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Összefoglalás: A gyógyászati ellátások igénybevételével jelentősen javítható a krónikus 

megbetegedésben szenvedők állapota, amely kezeléseket az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár által támogatottan is igénybe lehet venni. Kutatásunkban azt vizsgáltuk meg, hogyan 

változott 2009-től az igénybevétel és a kifizetett társadalombiztosítási támogatás mértéke az 

országos minősítésű gyógyászati helyeken. Bár az elmúlt években nőtt a megbetegedések 

száma, a gyógyászati ellátásokban kevesebb kezelést végeznek el 2009 óta, viszont a kifize-

tett tb-támogatás növekedést mutat. A legnagyobb csökkenés a közgyógyászati jogcímen lát-

szik, valószínűleg a 2006 óta tartó, erre a jogcímre vonatkozó jogszabályi változtatások miatt. 

Az üzemi baleset jogcímen viszont 30%-os növekedés mutatkozik az elvégzett kezeléseket 

vizsgálva, melynek okai feltehetően a gyorsabb rekreálódás és az ellátások pozitív utóhatásai 

lehetnek. 
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BEVEZETÉS 

Hazánkban egyre javulnak az egészségügyi mutatók és az emberek több mint 90%-

ának a legfontosabb egészségük megőrzése [1], mégis egyre több mozgásszervi és 

érrendszeri megbetegedést regisztrálnak a háziorvosi praxisban [2]. A mozgásszervi 

megbetegedések megjelenése, mint pl. a reumatoid arthritis vagy az osteoporosis nö-

vekvő tendenciát mutat [2], pedig megfelelő gyógyászati ellátásokkal jelentős funk-

ciójavulás is eredményezhető [3]. A kezelések széles körének költségét ma már az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) ártámogatás útján finanszírozza.  

 

KÖTELEZŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MAGYARORSZÁGON 

A magyar társadalombiztosítás rendszere állami irányítású, centralizált, társadalmi 

szolidaritáson alapuló kockázatközösség. A hazai társadalombiztosítási rendszerre 

az alábbi alapelvek érvényesek; a társadalombiztosításban való kötelező részvétel, a 
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szükségletalapú ellátások igénybevétele, illetve az állami garanciavállalás. Az ellá-

tások igénybevételére az válik jogosulttá, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi 

LXXX. törvényben meghatározott járulékbefizetési kötelezettségének eleget tesz. 

Továbbá ezek a járulékok fogják megadni a Társadalombiztosítási Alapok, ezen be-

lül az Egészségbiztosítási Alap (E. Alap) bevételének meghatározó részét [4, 5].  

Magyarországon az E. Alap kezelése és felügyelete az OEP feladatai közé tarto-

zik. Az OEP egy olyan állami irányítás alatt álló központi hivatal, amely az egész-

ségügyért felelős miniszter irányítása alatt önállóan működik és saját gazdasági szer-

vezettel rendelkezik. A szervezet élén a főigazgató áll. A szervezet hatásköre az 

egész országra kiterjed, ennek megfelelően a központi hivatalán kívül területi szer-

vezeti egységei segítségével látja el feladatait [6]. 

 

GYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS 

A gyógyászati ellátások az E. Alap természetbeli ellátásainak egyik fejezete. Ez az 

ellátás a természetes gyógytényezőkön alapuló orvosi rehabilitációs gyógyászati el-

látásokat foglalja magába, amelyeket a krónikus reumatológiai, ortopédiai, neuroló-

giai és érbetegségek rehabilitációját szolgáló kezeléseknél alkalmaznak. Ezek a 

gyógyászati ellátások az E. Alapból finanszírozott szolgáltatások, amelyeket az 

OEP-pel szerződött gyógyfürdők, gyógyászati helyek biztosíthatnak a gyógyulni vá-

gyóknak. A gyógyászati ellátásokat az arra jogosult szakorvos vényen rendeli el, 

amelyet az orvos által kiállított kezelőlappal vehet igénybe a beteg [3]. 
 

Támogatással igénybe vehető szolgáltatások  

Társadalombiztosítási támogatással a következő ellátások vehetők igénybe: gyógy-

vizes gyógymedence (a hévízi tófürdő is idetartozik), gyógyvizes kádfürdő, iszappa-

kolás, súlyfürdő, szénsavas fürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasz-

százs, víz alatti csoportos gyógytorna, komplex fürdőgyógyászati ellátás. Ezeket ne-

vezzük fürdőgyógyászati ellátásoknak. Egyéb rehabilitációs célú gyógyászati ellá-

tásként a 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás, míg az egyéb természetes gyógy-

tényezőn alapuló gyógyászati ellátásként a szén-dioxid gyógygázfürdő vehető 

igénybe. A három ellátást együttesen nevezzük gyógyászati ellátásoknak [3]. 
 

Jogcímek 

A kezeléseket 3 jogcímre írhatja fel az arra jogosult szakorvos; normatív, közgyógy-

ellátási és üzemi balesetre. A normatív (vagy régebben „általános”) támogatás azt 

jelenti, hogy a tb által meghatározott támogatott ár és a gyógyhely által meghatáro-

zott ár közötti különbséget kell kifizetnie a biztosítottnak. A gyógyászati ellátásoknál 

a támogatás mértéke 50%-os, 85%-os, 100%-os és FIX összegű lehet.  

Közgyógyellátási jogcímen azoknak írható fel egy-egy kúra, akik rendelkeznek 

közgyógyellátási igazolvánnyal. A jogosultság megállapítását igénylés alapján a já-

rási hivatalokban lehet kezdeményezni, abban az esetben, ha az igénylő havi rend-

szerességgel gyógyító ellátásokban részesül. Erről háziorvosi igazolás is szükséges. 
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A jogosultságot a lakhely szerinti járási hivatalok állapítják meg az OEP gyógyszer-

keretre tett ajánlása alapján [3].  

Üzemi balesetről akkor beszélünk, ha a biztosítottat foglalkozása közben vagy 

azzal kapcsolatban, munkába menet vagy onnan a szállásra menet, munkavégzéssel 

összefüggő úti baleset, közcélú munka végzése közben, illetve a társadalombiztosí-

tási ellátások igénybevétele során (például: egészségkárosodás mértékének megálla-

pítása céljából elrendelt vizsgálat) éri baleset. Ebben az esetben, ha üzemi balesetnek 

minősítik az elszenvedett balesetet vagy foglalkozási megbetegedést, akkor a bizto-

sított a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve gyógyászati ellátás igénybevé-

tele kapcsán 100%-os támogatásra jogosult [3]. 
 

Igénybevétel feltételei  

A gyógyászati ellátásokat csak olyan szakorvos rendelheti el, aki jogosult ezen ellá-

tások elrendelésére. A szakorvos a jogszabályokban foglalt és szakmai szabályokat 

betartva vényen rendeli el a szükséges ellátásokat, továbbá feltétel, hogy az ellátáso-

kat az OEP-pel szerződést kötött szolgáltatóknál vegye igénybe. Ezek az ellátások 

orvosi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, gyógyfürdő-

ben, gyógyfürdőnek nem minősülő közfürdőben nyújthatóak. A komplex gyógyá-

szati ellátás csak orvosi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató-

nál vagy gyógyfürdőben nyújtható, míg a szén-dioxid gyógygázfürdő csak a termé-

szetes gyógygáz előfordulási helyén vehető igénybe [3]. 
 

Országos minősítésű gyógyhelyek  

A 2015. szeptemberi adatok alapján az országos minősítésű gyógyhelyek száma ösz-

szesen 59, míg országosan összesen 243 szolgáltató áll szerződéses kapcsolatban az 

OEP-pel. Összehasonlításképp, egy 2014-es adat szerint közel 400 fürdő működik – 

a kisebb panziók fürdőivel együtt – Magyarországon, amelyből legalább 200 na-

gyobb fürdő [7]. Valószínűleg egy év elteltével nem nőtt érdemlegesen a fürdők 

száma országosan, így elmondható, hogy a működő fürdők több mint fele áll szer-

ződéses kapcsolatban az OEP-pel.  

Jelen kutatásunk célja, hogy megvizsgáljuk, 2009 óta hogyan változott a 

gyógyászati ellátások igénybevétele és az OEP által kifizetett társadalombiztosítási 

(TB) támogatások összege az országos minősítésű gyógyhelyeken. Vizsgáltuk még, 

hogy az egyes jogcímeken (normatív, közgyógy, üzemi baleset) igénybe vett szol-

gáltatások eloszlása hogyan változott az elmúlt években. A kutatási területhez kap-

csolódó jogszabályok, illetve kormányzati döntésekben történő változások vizsgá-

lata nem képezte kutatásunk alapját. 

 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Vizsgálat alapját szolgáló adatok 

Az OEP Ártámogatási Főosztálya 2009 óta havi rendszerességgel nyilvánosan pub-

likálja az OEP weboldalán a támogatott gyógyászati ellátások tételes forgalmi adatait 
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jogcímenként és megyei, illetve a betegszámokat tételes és kezelési típusokra le-

bontva. Ezeket az adatokat éves szintre átcsoportosítottuk, hogy átláthatóbb eredmé-

nyeket kapjunk. Az adatok helyi, regionális és országos minősítésű gyógyászati he-

lyek adatait tartalmazta, amelyből csak az országos minősítésű, országos adatokkal 

vizsgálódtunk, a megyei bontást figyelmen kívül hagyva. Az adatbázisban számos 

adatmező állt rendelkezésünkre, mint a gyógyászati ellátás egyedi azonosítója, az 

adott időszakban a beteg által fizetendő térítésdíj tömege bruttósítva, viszont kutatá-

sunkhoz kapcsolódva csak az adott időszakban kifizetett tb-támogatás bruttósított 

összegét, illetve az adott időszakban elvégzett kezelések számát vettük figyelembe.  

A kutatáshoz szükséges további közérdekű adatokat az OEP által minden évben ki-

adott Statisztikai Évkönyveiből szereztük, ahonnan az E. Alap, ezen belül pedig a 

gyógyászati ellátások igénybevételi és kifizetett tb-támogatás adatait használtuk fel. 

Vizsgálatunkban szenzitív adatokkal nem dolgoztunk. 
 

Statisztikai módszerek 

A rendelkezésre álló adatok feldolgozása és elemzése a Microsoft Excel 2010-es 

programjával történt. A támogatás és az igénybevétel mértékének változásait jogcí-

menkénti és éves bontásban százalékos formában vizsgáltuk 2014-ig a 2009-es bá-

zisévhez viszonyítva. 

 

EREDMÉNYEK 

Az igénybevétel mértéke és a kifizetett tb-támogatás változása országos szinten és 

az országos minősítésű gyógyhelyek esetében 

2009 óta az országosan elvégzett kezelések száma közel 11%-kal csökkent. Az or-

szágos minősítésű gyógyhelyek esetében is csökkenés mutatkozik; 2013-ig 14%-kal 

esett az elvégzett kezelések száma ezeken a gyógyhelyeken, amely csökkenés 2014-

re 8%-ra mérséklődött. A gyógyászati ellátásokért kifizetett tb-támogatások esetében 

stagnálás mutatkozik mind országosan, mind az országos minősítésű gyógyhelye-

ken. A gyógyászati ellátásokra országos szinten összesen kifizetett tb-támogatás 

2013-ig csökkent, amely azóta 4%-kal megnőtt. Az országos minősítésű gyógyhe-

lyek esetében is hasonlóan alakult a kifizetett támogatások összegének változása. 

 
Normatív jogcímen igénybe vett kezelések és tb-támogatások változása  

A 3 jogcím közül a legtöbb kezelést normatív jogcímen veszik igénybe a biztosítot-

tak; ez éves szinten közel 4 millió kezelést jelent országos minősítésű gyógyhelye-

ken. Általánosságban elmondható, hogy az igénybevétel mértéke 2009 óta folyama-

tosan csökken, mivel 2011 és 2012 között közel 300 ezerrel csökkent az elvégzett 

kezelések száma (1. ábra).  
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1. ábra. Normatív jogcímen elvégzett kezelések száma 

 

Az igénybevétel csökkenése azonban nem befolyásolta a kifizetett tb-támogatás 

összegét, mivel 2009-től kezdve 9%-kal nőtt a kifizetés, ezzel éves szinten bruttó 

2,3–2,6 milliárd Ft tb-támogatás kerül kifizetésre (2. ábra). 

 

2. ábra. Normatív jogcímen kifizetett tb-támogatás összege 

 

Közgyógyellátási jogcímen igénybe vett szolgáltatások mértéke és a kifizetett tb-

támogatás összege  

A közgyógyellátás a második leggyakrabban igénybe vett jogcím a gyógyászati el-

látások tekintetében. Az igénybevétel mértéke éves szinten 150–200 ezer kezelés 

között mozog, a támogatás összege pedig bruttó 100 millió Ft körül. 2009 óta azon-

ban a kezelések mértéke 29%-kal, a kifizetett támogatás összege pedig 15%-kal 

csökkent (3. ábra). A közgyógyellátási jogcímen igénybe vett szolgáltatások után 

kifizetett tb-támogatás összege is csökkenést mutat; 2009 óta 15%-kal csökkent az 

országos minősítésű gyógyhelyeken kifizetett támogatás összege.   
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3. ábra. Közgyógyellátás jogcímen elvégzett kezelések száma  

és a kifizetett tb-támogatás összege 

 

Üzemi baleset jogcímen igénybe vett szolgáltatások mértéke és a kifizetett tb-támo-

gatás összege  

A harmadik jogcím az üzemi baleset, ahol 2009-hez képest növekedés látható mind 

az igénybevétel mértéke, mind a tb-támogatás összege esetén; az elmúlt 5 évben 

közel 29%-kal nőtt az elvégzett kezelések száma, és közel 55%-kal nőtt a kifizetett 

támogatás összege (4. ábra). 

  
4. ábra. Üzemi baleset jogcímen elvégzett kezelések száma és a kifizetett tb-támogatás 
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MEGBESZÉLÉS 

Országos szinten elvégzett kezelések számának változása  

Az országosan elvégzett összes kezelések számát vizsgálva megállapítottuk, hogy 

2009 óta folyamatos csökkent az igénybevétel mértéke. Ezeket az ellátásokat legin-

kább krónikus megbetegedések esetén szokták felírni a biztosítottaknak, ezen belül 

is leginkább az idősebb korosztály számára. Bár fiatalabb korban vagy egy-egy meg-

betegedés kialakulásának kezdeti szakaszában kedvezőbb eredményeket lehetne el-

érni olyan megbetegedéseknél, amelyekre indikált lenne egy-egy gyógyászati keze-

lés, ugyanakkor valószínűleg az aktív korú lakosság munkahelyi túlterheltsége, mun-

kahelyi elvárásai, időhiánya, illetve az esetleges keresőképtelenséggel összefüggő 

jövedelemkiesés miatt nem veszi igénybe ezeket a gyógyászati ellátásokat. Másik ok 

lehet az alacsony diszkrecionális jövedelem, amely megtakarítása egyes családok 

esetén nagy erőfeszítésbe telhet. A lakosság e része valószínűleg másra költi el meg-

takarított jövedelmét, hiába lenne ideje és anyagi lehetősége is a gyógyászati ellátá-

sok igénybevételére, amely jövedelmet vagy családjára fordítja, vagy kézzel fogha-

tóbb termékekre költi el (például: gyógyszerekre). Az idősebb korosztály szintén 

nem rendelkezik annyi diszkrecionális jövedelemmel, amivel finanszírozni tudná 

ezeket az ellátásokat, még akkor sem, ha számukra egy-egy gyógyászati létesítmény-

ben vagy gyógyfürdőben további kedvezményeket is nyújtanak a szolgáltatók, il-

letve szabadidejüket tekintve is rugalmasabban tudnák beosztani a kúrák igénybevé-

telének menetét, mint az aktív korú lakosság. Továbbá feltételezhető, hogy a 

gyógyászati ellátások igénybevétele nem csökkent, csupán az országos minősítésű 

gyógyhelyekről „eltűnt” biztosítottak az egyre növekvő számú regionális, illetve he-

lyi minősítésű gyógyhelyeken jelentek meg, hiszen ezeken a helyeken kedvezőbb 

áron lehet igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. Mindemellett ezek az alacso-

nyabb minősítésű gyógyhelyek gyakoribbak országos szinten, és a biztosítottak va-

lószínűleg időt és pénzt spórolva egy-egy kisebb gyógyhelyen fogják igénybe venni 

a gyógyászati ellátásokat, minthogy – útiköltségmegtérítés mellett – elutazzanak 

egy-egy távolabb fekvő országos minősítésű fürdőbe (például: Hévíz, Hajdúszo-

boszló). Ennek átfogóbb vizsgálata viszont további kutatást igényelne.  

 

Országos szinten kifizetett tb-támogatás összegének változása  

Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy országos szinten 2009 óta folyamatosan 

növekedett a kifizetett tb-támogatás ezekre az ellátásokra. Ez valószínűleg a magas 

költségű kezelések – mint a komplex fürdőgyógyászati kezelések – igénybevételé-

nek mértéke és a kifizetett tb-támogatás megnövekedése miatt lehet, hiszen ennek a 

kezelésnek magas a tb által kifizetendő támogatása, amelynek köszönhetően növe-

kedés mutatkozhat a kifizetett tb-támogatások tekintetében.  
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A normatív és közgyógyellátás jogcímen igénybe vett kezelések mértékének és  

kifizetett támogatás összegének változása  

Az országos átlag után az országos minősítésű gyógyhelyeket jogcímekre lebontva 

is megvizsgáltuk, hogyan változott az egyes jogcímeken elvégzett kezelések száma, 

illetve a kifizetett bruttó tb-támogatás összege. Vizsgálatunk során azt tapasztaltuk, 

hogy mind az igénybevétel, mind a kifizetett tb-támogatás is csökkent az elmúlt 5 

évben.  Normatív jogcím esetében az igénybevétel-csökkenés valószínűleg az aktív 

korú lakosság munkahelyi túlterheltsége, idő- és diszkrecionális jövedelmének hiá-

nyából fakadhat, a megnőtt kifizetett bruttó tb-támogatás-növekedés pedig a maga-

sabb költségű ellátások iránti igény megnövekedése miatt lehet.  

Közgyógyellátás jogcím esetében szerepet játszhatott az igénybevétel csökkené-

sénél a közgyógyellátásra jogosultak csökkenése az egyes jogszabályváltozások és 

egyéb szabályozások miatt. Míg 2006-ban több mint fél millió személy volt jogosult 

közgyógyellátásra, addig 2007-re ez a szám már 350 ezer fő alá csökkent. 2006-ban 

történt az első nagy átalakítás a rendszerben, amikor bevezették az úgynevezett 

gyógyszerkeretet. 2006 előtt a közgyógyellátásra jogosultak a közgyógyellátási lis-

tán szereplő gyógyszerekhez ingyenesen és „korlátlanul” hozzáférhettek, amelyet 

2006-ban havi maximum 12 ezer forintos, illetve évi egyszeri 6000 forintos rendkí-

vüli keretre korlátoztak, illetve megszűntették a gyógyszerlistát is, így azokhoz a 

gyógyszerekhez juthatnak ingyen hozzá, amelyek napi támogatási szintje a legala-

csonyabb [8]. Valószínűleg e jogszabályi változások miatt kezdett el csökkenni a 

közgyógyellátásban részesülők száma, amit az igénybevétel adatainak vizsgálata so-

rán láthattunk. További ok lehet, hogy a gyógyhelyek szabad ár-megállapítású szol-

gáltatók, ami azt jelenti, hogy a gyógyhely eltérhet a közfinanszírozás alapját képező 

ártól, amelyhez a tb-támogatás igazodik. Ezáltal növekedhet a térítési díj, amelyet 

már a biztosítottnak magának kell finanszíroznia. Valószínűleg sok közgyógyellá-

tásban részesülő emiatt nem jelenik meg az országos minősítésű gyógyhelyeken, hi-

ába pár száz forintot kellene csak kifizetnie a gyógyászati ellátásért. 

 

Az üzemi baleset jogcímre igénybe vett kezelések és a kifizetett támogatás összegé-

nek változása  

Vizsgálatunkban megállapítottuk, hogy 5 év alatt mind az elvégzett kezelések száma, 

mind a kifizetett bruttó tb-támogatás összege évről évre növekedett. Az üzemi bal-

esetek száma 2010-ben közel 20 ezer körül mozgott, amely 2013-ra 17 ezerre csök-

kent, de 2014-re ismét a 2010-es évhez hasonló értéket ért el [9]. Az elvégzett keze-

lések száma azonban nem állhat kapcsolatban a bekövetkezett üzemi balesetek szá-

mának változásával, mivel az elvégzett kezelések száma folyamatos ütemben növe-

kedett 2009 óta, szemben az üzemi balesetek számával, amely kiugrásokat mutat. Az 

igénybevétel növekedése valószínűleg a gyógyászati ellátások árának 100%-os meg-

térítésének köszönhető, valamint annak, hogy a baleseti táppénz összege azonos a 

napi átlagkereset 100%-ával, így jövedelemkiesés nélkül tudják igénybe venni a 

gyógyászati ellátásokat. 
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KÖVETKEZTETÉS 

Vizsgálatunkban arra a következtetésre jutottunk, hogy mind országos szinten, mind 

az országos minősítésű gyógyászati helyeken csökkent az elvégzett kezelések száma, 

azonban a kifizetett tb-támogatás összege megnőtt a gyógyászati ellátásokat te-

kintve. Eredményeink alapján azt feltételezzük, hogy az igénybevétel csökkenése az 

országos minősítésű gyógyhelyeken feltehetően a biztosítottak esetleges keresőkép-

telenséggel összefüggő jövedelemkiesésének és szabadidejük fogyásának tudható 

be, azonban ez az igénybevétel-csökkenés lehet látszólagos is a biztosítottak alacso-

nyabb minősítésű (regionális, helyi) gyógyhelyeken való megjelenése miatt. A kifi-

zetett tb-támogatás növekedése valószínűleg a magasabb költségű kezelések iránti 

igény növekedésének köszönhető, hiába csökkent összességében az igénybevétel 

mértéke. Ahhoz, hogy átfogóbb képet kaphassunk az igénybevétel és a kifizetett tb-

támogatás változásával kapcsolatban, további vizsgálatok elvégzésére lenne szük-

ség.  
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