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MMagyarországon a magán-egészségbiztosításra
két eltérõ intézményrendszeren keresztül nyí-
lik lehetõség. Az egyik az 1995. évi XCVI. biz-
tosítási törvény alapján nyújtott pénzbeli szol-
gáltatásokat jelentõ egészségbiztosítás, amely
az üzleti biztosítók termékskálájának nem túl
nagy szerepet kapó szereplõje. A másik lehetõ-
ség pedig az 1993. évi XCVI. pénztári törvény
alapján önszervezõdõ, nonprofit egészségpénz-
tárak által kínált, tagságon keresztül elérhetõ
kiegészítõ egészségcélú öngondoskodás. 

AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TÖRVÉNY

Az 1993. évi XCVI. törvény az önkéntes köl-
csönös biztosítópénztárakat a következõkép-

pen definiálja: „Természetes személyek által a
függetlenség, kölcsönösség, a szolidaritás és az
önkéntesség elve alapján létrehozott társada-
lombiztosítási ellátásokat kiegészítõ, pótló, 
illetve ezeket helyettesítõ szolgáltatásokat, to-
vábbá az egészség védelmét elõsegítõ ellátásokat
szervezõ és finanszírozó társulás. A pénztár
szolgáltatásait rendszeres tagdíjbefizetésekbõl
egyéni számlavezetés alapján szervezi és finan-
szírozza, illetve nyújtja.” 

Az önkéntes és kölcsönös biztosítókról
szóló törvényre a továbbiakban mint pénztári
törvényre vagy az 1993-as törvényre hivatko-
zom.

A törvény megalkotásakor, 1993-ban, a
rendszerváltás után, a lakossági elõtakarékos-
kodás elõmozdítása, ösztönzése volt a cél. Így
a pénztárak intézményes formát adnak az ön-
gondoskodásnak, ahol a pénztári tag vagy an-
nak közeli hozzátartozói a befizetett összeget
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egészségük védelmére, illetve a társadalombiz-
tosítást kiegészítõ ellátásokra fordíthatják. 

Mintaként a francia mutuálék szolgáltak,
amelyek az önkormányzatiságra épülve több
szolgáltatási területen a társadalombiztosítás
szerves részévé váltak. A késõbbiekben azon-
ban láthatjuk, hogy a lemásolt minta megma-
radt célként, és a társadalombiztosítás mûködé-
si alapelveitõl lényegesen eltérõ pénztári forma
alakult ki az elmúlt 16 év során. 

Az egészségpénztárak meghonosítása Ma-
gyarországon része a rendszerváltást követõen
a társadalombiztosítás reformjának, az 1993-as
törvény megszületésekor fontos szerepet szán-
tak nekik. 

Erre utal a törvényben szereplõ elismert
pénztár fogalma is. A pénztári törvény szerint
az elismert pénztár „külön törvény által feljo-
gosítva az adott társadalombiztosítási, szociális
ágazatban társadalombiztosítási ellátást szervez
és helyettesít, illetve azokat kiegészítõ szolgál-
tatásokat nyújt.” 

A törvény megszületése óta a kormányok
eltérõ súllyal és mértékben számítanak a pénz-
tárak forrásaira, s szerepüket az adókedvez-
mények léte nagymértékben meghatározza.
Jelentõségük a társadalombiztosítás mellett
marginális, de nem lebecsülendõ, hiszen 2010
júniusában meghaladta az 52 milliárd forintot
az önkéntes egészségpénztárak vagyona. 

Az 1993-as törvény szerint a pénztár mûkö-
désére vonatkozóan a következõ alapelvek ér-
vényesek: a kölcsönösség, a függetlenség, az
önkéntesség, a szolidaritás, az önkormányzati
mûködés, a zárt gazdálkodás, a nonprofit mû-
ködés és a társulás elve. Az egészségpénztár 
jogi személyiség, amelyet a székhely szerinti 
illetékes megyei bíróság vesz nyilvántartásba. 
A pénztárak állami felügyeletét a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete 2007-ig egye-
dül végezte, majd az egészségbiztosítás hatósá-
gi felügyeletérõl szóló 2006. évi LXVI. törvény
értelmében az Egészségbiztosítási Felügyelet-
tel közösen látta el 2010 szeptemberéig.

AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZEKTOR 
IRODALMA 

A magyar önkéntes egészségpénztári szektor-
ral foglalkozó szakcikkek száma elenyészõ, ha
15 éves fennállásukat tekintjük. Többnyire –
mint az önkéntes nyugdíjpénztárak mellett je-
lenlevõ – befektetési/befizetési lehetõségként
említik, a jövõrõl való öngondoskodás ki nem
aknázott területeként.  A publikálók többnyire
az egészségpénztári rendszerhez kötõdnek va-
lamilyen formában, így a kritikai észrevétel
kevés, inkább a szektor eddigi fejlõdésének be-
mutatása, illetve a pénztári szolgáltatások hasz-
nossága kerül elõtérbe. (Stabilitás, 2008; Kóti,
2003; Matits, 2005). Tehát maga a kialakult in-
tézményrendszer szereplõi teremtik meg szak-
mai hátterüket és bázisukat, amely egyértelmûen
létezésük, fennmaradásuk mellett szól. 

A 2006-os reform terveiben (EUM, 2007;
Dózsa, 2006; Pinke, 2007) az önkéntes egész-
ségpénztárak, mint marginális szereplõk jelen-
nek meg. Fõ feladatuknak a jövõben is a teljes
és részleges térítési díjak (co-paymentek) átvál-
lalását jelölik meg. A reformerek a leendõ
egészségügyi rendszerben csak elhelyezték
õket, szerepükkel, helyzetükkel nem foglakoz-
tak bõvebben, a zöld könyv1 meg sem említi az
önkéntes egészségpénztárakat. 

A pénztártörvény önkéntes, kölcsönös biz-
tosítópénztárakról rendelkezik, s ezzel tulaj-
donképpen megadja a jövõbeli lehetõségét 
annak, hogy a pénztárak igazi szolidáris kiegé-
szítõ biztosítóként funkcionáljanak (elismert
pénztár), a gyakorlatban azonban, ami megva-
lósult, jelenleg a takarékszövetkezetekhez áll
legközelebb. 

Bár a pénztártörvény önkéntes kölcsönös
biztosítópénztárakról rendelkezik, nem beszél-
hetünk igazi biztosítókról. Ugyanúgy, mint
ahogy a társadalombiztosítás sem biztosítás,
csupán egy félresikerült, de megszokottá vált
kifejezés. Németh György (2003) szerint: 
„... az egészségpénztár tagsága mikrotársadalmá-
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nak társadalombiztosítása törvényi kötelezés
nélkül, e mikrotársadalom belsõ szolidaritása
alapján.” 

Az alapításhoz nem szükséges alapító tõke és
szolvencia, így a pénztári törvényben, ahol mind
a biztosító, mind a pénztár szó szerepel, egyér-
telmû, hogy nem „igazi” biztosítóról van szó,
hanem biztosítóegyesületrõl, amelyre nem ter-
jed ki a biztosítási törvény hatálya. Biztosítás
esetén az egyéni számla értelmetlen, hiszen a
biztosítási díj megállapítására a kárvalószínûség
alapján kerül sor, vagyis a biztosítási díj az egyé-
ni kockázat mértékének függvénye. Az indivi-
duális ekvivalencia (egyéni egyenértékûség), ami
a biztosítási tevékenység elengedhetetlen jellem-
zõje, az hiányzik az egészségpénztáraknál.

Németh György (2004a) az egészségpénztá-
rak tízéves történetét bemutató elemzésében
számos helyen vitatja a pénztártörvény helyes-
ségét és szóhasználatát. Tanulmányában a múlt
évtized kormányzati melléfogásaként jellemzi
az önkéntes egészségügyi megtakarítási szám-
lákat. 

Tény, hogy a szektor léte nagymértékben
meghatározódik az adókedvezmények által.
Véleményem szerint azonban társadalmi
szempontból rendkívül fontos a munkaválla-
lók öngondoskodási kultúrájának erõsítése, az
öngondoskodás intézményeinek létrehozása a
lakosságra nehezedõ egyre növekvõ egészség-
ügyi terhek könnyítésére. Ezt az öngondosko-
dás formáiról írt tanulmány (Ágoston et al.,
2007) is alátámasztja. A kérdõíves vizsgálat
alapján megállapítható, hogy az öngondosko-
dás messze elmarad attól a szinttõl, amit az
egyéni elvárások indokolnának.

Matits Ágnes (2005) a pénztárak növekedését
vizsgálva jut arra a következtetésre – másokkal
egyetemben –, hogy az önkéntes egészség-
pénztáraknál tapasztalható növekedés mozga-
tórugóját a cafetériarendszer elterjedésében
kereshetjük. Más megfogalmazásban az egész-
ségpénztári tagokat megilletõ adókedvezmé-
nyekben. A GKI-EKI (Adler et al., 2007) által

készített felmérés a pénztárak fõ- és más által
nem helyettesíthetõ feladatának a prevenciót
emeli ki, mivel a többletadó-kedvezmények el-
lenére is véleményük szerint az egészségügyi
célú elõtakarékosság szervezésében szerepük
marginális maradt. A pénztári vezetõk
(MÖESZ, 2007) ezzel szemben a dinamikusan
növekedõ tagságot és a pénztári befizetéseket
hangsúlyozzák. Legfontosabb célként pedig
az egészségmegõrzés mellett a betegség keze-
lésébõl keletkezõ terhek enyhítését tûzik
zászlajukra. 

AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZEKTOR 
MÛKÖDÉSÉT JELLEMZÕ ADATOK
ÉS TENDENCIÁK

Elemzésem az intézményi szerkezet, a tagdíjak,
a pénztári bevételek, a szolgáltatások, az adó-
kedvezmények adatait és szempontjait tekinti
át, ehhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Fel-
ügyelete, az Egészségbiztosítási Felügyelet, a
KSH és a pénztárak adatait használtam fel. 

Az egészségpénztárak súlya a pénztári
szektorban, intézményi csoportjai

Az egészségpénztárak súlya a háromszereplõs
önkéntes pénztári piacon mind vagyon, bevétel
és mind taglétszám tekintetében dinamikus
volt a pénztárak indulásától kezdve. 

Míg 2004-ben az önkéntes pénztári szféra
bevételeinek 20,8 százalékát az egészségpénz-
tárak adták a PSZÁF adatai alapján, ez a 2009-
ben már 35,2 százalékot tett ki. Az önsegélyzõ
pénztárak fejlõdése 2006-tól kezdve megakadt,
s 2009-re bevételük az öt évvel ezelõtti harma-
dára, 1,062 milliárd forintra csökkent. Látható,
hogy az egészségpénztári szféra térnyerése el-
sõsorban az önsegélyzõ pénztárak zsugorodó
populációjának és az azzal párhuzamosan csök-
kenõ bevételeknek köszönhetõ. Ez összefügg-
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het azzal, hogy a munkáltatói befizetésekre és
szolgáltatásokra járó adókedvezmények szigo-
rodtak, ezzel párhuzamosan pedig az egészség-
pénztári szféra növekedett. A pénztári szek-
torban a 2008-as évben az egészségpénztárak
bevételének növekedése az elõzõ évhez képest
a legnagyobb volt, s jelentõsen meghaladta az
önkéntes magánnyugdíjpénztárakét is. Ez a
tendencia 2009-ben is folytatódott. Az egész-
ségpénztárak  növekvõ népszerûségét a megta-
karítások viszonylag likvid jellegébõl származó
versenyelõny magyarázhatja. A 2009-es év tel-
jesítményét befolyásolhatta az is, hogy az
egészségpénztárakba teljesített befizetés kvázi
likvid befektetésnek számít a nyugdíjpénztári
befizetésekhez képest s szinte azonnal fel-
használható, így a válság következtében ked-
veltebbé váltak, mint rövid lejáratú befektetési
formák.

Az egészségpénztári szektoron belül három
pénztárcsoportot különböztethetünk meg az
intézményi háttér szempontjából. A munkál-
tatói alapítású pénztárak többsége már 1996-
tól jelen van az egészségpénztári piacon. Itt a
nagyszámú munkavállalóval rendelkezõ állami
vállalatok, kormányzati szervek pénztárait ta-
láljuk, mint a Vasutas, a Honvéd, az ADOSZT,
a Postás, a Tempo és a Vitamin Egészségpénz-
tár. Alapításuk során csak az illetõ nagyvállalat
érdekeit tartották szem elõtt. Többségük alap-
szabálya meg sem engedi az egyéni tagságot,
némelyek deklarálják zárt egészségpénztár 
mivoltukat. Ezeknek a pénztáraknak az ereje
abban rejlik, hogy az õket létrehozó nagyvál-
lalatok igen nagy, 5–20 ezres munkavállalói
létszáma jelenti a tagkört és a tagdíj nagy ré-
szét a munkáltató magára vállalja. Szolgáltatási
rendszerüket illetõen kezdetben elõnyt élvez-
tek, mert a nagyvállalatok már rendelkeztek
olyan orvosi, fogorvosi rendelõvel, sport- és
üdülõtelepekkel, ahol költséghatékony kiegé-
szítõ egészségügyi szolgáltatásokat tudnak
nyújtani tagjaik számára. 2003-ban még belõ-
lük került ki az a nyolc nagy egészségpénztár,

amely a tagság kétharmadát, a vagyon négy-
ötödét koncentrálta.

Ekkor a banki és/vagy biztosítói hátterû pénztá-
rak többnyire még csak alakulóban voltak, és a
már meglévõ alapkezelõi és betegségbiztosítási
tapasztalatokra építve kezdték meg mûködésü-
ket. Helyzetük speciális volt, hiszen már meglévõ
termékeikhez is tudták kapcsolni az egészség-
pénztári szolgáltatásukat, továbbá kiterjedt válla-
lati ügyfélkörük megkönnyítette a tagtoborzást.
A jól szervezett értékesítési hálózat már adott
volt.  Ezek sorába tartozik az OTP, az AXA, az
MKB Egészségpénztár, amelyek a legnagyobb
taglétszámmal és vagyonnal rendelkeznek. A ta-
gok számának és a pénztár vagyonának növeke-
dése ebben a csoportban a legdinamikusabb.

Külön csoportba tartoznak az egészségügyi
szolgáltató vagy azok csoportja által szervezett
pénztárak, amelyek szintén késõbb alakultak.
Elõnyüket a munkáltatói hátterû pénztárakkal
szemben a nyílt mûködés jelentette, a zárt
pénztárakkal szemben (Vasutas, Honvéd) az,
hogy magánszemélyek is szabadon csatlakoz-
hattak hozzájuk. A szegmens legjelentõsebb
képviselõje a Patika Egészségpénztár, amely a
három nagy banki/biztosítói hátterû egészség-
pénztár mellett a legnagyobb taglétszámmal
rendelkezik. Kiterjedt gyógyszertári hálózata
(országosan 2300 patika) jelentõs szolgáltatói
bázist jelent számára. Idetartozik még az Új
pillér, a Kardirex, vagy az Egészségért Egész-
ségpénztár is.

Az egészségpénztárak száma 1995 végén 16
volt, 2006-ra számuk 45-re emelkedett, majd
jelentõs koncentráció után 2008-ban 37-re
csökkent. Az Egészségbiztosítási Felügyelet
(EBF, 2009) számításai alapján a koncentrációs
mutatók értékeinek jelentõs növekedése ellené-
re (Herfindahl–Hirschmann-index: 878)2 a pi-
aci koncentráció foka még mindig alacsony
szintûnek számított. A növekedõ tendencia
azonban a következõ évben is folytatódott, és
2009 júniusára elérte a koncentráció közepes
szintjét (HHI: 1037). 
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Tagság és taglétszám

Az egészségpénztári tagságnak dominánsan két
formája létezik. A munkáltatói támogatással
ösztönzött tagság és az egyéni tagság. A teljes
taglétszámon belül az elõbbi a meghatározó. 

Korábban a nagyvállalati alapítású egészség-
pénztárak dominanciája volt jellemzõ, de a piac
2004. évtõl átrendezõdött a banki/biztosítói
hátterû pénztárak számának növekedésével.

A Honvéd és Vasutas egészségpénztár mögé
felzárkózott a Tempo és a Patika Egészségpénz-
tár. A társadalom mind jelentõsebb rétegei ré-
szérõl jelentkezett az igény az egyéni egészség-
pénztári tagság iránt, amelyet a nagyvállalati
egészségpénztárak nem elégíthettek ki, ezzel
szemben a piaci alapon szervezõdõ egészség-
pénztárak alapvetõen számítottak az egyéni tag-
ságra. Nagy elõrelendülést jelentett, hogy 2001-
tõl kezdõdõen az önkéntes nyugdíjpénztári be-
fizetéseknél alkalmazott adókedvezményeket az
egészségpénztárak is megkapták, a kezdeti ked-
vezménykülönbségek kiegyenlítõdtek. A továb-

bi fejlõdés záloga pedig, hogy 2004-tõl még bõ-
vebb az adókedvezmények köre – ugyanakkor
szigorodtak az egészségpénztári számlán megta-
karított összegek felhasználásának szabályai. 

A pénztárakban a tagsági jogviszonyt a mun-
kavállaló (pénztártag) teremti meg azzal, hogy
kitölti a belépési nyilatkozatot és azt a pénztár
záradékolja. Az így létrejött tagság alapján a
tagdíjat a munkáltató munkáltatói hozzájárulás
jogcímén átvállalhatja (az egészségpénztárral
kötött szerzõdés alapján). 

Érvényes tagsági jogviszony alapján a tag jo-
gosult igénybe venni az egészségpénztár szol-
gáltatásait, kivéve, ha a pénztár arra alapszabá-
lyában várakozási idõt köt ki. Ez az egészség-
pénztári gyakorlatban nem jellemzõ, de a tör-
vény megadja ennek a lehetõségét.

A munkáltatói hozzájárulás lehet azonos
összegû vagy a bér azonos százaléka, ha azon-
ban a cafetériarendszer mûködik a munkálta-
tóknál, az egészségpénztári hozzájárulás más
és más lehet. Az egészségpénztárak taglét-
szám-növekedését összevetve az önkéntes

1. ábra 

A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJ- ÉS EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKNÁL,
1998–2009 

Forrás: PSZÁF-adatok alapján
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nyugdíjpénztárak növekedésével, látszik, hogy
az önkéntes nyugdíjpénztárak nagyságrenddel
nagyobb taglétszámmal rendelkeznek, de tag-
létszám-növekedésük az utóbbi években lelas-
sult, a piac a telítõdés fázisába érkezett. 

Az 1. ábrán látható, hogy az önkéntes nyug-
díjpénztárak növekedési dinamikáját az egész-
ségpénztárak 2004-tõl kezdõdõen meghaladják
a taglétszám tekintetében. Ezzel szemben az
egészségpénztárak növekedési görbéje az ön-
kéntes nyugdíjpénztári növekedési görbe elsõ,
exponenciálisan növekedõ szakaszához hason-
lítható. A várható egészségpénztári taglétszám
meghatározásakor is ezt a trendet érdemes fi-
gyelembe venni.

2003-tól az éves növekedés üteme felgyor-
sult, aminek több magyarázata lehetséges:

• a pénzintézeti alapítású pénztárak megjele-
nése, illetve eredményes tagtoborzásuk,

• az öngondoskodói gondolat térnyerése, pár-
huzamosan a romló egészségügyi rendszer
helyzetével kapcsolatos megítélésekkel,

• az egészségpénztári hozzájárulások megje-
lenése a cafetériarendszerben,

• a pénztárak és pénztári lehetõségek ismer-
tebbé válása,

• az érvényesíthetõ adókedvezmények egy-
ségesülése.

Bevétel és vagyon

A bevétel- és vagyonnövekedést illetõn is hason-
ló dinamika figyelhetõ meg, mint a taglétszám-
oknál az elmúlt éveket tekintve. A gazdasági vál-
ság a nyugdíjpénztárak vagyonát a befektetési
szerkezetükbõl adódóan jóval erõsebben érin-
tette, vagyonuk 2008-ra 11,3 százalékkal csök-
kent az elõzõ évihez képest. A pénztári szférá-
ban egyedül az egészségpénztáraknál tapasztal-
ható növekedés, de ez is elmarad a korábbi évek-
tõl. Az egészségpénztári bevételeknek elsõdle-
ges és másodlagos forrásainak döntõ hányadát a
munkáltatói hozzájárulások jelentik. Ez 2002
óta 80 százalék körül ingadozik. (Lásd 2. ábra)

Az elsõdleges bevételi források között meg-
jelennek a tagok által fizetett egyéni tagdíjak
(14,5 százalék) és eseti befizetéseik (4 száza-

2. ábra

A MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁSOK ARÁNYA

Forrás: PSZÁF (2009)3
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lék), valamint a kapott támogatások értéke (1,5
százalék). Az elsõdleges bevételeknél szezoná-
lis ciklikusság figyelhetõ meg. A negyedik ne-
gyedév rendszeresen erõs, és az elsõ negyedév-
ben visszaesés figyelhetõ meg. Ez különösen az
egyéni befizetéseknél érdekes és elgondolkod-
tató információ. Bár a pénztárak (Stabilitás,
2009) ezt azzal magyarázzák, hogy „a tagok is
hajlandók saját maguk – családjuk költségveté-
se terhére is vállalni a tagdíjfizetést”, én úgy
gondolom, hogy az okok egyszerûen csak a
törvény adta lehetõségekbõl következnek. 
Mivel a rendszeres tagdíjfizetés nemcsak havi,
hanem féléves vagy éves is lehet, aki az adó-
kedvezményt „gyorsan” akarja érvényesíteni,
választhatja az év végi befizetést. Így azok a
pénztártagok, akik csak az adókedvezményt
akarják realizálni, abban érdekeltek, hogy pén-
zük minél kevesebb idõt töltsön a pénztárban,
így az utolsó negyedév befizetései erõsen
meghaladják az elõzõ negyedéveket, míg a tag-
létszámok a többi idõszakhoz hasonlóan nö-
vekednek.

Különösen nagy a különbség a tagok egyéb
befizetéseit és a támogatásokat illetõen (lásd 3.
ábra). A Stabilitás Pénztárszövetség adatai
alapján a szövetség tagpénztáraiba a negyedik
negyedévben befizetett egyéb befizetések érté-
ke az elsõ negyedévi értékek ötszöröse, a támo-
gatások és az egyéni tagdíjfizetések értéke az
utolsó negyedben kétszeres nagyságú, míg a
munkáltatói befizetések értékének növekedése
mindössze 8 százalék, ami a negyedévi taglét-
szám növekedésénél némileg alacsonyabb.

Tehát elmondható: a tagok egy része törek-
szik arra, hogy maximálisan kihasználja az adó-
kedvezmények adta lehetõséget. Mivel a befize-
tés szinte azonnal fel is használható és a szol-
gáltatások köre igen széles, pénztári tagként ol-
csóbban jut hozzá, mint a nem tagok. Azonban
ez a típusú rendszer, amely egyre nagyobb
pénzösszegeket kezel, véleményem szerint
nem ösztönöz a hosszabb idejû egészségcélú
megtakarításra – inkább a minél gyorsabb el-
költésre az egyéni befizetések és a támogatások
tekintetében.

3. ábra 

AZ ELSÕDLEGES BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA 2009. ÉV ELSÕ ÉS A NEGYEDIK NEGYEDÉVÉBEN

Forrás: A Stabilitás Szövetség adatai alapján saját szerkesztés
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Az egészségpénztárak által nyújtott
szolgáltatások köre

Az egészségpénztári szolgáltatások többféle-
képpen kategorizálhatók. 2007 elõtt a pénztár
törvényi megfogalmazásából indulhattunk ki,
amely a pénztárat a „társadalombiztosítási 
ellátásokat kiegészítõ, pótló, illetve ezeket he-
lyettesítõ szolgáltatásokat, továbbá az egész-
ség védelmét elõsegítõ ellátásokat szervezõ és
finanszírozó” társulásként említi. Így lehetõ-
ség nyílik a szolgáltatói és finanszírozói fel-
adatkörök szerinti csoportosításra.

A pénztári konstrukció sajátossága, hogy ha
a tag rendszeres befizetéseinek eredményekép-
pen fedezettel rendelkezik az egyéni számlá-
ján, a szolgáltatásokat nemcsak õ, hanem a
szerzõdésben megjelölt közeli hozzátartozói
(általában még három fõ használhatja), a pénz-
tártag jogán jogosultak a szolgáltatások igény-
bevételére.

A pénztári szolgáltatásokat csak 2007-ben
szabályozta a jogalkotó törvényi szinten.
(MÖESZ, 2007) Addig sajnálatosan csak a tör-
vény értelmezõ paragrafusai vonatkoztak a
szolgáltatásokra, amelyek köre és adózási fel-
tételei is folyamatosan változtak. Ez az állapot
2007 júniusától megszûnt, és az érvényes sza-
bályozás a szolgáltatásokat adózás szempontjá-
ból két csoportra osztotta.

Így a pénztárak alapszabályában is különválik
a kiegészítõ egészségbiztosítási és az életmódjavító
szolgáltatások köre. Míg a gyógyító ellátásokat
adókedvezmény támogatja, a prevenciós szol-
gáltatásokat adófizetési kötelezettség terheli. 

Adókedvezmények

A pénztári befizetésekre vonatkozó szabályo-
kat az szja- és a tb-törvény idevonatkozó részei
szabályozzák. Ezek változására az egészség-
pénztárak igen érzékenyen reagálnak, azt is
mondhatnám, hogy a létük függ tõlük. 

Az egészségpénztárak alapításának és nép-
szerûségének kedvezett, hogy 2004-tõl kezdõ-
dõen jelentõsen bõvült az igénybe vehetõ adó-
kedvezmények mértéke, valamint az a tény,
hogy az egészségügyi szolgáltatások terén je-
lentkezõ extra igényeket az állami társadalom-
biztosítás már nem képes kielégíteni. Az egész-
ségpénztárak terjedésének további lehetõséget
ad az, hogy a nyugdíjpénztári piac telítõdése
után jelentkezõ szabad kapacitások az egész-
ségpénztárak felé fordulhattak. Ez a tendencia
2010-tõl megtorpant a munkáltatói hozzájáru-
lások megadóztatása folytán.

Az egyéni befizetés, amely a tagdíjat és az
eseti befizetést is magában foglalja, továbbra is
30 százalékos adókedvezményt élvez. Az adó-
jóváírás közvetlenül az egészségpénztári
számlán kerül jóváírásra. Ez a kedvezmény
kezdetben 25 százalék volt, az önkéntes nyug-
díjpénztári befizetéseké 50 százalék. Az évrõl
évre változó jogszabályok 2000-ig az önkéntes
nyugdíjpénztárakat favorizálta az egészség-
pénztárakkal szemben. Ha a szektor dinami-
kus fejlõdését tekintjük, megállapítható, hogy
az egységesítés is nagyban hozzájárult mind a
taglétszám, mind a vagyon növekedéséhez. Ez
az egységesítés után kétévente megkétszere-
zõdött. 

Az, hogy mennyire függnek a befizetések az
adókedvezményektõl, jó példaként szolgál a
következõ: 2007-ben, amikor a munkáltatói
hozzájárulás adómentes része 13 100 forintban
volt megszabva, a befizetések az elõzõ évihez
képest szinten maradtak. 2008-ban a befizeté-
sek limitje 20 700 forintra nõtt, így a befizeté-
sek is 35 milliárd forintról 48 milliárdra nõttek.
Az összes pénztári befizetések esetében ez nem
lehet több mint 100 ezer forint. Ez évi 333 ezer
forintos befizetést jelent, azaz havi 27 770 fo-
rintot. További 10 százalék adókedvezményt
érvényesíthet a pénztártag, ha prevenciós szol-
gáltatásokra költ egészségszámlájáról, illetve
szintén 10 százalékos adókedvezmény jár a leg-
alább két évre lekötött befizetések után. 



TANULMÁNYOK 

260

A munkáltató által fizetett tagdíj-hozzájárulás
a termelés érdekében felmerült költségnek mi-
nõsül. Ez az összeg nem növeli a munkavállaló
jövedelemadó-alapját.

A pénztárnak juttatott támogatás, adomány
(tagdíj-hozzájáruláson kívül) közérdekû köte-
lezettségvállalásnak minõsül, ennek megfele-
lõen adókedvezményben részesülhet a támo-
gatás vagy az adományt adó a pozitív adóalap
20 százalékáig. A pénztári szolgáltatások szja-
mentesek, kivéve, ha a pénztártag kilépése, 
elhalálozás esetén az egyéni számláján lévõ
összeg kifizetését kérik. 

AZ ALKALMAZOTT 
KUTATÁS – MÓDSZERTAN

Lincoln – Guba (1985) és Silverman (2000)
szerint a kvalitatív kutatások nagy elõnye – a
kvantitatív kutatásokkal szemben –, hogy olyan
jelenségek vizsgálatára is alkalmazhatók, ahol
az egyediség és a valósághûség megõrzése fon-
tos és lehetõvé teszi a jelenben létezõ társadal-
mi jelenségek kontextusba ágyazott leírását és
megértését. A kutatás célja az volt, hogy ele-
gendõ mélyinterjút készítsek, amelyek a prob-
lémák azonosításában és feltárásában bizonyul-
tak hasznosnak. 

A kérdezés során igyekeztem az adatfelvé-
tel módszertanának (Heltai – Tarjányi, 1999)
és más kutatók (Babbie, 2004; Majoros, 2004;
Seidman, 2002) által megfogalmazott kritéri-
umoknak eleget tenni és elkerülni a mélyin-
terjú során elkövethetõ magatartásbeli és
szakmai hibákat. A megbízhatóság és érvé-
nyesség érdekében az interjúkat magam ké-
szítettem, és minden esetben ismertettem a
vizsgálat céljait, az adatkezelés módszerét és
elveit Kvale (2005) ajánlásai alapján. A kérde-
zettekkel megállapodtam abban, hogy igény
esetén az anyag elsõ változatát megkapják, s a
véleményüket a végsõ változat kialakításánál
figyelembe veszem.

Mintaválasztás

Az interjúalanyok kiválasztásánál a kutatás 
minõsége érdekében a mintavételi keretbe ki-
zárólag felelõs vezetõk, a szakma elismert kép-
viselõi kerültek be az egészségbiztosítás kü-
lönbözõ területeirõl. 

(Az OEP jelenlegi és volt vezetõi, üzleti biz-
tosítók személybiztosítási üzletágának vezetõ
szakemberei, tanácsadói, egészségpénztári ve-
zetõk, az egészségügyi biztosítást oktatók,
biztosítási brókerek.) 

A felmérésben résztvevõk mindegyike ta-
pasztalt, az egészségbiztosításban mind elméle-
tileg és gyakorlatilag is jártas szakember. 

Az adatfelvételi periódus során 17 interjú
készült 2008 és 2010 között. Az interjúala-
nyok a listában (lásd melléklet) betû- és
számjellel jelennek meg, valós beosztásuk-
kal. A mélyinterjú-kérdéssor végleges formá-
ja az elsõ interjúk során és segítségével alakult
ki. A félig strukturált interjú keretében, nyi-
tott kérdések alkalmazásával lehetõvé vált az
interjúalanyaim számára, hogy szabadon meg-
fogalmazzák egyéni elgondolásaikat, vélemé-
nyüket, amelyek rendkívül értékesnek bizo-
nyultak a szakirodalom tanulmányozásán túl.
Hiszen az „élõ tudás” sokszor jóval elõbbre
mutató elképzeléseivel, ötleteivel, véleményé-
vel gyakran még csak szóban jelenik meg. Az
interjúk átlagosan 60–70 percig tartottak,
amelyeket diktafonon vettem fel és a beszél-
getést követõen a teljes szöveget rögzítettem.
Ez a több mint 150 oldalnyi szöveg jelentette
az elemzés anyagát. Ezt a tartalomelemzés
módszerével elemeztem, amelyet Strauss és
Corbin (1998) is leír az úgynevezett „ground-
ed theory” (alapozott elmélet) módszerének
bemutatásakor. 

A mélyinterjús kutatási anyag elemzésével
több olyan témát sikerült azonosítani, amelyek
megjelennek és vitát indukálnak az egészség-
ügyi biztosításban dolgozó vagy oktató, illetve
az érintettek körében. 
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AZ EMPIRIKUS KUTATÁS EREDMÉNYEI 

A kiegészítõ egészségbiztosítás fogal-
mának eltérõ értelmezései és az ebbõl
adódó problémák

Mivel az egészségpénztárak és az üzleti biztosí-
tók által kínált egészségügyi biztosítások
együttesen képezik a Magyarországon intéz-
ményesített formában igénybe vehetõ kiegészí-
tõ biztosításokat, e fejezet túlnyúlik az egész-
ségpénztári szektoron és tágabb értelmezési
tartományban vizsgálódik a fogalmak eltérõ ér-
telmezéseit illetõen. 

Az interjúk során a válaszadók döntõ több-
sége a kiegészítõ biztosításokat a „társadalom-
biztosítás által meghagyott térben mûködõ”
[A1], úgynevezett második szintként [A3]
vagy második és harmadik pillérként [D3] defi-
niálja, tehát a kötelezõ társadalombiztosítás
mellett létezõ, azt kiegészítõ biztosításnak. 
„A kiegészítõ az egy paradigma szintû kifejezés,
arról szól, hogy domináns közfinanszírozás
mellett kiegészítõ” [A1]. Ez tulajdonképpen
egyfajta funkcionális megkülönböztetést je-
lent. Az egészségbiztosítási alapcsomagon felü-
li részt érthetjük ez alatt. 

Több válaszadónál a kiegészítõ és a magán
fogalma összemosódott: „Az, hogy kiegészítõ-
nek hívom, vagy magánnak mindegy, mert ma-
gán kiegészítõ van csak, nincs állami kiegészítõ
(…) inkább azt mondom, hogy van kötelezõ,
és van egyéni biztosítási forma” [D1].

Azon túl, hogy a kiegészítõ biztosítások
funkcionálisan a társadalombiztosítás mellett
jelennek meg, fontos megkülönböztetni õket
az úgynevezett alternatív kiegészítõ biztosítá-
soktól.

„Az alternatív azt jelenti, hogy a társadalom-
biztosítás helyett” [A2]. Hiszen vannak olyan
országok (Németország, Románia), ahol a tár-
sadalombiztosítás nem kötelezõ, illetve vannak
olyan rétegek, csoportok, amelyek valamilyen
módon kiszorulnak a társadalombiztosításból.

Így az alternatív létezhet a társadalombiztosítás
mellett is. Ez a fogalom a szakirodalom tanul-
mányozása kapcsán nem merült fel, bár létezõ
jelenség és magában hordozza egy jövõbeli in-
tézményesült struktúra képét is, ezért fontos-
nak tartom kiemelni. 

A teljes egészségügyi kiadásokból a magán-
kiadások tekintélyes részt képviselnek Ma-
gyarországon, amely az EU-átlaghoz képest is
magas. Meglepõ volt azonban, hogy a magán-
kiadások összegét a válaszadók legalább fele
megkérdõjelezte. „Biztos, hogy nincs annyi
(…) a magán (-kiadás – a szerk) nagyon be-
csült és nagyon szórt” [D1, E2]. A magánki-
adások összegének becslésével a GKI-EKI
kutatói [A1] próbálkoztak meg, ez jelenthet
számunkra támpontot, azonban az uniós ösz-
szehasonlítást megnehezíti, hogy a nemzeti
egészségügyi számlák az egyes országokban
más és más értelmezést kaphatnak. Értem ez-
alatt nemcsak a hálapénz mennyiségének a
problémáját, hanem az egészségpénztári szám-
lákból adódó sajátosságokat is. (A sportcipõ
vásárlása is belekerül az egészségügyi magánki-
adások közé az adótámogatási rendszerbõl
adódóan – ez több szempontból vitatható).
Egy interjúalany [A1] említette meg csak,
hogy az egészségügy magánfinanszírozásában
nemcsak az elõbb említett két intézmény, ha-
nem egyéb magánintézmények, alapítványok,
egyesületek is részt vesznek. Úgy gondolom,
hogy a válaszadók tudnak ezek mûködésérõl,
azonban senki sem számol velük. Igaz, meny-
nyiségileg nem számottevõk, de, mint a ma-
gánfinanszírozás megjelenési formáiként, nem
szabad elfelejtkezni róluk. Itt jelenik meg a
háztartás is, mint magánfinanszírozó kiegészí-
tõ forma. „A kiegészítõ formák – fõként az üz-
letiek – meg pontosan arról szólnak, hogy ha
belépünk a háztartás helyébe, átvállaljuk ezt,
akkor van-e azon a ténykedésünkön valamiféle
kis hozam (...) Itt tényleg paradigmát kéne vál-
tani, abban az értelemben, hogy be akarom-e
vonni a kiegészítõt a közfeladatba” [A1].
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Egy harmadik típusú alternatív kiegészítõ
biztosítási típust is meg kell említeni, mint le-
hetséges formát, amelynek csírái már most is
jelen vannak és mindenki által ismertek. A tár-
sadalombiztosításról, amelyet elõzõen fizetett
a beteg, lemondva külön magánbiztosítást köt,
mert nem elégedett vagy nagyobb az igénye,
mint amit a társadalombiztosítás nyújtani tud.
„Ez már most kialakulóban van Magyarorszá-
gon és mûködik Lengyelországban. Minõség a
fontos, és ezért kifizetem a teljes összeget és
hagyom a társadalombiztosítást (…) és azt hi-
szem, hogy e felé tartunk” [A2].

Összegzésül elmondható, hogy funkcioná-
lisan a kiegészítõ biztosítások társadalombiz-
tosítás – mint domináns közfinanszírozás –
melletti helye nem vitatott, szûk értelemben
az üzleti biztosítók által ajánlott biztosítást
érthetünk alatta. Bõvebb értelemben azonban
az önkéntes egészségpénztárakat és a külön-
bözõ módon intézményesült magánfinanszí-
rozási lehetõségeket is, mint egészségügyi 
célú alapítványok, magánvállalkozások, egye-
sületeket is magában foglalja. A kiegészítõ
vagy magánfinanszírozást mindig a közfinan-
szírozáshoz való viszonyában érdemes vizsgál-
ni, a terep azonban, amit a közfinanszírozás
meghagy, állandóan változik. „A társadalom
dönti el mindig” [D1]. 

Tehát tulajdonképpen a társadalom értékíté-
lete és természetesen a gazdaság teljesítõképes-
sége az, amely meghatározza a közfinanszíro-
zás és ezzel együtt az egészségügyi kiegészítõ
biztosítások lehetséges mozgásterét. Magyar-
országon a kiegészítõ biztosítások tere tényle-
gesen az egyén által vállalt, önkéntes alapokon
nyugvó magánfinanszírozást jelenti. 

A szakirodalomban még nem jelent meg a
fogalom, de a gyakorlatban már ténylegesen 
létezõ jelenség az „alternatív kiegészítõ biztosí-
tás”, amely véleményem szerint a jövõben egyre
nagyobb szerepet fog kapni, mint úgynevezett
kiegészítõ funkcióval rendelkezõ biztosítási
forma a társadalombiztosítás mellett. Kétféle

módon is megjelenik jelenleg Magyarországon.
Az egyik a társadalombiztosításból kiszorultak
számára köthetõ magánbiztosítás, amely ugyan
az ügyfelek részére nem kínálja az úgynevezett
alapcsomagot, de alternatívát jelenthet a kiszo-
rulók számára. A másik pedig a társadalombiz-
tosítás által kínált szolgáltatással elégedetlenek
számára, akik hajlandók és tudnak többet fizet-
ni a jobb színvonalú egészségügyi szolgáltatá-
sért még úgy is, ha mellette a kötelezõ egész-
ségbiztosítási járulékot a társadalombiztosítási
rendszerbe befizették. 

Az önkéntes egészségpénztárak, 
az üzleti biztosítók és az OEP 
együttmûködési lehetõségei és problémái

Az egészségpénztárak mûködésének hatékony-
ságát mindenképpen segítené, ha nem elszige-
telt rendszerként nyújtanák a szolgáltatásokat,
hanem a társadalombiztosítással, valamint az
üzleti biztosítókkal együttmûködve. Ezt a gon-
dolatot az egészségpénztári vezetõk, az OEP-
vezetõk és az üzleti biztosítók vezetõi ismerik,
elfogadják mint alapelvet. A gyakorlatban
azonban nem alkalmazzák. „Sokáig azt gondol-
tam, hogy érdemes leülni, kigondolni közösen
dolgokat, de ma már egyszerûen nem látom ér-
telmét.” [C1] Az egyéni intézményi érdek
mindenképpen megelõzi a társadalom szem-
pontjából elõnyös kooperációt. 

Az együttmûködés lehetõségét vizsgálva
azonban elmondható, hogy az üzleti biztosí-
tókkal ellentétben az egészségpénztári mûkö-
dés közelebb áll a társadalombiztosításhoz, így
talán nagyobb eséllyel indulhat el a jövõben
ezen a területen. Vannak támogatói ennek a
gondolatnak, akik a pénztárak által nyújtott
egészségcélú finanszírozást emelik ki, amelynek
jelentõs része közvetlenül a társadalombiztosítás
által finanszírozott egészségügyi szolgáltatá-
sokhoz kapcsolódott. „Csak az együttmûkö-
désben látom a lehetõséget” [C2, D3].
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Az adatszolgáltatás tekintetében a vezetõk
körében nagyfokú bizalmatlanságot tapasztal-
tam. Annak ellenére, hogy fontos lenne tudni,
hogy az egészségpénztári szektor mûködése és
szolgáltatásai vajon segítik, segíthetik-e a társa-
dalombiztosítás költségvetését? Tehát ha példá-
ul egy pénztártag egészségmegõrzõ szolgáltatá-
sokat vesz igénybe, vajon csökkennek majd az
OEP által finanszírozandó szolgáltatásai? Szá-
momra úgy tûnt, hogy ez a kérdés a piac sze-
replõit nem érdekli, bár jelentõs érv lehetne to-
vábbi fennmaradásukat tekintve. „Nem fogok
adatokat kiadni, mert vissza fognak élni vele”
[C1]. Az érdektelenség és a bizalmatlanság je-
lenléte ebben a kérdésben meghatározó.

Az együttmûködés tekintetében többen az
alapcsomag hiányát említik, mint egyik fõ aka-
dályát az illeszkedésnek [C3, C4]. Ebben a kér-
désben az egészségpénztári vezetõik véleménye
megoszlik, aszerint hogy milyen háttérrel ren-
delkezik. A banki, biztosítói hátterû pénztárak-
nál ez elsõdleges okként merül fel, míg mások
ezt nem együttmûködési kérdésnek tekintik,
pusztán törvényi szabályozási feladatnak, amit
nem mert még felvállalni egy kormányzat sem.

Úgy gondolom azonban, ha az együttmûkö-
dés csak abban merülne ki, hogy a pénztárak
vagy az üzleti biztosítók mûködését, nyilván-
tartási és ellenõrzési rendszerét az OEP szak-
emberei megtekintenék, már akkor is számos jó
ötlettel és javaslattal gazdagodhatnának. Az el-
lenõrzés tekintetében azt gondolom, hogy
mindenképpen. Mind a pénztárak, mind pedig
az üzleti biztosítók nagy hangsúlyt fektetnek a
szolgáltatások minõségi és mennyiségi ellenõr-
zésére. „Az OEP-nél a szolgáltatókat nem el-

lenõrzik (…) nincs az a funkciója, hogy ellen-
õrizzen.” [C1] Ez pedig a társadalombiztosítá-
si rendszer túlzott használatát eredményezi.

Tehát az együttmûködésrõl elmondható,
hogy egymás mellett létezõ intézményeket ta-
lálunk a magyar egészségügyi rendszerben,
ahol a szereplõk célja nem a szinergián alapuló
kooperáció.

JAVASLATOK

Az egészségpénztári rendszer megmaradása és
további támogatása véleményem szerint továbbra
is segítené a lakosság igen alacsony színvonalú
öngondoskodási kultúrájának fejlesztését. Ezzel
együtt a jövõ évtizedeiben várható demográfiai
változások és a technikai fejlõdés által indukált
költségnövekedést pedig enyhítheti. 

Az egészségügyi rendszer intézményeinek
szinergikus együttmûködése hatékonyabbá te-
hetõ, ha az egészségpénztáraknál és a társada-
lombiztosításban tapasztalható bizalmatlanság
és érdektelenség eltûnik.

Az ellátási alapcsomag pontosítása lehetõvé
tenné a minél jobb illeszkedést a társadalom-
biztosításhoz, és így a kiegészítõ biztosítások
köre és feladata is meghatározódna.

A pénztárak az elmúlt évek során jelentõs nö-
vekedést értek el mind a vagyon, mind a bevétel,
illetve a tagok létszámát illetõen a kedvezõ adó-
környezet hatására. Ha ez a tendencia a jövõben
is folytatódhatna, ez segíthetné a hálapénz visz-
szaszorítását és a magán-egészséggazdaság kife-
hérítését is. A pénztárak számlaalapú elszámolá-
si és ellenõrzési rendszere ezt segítené.

1 Az Európai Bizottság által kiadott dokumentum,
amelynek célja egy-egy terület legfontosabb megol-
dandó kérdéseinek azonosítása és az érdekeltek be-
vonása a probléma megvitatásába. A konzultáció
után alakítja ki a Bizottság álláspontját és teszi meg
elõterjesztését a jogszabályalkotásra.

2 A Herfindahl–Hirschmann-index (HHI) azt méri,
hogy a piac mennyire versenyzõ, mennyire koncent-
rált. 1800 feletti értéke jelenti a koncentráció magas
fokát, míg 1000 alatti értéke az alacsony fokát. 

3 http://www.pszaf.hu/data/cms1744443/riskout-
look_0905.pdf
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