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Az egészségi állapot és a gaz-
dasági helyzet kölcsönösen és 
meglehetősen összetett módon 

hat egymásra. Bőségesen kutatott és 
sokszorosan igazolt összefüggés, hogy 
a jobb egészségi állapot jobb gazdasági 
teljesítményt, a nagyobb jólét pedig jobb 
egészséget tesz lehetővé.1 E különbségek 
nemcsak a tagországok eltérő gazdasági 
fejlettségétől függnek, de számos területen 

olyan tagállami szabályozásokkal ta-
lálkozunk, amelyek több szokást, szol-
gáltatást is befolyásolnak. Érdekes lehet 
annak az elemzése, hogy egy olyan fon-
tos terület, mint az egészségügy, milyen 
hasonlóságot, illetve különbséget mutat 
két tagország esetén. Az egészségügyi 
szolgáltatásokkal összefüggő makrogaz-
dasági adatok vizsgálata során egyér-
telmű sorrendet tudtunk felállítani a két 

Magyarország és Írország egészségügyi rendszerének 
összehasonlítása, avagy a fogyasztói paradoxon az 
egészségügy területén

Endrédi Balázs – Constantinovits Milán
Az európai uniós tagállamokban járva azt tapasztaljuk, hogy számos területen még mindig 
nagy különbségek vannak. E különbségek nemcsak a tagországok eltérő gazdasági fejlett-
ségéből adódnak, hanem a sajátos tagállami szabályozásokból is. A feltételezésünk az volt, 
hogy a jobb makrogazdasági mutatókkal rendelkező rendszert az egészségügyet igénybeve-
vők is jobbnak találják. Az egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggő adatok elemzése során 
egyértelmű sorrendet tudtunk felállítani két vizsgált tagország (jelen tanulmány keretében 
Magyarország és Írország) egészségügyi ellátása, rendszere között, amely ugyanakkor nem 
mindig az ott élők megelégedettségét tükrözi. Az Európai Uniónak is növekvő szerepe van az 
egészségügy területén, viszont az egészségügyi rendszer kialakítása, az egészségügyi szolgál-
tatás nyújtása tagállami feladat.

Travelling in the European member states you will still experience great differences in many 
areas. These differences spring not only from the different economic states of development, 
but also from the individual regulations of the member states. We assumed the people using 
health service provision will consider the system possessing better macro-economic indicator 
to be more desirable. We could set up a univocal ranking between the health systems of the 
two examined countries based on the evaluation of the macro-economic data related to health 
care services. This ranking is not always correlating with the satisfaction of the residents in 
question. In the field of health affairs a role of the increasing importance of the European 
Union can be encountered. At the same time the formation of the health system and the 
provision of health care for citizens are duties of the member states.

* * *
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vizsgált tagország (Magyarország és Ír-
ország) egészségügyi ellátása, rendszere 
között, amely azonban nem mindig az ott 
élők megelégedettségét tükrözi.

Magyarország 2004-es európai uniós 
csatlakozása után igen nagy számban ér-
keztek magyar munkavállalók Írország-
ba, hiszen ott semmilyen átmeneti korlá-
tozást nem vezettek be az EU-s állampol-
gárok munkavállalásával kapcsolatban. 
Írország egészségügyi rendszeréből és 
szabályozásából adódóan a magyar or-
vosok is nyithattak privát háziorvosi ren-
delőket. A tanulmány elkészítésekor több 
mint tízéves időtávból álltak rendelkezé-
sünkre adatok az Írországban működő 
magyar háziorvosi rendelők forgalmáról. 
Ilyen hosszú időre visszanyúlóan egyet-
len más európai uniós országból sincse-
nek adataink. Mivel ez már kellő időtáv 
ahhoz, hogy a számok és tények alapul 
szolgálhassanak hazánk és egy másik 
uniós tagország egészségügyének az ösz-
szevetéséhez, Írország vizsgálata ideális 
választásnak tűnt.

A jelen tanulmány keretében számos 
makrogazdasági mutató alapján hasonlít-
juk össze a két ország egészségügyi rend-
szerének az eredményeit, majd a saját 
kutatásunk alapján bemutatjuk, hogy mi-
ként vélekednek az Írországban élő ma-
gyarok az ottani, illetve a magyar egész-
ségügyi ellátó rendszerről. Az egészség-
ügyi szolgáltatások igénybevételének 
elemzése során a külföldön élők esetén 
sem feledkezhetünk meg a különböző 
kultúrák befolyásoló hatásairól, hiszen

a kultúra az egyének számára meg-
határozza a követendő magatartás 

kereteit, az emberi viselkedéssel kap-
csolatos elvárásokat, kötelezettsége-
ket, amelyekhez a közösség tagjai 
alkalmazkodnak is, mert ellenkező 
esetben megvetésben, kiközösítésben 
lehet részük. A kultúra alatt általá-
ban olyan normák és értékek rend-
szerét értjük, melyek történelmileg 
determináltak és az egyén társadalmi 
beilleszkedésének lehetőségeit bizto-
sítják.2

Európa-szerte igen különböző az 
egészségügyre fordított kiadások mérté-
ke, és azt számos tényező befolyásolja: 
az ország gazdasági ereje az elsődlegesen 
meghatározó, de fontos a társadalmi ösz-
szetétel, valamint az egészségügy szerve-
zete és finanszírozási rendszere is. Nem 
meglepő módon, a magasabb GDP-szint-
tel rendelkező országok többet költenek 
az egészségügyi kiadásokra is.

Az Európai Unióban 2013-ban átla-
gosan a GDP 8,7 százalékát fordították 
az országok az egészségügy finanszí-
rozására. Írország ez felett költött (8,9 
százalék), míg Magyarország kicsit az 
alatt (8 százalék). A GDP-arányos egész-
ségügyi kiadások alapján azt várnánk, 
hogy Magyarország és Írország egész-
ségügyi szintje közel azonos; de sokkal 
árnyaltabb lesz a kép, ha az egy főre jutó 
egészségügyi kiadásokat is szemügyre 
vesszük, mivel ez a mutató sokkal meg-
bízhatóbb eredményt ad az egészségügy 
finanszírozásával kapcsolatosan.
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Az EU-ban 2013-ban átlagosan 2.809 
euró, a nyugat-európai országokban en-
nél magasabb volt az egy főre jutó éves 
egészségügyi kiadás. Magyarországon 
az uniós átlag alatti (940 euró/fő/év), míg 
Írországban a feletti (3.202 euró/fő/év) az 
egy főre jutó egészségügyi kiadás. Azaz 
ez az összeg Írországban több mint há-
romszor akkora, mint Magyarországon.

A feltételezésünk volt, hogy egy jobb 
makrogazdasági mutatókkal rendelkező 
rendszert (pl. ahol magasabb az egy főre 
jutó egészségügyi kiadás) az egészség-
ügyi szolgáltatásokat igénybe vevők is 
jobbnak értékelnek, érzik annak előnyeit, 
jó oldalait. A saját kutatásunkból mégis 
az derült ki, hogy azok, akik mindkét 
egészségügyi rendszerrel kapcsolatban 
vannak (jelen esetben az Írországban élő 
magyarok), nem feltétlenül az egészség-
ügyi finanszírozás mértékével azonosan 
ítélik meg a két egészségügyi rendszert. 
Sok esetben az alacsonyabban finanszí-
rozott magyar egészségügyi szolgálta-
tásokat részesítették előnyben az írrel 
szemben.

Az egészségügy területén az tapasz-
talható, hogy az utóbbi években abban is 
egyre fontosabb szerepet kap az Európai 
Unió. Az egészségügyi rendszer kialakí-
tása, az állampolgárok egészségügyi el-
látása ugyanakkor tagállami feladat. De 
vannak olyan területek (elsősorban az 
áruk, szolgáltatások és személyek szabad 
áramlásával összefüggésben), amelyek 
esetén a tagállami fellépés nem lenne 
elégséges, illetve kellően hatékony, így 
ott közösségi szabályozás szükséges.

Az Unión belül lényegében az 1992-es 
maastrichti szerződés után vált hangsú-
lyos területté az egészségügy, akkoriban 
ugyanis számos nem kizárólag gazda-
sági kérdést (köztük az egészségügyet) 
emeltek közösségi szintre. Az orvosok 
szabad mozgásának, illetve diplomájuk, 
bizonyítványuk és szakképesítésük köl-
csönös elismerésének megkönnyítéséről 
a Tanács 93/16/EGK irányelve rendelke-
zik. Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/19/EK irányelve a szakképesítések 
elismerésének általános rendszeréről 
szól. A határon átnyúló egészségügyi el-
látásra vonatkozó betegjogok érvényesí-
téséről a 2011/24/EU irányelv intézkedik. 
Ez világosan meghatározza a más uniós 
országokban igénybe vehető egészség-
ügyi ellátásra, azon belül is a költségtérí-
tésre vonatkozó szabályokat is.

Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 
a tagállamok egészségügyi teljesítmé-
nye is reálisan összehasonlítható legyen. 
Ennek érdekében kidolgozták az európai 
alapvető egészségügyi mutatók (ECHI) 
rendszerét. Az összehasonlítást 88 mu-
tató segítségével végzik, amelyeket öt 
csoportba osztottak (demográfiai és tár-
sadalmi-gazdasági tényezők, egészségi 
állapot, az egészséget befolyásoló ténye-
zők, egészségügyi szolgáltatások, egész-
ségfejlesztés). 

A kérdés fontosságának megértéséhez 
látnunk kell, hogy az Európai Unióban 
az egészségügyi rendszerek egyre jobban 
összekapcsolódnak.4 Ennek a legfonto-
sabb tényezője az orvosok és betegek sza-
bad áramlása. A más tagállamba költözés 
és a külföldi munkavállalás esetén nem 
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hagyhatjuk figyelmen kívül az egyes tag-
országok között fennálló gazdasági kü-
lönbségeket sem, hiszen általában a sze-
gényebb, rosszabb gazdasági helyzetben 
lévő tagállamokból a gazdagabb, jobb 
megélhetést biztosítóba történő vándor-
lással találkozunk nagyobb arányban.5 
Az utóbbi időben azt látjuk, hogy az uni-
ós csatlakozáskor, illetve azt megelőzően 
elért nagyobb gazdasági növekedést az új 
tagállamok nem tudják tartósan teljesíte-
ni, így az új és régi tagországok közötti 
eltérések csökkentésére ható konvergen-
cia helyett inkább egy stabilizálódott, il-
letve egyes esetekben növekvő gazdasági 
különbség érvényesül.

A gazdasági különbségek mellett lé-
nyeges a korábban már említett egész-
ségügyi rendszer különbözőségét is ki-
emelni. Ez utóbbit éppen azok érzik meg 
a legjobban, akik tartósan a hazájukon 
kívül élnek, hiszen ők az európai jog és 
szabályozás szerint elsődlegesen abban 
az országban veszik igénybe az egészség-
ügyi szolgáltatásokat, ahol életvitelszerű-
en élnek.6 Az egészségügyi ellátás eltérő 
jellege sarkallja gyakran arra a külföldön 
élőket, hogy velük azonos nemzetiségű 
orvost keressenek, és nála vegyék igény-
be az egészségügyi szolgáltatásokat – 
sokszor még akkor is, ha számukra ez a 
kényelmetlenebb (pl. hosszabb utat kell 
megtenniük a rendelőig). Fontos megem-
líteni, hogy a betegek gyakran a saját ha-
zájukban veszik igénybe az egészségügyi 
szolgáltatásokat. Vizsgálódásaink szerint 
ennek a fő motivációi leginkább a meg-
szokás, a nyelv és a bizalom.

A külföldön praktizáló orvosok hely-
zete még összetettebb, mint az ott élő 
betegeké, hiszen ők az adott ország 
egészségügyi rendszerének a szabályai 
és szokásai alapján látják el a feladatu-
kat, ugyanakkor előfordulhatnak olyan 
esetek, melyek során kifejezetten magyar 
beteg számára nyújtanak egészségügyi 
szolgáltatásokat. Ilyenkor arra töreksze-
nek ők is, hogy (természetesen az adott 
ország szabályait betartva) a betegek igé-
nyeihez igazodva, valamint a megszokott 
hazai egészségügyi normákhoz közelítve 
gyógyítsák őket.

Az Európai Unió alkotta törvények, 
rendeletek és irányelvek szabályozása 
mellett igen érdekes kérdés, hogy a köz-
vetlenül érintettek (külföldön dolgozók, 
ott élők) miként használják az uniós vív-
mányokat, hogyan élik meg a minden-
napjaikban ezeket a szabályokat.

A saját kutatásaink szerint a külföldön 
dolgozókat a szociális és egészségügyi 
területtel kapcsolatban a leggyakrabban 
a következő témák foglalkoztatják:

• az egészségügyi és a szociális 
rendszer, illetve a társadalombizto-
sítás a munkavállalás országában;

• a külföldön élők magyarországi (il-
letve más uniós országbeli) egész-
ségügyi ellátásának a – szabályos 
vagy szabálytalan – lehetőségei;

• a külföldön (általában az anyaor-
szágban) végzett kezelések után 
járó szociális ellátások a munka-
vállalás helye szerinti országban.

Mint korábban már említettük, az 
egészségügyi és a szociális rendszer az 
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egyes tagállamokban eltérő, így érthető, 
hogy a külföldön élők számára is sokszor 
időbe telik, illetve nehéz azokat átlátni. 
Kutatásaink során azt tapasztaltuk, hogy 
még azok is nehézkesen igazodnak ki, 
akik már több éve élnek az adott ország-
ban, illetve igen jól beszélik a lakóhelyük 
nyelvét. Kutatásunk helyszínén, Íror-
szágban több mint 60 különböző szociá-
lis kifizetés, illetve séma létezik, melyek 
az élet különböző területein nyújtanak 
segítséget, ellátást. Ezért valóban igen 
nehéz a megfelelő szociális ellátást meg-
találni és a rendszerben kiigazodni.

Az egészségügy terén is hasonló a hely-
zet. Az egyes tagországok eltérő rendsze-
réből adódóan a külföldi munkavállalók 
sokszor az alapellátásokkal kapcsolatos 
szabályozásokkal sincsenek tisztában. 
Az is előfordul, hogy sokan még azt sem 
tudják, hogy egyáltalán rendelkeznek-e 
biztosítással a munkavállalás országá-
ban. Ez sokszor a társadalombiztosítás 
rendszeréből is adódhat, hiszen például 
Írországban az egészségügyi ellátások 
területén a privát és az állami ellátási 
rendszer keveredik. A háziorvosok privát 
rendszerben működnek (az állam kizáró-
lag a szociálisan rászorulók esetén vagy 
meghatározott egészségi problémákkal 
küzdők részére vállalja az ingyenes el-
látást), viszont az általuk előírt további 
szakorvosi ellátások ingyenesek. Ugyan-
akkor privát szakorvosi ellátás is választ-
ható – ebben az esetben a beteg vagy a 
biztosítója fizeti a felmerülő költségeket. 
Azokban, akik sokáig csak a háziorvosi 
ellátással találkoznak Írországban (privát 
jelleggel működik, a szolgáltatása sza-

badáras), felmerül a kérdés, hogy egy-
általán rendelkeznek-e társadalombizto-
sítással, és mi történik akkor, ha esetleg 
kórházi ellátásra szorulnak.

Érdekes a helyzet a külföldi munka-
vállalók magyarországi ellátásával kap-
csolatban is. Kutatásaink során azt ta-
pasztaltuk, hogy ők nehezen fogadják 
el azt az uniós szabályozást, hogy a kül-
földi munkavállalók abban az országban 
rendelkeznek társadalombiztosítással, 
amelyben dolgoznak, és az egészségügyi 
ellátásokat is alapvetően ott kell igénybe 
venniük. Különösen is nehéz a külföldön 
dolgozó magyarok számára annak elfo-
gadása, hogy társadalombiztosítás szem-
pontjából ugyanolyan külföldinek számí-
tanak itthon, mint egy ír, spanyol, olasz 
vagy portugál állampolgár.

A szabályozás azt is kimondja, hogy 
az uniós polgárok csak egy tagország-
ban rendelkezhetnek társadalombizto-
sítással, viszont egyben mindenképpen 
biztosítottnak kell lenniük. Tehát egy és 
csakis egy tagországban lehet szabályo-
san társadalombiztosítással rendelkezni. 
Ugyanakkor egészségügyi szolgáltatá-
sokat a munkavállalási országon kívül is 
lehet törvényesen és szabályosan igénybe 
venni, hiszen például (a legegyszerűbb 
esetben) ideiglenes tartózkodás esetén 
az európai egészségbiztosítási kártya 
felmutatásával bármely európai uniós 
tagállamban meg lehet kapni a szükséges 
orvosi ellátásokat – de csak akkor, ha a 
munkavállalás szerinti ország egészség-
biztosítási szerve ahhoz előzetesen hoz-
zájárult.
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A tagállamok társadalombiztosításá-
nak függetlensége miatt fordulhat elő az, 
hogy nehezen ellenőrizhető és követhető, 
hogy az uniós polgárok valóban csak egy 
országban rendelkeznek-e biztosítással. 
A kutatásaink azt mutatják, hogy vi-
szonylag nagy (30 százalék körüli) azok-
nak a külföldön munkát vállaló magya-
roknak az aránya, akik – vállalva a hazai 
tb-járulék önkéntes megfizetését –, teljes 
körű egészségbiztosítási jogosultságot 
szereznek itthon is. Előfordul, hogy ezt 
a kettős biztosítást nem is előnyszerzés 
céljából kötik, hanem azért, mert a sza-
bályozást nem ismerik vagy nem értik.

Az orvosi ellátással szorosan összefügg 
a betegség idejére járó táppénz kérdése 
is. A betegállományt és a táppénzt szin-
tén eltérően szabályozhatják és szabá-
lyozzák a tagállamok. A legegyszerűbb 
az az eset, amikor a külföldi a munka-
vállalása szerinti országban betegszik 
meg, mert akkor az ottani háziorvosától 
(illetve kórháztól) kapott igazolás alapján 
helyben kaphatja a betegsége idejére járó 
táppénzt. Amennyiben már külföldön 
(biztosítás szempontjából a határon túl 
munkát vállaló magyaroknak hazánk is 
annak számít) szorul orvosi ellátásra va-
laki, akkor ott kell igazolást igényelnie, 
ahol ellátták, viszont az alapján az a tag-
állam lesz a felelős a táppénz folyósítá-
sáért, amelyben az illető dolgozik. Talán 
ez a legnehezebb és legzavarosabb terület 
az uniós egészségügyi szabályozások és 
folyamatok közül. Sok esetben a társa-
dalombiztosítási szervek sincsenek tisz-
tában a vonatkozó uniós szabályokkal, 
illetve nem adnak megfelelő információt 

az érdeklődőknek. Gyakran a munka-
vállalási ország társadalombiztosítója is 
helytelen tájékoztatást nyújt. Sokszor azt 
javasolják, hogy a külföldi tartózkodás 
alatt zajló betegség idejére is tőlük, illet-
ve az ottani orvostól szerezzék be a be-
tegállomány igazolását, pedig a szabály 
szigorúan kimondja, hogy azt az orszá-
gon kívül a helyi orvos nem állíthatja ki.

Ez utóbbi az az eset, amikor a két tag-
országban is biztosítással rendelkezők 
nehézséggel találják szemben magukat. 
Ugyanis ők Magyarországon a biztosí-
tásuk alapján „ingyenes” ellátást tudnak 
igénybe venni, viszont mivel belföldinek 
számítanak, nem tudják a hazai egész-
ségbiztosítási szervnél elérni, hogy a 
táppénzüket a másik állam fizesse ki. 
Ilyenkor sokszor azt érzik, hogy igaz-
ságtalanság érte őket, szerintük ugyanis 
jogos, hogy „ingyenesen” vették igénybe 
az ellátást itthon, hiszen fizették maguk 
után az itteni egészségbiztosítási járulé-
kot, és mivel a munkavállalásuk szerinti 
országban is biztosítással is rendelkez-
nek, ott járna nekik a táppénz.

A fentiekből is jól látszik, hogy a kül-
földi munkavállalók a mindennapjaikban 
is sokszor találkoznak az egészségügyi 
és szociális kérdések uniós szintjével – 
éppen emiatt az Európai Uniónak fogla-
koznia kell azokkal, és megfelelően sza-
bályoznia őket. Gyakran azonban nem is 
a szabályozás hiányzik, hanem az jelent 
gondot, hogy az érintettek, de sok eset-
ben a hivatalos szervek sem rendelkeznek 
megfelelő információval – így érthető, ha 
a külföldi munkavállalók igen nehézkesen 
igazodnak el az uniós egészségügyi és 
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szociális rendszerben. Talán az Uniónak 
is célul kellene kitűznie a minél széle-
sebb körű információáramlást, hiszen a 
szabályozások és az irányelvek sem tud-
ják beváltani a hozzájuk fűzött reménye-
ket, ha az emberek nem ismerik az őket 
megillető jogokat és a tőlük elvárt köte-
lezettségeket.

Az ír egészségügyi rendszer

A következőkben röviden bemutatjuk az 
ír egészségügyi rendszert, hogy a további 
elemzés, összehasonlítás jobban érthető 
legyen. Írországban az állami egészség-
ügyi szolgáltatásra minden helyi lakos 
jogosult, a befizetett járulékoktól, illetve 
a munkaviszonytól függetlenül. A jelen-
legi egészségügyi rendszer szabályozása 
a 2004-es egészségügyi törvény (Health 
Act 2004) szerint történik. Irányítója 
2005. január 1-jétől egy központi szer-
vezet (Health Service Executive, HSE), 
amely a regionális felügyelőségeket 
(Regional Health Boards) váltotta fel. 
De számos tevékenységet azóta is a HSE 
regionális szervezetei látnak el. (Így pél-
dául a terhesgondozás és a gyermekkori 
védőoltások adminisztrálása is területi 
alapon történik.)

Írországban a háziorvosok (General 
Practitioner, GP) „kapuőrként” szol-
gálnak az egészségügyi rendszerben: 
minden betegnek elsőként hozzájuk kell 
fordulnia, és ők utalják be őket a megfe-
lelő szakorvosi ellátásra. Beutaló nélkül 
szakorvosi ellátást nem lehet igénybe 
venni. Ez utóbbi a kórházakban történik; 
minden kórháznak járóbeteg (outpatient) 
és fekvőbeteg (inpatient) osztálya is van.

Aki nem rendelkezik háziorvosi be-
utalóval, kizárólag a kórház sürgősségi 
osztályára jelentkezhet, ahonnan szükség 
esetén megkaphatja a beutalót a megfe-
lelő szakellátásra. A sürgősségi osztályra 
háziorvosi beutalóval érkezők mentesül-
nek az ott fizetendő 100 eurós díj alól.

Az egészségügyi szolgáltatások díja 
alapján két kategória különböztethető 
meg. Az elsőbe azok tartoznak, akik a 
családjuk egy főre jutó keresete alapján 
az egészségügy területén valamilyen 
kedvezményben részesülnek. Az egész-
ségügyi kártyával (medical card) rendel-
kezők ingyen látogathatják a háziorvost, 
és nekik a legtöbb gyógyszer is ingyen 
jár. Szintén az egy főre jutó kereset alap-
ján juthatnak hozzá a családok a házior-
vosi látogató kártyához (GP visit card), 
amely a háziorvosi ellátást ingyenessé 
teszi, de a gyógyszereket már nem. A la-
kosság közel 30 százaléka rendelkezik 
egészségügyi kártyával vagy háziorvosi 
látogató kártyával. Létezik egy kiegészí-
tő séma is, azok számára, akiknek vala-
milyen hosszan vagy egész életük során 
fennálló betegségük van. Ők a háziorvosi 
ellátásokért vizitdíjat kötelesek fizetni, 
ám a szükséges gyógyszerhez ingyen jut-
hatnak hozzá.

A második kategóriába azok tartoznak, 
akik a háziorvosi ellátásért díjat kötelesek 
fizetni (amely nem központilag megálla-
pított, hanem az orvosok által szabadon 
alakítható tarifa), és a gyógyszerekhez 
sem jár nekik támogatás, azaz teljes díjat 
kell fizetniük a receptre felírt gyógysze-
rekért is. Azonban számos egészségügyi 
szolgáltatás az e kategóriába tartozók szá-
mára is ingyenes. A háziorvosi beutalóval 
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kórházba érkező betegeknek az orvosi 
ellátásért nem kell fizetniük, csupán az 
ottani ágyhasználat kerül naponta 75 eu-
róba. (Ez a díj azonban az évi 750 eurót 
nem haladhatja meg.)

A terhesgondozás a közkórházak 
(public hospital) és a háziorvosok közös 
ellátásában, térítésmentesen történik, va-
lamint a gyermekek a kötelező oltások-
hoz is ingyen jutnak hozzá. A közkórhá-
zakban a szülés is teljesen díjmentes, és 
az ágyhasználatért sem számítanak fel 
díjat.

Írország az 1990-es évekbeli hatalmas 
gazdasági fejlődésének köszönhetően 
rengeteg külföldi munkaerőt vonzott, il-
letve vonz a mai napig is. Emiatt is na-
gyon fontos a külföldiek egészségügyi 
ellátásának a kérdése. A sok külföldi 
munkavállaló természetesen még több 
rokont, barátot vonz az országba, akik 
hosszabb-rövidebb időt el is töltenek ott. 
Az európai uniós állampolgárok a lakhe-
lyük szerinti országban kiváltott európai 
egészségügyi kártyával vehetik igénybe 
a szükséges ellátásokat. Az ír szabályok 
szerint az e kártyával rendelkezők  a he-
lyiek közül az egészségügyi kártya tulaj-
donosaival tartoznak egy csoportba, és 
így a háziorvosi és a kórházi ellátáshoz, 
valamint a háziorvos által felírt gyógy-
szerekhez is ingyen jutnak hozzá.

Az írországi egészségügyi rendszer ér-
dekessége, hogy a privát és az „ingyenes” 
állami ellátás egymás mellett, sokszor 
azonos épületen belül történik. A házi-
orvosnál a privát fizetős betegek és az 
egészségügyi kártyával vagy háziorvosi 
látogató kártyával rendelkező páciensek 
ugyanott, azonos rendelési időben vehetik 

igénybe az ellátást. A kórházakban gyak-
ran ugyanazok az orvosok végzik a pri-
vát és az állami kezelést, bár ott a két 
csoport ellátása területileg elkülönül.     
A privát jelleg így nem is annyira az 
orvosi ellátás színvonalában mutatkozik 
meg, hanem gyakorta a kórházi szakel-
látáshoz való hozzáférésben, illetve a ki-
szolgálás körülményeiben (például a kór-
házi szobákban lévő ágyak számában). 
Egy-egy kezeléshez ugyanis nem ritka, 
hogy 3-4 hónapot, de akár 1 évet is kell 
várni az állami ellátásban, míg ugyanah-
hoz a privát rendszerben néhány héten 
belül hozzá lehet férni. A várólisták hosz-
szúságát két tényező befolyásolja: a kevés 
orvos (2,7 jut 1000 lakosra), valamint a 
profitorientált rendszer.

A rendszerből adódóan nem meglepő, 
hogy kiterjedt magánbiztosítói szolgálta-
tás közül választhatnak az emberek Íror-
szágban (a lakosság 44 százaléka rendel-
kezik magánbiztosítással).

A két ország egészségügyének 
összehasonlítása

Két ország esetén az egészségügy tel-
jesítményét számos adat összehasonlí-
tásának a segítségével ítélhetjük meg. 
A jelen tanulmányban 25 makrogazda-
sági mutatót használtunk fel a magyar 
és az ír egészségügyi rendszer, illetve 
a lakosság egészségi állapotának az 
összehasonlításához. A mutatók sok-
ban hasonlítanak az Európai Unió által 
kidolgozott ECHI-rendszeréhez, de mi 
a kutatásunkba csupán 25 mutatót von-
tunk be, valamint az általunk felállított 
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2. ábra
Írország egészségügyi rendszere

Forrás: Saját összeállítás.

Háziorvosi 
szolgál-
tatások

1. kategória

Jövedelmük 
alapján 

kedvezményes 
ellátásra 

jogosultak

Medical 
card

Ingyenes háziorvosi ellátás, ingyenes 
gyógyszerek, mentesülnek a kórházi fizetések 

alól is

GP visit card
Ingyenes háziorvosi ellátás, teljes árú 

gyógyszerek (gyógyszerekért maximum 144 €/
család/hó) 

2. kategória Normál 
kategória

Háziorvosi látogatásért vizitdíj fizetése, teljes árú gyógyszerek 
(gyógyszerekért maximum 144 €/család/hó)

Ingyenes 
szolgáltatások a 

háziorvosnál

Terhes-
gondozás

Gyermekek 
kötelező 

védőoltásai
Méhnyakrákszűrés

Hosszan tartó 
betegségekkel 

küzdők számára 
kiegészítő séma 

(Long Term 
Illness Scheme)

Leukémia, 
szellemi 

fogyatékosság, 
cukorbetegség, 
Parkinson-kór, 

epilepszia, 
vérzékenység

Háziorvos által felírt, egészségügyi hatóság által elfogadott 
gyógyszerek ingyenesek, háziorvosi vizitdíjat viszont fizetni kell

Kórházi 
ellátás

Sürgősségi 
osztály

Háziorvosi 
beutalóval 

érkezők
Ingyenes

Háziorvosi 
beutaló nélkül 

érkezők

Rendelkezik 
medical 
carddal

Ingyenes

Nem 
rendelkezik 

medical 
carddal

100 € sürgősségi látogatási díj alkalmanként

Normál osztály

Kizárólag orvosi 
beutaló alapján, 

előzetes 
időpont-

foglalással

Járóbeteg 
osztály (out-
patient)

Közkórházi 
ellátás (public) Ingyenes

Magánkórházi 
ellátás 

(private)
Fizetős mindenki számára

Fekvőbeteg 
osztály (in-
patient)

Közkórházi 
ellátás (public)

Medical 
carddal 

rendelkezők
Ingyenes

Medical 
carddal nem 
rendelkezők

75 €/nap 
ágyhasználati 
díj (maximum 
750 €/év/fő)

Magánkórházi 
ellátás (rrivate) Fizetős mindenki számára
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öt csoport is különbözik az unióstól. Ki-
mondottan azokat a mutatókat választot-
tuk, amelyek a kutatásaink szerint köz-
vetlenül érintik az egészségügyi szolgál-
tatásokat igénybe vevők elégedettségét, 
és amelyek valóban az érdeklődésük kö-
zéppontjában vannak a mindennapi élet 
szintjén is. A csoportokat is e kritériu-
mok alapján alakítottuk ki. A vizsgált mu-
tatóink a következő öt területet ölelik fel:
 

• a népesség egészségi állapota,
• a népesség egészségét meghatáro-

zó tényezők (dohányzás, alkohol 
fogyasztása, étkezés jellemzői),

• az egészségügyi szolgáltatások 
jellemzői (az orvosok és az ápoló 
személyzet száma, a kórházi ágyak 
száma),

• hozzáférés az egészségügyi szol-
gáltatásokhoz, valamint

• az egészségügy finanszírozása.
3. ábra

Magyarország és Írország összehasonlítása makrogazdasági adatok alapján (összegzés)

Magyar-
ország Írország EU Magyarország mutatói 

Írországéhoz képest
Születéskor várható élettartam (év) 75,3 80,9 79,2 -5,6

Egészségben eltöltött évek száma (év) 59,8 67,2 61,8 -7,4
Elhalálozások kardiovaszkuláris megbetegedések 

miatt (100.000 lakosra) 639 373 452 266

Stroke okozta halálesetek (100.000 lakosra) 336 154 261 182
Rákos megbetegedések okozta halálesetek (100.000 

lakosra) 767 629 589 138

Gyermekhalandóság (1000 élve születésre) 4,9 3,5 4 1,4
Dohányzás a felnőtt lakosság körében 26,50% 24% 22,80% 2,50%

Alkoholfogyasztás (liter/év) 11,4 11,6 10,1 -0,2
Napi gyümölcsfogyasztás a felnőtt lakosság körében 68,30% 73,80% 60,80% -5,50%
Napi zöldségfogyasztás a felnőtt lakosság körében 49% 95,40% 58,10% -46,40%

Elhízott lakosság aránya 28,50% 23% 16,70% 5,50%
Légszennyezettségnek kitett lakosság 33% 18% 27% 15%

Egy főre jutó orvosok száma 3,1 2,7 3,4 0,4
Egy főre jutó éves orvosi konzultációk száma 11,8 3,8 6,6 8

Egy évben egy orvosra jutó konzultációk száma 3820 1224 1958 2596
Ápoló személyzet létszáma (1000 lakosra) 6,3 12,8 8 -6,5

MRI-gépek száma (1 millió lakosra) 2,8 12,4 10,5 -9,6
CT-gépek száma (1 millió lakosra) 7,7 16,8 20 -9,1

MRI-vizsgálatok (1000 lakosra) 34,1 17,7 46,5 16,4
CT-vizsgálatok (1000 lakosra) 86,2 71,3 98 14,9

Kórházi ágyak száma (1000 lakosra) 7 2,8 5,2 4,2
Kórházban töltött átlagos idő (nap/fő) 9,5 6,2 7,8 3,3

Átlagos várakozási idő csípőműtétre (nap) 150 102 105 48
GDP-arányos egészségügyi kiadások 8% 8,90% 8,70% -0,90%

Egy főre eső egészségügyi kiadás (euró) 940 3202 2809 -2262

Forrás: Saját szerkesztés az OECD és a Világbank 2013-as adatai alapján7
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A népesség egészségi állapotát jelző 
mutatók mindegyike azt igazolja, hogy 
Írországban sokkal jobb a helyzet, mint 
Magyarországon. Nálunk az íreknél 5,6, 
az európai uniós átlagnál pedig 3,9 évvel 
alacsonyabb a születéskor várható élet-
tartam. E mutató mellett igen fontos az 
egészségben eltöltött évek száma is. Ért-
hető, hogy nem közömbös sem az egyén, 
sem a társadalom számára, hogy a hosz-
szabb élet egészségesebb is lesz-e vagy 
sem. Írországban 80,9 év a születéskor 
várható élettartam; ebből átlagosan 67,2 
évet egészségesen töltenek az írek, tehát 
13,7 évükben számíthatnak valamilyen 
egészségi problémával. Hazánkban a vár-
ható élettartam 75,3 év, és ebből egészsé-
gesek vagyunk átlag 59,8 évig, így bete-
gen töltünk kb. 15,5 évet.

A szívbetegségek által okozott halál-
esetek számát összehasonlítva azt tapasz-
taljuk, hogy Írországban közel 40 száza-
lékkal kevesebb (373 eset) jut 100.000 
lakosra, mint Magyarországon (639 eset). 
E betegség az Európai Unióban százezer 
emberből átlagosan 452-nek a halálát 
okozza. Tehát látható, hogy Írországban a 
szívbetegségek következtében elhunytak 
száma jóval az európai uniós átlag alatt 
van, míg Magyarországon sokkal fölötte.

2012-ben a rákos megbetegedések az 
összes haláleset közel 24 százalékát okoz-
ták az Európai Unióban, így az a máso-
dik leggyakoribb halálozási ok. Írország-
ban százezer lakosból 629-en hunytak el 
rákban, míg Magyarországon 767-en.

Az egészségügy és a társadalom egész-
ségügyi helyzetét jól szemléltetik a gyer-
mekhalandóság értékei. Az Európai 

Unióban 2012-ben 1000 élve születésre 
átlagosan 4 csecsemőhalálozás jutott. 
Írországban ennél jobb értéket találunk 
(3,5), Magyarországon pedig az EU-s át-
lagnál rosszabbat (4,9).

A népesség egészségét meghatározó 
tényezők közül kettő esetén hatalmas 
különbséget találunk. Zöldségfogyasz-
tás terén Írország vezeti az EU-s or-
szágok sorát: a lakosság 95,4 százaléka 
fogyasztott napi rendszerességgel zöld-
séget. A magyaroknak csupán 49 száza-
léka eszik mindennap zöldséget. Ez az 
arány pedig nagyjából az írországinak a 
fele. A légszennyezettség szempontjából 
is komoly hátránya van hazánknak. Íror-
szágban, főként a szeles, esős időjárás-
nak, valamint a nagyvárosok területén 
elterülő hatalmas parkoknak köszönhe-
tően sokkal alacsonyabb a légszennye-
zett területen élők aránya (a lakosság 18 
százaléka), mint Magyarországon (33 
százalék). Ez egy olyan fontos különb-
ség, amely nagyban befolyásolja a rákos 
megbetegedések számát is.

A dohányzás világviszonylatban is 
igen komoly társadalmi, egészségügyi 
probléma. A WHO 2014-es jelentése sze-
rint a dohányzás a világon közel 6 millió 
embert öl meg évente; közülük 5 milli-
óan vannak a dohányosok, és több mint 
600.000 ember passzív dohányzás miatt 
kerül veszélybe. A két vizsgált ország 
adataiban nem tapasztalható lényeges 
eltérés: Magyarországon a dohányzók 
aránya a felnőtt lakosságon belül 26,5, 
Írországban kicsit alacsonyabb, 24 száza-
lék. Az Európai Unióban a felnőttek 22,8 
százaléka dohányzik.
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A 2012-es adatok szerint az európai 
régiós alkoholfogyasztás szintje a legma-
gasabb a világon (10,1 liter/fő/év). Ma-
gyarországon 11,4 liter alkohol jut egy 
főre; Írországban csak egy csöppnyivel 
fogyasztanak több alkoholt (11,6 liter/fő). 
Tehát a két országban elfogyasztott alko-
hol mennyiségében számottevő különb-
ség nem tapasztalható.

A 2012-es adatok alapján az Európai 
Unióban a lakosságnak nagyjából a ha-
toda (16,7 százalék) elhízott. Írország 
és Magyarország ennél sokkal rosszabb 
mutatókkal rendelkezik: az írek 23, a 
magyaroknak pedig 28,5 százaléka túl-
súlyos.

Az adatok összevetése után nem megle-
pő, hogy Írország lakossága jobb egész-
ségi állapotnak örvend, hiszen az azt be-
folyásoló tényezők közül csupán egyben, 
az alkoholfogyasztásban mutatható ki 
csak (kevéssel) rosszabb adat a magyar-
országiakénál. A dohányzás tekinteté-
ben közel azonos adatokkal találkozunk 
a két ország esetében, de az egészséget 
befolyásoló többi vizsgált tényező ese-
tén (gyümölcs és zöldség fogyasztása, 
elhízás, légszennyezettség) Írországnak 
sokkal jobbak az eredményei, mint Ma-
gyarországé.

A két ország egészségügyi szolgáltatá-
sának a jellemzőit vizsgálva viszont igen 
érdekes kép rajzolódik ki.

A 2012-es adatok szerint az egy főre 
jutó orvosok száma igen eltérő az euró-
pai országokban. Az EU-tagállamokban 
átlagosan 3,4 orvos jut 1000 lakosra. Ma-
gyarországon és Írországban egyaránt 
rosszabb a helyzet: nálunk 3,1, az íreknél 

pedig még kevesebb, 2,7 orvos jut 1000 
lakosra.

Az egy főre eső orvosi konzultációk 
száma szintén nagyon különböző volt 
2012-ben az EU-ban. A magyarok átla-
gosan évi 11,8 alkalommal keresnek fel 
valamilyen orvost. Ez majdnem kétszere-
se az uniós átlagnak (6,6 konzultáció) is, 
de az írek még ennél is ritkábban (évente 
3,8-szer) járnak orvoshoz.

Az orvosok leterheltségét jól mutatja az 
egy orvosra jutó évenkénti konzultációk 
száma. A magyarok gyakori orvoshoz já-
rásából adódóan az egy orvosra jutó éves 
konzultációk száma is igen magas: 3820 
alkalom. Az Európai Unióban egy orvos-
ra átlagosan 1958 konzultáció jut. Az ír 
orvosok nagyjából harmadannyi (1224) 
konzultációt folytatnak a paciensekkel, 
mint a magyarok. Mindez azt jelzi, hogy 
nálunk a betegek sokkal többször talál-
kozhatnak az orvossal, több konzultációt 
vehetnek igénybe, tehát az ő szempont-
jukból mindenképpen előnyős. Viszont 
éppen ezért az orvosok sokkal leterhel-
tebbek, mint Írországban, így az is elő-
fordulhat, hogy itt egy-egy konzultáció 
nem mindig ugyanolyan alapossággal 
történik, mint ott.

Az ápolók és ápolónők minden or-
szágban igen fontos szerepet játszanak 
az egészségügyi szolgáltatásokban. Az 
2012-es adatok szerint az Európai Uni-
óban 1000 lakosra átlagosan 8 ápoló 
jut, de a tagországok között ezen a téren 
igen nagy eltéréseket tapasztalhatunk. 
Míg ugyanis például Írország az ezer 
lakosonkénti 12,8 ápolójával az egyik 
legjobb helyen áll az Európai Unióban, 
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Magyarország az uniós átlagnál keve-
sebb ápolóval (6,3/1000 lakos) is a közép-
mezőnyben helyezkedik el.

A modern technológiák az egészség-
ügy területén is megjelentek, és a beteg-
ségek megelőzésében, felismerésében, 
kezelésében is fontos szerepet játszanak. 
A modern eszközök használata javítja a 
lakosság egészségi állapotát, de komoly 
kiadással jár együtt – a legtöbb esetben 
az állam számára.

A betegségek felismerésére szolgá-
ló két legfontosabb modern eszközt az 
MRI- és a CT-vizsgálatokhoz használt 
gépek jelentik. Az Európai Unióban 
2012-ben MRI-gépből 10,5 darab, CT-ből 
pedig 20 egység jutott 1 millió lakosra. 
Írországban MRI-gépekből 12,4, CT-ből 
16,8 jutott 1 millió lakosra. Magyarorszá-
gon mindkét vizsgálati eszközből sokkal 
kevesebb volt: az 1 millió lakosra jutó 
2,8 MRI-gép és 7,7 CT-eszköz az Euró-
pai Unión belüli legrosszabb ellátottságot 
jelenti.

Azonban a Magyarországon és Ír-
országban elvégzett MRI- és CT-vizs-
gálatok tekintetében némileg meglepő 
eredményt kapunk: hazánk ezen a téren 
megelőzi Írországot – bár az uniós átla-
got egyik vizsgálat gyakorisága sem éri 
el. Magyarországon 34,1 MRI-vizsgálat 
jutott 1000 lakosra, míg Írországban 17,7, 
illetve CT-vizsgálatból nálunk 86,2-t, az 
íreknél pedig 71,3-at végeztek el ezer la-
kosra vetítve. Az Európai Unióban átla-
gosan 46,5 MRI- és 98 CT-vizsgálat ju-
tott 1000 lakosra. Mindebből az követke-
zik, hogy Magyarországon – ahol keve-
sebb ilyen gép van, a vizsgálatok száma 

mégis nagyobb – sokkal kihasználtabbak 
a meglévő eszközök.

A kórházi ágyak száma igen jó muta-
tó a kórházi ellátás feltérképezéséhez. 
A 2012-es adatok alapján az Európai 
Unióban átlagosan 5,2. Írországban en-
nél kevesebb, 2,8, míg Magyarországon 
az átlagnál több, 7 kórházi ágy jutott 
1000 lakosra. A kórházban töltött át-
lagos idő az Európai Unióban 7,8 nap. 
Magyarországon az uniós átlag feletti, 
9,5 nap a kórházi kezelések ideje, Ír-
országban viszont az európai átlagnál 
rövidebb ideig, átlagosan 6,2 napig fek-
szenek bent az emberek.

A tervezett műtétekre való várakozási 
idő számos európai országban komoly 
probémát jelent. A hosszú várakozási idő 
természetesen az egészségügyi szolgál-
tatások iránti kereslet és kínálat egyen-
lőtlenségéből adódik, amely a legtöbb 
esetben pénzügyi-finanszírozási okokra 
vezethető vissza, nem az ellátó kapacitás 
hiányára. Jól szemléltetik a várakozási 
idők különbözőségeit a csípőműtétekre 
vonatkozó 2012-es adatok. Hollandiában 
a leggyorsabb az ellátás: ott a várólistá-
ra kerüléstől számítva átlagosan 40 na-
pon belül megtörténik a beavatkozás. De 
vannak olyan országok, ahol nagyjából 
négyszer ennyi időt kell várni. Így példá-
ul ugyanilyen műtétre Magyarországon 
150 nap körüli várakozási idővel lehet 
számolni. Írországban erre a beavatko-
zásra 102, az Európai Unióban átlagosan 
104 napot kell várni.

A makrogazdasági mutatók és eredmé-
nyek egyértelműen megmutatták, hogy 
Írország lakossága sokkal jobb helyzetben 
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van az egészségügy terén, mint a magya-
rok, hiszen a vizsgált 25 mutató közül 
csupán 8 esetén rendelkezik jobb ered-
ménnyel Magyarország, mint Írország. 
Ezek között szerepel az egy főre, illetve 
az egy orvosra jutó éves konzultációk 
száma is, melyek a betegek szempontjá-
ból nézve valóban jobbnak számítanak, 
ugyanakkor az orvosok leterheltségét 
növelik, ezáltal nem feltétlenül vezetnek 
jobb egészségügyi ellátáshoz.

Az Írországban élő magyarok 
véleménye a két állam
egészségügyi rendszeréről

Saját kutatásunkat az Írországban élő 
magyarok között folytattuk, hiszen ők 
azok, akik a magyar és ír egészségügyi 
rendszert a mindennapi élet szintjén ösz-
sze tudják hasonlítani. Vizsgálódásunk 
során arra kerestük a választ, hogy ők 
is hasonlóan látják-tapasztalják-e a két 
ország egészségügyi rendszere közötti 
különbségeket, így ők is jobbnak ítélik-e 
az ír egészségügyi rendszert, mint a ma-
gyart.

Írországban a nagykövetségi becslé-
sek szerint közel tizenötezer magyar él, 
közülük nagyjából tízezren Dublinban 
és környékén. Többségük a mai napig is 
párhuzamosan igénybe veszi a két tagor-
szág egészségügyi szolgáltatásait.

Primer kutatásunkat két kérdőív, vala-
mint mélyinterjúk segítségével végeztük. 
Az első kérdőíves kutatás 2009/2010-ben 
zajlott, egy Dublin belvárosában talál-
ható magyar rendelőben. Kérdőívünket 

185 ember töltötte ki. Ennek segítségével 
a kitöltők demográfiai, szociológiai jel-
lemzői mellett a korábbi magyarországi 
egészségügyi ellátások során szerzett ta-
pasztalataikat, valamint az írországi igény-
bevételük jellemzőit vizsgáltuk. A kérdőívek 
kitöltése a rendelő várójában történt, és a 
személyes mélyinterjúkat is ott készítet-
tük. Ez utóbbi esetén az interjúvázlatra 
épülő személyes mélyinterjút alkalmaz-
tuk, mivel az felsorolja azokat a témákat, 
amelyeket kérdésfeltevés során érinteni 
kell, s ezzel biztosítható az interjúk ösz-
szehasonlíthatósága is. Mindezek segít-
ségével sikerült megismernünk a rende-
lőt felkereső Írországban élő magyarok 
attitűdjeit, a helyi egészségügyi szolgál-
tatásokhoz való hozzáállásukat, valamint 
a magyar rendelővel való megelégedett-
ségüket is.

A mélyinterjúk és az első kérdőív ered-
ményei alapján folytattuk le a második 
kérdőíves kutatásunkat, 2015 első fe-
lében. Az ahhoz összeállított kérdőívet 
az interneten keresztül, online lehetett 
kitölteni, így a kutatás során nemcsak a 
magyar rendelőt felkeresők véleményét 
ismertük meg, hanem megtudtuk a he-
lyi ír rendelőket felkeresők motivációit 
is. Ezt a kérdőívet 122 ember töltötte ki. 
A kitöltéshez szükséges minta kiválasz-
tása során a Facebook közösségi portál 
segítségével rétegzett mintavételt alkal-
maztunk, és a már korábban mások által 
létrehozott különböző csoportokat te-
kintettük releváns „rétegeknek”, majd a 
csoportok kiválasztása után azokon belül 
egyszerű, véletlen mintavételt hajtottunk 
végre.
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Az előző fejezetben tárgyalt ada-
tok alapján úgy gondolnánk, hogy az ír 
egészségügy az igénybevevők számára 
sokkal nagyobb megelégedettséget biz-
tosít, mint a magyar, és emiatt logikus, 
hogy akinek választási lehetősége van, 
az az ír szolgáltatásokat kívánja igénybe 
venni. A saját kérdőívek és a mélyinterjú-
ink feldolgozása után mégis az derült ki, 
hogy a betegek sok esetben nem teljesen 
elégedettek az ír egészségügyi rendszer-
rel, és szabályosan vagy akár szabályta-
lanul is igénybe kívánják venni a magyar 
egészségügyi szolgáltatásokat is.

Az egészségügyi szolgáltatás 
sajátosságai

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az ál-
talunk végzett kérdőíves kutatás eredmé-
nyét nem tekinthetjük reprezentatívnak, 
mégis az Írországban élő magyarokon 
keresztül jól illusztrálja a külföldön 
élőknek az egészségügyi szolgáltatások 
igénybevételével kapcsolatos motivációit, 
jellemzőit. Vizsgálódásunk aktualitását 
az adja, hogy az egészséggel kapcsola-
tos kutatás egyre jobban előtérbe kerül, 
mivel az – számos kutató véleménye sze-
rint – a következő évek bázisinnovációja, 
valamint a világgazdaság fellendítője le-
het.8

Az egészségügyi szolgáltatások sajá-
tosságait a HIPI-elv9 segítségével ért-
hetjük meg a legjobban, hiszen számos 
olyan elemet tartalmaznak, amelyek más 
terméktől, illetve szolgáltatástól megkü-
lönböztetik őket. A HIPI-elv négy össze-
tevője a heterogenitás (Heterogenity), a 

megfoghatatlanság (Intangibility), a rom-
lékonyság (Perishability), valamint az 
elválaszthatatlanság (Inseparability). Ez 
az egészségügyi szolgáltatások területén 
a következőket jelenti:

Heterogenitás: Az egészségügyi szol-
gáltatás, a többi szolgáltatáshoz hasonló-
an, térben és időben is változó. Az inga-
dozás az emberi tényező következménye. 
Az egészségügyi szolgáltatások során 
azonban különösen nagy a heterogenitás, 
hiszen az alapjukat a szolgáltatást nyúj-
tók (orvosok, egészségügyi személyzet) 
képességei, képzettsége, a szolgáltatás-
hoz és annak igénybevevőjéhez való 
hozzáállása adja. Emiatt tapasztaljuk 
azt, hogy az egészségügyi szolgáltatások 
igénybevétele során különös fontossággal 
bír az orvosválasztás. Ezt támasztja alá a 
kérdőíves kutatásunk azon eredménye is, 
hogy az írországi magyarok orvosválasz-
tását minden esetben komolyan befolyá-
solja a megelégedettség.

Megfoghatatlanság: Az egészségügyi 
szolgáltatásokról, több más szolgáltatás-
sal egyetemben, nem tudunk érzékszervi 
úton tapasztalatot szerezni. Megismeré-
sükhöz, valós megítélésükhöz igénybe 
kell vennünk azokat.

Romlékonyság: Az egészségügyi szol-
gáltatás „terméke” nem raktározható: ha 
akkor és ott nem élünk vele, nincs lehető-
ség későbbi igénybevételére.

Elválaszthatatlanság: A szolgáltatá-
sok nyújtása és igénybevétele, vagyis a 
termelése és fogyasztása térben és idő-
ben elválaszthatatlan egymástól.10 Ez az 
egészségügyi szolgáltatásokra is igaz.
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A szolgáltatásmarketing
7P modellje az egészségügy   
jellemzésére

Kérdőíves kutatásunk eredményeinek 
bemutatásához a szolgáltatásmarketing 
7P modelljét11 hívtuk segítségül.12

Termék (Product)

A szolgáltatások piacán a termék maga a 
nyújtott szolgáltatás – az általunk vizs-
gált esetben természetesen a nyújtott 
egészségügyi szolgáltatás. A külföldön 
élő magyarok esetében gyakran előfor-
dul, hogy azt nem a lakhelyükön (pl. 
Írországban), hanem az anyaországban 
veszik igénybe.

Árulkodó adat, hogy az Írországban 
élő, nagyjából tizenötezer magyart rep-
rezentáló megkérdezettek 33 százaléka 
rendelkezik itthon is társadalombiztosí-
tással, és ez utóbbiak 39 százaléka amiatt 
vállalja a havi befizetést, hogy Magyar-
országon is hozzáférjen az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz. 12 százaléknak vi-
szont azért van kettős biztosítása, mert 
nincs tisztában az írországi társadalom-
biztosítási státuszával.

Az Európai Unió szabályozása egyér-
telműen meghatározza, hogy az EU-n be-
lül mindenki egy és csakis egy helyen le-
het biztosított, ezt mégis sokan figyelmen 
kívül hagyják, különböző okokból. A tb-
rendszerek függetlensége miatt nehezen 
ellenőrizhető, hogy valaki két tagország-
ban is rendelkezik-e társadalombiztosí-
tással, így sokan – szabálytalanul – ki 
tudják használni ezt a lehetőséget.

Azoknak, akik Írország mellett egy 
másik tagállamban is rendelkeznek társa-
dalombiztosítással, majdnem a fele (48,8 
százaléka) egyszerűen csak nem intézke-
dett a biztosítás lemondásáról. Ők nem 
fizetik a magyar tb-járulékot, és nem is 
jelentették be a külföldi társadalombizto-
sítási viszonyukat. Nem meglepő módon 
ők azok, akik a magyar társadalombizto-
sító ellenőrzésekor elmaradt (akár több 
évre szóló) egészségügyi szolgáltatási 
járulékról kapnak számlát.

A kettős biztosítással rendelkezők 39 
százalékának azért van Írországon kívül 
is társadalombiztosítása, hogy itthon is 
hozzáférhessen az egészségügyi ellátá-
sokhoz. Ők tudatosan tartják fenn a hazá-
jukban is a társadalombiztosítási viszo-
nyukat, fizetik maguk után a havi tb-já-
rulékot, így itt is igénybe tudják venni az 
egészségügyi szolgáltatásokat.

Ahogy említettük, a kettős biztosítással 
rendelkezők 12,2 százaléka viszont ami-
att tartja fenn hazájában is a társadalom-
biztosítását, mivel nincs tisztában az ír 
biztosítási viszonyával, és úgy gondolja, 
hogy minden komolyabb egészségügyi 
ellátás jelentős költséget jelentene számá-
ra Írországban, ezért inkább hazájában 
venné igénybe az orvosi szolgáltatásokat.

Fontos megemlíteni, hogy bármilyen 
okból rendelkezik valaki a hazájában is 
társadalombiztosítással, természetesen 
„ingyenesen” igénybe tudja venni az otta-
ni egészségügyi ellátást, de más területen 
akadályokba ütközhet. Például az ellátás 
alatt Írországban nem lesz jogosult beteg-
állományra, ami pedig szabályos esetben 
a külföldi ellátás idejére is járna; de akár 
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később, a nyugdíjjogosultság megállapí-
tásakor is megjelenhetnek a kettős bizto-
sítási viszonyból adódó problémák.

Az Írországban élő, kettős biztosítással 
rendelkező magyarok felének Magyaror-
szágon kiváltott európai egészségbizto-
sítási kártyája (EEBK) is van. Az összes 
megkérdezett 53 százaléka Írországban 
váltott ki európai egészségbiztosítási 
kártyát, de közel 6 százalék tart magyar 
és ír EEBK-t is. 37 százalék egyáltalán 
nem váltott ki európai egészségbiztosítási 
kártyát. Amennyiben annak okát keres-
sük, hogy miért vannak viszonylag nagy 
arányban azok, akiknek egyáltalán nincs, 
illetve az európai szabályozással ellentét-
ben Magyarországon (vagy itt is) kivál-
tott EEBK-juk is van, a válasz nyilván az 
uniós egészségügyi ellátás ismeretének a 
hiánya, hiszen a megkérdezettek 70 szá-
zaléka nem tudja pontosan, milyen lehe-
tőségei vannak az európai egészségbizto-
sítási kártyának.

Fontos kiemelni, hogy nem csak azok 
veszik igénybe a magyar egészségügyi 
ellátásokat, akik rendelkeznek társada-
lombiztosítással itthon. A megkérdezet-
teknek ugyanis 80 százaléka él ezzel a 
lehetőséggel. Tehát a kettős biztosítással 
rendelkező 33 százalék mellett további 47 
százalék veszi igénybe – akár térítéssel is – a 
magyar egészségügy szolgáltatásait.

Ár (Price) és értékesítési csatorna,
a szolgáltatás helyszíne (Place)

Az egészség iránti kereslet rendkívül 
rugalmatlan: egy betegség esetén bár-
mennyit hajlandók lennénk fizetni a 

gyógyulásért,13 hiszen a saját élete és 
egészsége mindenki számára végtelenül 
fontos és értékes, mivel az élet pótolhatat-
lan.14 A korábbi kutatások azt mutatják, 
hogy a fogyasztók szempontjából szoro-
sabb a kapcsolat az ár és a szolgáltatások 
minősége, mint az ár és a termékminőség 
között.15 A külföldön élő magyarok ese-
tén azt tapasztaltuk, hogy amikor a két 
ország (Írország és Magyarország) szol-
gáltatási árait hasonlítják össze, a szol-
gáltatás minőségét sokszor nem az eltérő 
árakkal vetik össze, hanem az országon 
belüli árakhoz viszonyítják. Igen jól mű-
ködik ez az összehasonlítás az egészség-
ügyi szolgáltatások terén is. Kutatásaink 
során kiderült, hogy a kultúra hatása ki-
emelt fontosságú az egészségügyi szol-
gáltatások igénybevétele szempontjából, 
hiszen egy bizalmi viszonyban (mint 
amilyen az orvosi vizsgálat, gyógyítás) 
kiemelt jelentősége van annak, hogy a 
pácienssel az anyanyelvén foglalkoznak. 
A megkérdezettek jelentős része kevésbé 
bízott meg a más kultúrában levő, idegen 
nyelvű szolgáltatásban – még ha esetenként 
magasabb színvonalú ellátást kaptak is.

Az Írországban élő magyarok itthon a 
fogászati ellátást veszik a leggyakrabban 
igénybe: a Magyarországon is biztosí-
tottak több mint fele (55%) megy el itt a 
fogorvoshoz. A megkérdezettek – több-
ségük (71 százalék) nő – 26 (azaz a nők 
36,6) százaléka a magyar nőgyógyászati 
ellátást veszi igénybe. Az ultrahangos, a 
bőrgyógyászati, valamint a szemészeti 
vizsgálatok és kezelések érdekében a vá-
laszadók 4-5 százaléka jön haza.
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Az okokat tekintve a fogorvosi ellátás 
területén egyértelműen az ár miatt dön-
tenek a Magyarország mellett, hiszen Ír-
országban például egy fogtömés 80-100 
euróba (24.000-30.000 forint) kerül, míg 
itthon ugyanezért 6.000-8.000 forintot 
(20-25 euró) kell fizetni. A nőgyógyászat 
esetén az árnak kisebb szerepe van: ott 
inkább a hozzáférhetőség és a megszokás 
dominál. Írországban igen korlátozott a 
privát nőgyógyászati ellátás, így a nők 
többsége, amennyiben szükséges, inkább 
Magyarországon veszi igénybe a speciá-
lis vizsgálatokat, kezeléseket.

Befolyásolás (Promotion)

Az egészségügyi szolgáltatások során 
nagyjából ugyanazok az eszközök al-
kalmazhatóak, mint a termékek esetén 
(reklám, eladásösztönzés, PR, személyes 
eladás), a legfontosabb eszköze mégis 
a személyes eladás, melyet a szolgálta-
tás nyújtása révén szerzett tapasztalatok 
befolyásolhatnak. Az elégedettség, az 
adott személy öröme vagy csalódottsága  
a várakozása és az érzékelt teljesítmény 
(vagy eredmény) összehasonlításából 
ered. Akkor elégedett a fogyasztó, ha a 
termék megfelel az elvárásainak, ha pe-
dig felülmúlja azokat, akkor nagyon elé-
gedett; elégedetlen viszont, ha a termék 
nem felel meg az előzetes elvárásoknak.16

Emberi tényező (People)

Kutatásunk során azt tapasztaltuk, hogy 
az elsődleges szempont mindig az or-
vos személye, a szolgáltatás nyújtója. 

Az emberi tényezőt belföldön (tehát Ír-
országon belül) és nemzetközi szinten is 
vizsgáltuk (tehát azt is, amikor a páciens 
hajlandó azért Magyarországra – vagy az 
anyaországba – utazni, hogy ott a meg-
szokott orvosnál vegye igénybe az egész-
ségügyi szolgáltatást).

Az orvos a beteg képviselőjeként jár el, 
a legtöbbször helyette (de természetesen 
vele egyetértésben) hozza meg a döntést. 
Éppen emiatt az egészségügyi szolgálta-
tások esetén minden egyéb szolgáltatás-
nál fontosabb a két fél (beteg és orvos) 
közötti bizalmi viszony. A külföldön élők 
számára e téren az anyanyelv használata 
is igen fontos, hiszen az egészségügyben 
vagy azzal összefüggésben alkalmazott 
speciális nyelvezetet, kifejezéseket még 
sok esetben magyar nyelven is nehéz pon-
tosan megérteni, értelmezni. Nem megle-
pő tehát, hogy – főként a nyelvhasználat 
miatt – az Írországban élő magyarok kö-
zül megkérdezettek 61 százaléka magyar 
háziorvost keres fel a problémájával. 
A kutatásunkból az is jól látszik, hogy a 
nyelvhasználat mellett az orvosválasztást 
befolyásoló tényezők közül a megelége-
dettség (tehát a bizalmi viszony megléte) 
a leghangsúlyosabb (a megkérdezettek 
38 százalékát ez motiválja a háziorvos-
választásban).

Amennyiben külön megvizsgáljuk a 
magyar háziorvost választók és a helyi 
orvosokat felkeresők csoportját, azt 
látjuk, hogy a motivációk is eltérőek. 
A magyar háziorvost választók körében 
a nyelvhasználat (54 százalék) az elsőd-
leges motiváció, míg a megelégedettség a 
második leggyakoribb ok (36 százalék). 
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A helyi (ír) háziorvost választók számára 
az elsődleges befolyásoló tényező a há-
ziorvosi rendelő közelsége (43 százalék), 
a megelégedettség pedig 40 százaléku-
kat motiválja. A szolgáltatásokhoz való 
gyors hozzáférés 9 százalék számára fon-
tos szempont.

Dublinban jelenleg hat magyar házi-
orvos dolgozik. Az Írországban élő ma-
gyarok igen nagy arányban magyar há-
ziorvoshoz fordulnak, így nem meglepő, 
hogy képesek akár nagy távolságokból is 
felkeresni őket. Kérdőívünk egyik pontja 
arra vonatkozott, hogy hány percbe telik 
az út a rendelőig Írországban, illetve ott-
hon milyen távolságban volt a háziorvosi 
rendelő. A megkérdezettek 43 százaléka 
11-30, 30,9 százaléka pedig 31-45 percen 
belül éri el a magyar rendelőt Írország-
ban. A magyarországi utazási idő rövi-
debb volt: 49,7 százalék 10, 41,2 százalék 

pedig 11-30 percen belül érte el a házior-
vosi rendelőt. A válaszadók 30,2 száza-
léka ugyanannyi időt töltött az utazással 
Írországban is, mint itthon, s csupán 4,8 
százalékuk érte le Írországban hamarabb 
a háziorvosi rendelőt, mint korábban 
Magyarországon. Ugyanakkor 65 száza-
lékuknak Írországban több időbe telik a 
magyar háziorvosi rendelőig eljutni, mint 
Magyarországon.

Tárgyi elemek (Physical evidence)

A tárgyi eszközök természetesen az egész-
ségügyi szolgáltatások esetén is fontosak, 
így a rendelő berendezése, felszereltsége is 
befolyással lehet az emberek választására, 
megelégedettségére. Ugyanakkor a mély-
interjúk során azt tapasztaltuk, hogy bár a 
páciensek örülnek a szebb, tágasabb, újabb 
rendelőnek (kutatásunk idején a rendelő 

4. ábra
Hány percet utazott a rendelőig Írországban?

Milyen távolságban volt Magyarországon a háziorvosi rendelő Öntől?

  Milyen távolságban volt Magyarországon a háziorvosi 
rendelő Öntől?

Összesen
  

10 percen 
belül 

elértem a 
rendelőt

11-30 
percen 
belül 

elértem a 
rendelőt

31-45 
percen 
belül 

elértem a 
rendelőt

46-60 
percen 
belül 

elértem a 
rendelőt

60 percnél 
több idő 
kellett a 
rendelő 

eléréséhez

Hány percet 
utazott a 
rendelőig 
Írországban?

10 percnél 
kevesebbet 4,80% 1,20% 0,60% 0% 0% 6,70%

11-30 percet 20,60% 21,20% 1,20% 0% 0% 43,00%
31-45 percet 15,80% 9,10% 4,20% 1,20% 0,60% 30,90%
46-60 percet 2,40% 5,50% 0,60% 0% 0% 8,50%
60 percnél 
többet 6,10% 4,20% 0,60% 0% 0% 10,90%

Összesen 49,70% 41,20% 7,30% 1,20% 0,60% 100,00%

Forrás: Saját számítás (2010).
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is egy nagyobb, világosabb helyre költö-
zött), és értékelik is azt, ám elsődlegesen 
a korábban már kifejtett nyelvhasználat 
és megelégedettség a fő motiváció a ma-
gyar orvos választása esetén.

Folyamat (Process)

Az orvos, illetve az egészségügyi szol-
gáltatás megválasztásakor az utóbbi fo-
lyamata is igen meghatározó tényező. Az 
egészségügyi ellátásra is egyre inkább 
szolgáltatásként gondolnak az emberek: 
a betegre fogyasztóként, az orvosra ta-
nácsadóként, döntés-előkészítőként és 
szolgáltatóként.17 Sok esetben azt láttuk, 
hogy az emberek nincsenek tisztában 
a helyi egészségbiztosítási rendszerrel, 
nem ismerik az alapvető folyamatot. A nem-
zetközi vizsgálatunk sem mutatott jobb 
képet: az uniós rendszert sem ismerték 
jobban a külföldön élők, de még a ma-
gyarországi orvosok is sokszor gondban 
voltak az uniós szabályozások alkalma-
zásával. Meg kell említenünk, hogy az 
Írországban dolgozó orvosok az uniós 
szabályokat, lehetőségeket sokkal jobban 
ismerték és alkalmazták, mint itthoni 
kollégáik. Ennek két oka van: egyrészt az 
ír háziorvosok által használt online infor-
matikai rendszer könnyedén tudja kezel-
ni az európai szabályozással összefüggő 
ügyeket (például az európai biztosítási 
kártyával kapcsolatos elszámolásokat); 
másrészt az 1990-es évek fejlődése ren-
geteg külföldit vonzott és a mai napig 
vonz Írországba, így nem különlegesség 
az ottani orvosok számára egy-egy külföl-
di biztosítással rendelkező beteg ellátása.

Konklúzió

Összességében elmondható, hogy az ír és 
a magyar egészségügyi rendszer makro-
gazdasági adatok alapján történő össze-
hasonlításakor egyértelműen megállapít-
ható az ír rendszer hatékonyabb és ered-
ményesebb működése, amely a lakosság 
egészségi állapotában is világosan tük-
röződik. Ugyanakkor az Írországban élő 
magyarok számos olyan területet jelöltek 
meg, amely a megítélésük szerint a min-
dennapi élet során Magyarországon job-
ban, eredményesebben működik. A mu-
tatók alapján várttal ellentétben kiderült, 
hogy sok esetben az Írországban dolgo-
zó magyarok nem a lakhelyükön veszik 
igénybe az egészségügyi ellátást, hanem 
hazautaznak Magyarországra. Amennyi-
ben mégiscsak Írországban akarnak vagy 
tudnak orvoshoz menni, a többség lehe-
tőség szerint magyar háziorvost választ.

Tanulmányunkban 25, a kutatásaink 
céljának legmegfelelőbb és a nemzetkö-
zi szakirodalom által is legfontosabbnak 
tartott mutató segítségével hasonlítottuk 
össze a két tagország egészségügyi ered-
ményeit. Terjedelmi okok miatt sem volt 
lehetséges további mutatók bevonása, de 
meg kell jegyezni, hogy számos egyéb 
társadalmi, szociális, történelmi ténye-
ző létezik, amelyek befolyásoló hatását 
fontos lehet vizsgálni. Konklúzióinkat 
a vizsgált mutatók elemzése, valamint 
primer kutatások (interjúk, kérdőívek) 
alapján fogalmaztuk meg, melyek vé-
leményünk szerint a jelenlegi alapvető 
trendeket is jól bemutatják.
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Európai szinten is érdekes kérdéseket 
vethet fel és további kutatásokat igényel-
het azoknak a külföldi munkavállalóknak 
az egészségügyi ellátás igénybevételére 
vonatkozó jellemzői, akik egyszerre két 
egészségügyi rendszerhez is tartoznak, 
hiszen az azok párhuzamos használata 
során jelentkező, az egyén által érzékelt 
előnyök nem feltétlenül valósak. Továb-
bi kutatások során megvizsgálható, hogy 
egészségügyi és gazdasági szempont-
ból valóban jobban jár-e a külföldön élő 
munkavállaló, amennyiben a hazájában 
is igénybe veszi az egészségügyi szolgál-
tatásokat.
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