
 

 

      Első Egészségpénztár-konferencia 2006. 

 
 

“Egészségpénztárak szerepe az öngondoskodásban” 

 

A Stabilitás Pénztárszövetség és az Egészségpénztárak Országos Szövetsége (EPOSZ) közösen 

szervezték meg az Egészségpénztári Konferenciát. Mindkét érdekképviseleti szervezet történetében 

ez volt az első szakmai rendezvény, amely az egészségpénztárak szerepével és az előttük álló 

kihívásokkal és lehetséges megoldásokkal foglalkozott. 

 A rangos eseménynek 2006. október 19-én a BM Duna Palota adott otthont. 

 

A konferencia összefoglalója, előadásai  

 

A konferencia stratégiai célkitűzése volt rávilágítani az egészségpénztári szektor kedvezőtlen 

működési környezetére és szabályozására. 

 Évek óta fokozatosan csökkennek az egészségpénztári szolgáltatások fedezetét biztosító 

megtakarítások kedvezményei: egyfelől a munkáltatói hozzájárulás járulékmentes felső határa, 

másfelől az egyéni befizetések maximális összege, amely SZJA-kedvezmény igénybevételére jogosít. 

Eközben a szakértők és a lakosság egészségi állapotának javítására irányuló tanulmányok 

kihangsúlyozzák, hogy az öngondoskodásra egyre nagyobb szükség van különösen a prevenció, a 

rendszeres testmozgás (sport), a rekreáció, továbbá a fokozatosan szűkülő (tb által nyújtott) 

egészségügyi ellátások kiegészítése, pótlása tekintetében. 

 Az egészségügyi politika és tervezett reformlépések jelenleg nem építenek az egészségpénztárak 

valós finanszírozó, valamint társadalmi tudat- és közösség- formáló szerepére. Úgy tűnik, hogy a 

politikai döntéshozók egyelőre nem számolnak azoknak a hátrányos tényezőknek a felszámolásával 

sem, amelyek akadályozzák, hogy az egészségpénztárak aktívabban részt vállaljanak a lakosságra 

hárított egészségügyi költségek (pl. vizitdíj stb.) finanszírozásában. 

 

Együttműködési megállapodás aláírása 

 

Nagy Csaba a Stabilitás Pénztárszövetség elnöke és Bolvári László elnök az Egészségpénztárak 

Országos Szövetsége (EPOSZ) részéről együttműködési megállapodást írtak alá, melynek célja a 

magyarországi egészségpénztárak működésének fejlesztése, az egészségpénztárak érdekeinek közös 

képviselete. Az együttműködés keretében a két fél az egészségügyi reform kérdései kapcsán is aktív 

érdekképviseleti szerepet kíván betölteni. 

 A két szövetség együtt az egészségpénztári szektor tagjainak mintegy 70 %-át tömöríti. 

 

 “Az együttműködés egyik legfontosabb hozadéka a megnövekedett érdekérvényesítő képesség, 

amelyet a tagpénztárak közös fellépése eredményez” – nyilatkozta a sajtótájékoztatón Nagy Csaba, a 

Stabilitás Pénztárszövetség elnöke. 

 

“Az együttműködéssel hosszú távon megvalósulhat az is, hogy a különböző egészségpénztárak 



szolgáltatási gyakorlata ne térjen el egymástól lényegileg. Az eltérések ugyanis egy olyan verseny 

kialakulását indukálhatják, amelyben egyik pénztárszövetség sem érdekelt, hiszen ez a tagság 

folyamatos mozgásával járna együtt, amely pedig az öngondoskodás biztonságát, a rendszer 

működésének hatékonyságát csökkentheti, így károsan hat a tagokra is”- fejtette ki Bolvári László, az 

EPOSZ elnöke. 

 

Az egészségpénztári konferencia előadásai és üzenetei 

 A meghívott előadók a pénztárak fejlődésének lehetőségei mellett szót ejtettek az egészségügyi 

reformról, az egészségpénztárak egészségügyi reformban megvalósuló szerepéről, az egészségügyi 

ellátással kapcsolatos problémákról, a magyar egészségügy átalakításáról, illetve az 

egészségpénztárak szerepéről az öngondoskodás erősítésében. 

A nyitóbeszédek után Dr. Kovácsy Zsombor, az Egészségügyi Minisztérium Szakállamtitkára tartott 

előadást az egészségügyi reform alaptéziseiről. Illusztrálta a csekély hozzájárulási hajlandóságot az 

állampolgárok saját egészségügyi ellátási kiadásainak finanszírozásában, miközben a magas 

járulékráták mellett az OECD felmérés is rávilágít, hogy a teljes egészségügyi kiadások több mint 25%-

át (2005) a magyar lakosság valójában “zsebből” fizette meg. 

 A prezentáció letölthető: KovacsyZs20061019.pdf  

 

A várható változások tekintetében a szakállamtitkár kiemelte, hogy az állami szerepvállalás 

átrendeződik, módosulnak az ellátási profilok, továbbá szűkíteni kell az illegális csatornákat. Beszélt 

az Egészségbiztosítási Felügyeletről, a “csomagok” meghatározásáról, és a várható igénybevételi 

díjakról is. 

 Szabályozói szemszögből Erdős Mihály, a PSZÁF Stratégiai Kabinet igazgatója ismertette a hazai 

egészségpénztárak fejlődését és a féléves adatok birtokában a tagdíjak, költségek és szolgáltatások 

struktúráját, a befizetések és a finanszírozott ellátások összetételére vonatkozó statisztikákat. 

 Az előadás letölthető: ErdosM20061019.pdf 

 

“Szerepek és szereplők” címmel az Államreform Bizottság képviseletében Dr. Kereszty Éva tartott 

előadást. A jelen egészségügy problémák közül kiemelte, hogy szankciómentesen lehet kimaradni a 

közös teherviselésből, továbbá hogy a kötelező biztosítás tartalma, szolgáltatási köre nem tisztázott, 

ugyanakkor átláthatatlan a magánellátás is. 

 Az egészségpénztárakra a jövőben komoly szerep hárul a minőségbiztosítási rendszer kiépítésében, a 

szolgáltatói bázis kialakításában és a szolgáltatások monitorozásában, illetőleg a transzparens 

elszámolási viszonyok megteremtésében is. 

 Az előadás letölthető: KeresztyE20061019.pdf  

 

Dr. Kopp Mária a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója az ” Egészség – 

Egészségkultúra – Egészségpénztár” címmel tartott igen érdekfeszítő előadást. Alapproblémaként 

felvázolta a közép-kelet-európai egészség paradoxonnak nevezett jelenséget, miszerint a 45-65 éves 

magyar férfiak halálozási aránya ma magasabb, mint az 1930-as években volt, és amelyet a jelenlegi 

népegészségügyi modellek nem képesek megmagyarázni. 

 A lehetséges okot a magatartásformák kutatása során kifejlesztett ún. tanult tehetetlenség modellre 

és az ez által kiváltott krónikus depresszióra vezette vissza, amely kedvezőtlen élettani változásokat 

eredményez. A viszonylagos lemaradással összefüggő életérzés és az önkárosító magatartásformák 

(dohányzás stb.) romboló hatását a statisztikák is alátámasztják. Például a Hungarostudy 2005 

követéses vizsgálat kimutatta, hogy a 41-70 éves hazai férfiak esetében a gyakori elhalálozás mögött 

az érettséginél alacsonyabb iskolázottság 1.5-szörös veszélyeztetettséggel járt. Legfontosabb 



kockázati tényezők között szerepelt a munkahelyi kontroll hiánya, a rossz munkahelyi légkör, a 

depressziós tünet-együttes és a rossz szubjektív egészségi állapot is. 

 A szakember egyebek közt kifejtette, hogy az egészségpénztáraknak kulcsszerep jut a megelőzésben, 

hiszen a közösség összefogó erejével ösztönözhetik, az egyéni programokkal – pl. az egyéni 

egészségterven keresztül – pedig a szükséges ellátásokhoz irányíthatják a még nem beteg, de 

veszélyeztetett embereket. 

  

A délutáni programban Dr. Csehák Judit, a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány 

elnöke, korábbi egészségügy miniszter, a pénztárak fejlődése előtt álló alapvető akadályként 

rámutatott, hogy összehangolatlan a társadalombiztosítási- egészségügyi szolgáltatásokra és az 

egészségpénztári szolgáltatásokra vonatkozó szabályozás (szűrővizsgálatok, új beutalási rend, vizitdíj, 

gyógyszer-kereskedelem szabályozása, gyógyászati segédeszköz támogatás, stb.). 

 Az egészségpénztárakat sújtó kedvezőtlen környezet elemeként utalt az évente változó szabályokra, 

a pénztári szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos nehézségekre, az alul- illetve 

túlszabályozásból eredő problémákra és a kettős finanszírozás tipikus eseteire is, pl. a pénztártag 

megfizetheti olyan ellátás (pl. szűrő , laborvizsgálatok stb.) költségét, amely tb-biztosítottnak 

egyébként jár. 

 Az állami és a magánfinanszírozás közötti disszonanciát jellemzi, hogy az egészségügyi reform eddigi 

lépései nem számolnak az egészségpénztárak szervezeteivel, szakmai tapasztalatával (Felügyelet, 

ápolásbiztosítás, versengő biztosítók, kapacitásszabályozás, stb.) 

 A prezentáció letölthető: CsehákJ20061019.pdf  

 

Németh Imre az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Szabadidős-sport Osztályának a 

vezetője a tömegsport szerepét hangsúlyozta az egészségi állapot megőrzésében. Rámutatott, hogy 

hazánkban mindössze a lakosság 9 %-a sportol rendszeresen. A fejlett országok (pl. Hollandia, 

Svédország stb.) polgárainak fizikai aktivitásához képest mért hatalmas lemaradás visszavezethető 

részben a hazai társadalmi értékrendre, illetve az egészség-tudatosság alacsony szintjére. 

 Az egészséges életmód egyéni és társadalmi hasznot nyújt, ez a nyereség pedig részben 

számszerűsíthető is. EU felmérések alapján minden egyes euró, amelyet a fizikai aktivitásba 

fektetnek, az 3,2 euró megtakarítást hoz az egészségügyben. 

 

KONKLÚZIÓ 

 

 • Az egészségpénztárak forrást vonnak be az egészségügyi ellátásba, miközben a 

társadalombiztosításból nem vonnak el forrásokat és nem vonnak ki profitot. Lehetővé teszik a 

nemzeti egészségpolitikai célkitűzések financiális oldalának megteremtését. 

 • Az egészségpénztáraknak szerepe van a szolgáltatói piaci viszonyok erősítésében, a transzparens és 

értékarányos árképzés, illetve a minőségbiztosítási rendszer kialakításában. 

 • Más megtakarítási lehetőségekkel és a közfinanszírozás átalakításával szorosan összehangolva kell 

és lehet egyéni érdekeltséget is teremteni az egészség célú megtakarításban. 

 • Az OECD országok lakosainak átlagosan 10 %-os önkéntes egészség és ápolás célú megtakarítása 

számunkra is reális lehetőség. 

 • Olyan egészségpénztári forma lehet hosszabb távon is működőképes, amelyik tartalékolási 

technikákat is alkalmaz, ugyanakkor a folyó kifizetéseknél a legnagyobb mértékben rugalmas 

 és bürokráciamentes. 


