
Egészségügyi kockázatok kezelése - eltérő módon:
önkéntes egészségpénztár és üzleti egészségbiztosítás

Az egészség  az  egyik  alapvető  előfeltétele  a  tartalmas,  minőségi  emberi  létezésnek,  ezért 
egyre többen próbálják megőrizni azt, és az egészségtudatos polgárok közül sokan igyekeznek 
kezelni egészségügyi kockázataikat.

Magyarországon  a  társadalombiztosítás  keretében  az  egészségügyet  alapvetően  a 
munkavállalók  és  a  munkáltatók  járulékfizetései  finanszírozzák,  a  bismarki  elven  alapuló 
kötelező biztosítási elve alapján.1 

A kötelező egészségbiztosítás nagy érték, bevezetése azonban megfelelő hagyományok híján 
az Egyesült Államokban például csak a közeljövőben válik lehetségessé.2 (Természetesen a 
kép nem ilyen optimista, a harcok tovább folynak, hiszen ez a bírói döntés csak egy lépés a 
hosszú úton.)

A járulékfizetési  kötelezettség a foglalkoztatáshoz kötődik, a foglalkoztatóknak pedig még 
jelentős adminisztratív, bevallási és járulékfizetési kötelezettségei vannak. Az egészségügyi 
intézmények fenntartói korábban az önkormányzatok voltak, helyükbe fokozatosan az állam 
lép3. 

Az  úgynevezett  kiegészítő  biztosítások  köre  azokat  a  technikákat  tartalmazza,  amelyek 
segítségével a kötelező egészségbiztosítás szolgáltatásait kiegészítő, pótló, vagy azok egyes 
elemeit magasabb színvonalon nyújtó szolgáltatások finanszírozhatóak. 

Felmerül a kérdés: milyen jellegű az a kötelező biztosítás, amelyre a kiegészítő biztosítások 
ráépülnek?

A  mai  magyar  kötelező  egészségbiztosítási  rendszer  felosztó-kirovó  finanszírozás  mellett 
a társadalmi kockázatközösség elvére épül, ami azt jelenti, hogy a biztosítottak országszerte 
egy közösséget alkotnak és így megosztják egymás között a megbetegedés kockázatát. 

„A  felosztó-kirovó  rendszer  olyan  biztosításszerű  megoldás,  amelyben  a kifizetéseket  

(szolgáltatásokat, károkat) az azokat viselő csoport tagjai egymás között utólag osztják fel.  

Az éppen  aktuális  befizetések  fedezik  az aktuális  kifizetéseket,  tőkeállomány  képzése  nem 

történik.”4 

1 Magyarországon a  korszerű  kötelező  biztosítók  „Az  ipari  és  gyári  alkalmazottaknak  betegség  esetén való 
segélyezéséről szóló” 1891. évi XIV törvény alapján jöttek létre.
2 2012.  07.  12-én kihirdetett  döntésével  az  amerikai  Legfelsőbb Bíróság nem találta  alkotmányellenesnek  a 
Barack Obama elnök legfontosabb belpolitikai eredményének tartott egészségügyi reformot, amely tartalmazza 
az állampolgárok kötelező egyéni egészségbiztosítását is.
3 2012.  január  1-jével  megtörtént  a  Fővárosi  Önkormányzat,  a  megyei  önkormányzatok fenntartásában lévő 
fekvőbeteg- és járóbeteg-ellátó egészségügyi  intézmények állami tulajdonba vétele,  a városi önkormányzatok 
fenntartásában  működő  fekvőbetegellátó  intézmények  átvétele  2012-ben  esedékes,  a  városi  fenntartásban 
működő járóbeteg-ellátó intézmények 2013. január 1-jével kerülnek állami tulajdonba. 
4 Botos József: A magyar társadalombiztosítás kialakulása és fejlődése, fel. kiadó: Prof. Botos Katalin, Budapest, 
1998, 96. o.
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A felosztó-kirovó elvű finanszírozás alapköve, hogy a szolgáltatásokat a befolyó járulékokból 
kell fedezni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a magyar egészségbiztosítás alapvetően szolidáris 
(jog)intézmény,  hiszen  biztosítási  elv  is  csak  korlátozottan,  a pénzbeli  ellátások 
vonatkozásában  érvényesül,  míg  az egészségügyi  szolgáltatások  minden  jogosultat  azonos 
tartalommal illetnek meg.5 

Az  egészségbiztosítás  pénzbeli  ellátásai  (táppénz,  gyed)  a biztosított  kieső  jövedelmét 
hivatottak pótolni (bár bizonyos ellátások maximalizálásával ez aligha valósulhat meg), míg 
az egészségügyi  szolgáltatások  a biztosított  egészségét  és  munkaképességét  hivatottak 
helyreállítani.  Mivel  fogalmilag  kizárt  a  különbségtétel  betegség  során  fellépő  fájdalom 
tekintetében, így a kezelések, ellátások tartalmában sem lehet a biztosítottak járulékfizetése 
alapján különbséget tenni.

A kiegészítő egészségbiztosítások két alapvető típusát különböztetjük meg, az üzleti biztosító 
által nyújtott egészségbiztosítást, valamint az egészségpénztári szolgáltatást. Az alábbiakban 
összefoglalom a két kockázatkezelés jellemzőit, sajátosságait a különbözőségek tükrében.

A  biztosítás  pénzalapképzés  –  leegyszerűsítve  –  az  azonos  kockázatnak  kitett  ügyfelek 
számára.  Azonos  kockázatnak  kitett  személyeket  azok,  akik  tagjai  a  rizikót  vállaló 
közösségnek.  A  közös  kockázatvállalás  nagyságát  statisztikákkal,  biztosításmatematikai 
módszerekkel mérik fel. Minél többen tagjai a közösségnek, annál kevesebbet kell egyenként 
fizetni. 

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 4. §-a a következő 
definíciót nyújtja: a biztosítási tevékenység biztosítási szerződésen, jogszabályon vagy tagsági 
jogviszonyon alapuló kötelezettségvállalás, amely során a tevékenységet végző megszervezi 
az  azonos  vagy  hasonló  kockázatoknak  kitett  személyek  közösségét  (veszélyközösség), 
matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja és 
beszedi  a  kötelezettségvállalás  ellenértékét  (díját),  meghatározott  tartalékokat  képez,  a 
létrejött jogviszony alapján a kockázatot átvállalja és teljesíti a szolgáltatásokat.

Mivel  a  tagok  között  megoszlik  a  kockázat  terhe,  úgy  kedvezőbb  az  egy  személyre  jutó 
anyagi  teher.  A kockázatközösség tagjai  megbízzák a biztosítót a befizetett összeg alapján 
arra,  hogy a biztosítási esemény bekövetkezésekor szükségleteiket elégítsék ki. A biztosító 
vállalja, hogy a biztosítási szerződés alapján megállapítja a kockázatvállalás díját, a beszedett 
díjakból  megtakarítást  végez,  átvállalja  a  rizikót  és  teljesíti  az  érvényes  és  díjfizetéssel 
fedezett  biztosítási  szerződések  szerinti  szolgáltatásokat.

A pénztári  kockázatkezelés  egyéni  számlán alapuló közös tartalékképzésnek  tekinthető.  A 
tagok  –  akik  egyben  a  tulajdonosai  is  a  pénztárnak  -  kockázatközössége  együttesen  az 
alapszabályban  és  a  szolgáltatási  szabályzatban  meghatározza  azokat  a  szolgáltatásokat, 
amelyekkel  egészségügyi  kockázatai  kezelhetők,  és  e  szolgáltatások  fedezetét  együttesen 
teremtik meg. A költségek – a működés és a szolgáltatás költségei egyaránt - megoszlanak a 
tagok között,  a pénztár választott vezetői és szakemberei  pedig gondoskodnak a szakszerű 
ellátás megszervezéséről, a megfelelő egészségügyi szolgáltató kiválasztásáról, a szerződések 
megkötéséről és a finanszírozás teljesítéséről, a könyvvezetésről. Ezzel leveszik a terheket a 
tagok válláról és felelősek a szolgáltatások színvonaláért.. 

5 Menyhárt Szabolcs: Quo vadis magyar egészségügy – népszavazás után, privatizáció előtt? Megjelent: Polgári 
Szemle 2008. április – 4. évfolyam, 1. szám
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Az Önkéntes  Kölcsönös Biztosító  Pénztárakról  szóló 1993.  évi  XCVI.  törvény 2.  §  (2) 
bekezdés értelmében önkéntes kölcsönös biztosító pénztár természetes személyek (pénztártag) 
által a függetlenség, kölcsönösség, a szolidaritás és az önkéntesség elve alapján létrehozott, 
társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítő, pótló, illetve ezeket helyettesítő szolgáltatásokat, 
továbbá  az  egészség  védelmét  elősegítő  ellátásokat  szervező  és  finanszírozó  társulás.  A 
pénztár szolgáltatásait rendszeres tagdíjbefizetésekből, egyéni számlavezetés alapján szervezi, 
finanszírozza,  illetve  nyújtja.  A  pénztártevékenységhez  kapcsolódó  gazdálkodási  és 
felelősségi  szabályokat  és  jogosultságokat  e  törvény  szabályozza.  Kiegészítő  pénztár:  a 
társadalombiztosítási ellátásokat kiegészíti, pótolja és tagjai igénye szerint szervezi.

A két szervezet szervezeti modellje – az eltérő tulajdonosi struktúrából és kockázatkezelési 
technikából  is  adódóan – nagyban  különbözik egymástól,  a profitorientált  biztosító magas 
tőkekövetelményű gazdasági társaság, míg a pénztár önkormányzati elven működő nonprofit 
civil  szervezet.  (Magyarországi  sajátosság,  hogy  léteznek  biztosítói  háttérrel  rendelkező 
pénztárak is, melyek esetében az önkéntes pénztári alapelvek sajátosan érvényesülnek.)

A  két  szervezet  filozófiája  is  eltérő:  a  biztosító  professzionális  kockázatkezelést  nyújt 
ügyfeleinek,  akikkel  korrekt  ügyfélkapcsolatra  törekszik.  A pénztártag nem ügyfél,  hanem 
tulajdonosa  a  pénztárnak,  és  főképpen  a  kisebb  tagsággal  rendelkező  egészségpénztárak 
képesek tagjaikat  megszólítani a szolgáltatások fejlesztése terén, és bevonni őket a pénztár 
irányításába. 

Az üzleti biztosító esetében annyi választási lehetőségünk van, hogy megkötjük a biztosítást, 
vagy  másik  szolgáltatási  csomagot  keresünk,  míg  a  pénztártagként  elvileg  a  szolgáltatási 
kínálatot  is  befolyásolhatjuk.  Az  üzleti  biztosítók  professzionális  termékkínálatukkal 
jellemezhetők.

Az  egészségpénztárak  tagjaik  vagy  munkáltatói  partnereik  kezdeményezésére  hajlamosak 
kísérletezni a kiegészítő egészségügyi szolgáltatások terén és új termékeket/szolgáltatásokat is 
bevezetni. A munkáltatói elvárások, adóoptimalizálási célok, vagy a kizárólag a management 
érdekeit  szem  előtt  tartó  szolgáltatások  iránti  igényt  azonban  nem  szabad  feltétel  nélkül 
elfogadni. 

Melyek  azok  a  keretek,  amelyek  között  a  kiegészítő  biztosítás  bekapcsolódhat  a 
kockázatkezelésbe?

Tekintsük a kötelező biztosítást egy alapbiztosításnak, amely egy egészségügyi szolgáltatást 
kínál. Az egészségügyi szolgáltatásnak van egy orvosszakmai-klinikai tartalma. A gyógyító 
tevékenység  egymáshoz  kapcsolódó  beavatkozásokból  álló  folyamat,  ebből  a  kuratív 
eljárásból  nem  lehet  egy  elemet  sem  kiemelni  és  rábízni  a  betegre,  hogy  egészítse  ki  a 
gyógyító eljárást. Ebben az esetben ugyanis lenne az eljárásnak egy ellenőrizetlen eleme, így 
az orvosi kezelés/beavatkozás egésze veszélybe kerülhet, mert nem kontrollált keretek között 
zajlik. 

Külön  érdemes  értékelni  ebből  a  szempontból  a  különböző  diagnosztikai  eljárásokat. 
Napjainkban  -  anélkül,  hogy  akár  csak  egy  tűvel  is  megsértenénk  a  bőrt  -  a  különböző 
(képalkotó) diagnosztikus eljárásokkal rengeteg információ gyűjthető a szervezet állapotát, a 
betegség  stádiumát  illetően.  Ezek  a  nem  invazív  diagnosztikus  eljárások.  Ide  tartozik  az 
ultrahang (UH), a hőképelemzés, az izotóp vizsgálatok, computer tomográfia (CT), mágneses 
rezonancia  vizsgálat  (MRI).  Elképzelhetőnek  tűnik  egy  olyan  megoldás,  amely  a 
diagnosztikai  eljárások  közül  adott  esetekben  külön,  pénztári  finanszírozás  mellett  a 
legmodernebb diagnosztikai eljárásokat kapcsolják be a gyógyítási folyamatba.
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Ugyanakkor  elképzelhető  –  és  ma  ez  inkább  életszerű  –  hogy  magában  a  gyógyítási 
folyamatban  az  elvárható  gondoskodáson  felüli  extra  igények  merülhetnek  fel.  Ezek  az 
igények  természetesen  nem  veszélyeztethetik  a  betegellátást,  a  gyógyulást  sem 
befolyásolhatják. A bánásmód és az ellátás „komfortfokozata” emelhető. 

Lehet  és van az egészségügyi  ellátásnak olyan kiegészítő eleme, szektora,  amely magán a 
gyógyító beavatkozáson túlmutat. Például a prevenció, a betegállapot előtti fázis és ilyen lehet 
a rehabilitáció, a beavatkozás utáni állapot helyreállítása. 

Az  már  inkább  egy  egészségpolitikai  felvetés:  vajon   a  kötelező  egészségbiztosításban 
elvárható–e  hogy teljeskörű legyen és a biztosított prevenciós és rehabilitációs szükségleteit 
is  kielégítse.  Azt  gondolom  igen,  és  persze  erre  szolgál  az  alapellátás  vagy  háziorvos 
intézménye. Optimális esetben tehát nincs mit kiegészíteni. 

Vagy  mégis?  Itt  egy  árnyalt  megközelítés  szükséges:  hol  kezdődik  a  prevenció  és 
rehabilitáció,  és hol végződik orvosszakmai tekintetben. Ez nyilván kor és kockázatfüggő, 
nagyon egyéni így egy normatív – mondjuk így: átlagra épülő – egészségbiztosítás nem tud 
hatékonyan  kezelni.  Ez  tehát  a  kiegészítés  igazi  hatóköre.  (És  ugye  az  üzleti 
egészségbiztosítás erre még nem talált ki semmit.)

Természetesen a fentiek egy ideál-állapot, egy ideálrendszer feltételezései. A valóságban a co-
payment,  a  biztosítotti  hozzájárulás,  az  előírt  vagy  elvárt  önrész  felborítja  a  konszenzust. 
Tehát  a  „sajátbiztosítás”  a  kötelező  rendszer  minden  szintjén  elvárható,  de  a  kuratív,  a 
gyógyító ellátásban a legbizonytalanabb. 

Pld.  a  beteg  maga  élelmezi  magát,  gyógyszer  vagy   segédeszköz-ellátásáról  maga 
gondoskodik, esetleg  állja a gyógyítás  egyes költségeit (vizitdíj, hálapénzes bérkiegészítés, 
vérellátás, diagnosztika díjának átterhelése). Ezek nyilván kihatnak a gyógyítás sikerességére, 
tehát  abszurdak,  mégis  egyes  elemeit  kényszerűségből  alkalmazzák  (várólisták  kiváltására 
stb.)

Ez a co-payment,  mint kötelező kiegészítés egy pénztárral kiváltható, de ebben az esetben a 
pénztár inkább helyettesíti az egyént és itt az önkéntesség fel sem merül. 

A pénzbeli ellátásoknál más a helyzet. Itt a kiegészítő biztosítás eléggé jól definiálható, ha az 
ellátások normatív rendszerűek vagy nem jövedelemarányosak.

Még az önkéntes pénztári  intézmény törvényi  szabályozásának  a folyamán nagy dilemma 
volt, hogy a helyettesítő és pótló jelleget hogyan illesszük be a tevékenységek közé, hiszen 
miért kellene a teljes körűségre épülő egészségügyi ellátórendszert pótolni (ha a területi és 
más hozzáférési egyenlőtlenségektől eltekintünk), ha meg helyettesíteni kell, akkor meg régen 
rossz mert a rendszer diszfunkcionális. 

Pedig  ott  csak  arra  gondoltak  a  jogalkotók,  hogy  az  intézményi  gondoskodásnak 
értelemszerűen valahol kezdődnie és végződnie kell, és ahol az egyén felelőssége az egészség 
(megőrzése,  visszaszerzése,  életminőség javítása) ott pótolja,  helyettesíti  az egészségügyet. 
Persze nem a hivatalost, hanem az ideálist. 

Ez az egészségügyi intézményrendszernek is érdeke, mert irányítottá teszi az ellátórendszert 
és  áldásos  következményeit  (kevesebb  beteg,  javuló  morbiditás,  alacsonyabb  gyógyítási 
költségek, lényegesen hatékonyabb ápolás, tehermentesítés) milliárdokban lehet mérni.
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A két intézménytípus közötti különbségeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Önkéntes egészségpénztár Üzleti biztosító

1. Nem szelektál a tagok között. 2. Előzetes orvosi vizsgálat van.

3. Az egységes tagdíj mindenkire  

azonos.

4. Eltérő biztosítási díjak vannak  

kockázatonként.

5. Szolgáltatást mindig teljesíti a 

pénztár az alapszabály és  

jogszabály szerint.  

6. A szolgáltatás szerződés  

szerint  esetenként  

megtagadható.

7. A szolgáltatás mindenképpen  

jár az alapszabály és 

jogszabály szerint.

8. A szolgáltatást a biztosítási  

eseménykor fizetik ki.

9. Az adó-jóváírási kedvezmény 

a tagdíjbefizetés 20%-a.

10. Betegbiztosítási munkáltatói  

adókedvezmény

Részletesen az alábbiakban fejtem ki a két intézménytípus között fennálló 
különbözőségeket.

1. Az  önkéntes  kölcsönös  biztosító  pénztárak  tekintetében  elmondható  –  mind  az 
egészségpénztárakra, de a nyugdíjpénztárakra és az önsegélyező pénztárakra is – hogy 
azok nem szelektálhatnak a tagok között. Törvényi szinten előírt kogens rendelkezés, 
az  Önkéntes  Kölcsönös  Biztosító  Pénztárakról  szóló  1993.  évi  XCVI.  törvény  (a 
továbbiakban:  Öpt.)  3.  §  (6)  bekezdés  második  mondata,  melynek  értelmében  a 
tagsági feltételeknek eleget tevő természetes személy felvételi kérelme nem utasítható 
el.  A  belépő  tag  nem  esik  át  kötelező  orvosi  vizsgálaton,  hiszen  a  pénztártagok 
egységes  elvek  alapján  megállapított  tagdíjat  fizetnek,  mely  a  nem  kárarányos 
tehermegosztás  alapján  független  egyéni  kockázatuk  mértékétől.  Tilos  olyan 
alapszabályi követelményt támasztani, amely előzetes kockázatelbírálást ír elő.

2. Az  üzleti  biztosító  nem köteles  biztosítási  szerződést  kötni. A biztosító  az  ajánlat 
elfogadása előtt kockázatelbírálást  végez,  és csak ezután dönti el, hogy a szerződni 
kívánó fél ajánlatát  elfogadja vagy sem6.  A kockázatelbírálás során a biztosítotthoz 
kérdéseket intézhet, továbbá a biztosított egészségi nyilatkozatát, vagy orvosi (illetve 
egészségi állapotára vonatkozó) vizsgálatát, és egyéb írásos nyilatkozatait is kérheti. A 
biztosító  az  egészségi  nyilatkozatot  írásban,  vagy  előre  egyeztetett  időpontban 
telefonon kérheti a biztosítottól. A biztosító jogosult az így tudomására jutott adatokat 
is ellenőrizni.

3. Az önkéntes egészségpénztárnál a tagdíj szolgáltatásonként mindenkire azonos. Ezt az 
Öpt. szolidaritási elve deklarálja a 3. § (6) bekezdése első mondatában: a pénztártagok 
egységes  elvek  alapján  megállapított  tagdíjat  fizetnek,  mely  a  nem  kárarányos 
tehermegosztás  alapján  független  egyéni  kockázatuk mértékétől.7 Az  Öpt.  2.  §  (3) 
bekezdésében  ráadásul  definiálja  az  egységes  tagdíjat:  amely  az  alapszabályban 
megjelölt  azon  összeg,  amelyet  valamennyi  pénztártag  a  pénztárnak  rendszeresen 
megfizet. 

6 Lásd  például:  www.generali.hu  -  Generali  Egészségprogram  -  szolgáltatásfinanszírozó  egészségbiztosítás  általános 
szerződési feltételei (GEP12)

7 Lásd: PROV1TA Első Magyar Kiegészítő Egészségpénztár szolgáltatásai, www.prov1ta.hu
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4. A  biztosítási  díj  a  biztosító  kockázatviselésének  ellenértéke.  A  biztosítási  díj 
kiszámítása a biztosító díjszabása alapján, különösen a biztosított aktuális életkorának, 
egészségi  állapotának,  tevékenységének  (foglalkozás,  munka),  valamint  a  szerződő 
által választott szolgáltatási csomagnak a figyelembevételével történik. A biztosítási 
díj korcsoportonként eltérő. 

5. Az  önkéntes  egészségpénztár  az  alapszabályban  foglalt  feltételek  esetén  teljesíti  a 
szolgáltatást, a pénztártag korábbi egészségügyi állapota alapján nem szelektál, nem 
vizsgálódik.

6. A biztosítási szerződés felsorolja azokat az eseteket, amelyek esetén a biztosító nem 
teljesít.  A  biztosító  mentesülésének  esetei  a  szerződés  általános  feltételei  között 
részletesen fel vannak sorolva. A biztosító általában mentesül a szolgáltatás teljesítése 
alól, ha bizonyítja, hogy a biztosítási esemény alapjául szolgáló eseményt a biztosított, 
szerződő  vagy  velük  közös  háztartásban  élő  hozzátartozójuk  jogellenesen  és 
szándékosan  vagy  jogellenesen  és  súlyosan  gondatlanul  okozta.  Ezen  túlmenően, 
amennyiben  a  biztosított  vagy  a  szerződő  fél  a  közlési  és  változás-bejelentési 
kötelezettségét  nem teljesíti,  a biztosító szolgáltatási  kötelezettsége nem áll  be.  Ide 
kapcsolható  a  biztosításból  kizárt  kockázatok  köre,  amelyekre  nem  terjed  ki  a 
biztosítás.

7. Az egészségpénztárnál az alapszabály szerinti esetekben a szolgáltatás mindenképpen 
jár, hiszen itt egy célhoz kötött tartalékképzés folyik. A pénztártag biztos lehet abban, 
hogy a tagdíjbefizetései ellenében megkapja a kívánt pénztári szolgáltatást – de csak 
az egyéni számláján nyilvántartott összeg erejéig kaphat szolgáltatást.

8. Az  üzleti  biztosítónál  amennyiben  nincsen  biztosítási  esemény,  úgy  a  biztosítás 
alapelve szerint a biztosított nem kap szolgáltatást. Ha azonban egészségügyi esemény 
merül  fel,  úgy  a  befizetett  díj  összegénél  magasabb  összegű  szolgáltatásban  is 
részesülhet.  A  biztosítók  azonban  limitálják  a  felső  határt  a  finanszírozhatóság 
érdekében. 

9. Az egészségpénztári tagdíj befizetés után 20%-os személyi jövedelemadó kedvezmény 
jár 100.000 Ft-ig. Ez azt jelenti, hogy az állam adókedvezmény formájában minden 10 
forint után két forintot tesz hozzá.

10. Az üzleti  biztosítók egészségbiztosítási termékei vonatkozásában elmondható,  hogy 
2012.  01.  01-től  a  munkáltató  által  a  munkavállalója  részére  vásárolt 
egészségbiztosítás személyi jövedelemadó mentes, és nem része a cafeteriának, tehát 
500.000 Ft felett költségként a munkáltató vásárolhatja.(ez a pénztáraknál kb. 70 %-os 
munkáltatói  tagdíj-állománynál   a  cafeteria  adóelőnnyel  jár  -  30.94  %-  az 
egészségpénztárak hátrányára.)

Mind  az  üzleti  biztosítók,  mind  az  egészségpénztárak  szerepe  felértékelődhet  az 
egészségügyi  reform,  az  irányított  betegutak  bevezetése  és  a  kórházi  kapacitások 
racionalizálása miatt is. 

Mindkét  intézménytípus  segíthet  abban,  hogy  a  megváltozott  betegutak  és  ellátási 
lehetőségek között  a polgárok eligazodjanak és az előgondoskodás eszközeivel  egyéni, 
testre  szabott  egészség-stratégiát  alakítsanak  ki  –  akár  a  kétféle  kockázatkezelés 
kombinálásával is.

Budapest, 2012-11-05

Dr. Gecse Gábor jogtanácsos
Iura Ariadne Consulting Kft

Ügyvezető igazgató
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