
35 ezer fo rint nyi e-pénz jut ta tás tör té nik, az to váb bi 25 Mrd Ft
ér ték ben nö vel he ti az egész ség ügy re for dít ha tó éves ke ret ös -
 sze get, ha a ki bo csá tás az E-Alap ter hé re tör té nik. 

A szere plôk fel is me ré se, hogy az ilyen tí pu sú el szá mo lás
ké pes a kö zös for rá sok gya ra po dá sát biz to sí ta ni, meg te rem ti
a lehetôségét, hogy ked vezménysz erûen le mond ja nak a ke -
zelt pénz ös  sze gek sa ját hasz nú lekötésérôl. A nye re ség gya -
kor la ti lag cím ké zett, így nem ál ta lá nos költ ség ve té si be vé-
te l ként, ha nem be teg ol da li ked vez mény ként je le nik meg,
mind emel lett a pénz for gás se bes sé ge is gyor sul a szek tor -
ban. A la kos ság szin tû ki ter jesz tés tör tén het adó ked vez -
mén  nyel tá mo ga tott cafe te ria jel legû jut ta tás for má já ban is,
ahol a fel hasz ná lás cél jai nem kor lá to zot tak. A sze mé lyi
hasz ná lat vagy gaz da sá gi tár sa sá gok kö zöt ti el szá mo lás
ösz tö nöz hetô ked vez mény pon tok, ill. er re a cél ra el kü lö ní tett
e-pénz jó vá írás sal is. Fon tos, hogy az e-pénzt ki bo csá tó sza -
ko sí tott hi tel in té zet ka ma tot nem ad hat, így az ilyen jel legû
jó vá írás for rá sa nem a le té tek, ha nem az er re a cél ra kü lön
ke zelt pénz ös  sze gek ter hé re tör té nik. A je len leg el ter jedt
„mul ti- pon tos“ vá sár lói rend sze rek kö zött gya kor la ti lag meg -
je le nik egy ál la mi for má ció, ami azon ban nem a fo gyasz tás -
ra ki ve tett adó ból, ha nem a cél tu da tos fo gyasz tói ma ga tar -
tás ból szár ma zó ked vezmények bôl tesz szert a szek tor ba
szánt több let be vé te lek re. A rend szer ben e-pénzt hasz ná lók
tu da to sít hat ják, hogy a hasz ná lat so rán a tár sa da lom biz to sí -
tás fej lesz té sét tá mo gat ják, és ki fe je zet ten ösztönzô len ne,
ha a je len le gi egész ség- és önsegé lyezô pénz tá rak nyi tot tak
len né nek a fo lya mat ban va ló rész vé tel re.

Le het sé ges, hogy ne he zen el fo gad ha tó elsô kör ben,
hogy az egész ség pénz tá ri be fi ze té sek e-pénz ben tör tén je -
nek, ami vel a pénz tá rak le mon da ná nak a meg ta ka rí tás jel -
legû funk ci ó ik ról. Mér lege lendô azon ban, hogy a je len le gi
50-60 Mrd Ft ös  szeg kö zött ke zelt pénz men  nyi ség a fo ko zó -
dó ke res let mi att megtöbb szörözôdne, to váb bá a fel hasz ná -
lás ban va ló rész vé tel ükért az Ala pok meg ta ka rí tá sa i ból kü -
lön ügy nö ki díj ra len né nek jo go sul tak. Ugyan így kap cso lód -
hat a rend szer fenn tar tá sá hoz szá mos pénz in té ze ti szere p -
lô, akik haj lan dó ak szám la- és kár tya rend sze re ik közre -
mûködésév el az „egész ség ügyi szol gál ta tó- és vá sár ló kö -
zös ség“ tá mo ga tá sá ra. A köz pon ti lag fel ügyelt, rész ben ki -
szer ve zett szer ve zé si funk ci ók se gít het nek a fo gyasz tói
cso por tok va ló di vá sár ló kö zös ség gé for má lá sá ban. Az ál -
lam szol gál ta tás vá sár lói mo no pó li u má nak la zí tá sá val ösz tö -
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nöz né a ver seny ki ala ku lá sát a szol gál ta tói ol da lon. Az ál -
lam mind sa ját mind pi a ci elekt ro ni kus-pénz ki bo csá tó kon
ke resz tül több let be vé tel re te het szert, mi u tán a hasz nált e-
pénz fe de ze tét ál ta lá no san kis koc ká za tú ál lam pa pír ok ban
kell tar ta ni. A több let be vé tel men  nyi sé gét az egész ség ügyi
pi ac szere plôinek együttmûködése ma xi ma li zál ja, így a meg -
ta ka rí tá sok egy ré sze a rend szer fenn tar tá sát, ill. a költ ség -
ve té si ígé re tek be tart ha tó sá gát kell biz to sít sa. El vi ek ben a
több let for rá sok, il let ve az ága zat ban fel vett lik vi di tá si és be -
ru há zá si hi te lek egy ré sze elekt ro ni kus pénzhe lyettesítô for -
má já ban is a rend szer be ke rül het, ami se gít het a pi a ci hi te -
lek ka mat ter he i nek csök ken té sé ben [7].

SZÖ VET KE ZET JEL LEGÛ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK

A part ner sé gek kö zel szö vet ke ze ti szin tû át ala kí tá sa ga -
ran tál hat ja a rend szer ben ed dig el búj ta tott, pro fit ori en tált
ked vez mé nyek meg je le né sét a be teg ol da lon. Te rá pi ás és
ellenôrzési meg fon to lás ból kü lön mikrokasszák is lét re hoz -
ha tó ak, ahol az er re cso por to sí tott pénz ös  sze gek fel hasz ná -
lá si kö ve té se az eltérô „címkéjû“ e-pénz se gít sé gé vel akár
té te le sen meg old ha tó. Tu laj don kép pen meg va ló sít ha tó,
hogy a pénz va ló ban kö ves se a be te get. Bár a ked vez mé -
nyek meg ta ka rí tá sok for má já ban történô ke ze lé se rö vid tá -
von ugyan an  nyi pénz esz köz mel lett több be teg el lá tá sát je -
len ti, kö zép tá von a hoz zá fé rés és egyé ni szük ség le tek ki -
elé gí té se ér de ké ben tör tént la kos sá gi hoz zá já ru lá sok nagy -
mér ték ben ki egé szít he tik a já ru lék be vé te le ket. A la kos sá gi
ki fi ze té sek a rend szer ben je len leg is szá mot tevôek, az éves
pa ra szol ven cia 30-70 Mrd fo rint kö zöt ti ös  sze gé nek ki fe hé -
rí té sé vel to váb bi cél zott for rá sok áll hat ná nak ren del ke zés re
a köz szol gál ta tás ok re form já hoz.

A ha lasz tott ki fi ze té sek és kör be tar to zá sok adós ság
for má já ban a je len le gi rend szer szer ves ré szei. A kénysze -
rûség bôl szült ked vez mé nye zé sek lo gi ká ja rész ben meg -
tart ha tó, az az ha a be szál lí tók idôben meg is kap ják a fel -
gyor sult e-pénz el szá mo lás ban a ter mé ke ik és szol gál ta tá -
si ak árát, s azok egy ré szét adó ne mek, part ne re ik és bé -
rek ki fi ze té sé re hasz nál ják fel, a pro fi tot még sem vált ják
vis  sza azon nal va ló di de vi za ala pú fo rint ra. Ek kor a pénz -
esz köz le het sé ges ka ma tai a rend szer ben ma rad nak, ál ta -
lá no san hoz zá já rul va a pénz ügyi kon szo li dá ci ó hoz. Ez a
ma ga tar tás szét is terí thetô a szere plôk kö zött, amen  nyi -
ben olyan e-pénzt is ve gyí tünk az el szá mo lás ba, ami nek
vis  sza vál tá sa csak egy bi zo nyos idôko r lát le tel te után tör -
tén het meg. 

A be teg ter he ket hos  szabb tá von sta bi li zá ló kiegészítô
biz to sí tá si cso ma gok alapvetô prob lé má ja, hogy hon nan ke -
rül fel töl tés re a sta bil mûködtetéshez kap cso ló dó kö zös koc -
ká za ti rész. A ha zai pri vát egész ség biz to sí tá sok csu pán 2
Mrd Ft va gyon nal ren del kez nek, ál ta lá ban egyéb el éré si,
vagy élet biz to sí tás sal kom bi ná lód nak, s csak be fek te té si jel -
leg fel mu ta tá sa mel lett ké pe sek ke res le tet tá masz ta ni. A

belépô be te gek igény be vé tel ének kor lá to zá sa el len ér zé se -
ket szül, a megfelelô szá mú, fel tárt koc ká za tú díj fizetô össz e -
 gyûjtését hos  szas vesz te sé ges idôszak elôzi meg. Át me-
 ne ti meg ol dás le het a belépôk hi tel fel vé te le a kez de ti kor lá -
to zá suk ki vál tá sá ra, azon ban a biz to sí tá si dí jak és hi tel tör -
lesz tés együt tes ter he nagy vis  sza tar tó erôt kép vi sel. A szol -
gál ta tás cso mag ki ala kí tá sá ban ér de kel tek az e-pénz el szá -
mo lás se gít sé gé vel ked vezôbb hi tel konst ruk ci ó kat ala kít hat -
nak ki az igény bevevôk ré szé re, il let ve a szol gál ta tás so rán
vál lal ha tó ked vez mé nyek már a ter mék ter ve zé si fá zi sá ban
nyílt tá tehetôek. A szol gál ta tás ban résztvevôk eltérô le já ra -
ti, il let ve be vál tá si határide jû pénzhe lyettesítôk megfelelô
ará nyú el fo ga dá sá ról nyi lat koz nak az el lá tás hoz kap cso ló dó
ki adá sok el szá mo lá sá nál, így a ha lasz tott ki fi ze tés út ján re -
la tí ve több pénz esz köz áll hat ren del ke zés re, amíg a biz to sí -
tot tak be fi ze té sei meg te rem tik a kellô fe de ze tet a biz to sí tá si
cso mag sta bi li zá lá sá hoz. 

A köz gaz da sá gi ér te lem ben vett va ló di pénzhe lyet te -
sítôk, a gya kor la ti lag 100% pénz ügyi ked vez mény el szá mo -
lá sát segítô barter-pénzek szo ros szö vet ke ze ti for má ban
történô fel hasz ná lá sa nap ja ink pénz el mé le ti vi tá i nak egyik
vis sza térô té má ja. Az el ter je dés mo ne tá ris kor lá tai el le né re
meg fon to lan dó a sváj ci WIR pél dá já nak ha zai adap tá ci ós
lehetôsége. Bár a ha son ló be fek te té si hi te lek mûköd te -
téséhez több szek tor ra kiter jedô há ló za tok ra van szük ség,
az egész ség ügyi part ner sé gi há lók a ha zai meg va ló su lás
alap ját ké pez he tik, kü lö nö sen az elôbb em lí tett tôke fel hal -
mozási prob lé ma kap csán.

ÖS  SZE FOG LA LÁS

Az ál lam új be vé te lek ben, az egész ség ügyi ága zat a
pénz ügyi kon szo li dá ci ó ban, az egész ség ügyi pi ac újabb
szol gál ta tá sok ki ala kí tá sá ban ér de kelt. Az ös  sze tett ér dek -
vi szo nyok fel ol dá sá ra meg ol dá si al ter na tí vát je lent het
olyan emelt szin tû part ner sé gi há ló za tok ki ala kí tá sa, ame -
lyek ha té kony se gít sé get nyúj ta nak az új ra for má ló dó la kos -
sá gi szük ség le tek és igé nyek ki szol gá lá sá ban. Az ál lam a
köz pon to sí tott pénz ügyi fo lya ma tok új ra szer ve zé sé ben, ga -
ran cia vál la lás ban, míg az egész ség pi a ci szere plôk a de -
cent ra li zált szol gál ta tás szer ve zé si fel ada tok ös  sze han go lá -
sá ban lép het nek fel ha té ko nyan. A hi ány gaz dál ko dás ta -
pasz ta la tai sze rint a ked vez mény-rend sze rek ered mé nyes
át szer ve zé se kö zel azo nos ha té kony sá gú le het az ága za ti
kon szo li dá ció si ke res sé gé ben és új for rá sok meg te rem té sé -
ben, mint a köz vet len, ál la mi ala pú szol gál ta tás-vá sár lói
esz  köz tár. 

Bár a tár sa da lom biz to sí tás ös  sze tett prob lé má i ra több
meg ol dás ja va sol ha tó, az ága za ti köz po li ti ka hos  szú tá vú si -
ke res sé gé nek kul csát a köz szol gál ta tás ok re form ja, a gaz -
da sá gi ha té kony ság és el lá tá si minôség ja ví tá sa, il let ve a
köl csö nös bi za lom ra épülô ál la mi part ner ség je lent he ti a
jövôben. 
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Alul di ag nosz ti zál tak a ma gyar or szá gi COPD-s be te gek
A 2010 – a „Tüdô Éve“ kam pány ke re té ben vi lág szer te megren dezendô ese mé nyek egyi ke a COPD Vi lág nap, idén no -
vem ber 17-én ke rült meg ren de zés re, mely nek so rán a COPD meg be te ge dés re és a szûrôvizs gála tok fon tos sá gá ra hív -
ták fel a fi gyel met a szervezôk.

A COPD
A kró ni kus obstruk tív tüdô betegség egy ha lá los kimenetelû, kró ni kus tüdô betegség, ma már megelôzhetô és kezel hetô. 
Az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet, a WHO ki mu ta tá sai sze rint több mint 250 mil lió em bert érint vi lág szer te. A COPD-t ma a
4-6. vezetô ha lá lok ként tart ják szá mon a vi lá gon, és ez az egyet len be teg ség, amely nek ha lá lo zá si gya ko ri sá ga vi lág szin -
ten is nö vek szik. A WHO elôre jelzése szerint a COPD 2030-ra már a har ma dik leg gya ko ribb ha lá lok ká vál hat a vi lá gon!
Ma gya ror szá gon pon tos epi de mi o ló gi ai ada tok nin cse nek, de több mint fél mil li ó ra be csü lik a COPD-ben szenvedôket,
azon ban ke ve sebb, mint 20%-uk di ag nosz ti zált, mert a be te gek nem is me rik a pa na sza ik pon tos hát te rét és an nak jövô -
be li ve szé lye it, rá adá sul az ál la po tuk ja ví tá sá nak gyógy sze res meg ol dá sá val sin cse nek tisz tá ban. Ho lott a COPD idôben
történô fel is me ré sé vel és ke ze lé sé vel lehetôség nyí lik ar ra, hogy a be te gek ál la po ta jelen tôsen ja vul jon, és meg hos  szab -
bod jon a vár ha tó élet tar tam. Az idei vi lág nap ép pen ezért a tüdôtér fo gat-mérés/lég zés funk ció mé rés fon tos sá gát hang -
sú lyoz ta, mely fel be csül he tet len a po ten ci á lis ha lá los be teg sé gek idô be li fel is me ré sé ben.
Ko rai sza ka szá ban a COPD gyak ran nem ismer hetô fel, de na gyon egysz erû di ag nosz ti zál ni.  A ve szé lyez te tett be te gek ese -
té ben egy egysz erû, fáj da lom men tes vizs gá lat, a spirome tria se gít het a be teg ség fel is me ré sé ben. A spirométer a funk ci o ná -
lis lég zés di ag nosz ti ka leg fon to sabb esz kö ze, nél kü löz he tet len a légzôrend sz eri meg be te ge dé sek ko rai kó ris mé zé sé ben.
Ha a COPD-t idôben ész le lik, a be teg ség koc ká za tá nak csök ken té sé re, va la mint a prog res  szi ó já nak las sí tá sá ra már ren -
del ke zés re áll nak prog ra mok, gyógy sze res te rá pi ák, ame lyek meg gá tol ják a to váb bi lég zés funk ció rom lást.

A COPD Vi lág nap hos  szú tá vú cél jai
A vi lág nap cél ja, hogy fel hív ja a fi gyel met a COPD-s be te gek szá má nak nö ve ke dé sé re, tá jé koz tat ni a be te ge ket a szûrés
lehetôségeirôl és a ko rai di ag nó zis ról, a be teg ség gyógy mód ja i ról, fo lya ma tos együttmûködésre buz dí ta ni a be te ge ket
or vo sa ik kal, ez zel nö vel ni a COPD-vel kap cso la tos tü ne tek meg ér té sét. A vi lág nap po zi tív üze ne te ré vén fel hív ni az
egész ség ügy ben dol go zó szak em be rek, be te gek és a köz vé le mény fi gyel mét az ös  sze fo gás ra.
Ezen in téz ke dé sek:
• jelen tôsen csök ken tik a COPD mi at ti ha lá lo zá sok szá mát
• csök ken tik a COPD mi at ti kór há zi el lá tá si na pok szá mát, va la mint

(A COPD kap csán éven te Eu ró pá ban 4,7 mil li árd eurot köl te nek járó beteg el lá tás ra, 2,9 mil li árd eurot fekvô beteg el lá -
tás ra és 2,7 mil li árd eurot gyógy sze rek re.)  

• csök ken tik az újabb COPD-s meg be te ge dé sek ará nyát.

A fen ti cé lok el éré se ér de ké ben a rö vid tá vú stra té gia kul csa, hogy a köz vé le mény is mer je a COPD tü ne te it; megfelelô
és elérhetô esz kö zök áll ja nak ren del ke zés re a COPD di ag nosz ti zá lá sá ra az egész ség ügyi dol go zók szá má ra; a gyógy -
sze res te rá pi ás lehetôségek min den ki szá má ra elérhetôvé és meg fize thetôvé vál ja nak; az egész ség ügyi szak em be rek,
be te gek és csa lád tag ja ik ok ta tást és tá jé koz ta tást kap ja nak a COPD ha té kony kezelésérôl; va la mint azon tö rek vé sek tá -
mo ga tá sa, me lyek csök ken tik a kör nye ze ti koc ká za ti tényezôket  az érin tett po pu lá ci ó ban.   
To váb bi in for má ció a COPD vi lág nap ról a www.gold copd.org/WCDIndex.asp. ol da lon ol vas ha tó. Szerk.


