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A Pénzügyi védelem fejezet fõbb eredményeinek
összefoglalója
Fõbb megállapítások
–

2011-2014 között a háztartások összes kiadásán belül az egészségügyre fordított
közvetlen kiadások aránya folyamatos növekedést mutatott.

–

2014-ben a háztartások 86,15 százalékának volt közvetlen egészségügyi kiadása.
A szegény háztartások körében ez az arány feleakkora.

–

2014-ben a háztartások kevéssel több, mint ötöde szenvedett el katasztrofális
kiadásokat.

–

2011-2015 között a legtöbb beteg szív-érrendszeri gyógyszert, tápcsatornaanyagcsere gyógyszert (döntõen diabéteszkezelésre) és fertõzõ betegségek
kezelésére szolgáló készítményt váltott ki.

–

A pénzügyi védelem fejezetbe olyan indikátorok kerültek, melyek egyrészt a lakosságot
terhelõ egészségügyi kiadásokat, másrészt az egészségügyi kiadások, ill. a megromlott
egészség okán kiesett bevétel indukálta rossz anyagi helyzet elleni védõrendszereket
vizsgálják. A teljesítményértékelés során a háztartások közvetlen egészségügyi kiadásait,
a katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások arányát, az
ártámogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámokat, valamint az egy táppénzes
napra jutó táppénzösszegeket elemeztük. Az igazságosság finanszírozásban való
megjelenése a háztartások számára is védelmet jelenthet a katasztrofális kiadásokkal
szemben, amiket egy-egy betegség okozhat.
2014-ben a háztartások kiadásaik 5,51 százalékát fordították out-of-pocket egészségügyi
kiadásokra. A háztartások által fizetendõ közvetlen (out-of-pocket) kiadások terhének
mértéke függ az adott egészségügyi rendszer finanszírozásának mikéntjétõl.
Magyarországon az egészségügy finanszírozását nagyobbrészt a kötelezõ
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A táppénz nemenkénti és területi értékeiben a keresetek esetében ismert
különbségek tükrözõdnek vissza. 2011-2015 között a táppénz alapja az esetek
közel 85 százalékában az adott évre jellemzõ átlagkereset alatti jövedelem
volt.
Az egészségügy finanszírozásának igazságossága az egészségügyi rendszerek céljainak
egyik fontos összetevõje (a jó egészség és a rendszer betegközpontúsága mellett). A
pénzügyi hozzájárulások igazságossága két kritikus aspektusban jelenik meg: az
egészségesek és betegek közötti kockázatközösségben, valamint a különbözõ jövedelmi,
vagyoni szintek közötti kockázat megosztásában. A kockázatközösségben az egészségesek
által fizetett hozzájárulások, járulékok a betegek egészségügyi ellátását fedezik,
ugyanakkor, ha valaki beteggé válik, maga is profitál a kockázatközösség pénzügyi
védelmébõl. A kockázatmegosztásban az igazságosság nem egyenlõ hozzájárulásokat
jelent, hanem a jobb anyagi helyzetben lévõk magasabb hozzájárulásait. (Xu, 2005)

társadalombiztosítás fedezi. Bizonyos egészségügyi szolgáltatások ugyanakkor kiegészítõ
térítési díj mellett vehetõek igénybe (284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet). A receptre
felírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõ-szolgáltatások részben
támogatottak.
Az egészségügyi kiadások a háztartások 21,58 százaléka számára jelentettek
katasztrofális kiadást. (Katasztrofális egészségügyi kiadása azoknak a háztartásoknak
volt, amelyek közvetlen egészségügyi kiadásai a létfenntartási küszöb feletti kiadásaiknak
legalább 40 százalékát tették ki, amelyek a kiadások által a szegénységi küszöb alá
kerültek, vagy amelyek már eleve a szegénységi küszöb alatt álltak.)
A katasztrofális kiadásokat elszenvedõ háztartások aránya szintén nagyban függ egy
adott országban az egészségügy finanszírozási módszereitõl. Azokban az országokban,
ahol a kiadások nagy részét kötelezõ társadalombiztosításból, vagy adóból fedezik,
és a közvetlen kiadások nem haladják meg az összes egészségügyi kiadás 15 százalékát,
a katasztrofális kiadásokkal sújtott háztartások aránya is alacsonyabb. (Xu K, Evans
DB, 2005) Magyarországon az out-of-pocket kiadások ennél a mértéknél lényegesen
magasabbak.
Az ártámogatási kiadásokat fizetõ betegek száma két szempontból érdekes. Egyrészt
bemutatja azokat a betegcsoportokat, akik a gyógyszerek ártámogatásával gyakran
párhuzamosan fellépõ co-payment fizetésével terheltek, továbbá konkrét ártámogatási
összeg- adatokkal (F5 indikátor) kombinálva az is vizsgálható, hogy a gyógyszert
kiváltó beteget átlagosan hány forinttal támogatja az állam, és ez hogyan illeszkedik
az adott térségben a szegénységgel és a katasztrofális kiadásokkal kapcsolatos
indikátorokhoz.
2014-ben 10 000 lakosból 7 432 váltott ki államilag támogatott gyógyszert, átlagosan
évi 42 883 forint ártámogatással.
Az egy napra jutó táppénz összege átlagosan 3 284 forint volt.
Területi eloszlás

A katasztrofális kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya 2014-ben Észak-Alföldön
volt a legnagyobb (28,93) százalék, Nyugat-Dunántúlon pedig a legkisebb (16,87)
százalék.
Az egy táppénzes napra jutó táppénz összege Közép-Magyarországon volt a
legmagasabb (3 687 forint), Dél-Alföldön pedig a legalacsonyabb (2 980 forint).
Az indikátor területi értékeiben a keresetek és jövedelmek esetében ismert különbségek
tükrözõdnek vissza. A gazdaságilag fejlettebb régiókban magasabb az egy táppénzes
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A lakosság közvetlen egészségügyi kiadásainak aránya a háztartások összes kiadásán
belül 5-6 százalék között ingadozott az egyes régiókban. Ezen kiadások százalékos
aránya a Közép-Dunántúlon volt a legnagyobb (5,91 százalék), Észak-Magyarországon
pedig a legalacsonyabb (4,98 százalék).

napra jutó táppénz összege (Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl).
Az ártámogatási kiadásokhoz kapcsolódó 10 000 lakosra jutó betegszámok DélAlföldön voltak a legmagasabbak (7 600 gyógyszerkiváltó/ 10 000 lakos), a
legalacsonyabbak pedig Közép-Magyarországon (6 918 gyógyszerkiváltó/10 000
lakos).
Trendvonalak
Az out-of-pocket kiadások százalékos aránya 2011 és 2014 között folyamatos emelkedést
mutat. Hasonlóképpen nõtt azon háztartások aránya is, amelyek katasztrofális kiadásokat
szenvedtek el.
Az ártámogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok és az egy gyógyszerkiváltóra
jutó állami támogatás 2011- 2015 között ingadozott, a 10 000 fõre jutó betegszám
2015-ben a 2011-est közelítette, az egy gyógyszerkiváltóra jutó állami támogatás
2015-ben a 2011-es érték 87 százaléka volt.
Jövedelmi helyzetbõl adódó torzítások, szolgáltatás igénybevételének
elmaradása
A társadalmi-gazdasági helyzet és az egészségi állapot összefügg, a szegényebbeknek
általában rosszabb az egészségi állapota, tehát az egészségügyi ellátás iránti
szükségleteik (és azok költségei) nagyobbak, mint a jobb anyagi helyzetben lévõké.
(Gaál, 2012)

Minél nagyobb egy szolgáltatás vagy egészségügyi árucikk közvetlen költsége, annál
nagyobb a valószínûsége annak, hogy a beteg nem veszi igénybe az orvosilag szükséges
ellátásokat, vagy nem váltja ki a felírt gyógyszereket. (Gaál, 2012)
A táppénz esetében a szolgáltatás igénybevételének mellõzése úgy jelenhet meg,
hogy amennyiben a táppénz nem pótolja megfelelõ mértékig a páciens bevételeit,
betegen is dolgozik a bevételkiesés elkerülése érdekében. A V4 indikátor alapján
elmondható, hogy a magasabb jövedelmûek kevésbé veszik igénybe a táppénzellátást.
A vizsgált idõszakon belül a táppénz alapja az esetek közel 85 százalékában az
adott évre jellemzõ átlagkereset alatti jövedelem volt.
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A jelen fejezetben vizsgált indikátorok egyik hiányossága, hogy csak a szükségletet
elszenvedõk által ténylegesen kifizetett költségeket veszik figyelembe, az elmaradt,
elhalasztott orvosi szükségletek költségeit nem képesek számszerûsíteni. Az elmaradt
szükségletekre következtethetünk a kielégítetlen egészségügyi szükségleteket vizsgáló
indikátorból (GY12), amely szerint 2014-ben a megkérdezettek két százaléka számolt
be olyan egészségügyi szükségletrõl, amit a magas költségek miatt nem vett igénybe.
Míg a legmagasabb jövedelmi ötödben a megkérdezettek csupán 0,2 százaléka nem
vett igénybe egészségügyi szolgáltatást a magas költségek miatt, a legalacsonyabb
jövedelmi ötödbe tartozók esetén ez az arány 5,9 százalék.

Felhasznált irodalom:
1. 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet
2. Gaál Péter, Evetovits Tamás, Lindeisz Ferenc, Szigeti Szabolcs (2012): A
forrásteremtés igazságosságának vizsgálata a betegségek költségterhe elleni
védelem indikátorainak segítségével
3. Ke Xu, Evans DB, Carrin G, Aguilar-Rivera AM (2005): Designing health
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A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a
rendelkezésre álló jövedelem arányában, V1
Összefoglaló
2014-ben a háztartások a rendelkezésre álló jövedelmük átlagosan 5,51 százalékát
fordították közvetlen egészségügyi kiadásokra. Az indikátor értéke Közép-Dunántúlon
volt a legnagyobb (5,91 százalék), Észak-Magyarországon pedig a legkisebb (4,98
százalék). Az indikátor értéke kb. 1,5 százalékponttal magasabb a szegénységi küszöb
feletti háztartásokban, mint a szegény háztartásokban (5,71 százalék és 4,26 százalék).
Ez a különbség nagyjából fele ekkora, ha kihagyjuk a számításból a közvetlen egészségügyi
kiadásokkal nem rendelkezõ háztartásokat (6,49 százalék és 5,70 százalék), ami
arra engedhet következtetni, hogy a szegény háztartásokat a közvetlen kiadások
feltételezhetõen visszatartják a szolgáltatások igénybevételétõl. 2011 és 2014 között
az indikátor mind a teljes lakosságra nézve, mind a szegénységi küszöb feletti
háztartásokra nézve folyamatos emelkedést mutat, a szegény háztartások esetében
pedig 2011-rõl 2012-re nõtt, utána csökkent.

Pénzügyi védelem

V1.1.ábra: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, idõsor teljes lakosságra és szegénység szerinti bontásban
(2011-2014, százalék)
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V1.1. táblázat: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, régiók szerinti bontásban (2011-2014, százalék)

V1.1.térkép: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, megyénként összesen (2014, százalék)

Elemzés
2014-ben a háztartások rendelkezésre álló jövedelmük átlagosan 5,51 százalékát
fordították közvetlen (out-of-pocket: oop) egészségügyi kiadásokra (V1.1. ábra).
Az indikátor régiónként számított értéke 2014-ben az Észak-Magyarországon látható
minimális 4,98 százalék és a Közép-Dunántúlon megfigyelhetõ maximális 5,91 százalék
között változott (V1.1. táblázat).
Az indikátor teljes lakosságra számított értéke 2011 és 2014 között kismértékû, de
folyamatos emelkedést mutatott: 2011-ben még 5,23 százalék volt (V1.1ábra), 2014ben pedig 5,51 százalék.
660

Pénzügyi védelem

Általános áttekintés

A szegénységi küszöb feletti háztartások esetében folyamatos az indikátor értékének
növekedése a 2011-es 5,41 százalékról a 2014-es 5,71 százalékra, a szegénységi
küszöb alatt élõ háztartások esetében azonban a 2011 és 2012 közötti 0,5 százalékos
növekedés után évente 0,1 százalékpontos csökkenés látható.
Az indikátor megyei bontásban számított értéke a régiós bontásnál látottnál valamivel
nagyobb területi ingadozást mutat (V1.1. térkép). Legalacsonyabb Nógrád megyében,
4,39 százalékkal, legmagasabb pedig Veszprém megyében, 6,35 százalékkal. A
szegénységi küszöb feletti háztartások esetében ugyanezekben a megyékben fordulnak
elõ az szélsõséges értékek: Nógrád megyében a legalacsonyabb 4,56 százalékkal,
és Veszprém megyében a legmagasabb 6,67 százalékkal. A szegénységi küszöb
alatt élõ családok esetében a legalacsonyabb értéket Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
mutatta 3,22 százalékkal, a legmagasabbat pedig a Jász-Nagykun-Szolnok megye
6,28 százalékkal (V1.2. táblázat).
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V1.2.táblázat: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, megyénként összesen, illetve szegénység szerinti bontásban
(2014, százalék)
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További bontások
Az indikátor értékében a régiók közötti különbségek a vizsgált idõszakban változnak
(ld. V1.1. táblázat), s szemben az indikátor egész országra számított értékének 2011tõl látható folyamatos emelkedésével, az egyes régiók értékei az egyik évrõl a másikra
hol nõnek, hol csökkennek (kivéve Dél-Dunántúlt és Közép-Dunántúlt, ahol végig emelkedés
látható).
Az indikátor 2011 és 2014 között felvett értékeinek átlaga Közép-Dunántúlon, valamint
Közép-Magyarországon volt a legmagasabb, Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon
pedig a legalacsonyabb (ld. V1.2. ábra).

Az indikátor megyénként számolt értékeinek évrõl évre való ingadozását mutatja a
V1.3. táblázat. Szemben az indikátor egész országra számított értékének 2011-tõl
látható folyamatos emelkedésével, az egyes megyék értékei az egyik évrõl a másikra
hol nõnek, hol csökkennek (csak Somogy megyében látható végig növekedés).
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V1.2.ábra: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, átlagos érték, minimum és maximum régiónként, az átlag
szerint csökkenõ sorrendben (2011-2014, százalék)

V1.3. táblázat: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásainak aránya a
rendelkezésre álló jövedelem arányában, megyék szerinti bontásban
(2011-2014, százalék)
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Az indikátor 2011 és 2014 között felvett értékeinek átlaga legmagasabb Fejér, KomáromEsztergom és Jász-Nagykun-Szolnok megyében, legalacsonyabb pedig Borsod-AbaújZemplén és Vas megye után Nógrád megyében (ld. V1.3. ábra).
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V1.3. ábra: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, átlagos érték, minimum és maximum megyénként, az átlag
szerint csökkenõ sorrendben (2011-2014)

Kiegészítõ szempontok

A V1.4. táblázatból leolvasható, hogy 2014-ben az indikátor összes háztartásra
számított értéke a Közép-Dunántúl régióban volt a legmagasabb (5,91 százalék),
Észak-Magyarországon pedig a legalacsonyabb (4,98 százalék). A közvetlen
egészségügyi kiadásokat nem fizetõ háztartásokat a számításból kihagyva, a legmagasabb
a Dél-Dunántúl régióban (6,95 százalék), legalacsonyabb pedig Észak-Magyarországon
(6,01 százalék). A közvetlen egészségügyi kiadásokat fizetõ háztartások részaránya
Közép-Dunántúl régióban maximális (90,30 százalék), és Észak-Magyarországon
minimális (82,93 százalék).
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Az indikátor 2014-es 5,51 százalékos értékének számításában az összes háztartás
szerepel, tehát azok is, amelyeknek nem volt közvetlen egészségügyi kiadásuk. 2014ben azonban a háztartások 13,85 százalékának nem volt közvetlen egészségügyi
kiadása. Ha az indikátort azokra a háztartásokra számítjuk, amelyeknek volt (tehát
oop > 0), akkor az érték 6,40 százalék.

V1.4. táblázat: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, az összes és az oop > 0 háztartásokra, valamint ezek
részaránya régió szerinti bontásban (2014, százalék)

A régiós bontásban tapasztalhatónál nagyobb területi ingadozások mutatkoznak
megyénként. A V1.5. táblázatból leolvasható, hogy az indikátor összes háztartásra
számított értéke legmagasabb Veszprém megyében (6,35 százalék), legalacsonyabb
Nógrád megyében (4,39 százalék). A közvetlen egészségügyi kiadásokat fizetõ
háztartásokra számítva legmagasabb Baranya megyében (7,22 százalék),
legalacsonyabb Nógrád megyében (5,09 százalék). A közvetlen egészségügyi kiadásokat
fizetõ háztartások részaránya Fejér megyében maximális (91,95 százalék), és BorsodAbaúj-Zemplén megyében minimális (79,23 százalék).
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V1.5. táblázat: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, az összes és az oop > 0 háztartásokra, valamint ezek
részaránya megyénként (2014, százalék)
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2014-ben a háztartások 13,62 százaléka élt a háztartásstatisztikából számított fogyasztási
alapú nemzeti szegénységi küszöb alatt. Az indikátor értéke a nem szegény háztartásokra
5,71 százalék, a szegényekre pedig 4,26 százalék. Azoknak a háztartásoknak a
részaránya, amelyeknek nem volt közvetlen egészségügyi kiadásuk, a nem szegény
háztartások esetében 12,05 százalék, míg a szegény háztartások esetében 25,25
százalék. Tehát a szegény háztartásoknak több mint kétszer akkora hányada nem vett
igénybe közvetlen kiadással járó egészségügyi szolgáltatást, mint a nem szegény
háztartásoknak. Ez a különbség arról tanúskodik, hogy a közvetlen egészségügyi
kiadások visszatarthatják a szegény háztartásokat a szolgáltatások igénybevételétõl.
Ha azokra a háztartásokra számítjuk ki az indikátort, amelyeknek volt közvetlen
egészségügyi kiadásuk, akkor a nem szegény háztartások esetében 6,49 százalékot,
a szegény háztartások esetében pedig 5,70 százalékot kapunk, tehát az indikátor
értékében a szegény és nem szegény háztartások között kisebb (közel feleakkora) a
különbség, mint az összes háztartásra számított esetben.

V1.6. táblázat: A szegény háztartások és oop=0 háztartások részaránya az összes
háztartás százalékában (2011 2014)
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A fenti adatok 2011 és 2014 közötti alakulását szemlélteti a V1.6. táblázat, illetve a
V1.4. V1.5. ábrák.

V1.4. ábra: Az oop = 0 háztartások a teljes lakosság, valamint a nem szegény és a
szegény háztartások százalékos arányában (2011 2014)

A szegény háztartások részaránya 2012 és 2014 között 12,88 százalékról 13,62
százalékra nõtt.
A közvetlen egészségügyi kiadást nem fizetõ háztartások részaránya 2011 és 2014
között csökkent, mind a szegény, mind a nem szegény háztartások esetében (kivéve a
nem szegény háztartásokat 2012 és 2013 között). Az egész idõszakban a szegény
háztartások esetében ez a százalékos arány több mint kétszerese a nem szegény
háztartások esetében láthatónak.

Pénzügyi védelem

V1.5. ábra: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában, az összes nem szegény és szegény, ill. az oop > 0 nem
szegény és szegény háztartásokra (2011 2014, százalék)
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2011 és 2014 között a nem szegény háztartások rendelkezésre álló jövedelmük évrõl
évre átlagosan 0,1 százalékpontos nagyságrendben nagyobb részét fordították közvetlen
egészségügyi kiadásokra. Azon nem szegény háztartások esetében, amelyeknek volt
közvetlen egészségügyi kiadásuk, ez a növekedés kevéssé egyenletes, de összességében
hasonló mértékû. A szegény háztartások esetében a közvetlen egészségügyi kiadások
fogyasztási kiadásokból való átlagos részesedése 2011 és 2012 között 0,5
százalékpontos nagyságrendben növekedett, 2012 és 2014 között viszont csökkent
(noha ennél kisebb nagyságrendben), mind az összes nem szegény háztartásra, mind
pedig a közvetlen egészségügyi kiadásokat fizetõkre számítottan.
A háztartások relatív anyagi helyzetét jellemezhetjük azzal, hogy a háztartások összesített
kiadásainak melyik kvintilisébe tartoznak.
V1.7. táblázat: Az oop > 0 háztartások részaránya kiadási kvintilisenként (2014,
százalék)

A V1.7. táblázatból és a V1.6. ábrából kivehetõ, hogy a legalsó kiadási kvintilisbe
esõ, tehát legszegényebb háztartások kiadásaiknak átlagosan 4,58 százalékát fordítják
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V1.6. ábra: A háztartások közvetlen egészségügyi kiadásai a rendelkezésre álló
jövedelem arányában,, az összes és az oop > 0 háztartásokra kiadási kvintilisenként
(2014)

közvetlen egészségügyi kiadásokra. Az indikátor értéke a középsõ kvintilisig (6,12
százalék) emelkedik, majd csökken a legfelsõ kvintilis 5,11 százalékos értékéig. Ezekben
az átlagértékekben benne szerepelnek a közvetlen egészségügyi kiadásokat nem fizetõ
háztartások is. A közvetlen egészségügyi kiadásokat fizetõ háztartások százalékos
részaránya a legalsó kvintilisbeli 76,56 százalékról a negyedik kvintilisre 91,30 százalékra
nõ (a legfelsõben már kisebb), ami arról tanúskodik, hogy az alsó négy kvintilisben
minél szegényebb egy háztartás, annál kevésbé vesz igénybe közvetlen egészségügyi
kiadásokkal járó szolgáltatásokat.
Limitációk
Az indikátort a KSH HKÉF (Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel)
adataiból számítottuk. A kapott eredmények megbízhatóságával és reprezentativitásával
kapcsolatban tehát ugyanazok a limitációk érvényesek, mint általában a HKÉF adataival
kapcsolatban.

Igazságosság
Az indikátor értéke és a szegénység közötti összefüggéssel kapcsolatban látottak azt
mutatják, hogy a területek közötti egyenlõtlenségek meghatározó tényezõje a területek
szegénységi helyzete.

Megbeszélés
Az indikátor értékei a vizsgált idõszakban folyamatos emelkedést mutatnak a teljes
lakosság és a szegénységi küszöb feletti lakosság tekintetében. Az indikátor értéke
területi szinten jelentõs különbséget mutat, és a korábbi évek értékei is nagy
változékonyságot mutatnak területi megoszlás tekintetében.

Az indikátor értéke kb. 1,5 százalékponttal magasabb a szegénységi küszöb feletti
háztartásokban, mint a szegény háztartásokban. A közvetlen egészségügyi kiadásokkal
nem rendelkezõ háztartások aránya a nem szegény háztartások esetében 12,05 százalék,
míg a szegény háztartások esetében 25,25 százalék. Ezzel egybevág, hogy a jövedelmi
kvintilisekben felfelé haladva az out-of-pocket kiadásokat nem fizetõ háztartások aránya
jelentõsen csökken (az elsõ kivintilisben az arányuk 23,44 százalék, a negyedik kvintilisban
viszont már csak 8,7 százalék, az ötödikben pedig 12,07).
Az oop=0 háztartások elhagyásával a szegény és nem szegény háztartások közötti
különbség jelentõsen csökken.
Az out-of-pocket kiadással járó szolgáltatások igénybevételét tehát jelentõsen csökkenti
a szegénységi küszöb alatt élõ háztartások rossz anyagi helyzete. Ugyanakkor a jobb
anyagi helyzetben lévõk saját kiadásaikhoz képest is nagyobb értékben költenek ezekre
a szolgáltatásokra.
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2011 és 2014 között az indikátor mind a teljes lakosságra nézve, mind a szegénységi
küszöb feletti háztartásokra nézve folyamatos emelkedést mutatott, a szegény háztartások
esetében azonban 2012 után csökkent.
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Katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ
háztartások aránya, V2
Összefoglaló
A 2014. évben a háztartások 21,58 százaléka szenvedett el katasztrofális egészségügyi
kiadásokat. A katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások regionális
részaránya a Nyugat-Dunántúlon látható minimális 16,87 százalék és az Észak-Alföldön
megfigyelhetõ maximális 28,93 százalék között változik.
Az indikátornak és komponenseinek megyei bontásban számított értékei a regionális
bontásnál látottnál nagyobb területi ingadozásokat mutatnak. A katasztrofális
egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya Budapesten a
legalacsonyabb: 11,74 százalék, szemben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
tapasztalható maximális értékkel, ami 33,53 százalék.
Az indikátor három komponense (nem elszegényítõ vagy továbbszegényítõ, elszegényítõ,
továbbszegényítõ) közötti arány a 2011 2014-es idõszakban nagyjából 4:1:5.
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V2.1. ábra: Katasztrofális egészségügyi kiadásokat, ill. annak komponenseit elszenvedõ
háztartások aránya, idõsor teljes lakosságra (2011-2014)
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V2.1. táblázat: Katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások aránya
régió szerinti bontásban (2014, százalék)

V2.1. térkép: Katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások aránya
megyénként (2014)
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V2.2. térkép: Nem elszegényítõ vagy továbbszegényítõ katasztrofális egészségügyi
kiadásokat elszenvedõ háztartások aránya megyénként (2014)
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V2.3. térkép: Elszegényítõ katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ
háztartások aránya megyénként (2014)
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V2.4. térkép: Továbbszegényítõ katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ
háztartások aránya megyénként (2014)
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Elemzés
Általános áttekintés
A „Katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások aránya” indikátor
azt adja meg, hogy a háztartások hány százaléka esetében értek el katasztrofális
mértéket a közvetlen egészségügyi kiadások. Ez a háztartások kiadásszerkezetének a
fogyasztási alapú nemzeti szegénységi küszöbhöz való viszonyától függõen három
esetben fordulhat elõ: 1.) amikor a közvetlen egészségügyi kiadások megfizetése után
a háztartás még nem kerül a szegénységi küszöb alá; 2.) amikor a közvetlen egészségügyi
kiadások következtében a háztartás a szegénységi küszöb alá kerül; illetve 3) amikor
már eleve a szegénység küszöb alatt élõ háztartásnak adódik közvetlen egészségügyi
kiadása.
A nem elszegényítõ és nem továbbszegényítõ katasztrofális kiadásokat elszenvedõ
háztartások közé azon háztartások tartoznak, amelyek a közvetlen egészségügyi
kiadások megfizetése elõtt és után is a szegénységi küszöb felett voltak, de közvetlen
egészségügyi kiadásaik a létfenntartási küszöb feletti kiadásaiknak legalább 40 százalékát
tették ki.
Elszegényítõ kiadás azon egészségügyi kiadás, mely által az adott háztartás a szegénységi
küszöb alá kerül. Továbbszegényítõ egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások
azon közvetlen egészségügyi kiadásokat fizetõ háztartások, amelyek már az egészségügyi
kiadások megfizetése elõtt is a szegénységi küszöb alatt álltak.
A nemzeti szegénységi küszöb az ekvivalens fogyasztási kiadások mediánjának 60
százaléka. A létfenntartási küszöb (az indikátor során használt szegénységi küszöb),
vagyis a létfenntartáshoz szükséges kiadás értéke egyenlõ a nemzeti szegénységi
küszöb és az ekvivalens háztartásméret szorzatával (ld. az adatlapon).

Az indikátor három komponense (nem elszegényítõ vagy továbbszegényítõ, elszegényítõ,
továbbszegényítõ) közötti arány a 2011 2014-es idõszakban nagyjából 4:1:5. Az
egyes komponensek évente 1 százalékpontnál kevesebbel változnak (V2.1. ábra). Az
elszegényítõ és a továbbszegényítõ komponensek 2012 és 2014 közötti néhány tized
mértékû százalékpontos növekedésének eredményeként az indikátor országos értéke
a 2011-es 19,89 százalékról 2014-re a 21,58 százalékos értékre nõtt.
Az indikátornak és komponenseinek megyei bontásban számított értékei a regionális
bontásnál látottnál nagyobb területi ingadozásokat mutatnak (V2.1-4. térképek). A
katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya Budapesten
a legalacsonyabb: 11,74 százalék, szemben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
tapasztalható maximális értékkel, ami 33,53 százalék.
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A katasztrofális kiadásokat elszenvedõ háztartások regionális részaránya a NyugatDunántúlon látható minimális 16,87 százalék és az Észak-Alföldön megfigyelhetõ
maximális 28,93 százaléka között változik (V2.1. táblázat).

A nem elszegényítõ és nem továbbszegényítõ egészségügyi kiadásokat szenvedõ
háztartások részaránya megyénként a Vas megyei 4,03 százalékos minimum és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 12,76 százalékos maximum között mozgott. Az
elszegényítõ egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya megyénként
a Tolna megyei 0,26 százalékos minimum és a Bács-Kiskun megyei 5,21 százalékos
maximum közt mozgott. A továbbszegényítõ egészségügyi kiadásokat szenvedõ
háztartások részaránya a budapesti 3,90 százalékos minimum és a Hajdú-Bihar megyei
19,00 százalékos maximum között ingadozott megyénként.
További bontások
A V2.2. táblázatból leolvasható, hogy 2014-ben az indikátor értéke, tehát a katasztrofális
egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya Észak-Alföld régióban
volt a legmagasabb (28,9 százalék), Nyugat-Dunántúl régióban pedig a legalacsonyabb
(16,9 százalék). A nem elszegényítõ és nem továbbszegényítõ katasztrofális egészségügyi
kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya legmagasabb Dél-Alföldön (11 százalék),
legalacsonyabb pedig Nyugat-Dunántúlon (6,2 százalék). Az elszegényítõ egészségügyi
kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya legmagasabb a Dél-Alföldön (4,5
százalék), s legalacsonyabb Közép-Magyarország régióban (2 százalék). A
továbbszegényítõ egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya
legmagasabb Észak Alföldön (15,24 százalék), s legalacsonyabb Közép-Magyarország
régióban (7,65 százalék).

Az indikátor és komponenseinek értékében régiók között mutatkozó különbségek 2011
és 2014 közötti alakulását szemléltetik a V2.2. V2.5. ábrák, melyek régiónként mutatják
az érték idõszakra vonatkozó átlagát, minimumát és maximumát az átlag szerint
csökkenõ sorrendbe rendezve.
Az idõszakban a katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások
részaránya végig Észak-Alföld régióban volt a legmagasabb, 26,37 százalék és
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V2.2. táblázat: Katasztrofális egészségügyi kiadásokat, ill. annak komponenseit
elszenvedõ háztartások aránya régió szerinti bontásban (2014)

30,33 százalék közötti értékekkel (V.2.2. ábra). A legalacsonyabb érték KözépMagyarország régióban fordult elõ: 13,95 százalék. Az idõszakra vonatkozó
minimumokat és maximumokat tekintve láthatjuk, hogy egyes régiókban nagy ingadozások
vannak az egyes évek között. A vizsgált idõszakban az indikátor átlagértéke ÉszakAlföld régióban (28,47 százalék) lényegében duplája a Közép-Magyarországon
tapasztalható minimális értéknek (15,5 százalék).
A régiónkénti értékek 2011 és 2014 között vett átlagát tekintve az indikátor mindhárom
komponensénél azt látjuk, hogy a maximális érték Észak-Alföldön, a minimális pedig
Közép-Magyarországon volt tapasztalható.
A nem elszegényítõ és nem továbbszegényítõ katasztrofális kiadásokat elszenvedõ
háztartások részaránya 6,22 százalék és 10,96 százalék között (V2.3. ábra), az
elszegényítõ egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya 1,92 százalék
és 4,94 százalék között (V2.4. ábra), a továbbszegényítõ egészségügyi kiadásokat
szenvedõ háztartások részaránya pedig 5,60 százalék és 16,40 százalék között
alakult (V2.5. ábra). Régiónként az egyes évek közötti ingadozás a továbbszegényítõ
kiadások esetében volt a legkisebb.
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V2.2. ábra: Katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások
részarányának átlagértéke, minimuma és maximuma régiónként, az átlag szerint
csökkenõ sorrendben (2011-2014)
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V2.3. ábra: A nem elszegényítõ és nem továbbszegényítõ egészségügyi kiadásokat
elszenvedõ háztartások részarányának átlagértéke, minimuma és maximuma
régiónként, az átlag szerint csökkenõ sorrendben (2011-2014)
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V2.4. ábra: Az elszegényítõ egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások
részarányának átlagértéke, minimuma és maximuma régiónként, az átlag szerint
csökkenõ sorrendben (2011-2014)
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V2.5. ábra: A továbbszegényítõ egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások
részarányának átlagértéke, minimuma és maximuma régiónként, az átlag szerint
csökkenõ sorrendben (2011-2014)

Az indikátor értékeire befolyással lehet a vizsgált célpopulációnak a kiadást megelõzõ
anyagi helyzete.

A V2.2. ábrát a V2.6. ábrával összehasonlítva azt találjuk, hogy a katasztrofális
kiadásokat elszenvedõ háztartások százaléka 2011 és 2014 között vett átlagának
nagysága, valamint a szegénységi küszöb alatt élõ háztartások százaléka átlagának
nagysága alapján ugyanazt a sorrendet kapjuk a régiók között. A régiókat az
elszegényítõ egészségügyi kiadások átlaga szerint rendezõ V.2.4. ábrát a V.2.6.
ábrával összehasonlítva szintén majdnem ugyanazt a sorrendet látjuk, míg a V.2.3.
és a V.2.6. ábrák esetén ilyen egybevágás nem tapasztalható. Tehát a katasztrofális
egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások részarányát döntõen a szegény
háztartások részaránya határozza meg. A jelenség magyarázata az, hogy az indikátor
három komponense közül a legnagyobb részt a továbbszegényítõ egészségügyi
kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya teszi ki, amelyek eleve a szegény
háztartások közül kerülnek ki. Az elszegényítõ egészségügyi kiadásokat elszenvedõk
pedig azon háztartások közül, amelyek közel vannak a szegénységi küszöbhöz.
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A V2.6. ábrán a szegénységi küszöb alatt élõ háztartások részarányának 2011 és
2014 között vett átlagértéke, minimuma és maximuma látható régiónként és megyénként.

V2.6. ábra: A szegénységi küszöb alatt élõ háztartások részarányának átlagértéke,
minimuma és maximuma régiónként, az átlag szerint csökkenõ sorrendben
(2011-2014)

Ha a háztartások relatív anyagi helyzetét azzal jellemezzük, hogy a háztartások
összesített kiadásainak melyik kvintilisébe tartoznak, akkor a relatív anyagi helyzet és
az indikátor, ill. komponensei viszonyát a V2.3. és V2.4. táblázatok mutatják.
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V2.3. táblázat: A katasztrofális egészségügyi kiadásokat és azok komponenseit
elszenvedõ háztartások százalékos részaránya az egyes kiadási kvintiliseken belül
(2014)
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A V2.3. táblázat adatai azt mutatják, hogy a legalsó kvintilisben a legmagasabb a
katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya (92,13
százalék), s ez a kvintilisekben felfelé haladva lényegesen csökken: a másodikban
28,97 százalék, a legfelsõben már csupán 1,72 százalék. A legalsó kvintilisben, tehát
a legszegényebb háztartások esetében 2014-ben ezek 92,13 százaléka szenvedett el
katasztrofális egészségügyi kiadást, aminek többsége - 66,5 százaléka - továbbszegényítõ
kiadás volt, 15,49 százaléka elszegényítõ, és csak 10,13 százaléka nem elszegényítõ
és nem továbbszegényítõ. Minthogy a szegénységi küszöb alatt élõ háztartások
mindegyike a legalsó kvintilisben van, továbbszegényítõ kiadást elszenvedõk csak a
legalsó kvintilisben találhatók. A második kvintilisbeli katasztrofális kiadást elszenvedõ
28,97 százalék nagy többsége nem elszegényítõ és nem továbbszegényítõ (26,07
százalék), s csupán 2,9 százalék az elszegényítõ. A felsõ két kvintilisben található pár
százalék katasztrofális kiadás mindegyike nem elszegényítõ és nem továbbszegényítõ.

A V2.4. táblázatból leolvasható, hogy a katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ
háztartások közel kétharmada (65,38 százalék) a legalsó kiadási kvintilisben van,
22,94 százaléka másodikban, s kvintilisenként tovább csökkenve a legfelsõben csupán
1,40 százalék. A nem elszegényítõ és a nem továbbszegényítõ kiadásokat elszenvedõ
háztartásoknak több mint fele (52,42 százalék) a második kvintilisben, majd 18 százalék
körüli részük a legalsó és a harmadik kvintilisben található, s csak a maradék 11
százalék van a két legfelsõ kvintilisben. Az elszegényítõ kiadásokat szenvedõ háztartások
harmadik kvintilisbe esõ 1 százalékát leszámítva mind az elsõ, mind a második kvintilisben
van, többségük (81,87 százalék) a legalsóban. Az összes továbbszegényítõ kiadást
elszenvedõ háztartás a legalsó kvintilisbe tartozott.
Kiegészítõ szempontok
Az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodája vizsgálatot folytat a
katasztrofális kiadások különbözõ definícióinak összevetésével. A vizsgálat célja a
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V2.4. táblázat: A katasztrofális egészségügyi kiadásokat és azok komponenseit
elszenvedõ háztartások százalékos megoszlása kiadási kvintilisenként (2014)

katasztrofális egészségügyi kiadások európai országok helyzetére adekvát definíciójának
megválasztása. A vizsgálatban négyféle definíciót elemeznek a definícióban szereplõ
paraméterek többféle megválasztása mellett. A négy definíció a szegénységi küszöb
értelmezésében különbözik. Az elsõ két indikátor esetében (WHO élelmiszer katasztrofális
kiadás, WHO módosított élelmiszer katasztrofális kiadás) esetében a szegénységi
küszöb a WHO élelemalapú szegénységi küszöbe (azoknak a háztartásoknak az
ekvivalens élelmezési kiadásának nagysága, amelyek összes fogyasztási kiadásaik
felét élelmezési kiadásokra fordítják). A WHO módosított élelmiszer katasztrofális
kiadás esetében az ekvivalens háztartásméretet egy, a háztartásban levõ gyermekek
számától független képlettel számítják, a többiben pedig az OECD ekvivalencia-skála
képlete alapján. A lakbér és rezsi figyelembevételével kalkulált WHO
élelmiszer+lakbér+rezsi katasztrofális kiadás esetében a szegénységi küszöb
számításában figyelembe veszik az élelmezési kiadások mellett a lakhatásra és a víz, gáz, elektromosáram-fogyasztásra fordított kiadásokat is (azoknak a háztartásoknak
a megfelelõ fogyasztási kiadásai alapján, amelyeknek az ekvivalens fogyasztása a 30
százalékos percentilis szintjén van). A WHO nemzeti küszöb katasztrofális kiadás
(ami megegyezik a V2 indikátorral) esetében a szegénységi küszöb a fogyasztási
alapú nemzeti szegénységi küszöb.
A V2.5. táblázatban látható a katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ
háztartások országos részaránya 2014-ben. A csak az élelmezési kiadásokat figyelembe
vevõ számbavétel szerint ezek részaránya valamivel több, mint 1 százalék. Ha az
élelmezési kiadások mellett a lakhatásra, ill. a víz-, gáz- és elektromosáram-fogyasztásra
fordított kiadásokat is figyelembe vesszük, akkor már 7,39 százalék a katasztrofális
kiadásokat szenvedõ háztartások részaránya, s a fogyasztási alapú nemzeti szegénységi
küszöb alapján számolva pedig már 21,58 százalék.

A négyféle módszer szerint számított értékek 2011 és 2014 közötti alakulását mutatja
a V2.7. ábra.
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V2.5. táblázat: A katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások
országos részaránya négyféle számítás szerint (2014)

V2.7. ábra: A katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások országos
részaránya négyféle számítás szerint (2011 2014)

A csak az élelmezési kiadásokra alapozott számítások (WHO élelmiszer és módosított
élelmiszer) szerint a katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások
részaránya 1 és 2 százalék között ingadozott 2011 és 2014 között. Az élelmezési
kiadások mellett a lakhatást és a víz-, gáz-, elektromosáram-fogyasztást is figyelembe
vevõ számítás (WHO élelmiszer+lakhatás+rezsi) szerint a katasztrofális kiadásokat
elszenvedõ háztartások részaránya 2011 és 2012 között nõtt, 2012 és 2014 között
viszont évente csökkent. A nemzeti szegénységi küszöb alapján számított indikátor
(WHO nemzeti szegénységi küszöb) értéke viszont a 2011 és 2012 közötti minimális
csökkenés után évente emelkedett.

Az indikátort a KSH HKÉF (Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel)
adataiból számítottuk. A kapott eredmények megbízhatóságával és reprezentativitásával
kapcsolatban tehát ugyanazok a limitációk érvényesek, mint általában a HKÉF adataival
kapcsolatban.

Igazságosság
Az indikátor és komponensei nagyságát, mint láttuk, döntõen az adott terület szegénységi
viszonyai határozzák meg, ami azt mutatja, hogy ezekben a mutatókban az egyes
területek közötti anyagi helyzetbeli különbségek a fõ meghatározó tényezõk.
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Limitációk

Megbeszélés
Az indikátor értékei a vizsgált idõszakban (2011-2014) növekvõ tendenciát mutatnak.
A katasztrofális egészségügyi kiadások mértéke a 2011-es 19,89 százalékról 21,58
százalékra nõtt. A katasztrofális egészségügyi kiadásokat elszenvedõ háztartások
regionális részaránya a Nyugat-Dunántúlon látható minimális 16,87 százalék és az
Észak-Alföldön látható maximális 28,93 százalék között változik (V2.1. táblázat).
Az indikátor és komponenseinek megyei bontásban számított értékei a regionális
bontásnál látottnál nagyobb területi ingadozásokat mutatnak (V2.1-4. térképek). A
katasztrofális kiadásokat elszenvedõ háztartások részaránya Budapesten a
legalacsonyabb: 11,74 százalék szemben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében látható
maximális értékkel, ami 33,53 százalék.
Az indikátor három komponense (nem elszegényítõ vagy továbbszegényítõ, elszegényítõ,
továbbszegényítõ) közötti arány a 2011 2014-es idõszakban nagyjából 4:1:5.

Pénzügyi védelem

A továbbszegényítõ kiadások regionális eloszlásával egybevág a szegénységi küszöb
alatt élõk területi eloszlása, a katasztrofális kiadások egészének régiós eloszlása. A
kiadási kvintilisek hasonló tendenciát mutatnak. A katasztrofális kiadások 65,38 százaléka
a legalsó kiadási kvintilisben történik (az oda tartozó háztartások 92,13 százaléka
érintett), de csak 1,40 történik a legfelsõ kvintilisben (az oda tartozó háztartások 1,72
százaléka érintett). Jelen módszertan a WHO módszertanai közül a legnagyobb
arányt méri a katasztrofális kiadásokra.
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Gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó
betegszámok 10 000 fõre, V3
Összefoglaló
A mutató viszonylagos állandóságot mutat a vizsgált idõszakban, mind országos,
mind megyei bontásban, a korcsoportok és a nemek szerinti megoszlásban. A vizsgált
csoportok közötti különbségek is idõben állandónak mondhatóak, mivel fõként nagyobb
társadalmi jelenségeket képeznek le.
A legtöbb beteg gyógyszerkiváltásai a szív-érrendszeri gyógyszerek (~22 százalék),
a tápcsatorna-anyagcsere gyógyszerei (14 százalék; döntõen diabétesz kezelése) és
a fertõzéses betegségek kezelésére szolgáló készítmények (~16 százalék) közül történtek.
A korcsoportok vizsgálata során szem elõtt kell tartani, hogy az egyes életkorokban
jelentõsen más gyógyszerek iránti igény merül fel, ami érdemben befolyásolja a kiváltók
számát is. Megfigyelhetõ, hogy a lakosság 0 és 1-4 éves korcsoportjaiban közel olyan
magas a gyógyszerkiváltók aránya, mint 65-69 évesek között. Ez a mutató a
legalacsonyabb a 18-24 év közötti korosztályban, a legmagasabb pedig a 75 év
feletti korcsoportokban.
Az indikátor értékének nemek szerinti vizsgálata során lényeges különbség tapasztalható
a nemek között. A nõk értékei rendre magasabbak, 10 000 fõre közel 30 százalékkal
több nõi gyógyszerkiváltó jut, mint férfi.

Pénzügyi védelem

V3.1. ábra: A gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok a teljes
lakosságra és nemek szerinti bontásban
(2011-2015, 10 000 lakosra jutó kiváltó betegek száma)
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V3.1. táblázat: A gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok régió
szerinti bontásban (10 000 lakosra jutó kiváltó betegek száma)
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V3.1.térkép: A gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok
megyénként, férfiakra (2015, 10 000 lakosra jutó kiváltó betegek száma)
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V3.2.térkép: A gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok
megyénként, nõkre (2015, 10 000 lakosra jutó kiváltó betegek száma)
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V3.3.térkép: A gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok
megyénként, összesen (2015, 10 000 lakosra jutó kiváltó betegek száma)
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V3.2. ábra: A gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok
korcsoportonként összesen, illetve nemek szerinti bontásban
(100 lakosra jutó kiváltó betegek száma, 2015)
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V3.3. ábra: A gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok
korcsoport szerinti bontásban
(2011-2015, 10 000 lakosra jutó kiváltó betegek száma)
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V3.4. ábra: A gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó betegszámok értéke
korcsoport szerinti bontásban, országos átlag és a különbözõ korcsoportok
szélsõértékeit generáló megyék
(2015, 10 000 lakosra jutó kiváltó betegek száma)

Elemzés
Általános áttekintés
Elemzésünkben a gyógyszerár-támogatási kiadásokhoz kapcsolódó, 10 000 lakosra
jutó kiváltó betegek számának alakulását vizsgáljuk a 2011 és 2015 közötti idõszakban,
megyei és korcsoportos bontásban. A megyei és korcsoportos bontás alapján kapott
kiugró értéket tovább elemezzük terápiás területenként, hatástani csoportonként (ATC5)
és BNO3 kódok alapján.

A 10 000 lakosra jutó kiváltó betegek számának vizsgálatakor elsõsorban a megyei,
regionális, valamint a nemek közötti eltérések bemutatására fókuszálunk, mivel magától
értetõdõ, hogy az egyes életkorokban a betegek más-más típusú és mértékû gyógyszeres
kezelésre szorulnak.
A vizsgált idõszakban a kiváltó betegszámok nem változtak jelentõsebben (V3.1.
ábra, V3.1.táblázat). A befogadott új terápiák, melyek esetleg új betegeket vontak be
az ellátórendszerbe, csak szûk betegkört érintettek, ezáltal csak kismértékben hatottak
az indikátor értékére. Az indikátor értékének több mint felét a népbetegségek (a szívés érrendszeri betegségek (~22 százalék), az anyagcserével kapcsolatos betegségek
694

Pénzügyi védelem

Az elemzés a járóbeteg gyógyszerellátás (vényes, patikai gyógyszerek) körét öleli
fel, nem foglalkozik a kórházakban felhasznált - a HBCS keretében, valamint a tételes
elszámolású gyógyszerek körében finanszírozott -gyógyszerek forgalmával.

(~14 százalék, köztük a cukorbetegség) és a fertõzéses betegségek (~16 százalék))
kezelésére használt gyógyszereket kiváltó betegek száma határozta meg.
Magyarországon az egészségügyi rendszer fejlõdésének köszönhetõen a betegek
hozzáférése a gyógyszerekhez kiegyenlítõdött az ország egész területén, ezért az
indikátor értékeinek területi differenciáltsága nem számottevõ. Az elmúlt öt évben
országosan és régiónkénti bontásban a korcsoportok értékében már nem történt
számottevõ változás, a mutatók értéke abszolút értékben és egymáshoz viszonyítva is
állandónak mondható.
A 10 000 lakosra jutó 2015. évi kiváltó betegszám nemek szerinti megoszlásának
vizsgálata során lényeges különbség tapasztalható a nemek között (V3.1-2. ábra). A
15-75 év közötti nõk értékei rendre magasabbak, 10 000 fõre közel 30 százalékkal
több nõi kiváltó beteg jut, mint férfi. Valószínûsíthetõ, hogy a nõk gyakrabban járnak
orvosi vizsgálatra, és nagyobb valószínûséggel váltják ki a felírt készítményt, mint a
férfiak.
Területi alapon felfedezhetõ egy kelet-nyugat irányú tagozódás, mivel a nyugati
megyékben és Budapesten, illetve Pest megyében némileg alacsonyabb a 10 000
lakosra vetített kiváltó betegszám, mint a keleti megyékben (V3.1-3. térképek).
További bontások
A korcsoportok vizsgálata során (V3.2-3. ábrák) szem elõtt kell tartani, hogy az
egyes életkorokban jelentõsen más gyógyszerek iránti igény merül fel, ami érdemben
befolyásolja a kiváltó betegek számát.

Megfigyelhetõ, hogy a lakosság 0 és 1-4 éves korcsoportjaiban közel ugyanolyan
magas a gyógyszerkiváltók aránya, mint a 65-69 év közötti korosztályban. Ez a
mutató a legalacsonyabb a 18-24 év közöttiek körében (5000-6000 kiváltó beteg /
10 000 lakos), legmagasabb pedig a 75 év feletti korcsoportokban (közel 10 000
kiváltó beteg / 10 000 lakos).
A megyék és korosztályok kiváltó betegszámainak az országos átlagtól való eltérését
ezt követõen segédindikátorok segítségével elemeztük tovább.
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A korcsoportos felosztás V3.2-3. ábrái alapján láthatjuk, hogy újszülött- és
kisgyermekkorban nagyobb a gyógyszerfelhasználók aránya a lakossághoz viszonyítva,
majd ez kamaszkorban és fiatal felnõttkorban csökken, végül az idõsebb korcsoportokban
újra egyre magasabbak ezek az értékek. Pontosabban az indikátorban tapasztalható
nemek közötti különbség a 15 év fölötti korosztályoknál jelenik meg, és 65 év felett
egyenlítõdik ki újra. A különbség a 18-24 év közötti korcsoportban a legnagyobb, itt
10 000 lakosra vetítve több mint 1500 fõvel több nõi beteg jelenik meg az
ellátórendszerben, mint férfi.

Kiegészítõ szempontok
A gyógyszerár-támogatás kiadásaihoz kapcsolódó betegszámok elemzése során
segédindikátorként a terápiás csoportok (ATC5) szerinti bontást használtuk.
Az elmúlt években a legtöbb beteg gyógyszerkiváltásai a szív-érrendszeri gyógyszerek,
a tápcsatorna-anyagcsere gyógyszerei (döntõen diabétesz kezelése) és a fertõzéses
betegségek kezelésére szolgáló készítmények közül történtek. A szív-érrendszer
gyógyszereinél az 55 éves korcsoportoktól, a tápcsatorna-anyagcsere gyógyszerei
esetében a 60 éves korcsoportoktól, a neurológiai-pszichiátriai készítményeknél pedig
a 80 éves korcsoporttól kezdõdõen mind a két nemnél 5000 fõ fölé emelkedik a 10
000 lakosra jutó gyógyszerkiváltók száma, ugyanakkor az onkológiai készítményeknél,
amelyek az összkiadások tekintetében listavezetõek, csupán 300-500 fõ a 10 000
lakosra esõ kiváltó betegszám.
Az országos átlagtól való eltérések vizsgálata során megkerestük azokat a terápiás
csoportokat, ahol az indikátor értéke kiugró volt az adott korcsoportban, a többi
megyéhez viszonyítva.
Az anyagcserével kapcsolatos készítményeknél a budapesti és Heves megyei nõk és
férfiak egyaránt mintegy 25 százalékkal többen váltanak ki gyógyszert
lakosságarányosan, mint az országos átlag. A fertõzés elleni szerekbõl a Csongrád
megyei lakosok közel 20 százalékkal, a légzõszervrendszerrel kapcsolatos
készítményekbõl pedig a Gyõr-Moson-Sopron és a Vas megyei lakosok hozzávetõlegesen
25 százalékkal többen váltanak ki gyógyszert, mint az ország többi megyéjének
lakosai.

Lakosságarányosan a szív-érrendszerrel kapcsolatos készítmények felhasználása a
legkiegyenlítettebb, megyénként és nemenként vizsgálva 35 év alatt elenyészõ a kiváltó
betegszám, ezt követõen a kor elõrehaladtával intenzíven növekszik egészen a 75 év
feletti korosztályokig, ahol közel 10 000 kiváltó beteg/ 10 000 lakos az arány.
A BNO kódok alapján végzett elemzések kevésbé differenciált eredményt adtak, mint
a terápiás csoportok alapján végzett vizsgálatok, így ezek eredménye nem kerül
bemutatásra.
A konkrét ártámogatási összeg adatokat (F4) az indikátor adatai szerint újraosztva
az is vizsgálható, hogy egy tényleges gyógyszert kiváltó beteget átlagosan hány
forinttal támogat az állam.
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A nemi tagoltság legjellemzõbben az urogenitális készítményeknél és nemi hormonoknál
jelentkezik, ahol a nõk a 15-55 év közötti korosztályokban váltanak ki gyógyszert
lakosságarányosan jóval többen, míg ez a férfiak esetében 60 év felett következik be.
A parazita elleni készítményekbõl a 15-60 év közötti nõk lényegesen többen váltanak
ki készítményeket, mint a hasonló korú férfiak.

V3.2.táblázat: Egy gyógyszerkiváltóra jutó állami támogatás összege nemek szerinti
bontva és teljes lakosságra (2014 és 2015, forint)

A 2015-ös évben egy gyógyszerkiváltóra 42 883 forint, ezen belül egy nõi gyógyszer
kiváltóra 41 102 forint, egy férfi gyógyszerkiváltóra pedig 45 168 forint ártámogatás
jutott.
Az ártámogatási kiadásokhoz tartozó betegszámok a legalacsonyabbak a 18-24
éves korosztályban voltak 2015-ben erre a korosztályra 22 474 forint ártámogatás
jutott, és a legmagasabbak arányú kiváltókra a 80 év feletti korcsoportokban 68 011
forint ártámogatás jutott. Az egy betegre jutó ártámogatási kiadás a legalacsonyabb
az 5-14 éves korosztályban volt 11 845 forint támogatással legmagasabb pedig a
70-74 éves korosztályban átlagosan 90 424 forint támogatással.
Befolyásoló tényezõk
Az indikátor értékének alakulását viszonylag kevés tényezõ változtatja. A szabályozói
intézkedések, jogszabályváltozások, ill. a finanszírozási rendszer változásai csak
kismértékben befolyásolják az egy év alatt a gyógyszerellátásban legalább egyszer
megjelenõ betegek számát. Az intézkedések az adott betegségkörök támogatási módját,
mértékét változtatják meg, de nem vonják ki teljes mértékben a betegségek kezelésére
használt gyógyszereket a támogatásból, így a betegek mindenképpen váltanak ki
készítményeket.

Változásokat okozhat még a mutató éves értékében a fertõzõ betegségek, járványok
intenzitása, mivel ezek miatt esetlegesen több olyan ember is válthat ki készítményeket,
akik általában egy évnél ritkábban jelennek meg az ellátórendszerben. Hasonlóan az
egyes kormányzati programok, a prevenciós eljárásokat és szûrõvizsgálatokat elõtérbe
helyezõ, a társadalom nagy részét érintõ intézkedések szintén növelhetik a gyógyszereket
kiváltók számát, így a mutató értékét.
Fontos megjegyezni, hogy az ártámogatási kiadásokhoz kapcsolódó 10 000 lakosra
jutó kiváltó betegek számának alakulását érdemes más indikátorokkal együtt értelmezni,
mivel önmagában nem eldönthetõ, hogy a mutató értékének bármilyen irányú változása
egyértelmûen pozitív vagy negatív változásnak tekinthetõ-e.
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A megyék közötti jövedelem eloszlási különbségek, illetve ezek megváltozása is
magyarázhat bizonyos fokú eltéréseket a mutató értékében. Ugyanakkor a rosszabb
életkörülmények egészségügyi kockázatokkal járnak, ez pedig növeli az alacsony
jövedelmû területeken a gyógyszert is kiváltó betegek számát.

Limitációk
Az elemzés során kizárólag a járóbeteg ellátás keretében, vényre felírt, patikában
kiváltott gyógyszerkört vizsgáltuk. Az elemzés nem terjed ki a C jogcímen elszámolt,
ún. különkeretes gyógyszerekre (hemofília-, hepatitis- kezelés). Nem része az elemzésnek
a kórházakban alkalmazott, ún. tételes elszámolású gyógyszerkör sem. Ezek a nagy
értékû gyógyszerek ugyanakkor egy kis betegkört érintenek, tehát a lakosságszámhoz
viszonyított arányuk kicsi, így csak kismértékben befolyásolják az indikátor értékét,
szemben a népbetegségekkel.
A 80 év feletti korcsoport esetében néhány kimutatásban 10 000 fölé emelkedett a 10
000 lakosra jutó gyógyszerkiváltók száma. Ennek oka, hogy a KSH lakossági adatokban
és az OEP adatbázisában eltérõ szemléletben van kezelve az életkor, és a KSH adatbázisai
adott év január 1-i állapotot tükröznek, míg az OEP betegekre vonatkozó személyes
adatai december 31-re vannak elõállítva.
Évente átlagosan 120 ezer olyan gyógyszerkiváltó beteg van, akit nem lehet egyértelmûen
besorolni lakóhely alapján megyéhez és/vagy korcsoporthoz. Ennek több oka is
lehet: ideiglenes TAJ-számokra történt elszámolás, külföldi állampolgárok magyarországi
kiváltásai, hiányzó adatok, adatbázishibák. Ez a teljes lakosságra nézve, 10 000
lakosra vetítve évente átlagosan 110-130 fõt jelent.

Igazságosság
A 10 000 lakosra jutó kiváltó betegszámok földrajzi eloszlásában felfedezhetõ némi
eltérés: míg a nyugati országrészben és Pest megyében, illetve Budapesten ez a szám
alacsonyabb, addig keleten magasabb, de az eltérés nem számottevõ.
Az indikátor nemenkénti eloszlása azt mutatja, hogy a két nem 10 000 lakosra
vonatkoztatott kiváltó betegek száma együtt mozog, de a 15-70 év közötti férfiaknál
van egy negatív szinteltolás a nõk hasonló értékéhez képest. A nemek gyógyszerhasználata
közötti különbségek okának és lehetséges következményeinek meghatározásához további
vizsgálatok szükségesek.
Az egyes korosztályok között található eltérések eredete természetes, tehát igazságossági
kérdések nem merülnek fel.

Elemzésünkben a vényköteles támogatott gyógyszereket kiváltó betegek számát vizsgáltuk
a lakosság arányában, a 2011-2015 közötti idõszakban. Az elemzés alapján
elmondható, hogy ez a mutató viszonylagos állandóságot mutat az elmúlt öt évben,
mind országos, mind megyei bontásban, a korcsoportok és a nemek közötti megoszlásban.
A vizsgált csoportok közötti különbségek is idõben állandónak mondhatóak, mivel
fõként nagyobb társadalmi jelenségeket képeznek le.
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Egy táppénzes napra jutó táppénz összege, V4
Összefoglaló
Az egy táppénzes napra jutó táppénz összegének abszolút értéke a vizsgált idõszakban
2 702 forintról 3 284 forintra emelkedett, amely 21,5 százalékos növekedést jelent.
Ez 5,3 százalékponttal haladta meg a KSH által közölt bruttó átlagkeresetek növekedését
az idõszakon belül. E növekedés abból adódott, hogy a táppénzt jellemzõen az
alacsonyabb jövedelmûek vették igénybe. A magasabb jövedelmûek kevésbé veszik
igénybe ezt az ellátást.
A vizsgált idõszakon belül a táppénz alapja az esetek közel 85 százalékában az
adott évre jellemzõ átlagkereset alatti jövedelem volt. Mivel a vizsgált idõszakban a
minimálbér az átlagjövedelemnél több, mint kétszer akkora mértékben nõtt, ezért az
alacsonyabb jövedelemmel rendelkezõk esetében is az átlagot meghaladó mértékben
növekedett a táppénz alapjául szolgáló jövedelem, így összességében az indikátor
értéke (egy napra jutó táppénz összege) is.
Az indikátor nemenkénti és területi értékeiben a keresetek és jövedelmek esetében
ismert különbségek tükrözõdnek vissza, tehát az, hogy a férfiak átlagosan többet
keresnek a nõknél, illetve az, hogy az ország bizonyos részein magasabbak a jövedelmek.
A férfiak egy táppénzes napra jutó táppénz összege az idõszakban végig meghaladta
a nõk hasonló értékét, sõt a különbség közel nyolc százalékponttal emelkedett is
2015-re.
A területi adatokat vizsgálva láthatjuk, hogy az indikátor értéke a gazdaságilag fejlett
régiókban (Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) magasabb.
Az indikátor értéke Észak-Alföld régióban volt a legalacsonyabb 2015-ben, ahol nem
érte el a háromezer forintot.

Pénzügyi védelem

V4.1. ábra: Egy táppénzes napra jutó táppénz összege teljes lakosságra és nemek
szerinti bontásban (2011-2015, forint)
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V4.1. táblázat: Egy táppénzes napra jutó táppénz összege régió szerinti bontásban
(2015, forint)

V4.1. térkép: Egy táppénzes napra jutó táppénz összege megyénként, férfiak esetében
(2015, forint)

Pénzügyi védelem

V4.2. térkép: Egy táppénzes napra jutó táppénz összege megyénként, nõk esetében
(2015, forint)
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V4.3. térkép: Egy táppénzes napra jutó táppénz összege megyénként összesen
(2015, forint)

Elemzés
Általános áttekintés
A táppénz (beleértve a baleseti táppénzt is) a keresõképtelenség esetén, a kiesõ
keresetet részben pótló, biztosítási jogviszonyhoz kötött egészségbiztosítási ellátás. A
táppénz összegét több tényezõ befolyásolja: egyrészt az a jövedelem határozza
meg, amely után a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék megfizetésére kötelezett,
hiszen e jövedelem naptári napi átlaga képezi a táppénz alapját, másrészt a táppénz
százalékos mértéke, illetve az egy napra járó táppénz maximalizált összege.

Az indikátor értékének 2012-es stagnálása mögött a 2011. május 1-tõl bevezetésre
kerülõ jogszabályváltozás állt, amely a táppénz napi összegének a maximumát a
minimálbér kétszeresének harmincad részére csökkentette a korábbi négyszeresének
harmincada helyett.
Az idõszakon belül a két nem esetében az indikátor értéke eltérõ volt. A férfiak egy
táppénzes napra jutó táppénz összegei végig magasabbak a nõk esetében megfigyelhetõ
értékeknél. A különbség a két nem között az idõszak alatt emelkedett. 2011-ben az
indikátor értéke a férfiaknál 2 745, a nõknél 2 674 forint, míg 2015-ben 3 478 és
3 157 forint volt. A nemek szerinti eltérés egyrészt abból adódik, hogy a férfiak
esetében a táppénz „átlagos” mértéke 2011-et kivéve több mint két százalékponttal
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Az egy táppénzes napra jutó táppénz összege a vizsgált idõszak alatt 21,5 százalékkal
növekedett úgy, hogy 2012-ben az értéke stagnált. Országos értéke 2015-ben 3 284
forint volt. Az indikátor értékének emelkedése több mint öt százalékponttal meghaladta
a bruttó átlagkereset idõszakon belüli növekedését. Ennek oka az lehet, hogy az
alacsonyabb jövedelmûek nagyobb arányban veszik igénybe a táppénzt, és az õ
jövedelmük – többek közt a minimálbér bruttó összege jelentõs (34,6 százalékos)
emelésének következtében is – az átlagot meghaladó mértékben emelkedett.

magasabb, mint a nõk esetében (férfiak H” 59 százalék, nõk H” 57 százalék). Ennek
oka, hogy a baleseti táppénz (a baleseti táppénz mértéke 100, illetve 90 százalék)
aránya az igénybe vett táppénzes napokon belül a férfiak esetében jóval nagyobb,
kilenc százalék körüli, amely több mint a kétszerese a nõknél megfigyelhetõ aránynak.
Ez nyilvánvalóan a férfiak esetlegesen nagyobb arányú veszélyesebb munkakörére
vezethetõ vissza (pl. építõipar stb.).
A nõk táppénzének alacsonyabb értéke azzal is magyarázható, hogy az elemzési
idõszakban az ellátás alapjául szolgáló jövedelmek a férfiak esetében a nõket meghaladó
mértékben növekedtek, annak ellenére, hogy az idõszak elején még közel azonosak
voltak.
Az indikátor értékei regionális szinten eltérnek. A gazdaságilag fejlettebb régiókban
magasabb az egy táppénzes napra jutó táppénz összege (Közép-Magyarország,
Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). A legmagasabb értékkel rendelkezõ KözépMagyarország régió (2015-ben 3 687 forint) és a legalacsonyabb értékkel rendelkezõ
Észak-Alföld régió (2015-ben 2 980 forint) 23,7 százalékkal tér el egymástól. A
regionális sorrend az idõszakon belül lényegében nem változott. Megyei bontásban
vizsgálva a mutató értéke 2 864 forint (Békés megye) és 3 895 forint (Budapest)
között mozog 2015-ben. Budapesten, Gyõr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom
megyékben a legnagyobb az értéke, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben
pedig a legalacsonyabb. Néhány megye indikátorérték szerinti sorrendje jelentõsen
változott a vizsgált idõszakon belül. Békés megye 2011-ben a tizenkettedik volt (2 651
forint), 2015-ben a huszadik. Zala megye esetében volt ebben a tekintetben a legnagyobb
javulás: 2011-ben a tizenkilencedik, míg 2015-ben a tizenharmadik értékkel rendelkezett
a megyék között.
A mutató elõállításához felhasznált adatok egy része adminisztratív, más része statisztikai
célú adatgyûjtésbõl származik. A társadalombiztosítási kifizetõhelyek által kifizetett
táppénz ellátásokról 2001 óta van személyre bontott kötelezõ statisztikai adatgyûjtés
(OSAP), ezért az indikátor korábbi évekre nem állítható elõ teljes körûen. Mivel a
statisztikai adatgyûjtés csak az adott évben befejezõdött, lezárult táppénzes esetekre
vonatkozik, az indikátor elõállítása során kimaradtak a tárgyév végén még folyamatban
lévõ táppénzes esetek. A folyamatos esetek kihagyása minimális, egy-két százalékpontos
hibát okozhat a mutató értékében. A táppénzes adatok nem tartalmazzák a Magyar
Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyûlési Õrség, a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kifizetõhelyeinek a hivatásos, a Független
Rendészeti Panasztestület, valamint a Magyar Honvédség szerzõdéses állományához
tartozók, továbbá a katonai szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos katonák statisztikai
adatait.
Az indikátor regionális és megyei szintû vizsgálatánál a besorolás az igénybevevõk
OEP nyilvántartásában szereplõ lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapján
történt.
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Limitációk

Igazságosság
A pénzbeli ellátások bizonyos tekintetben az egészségügy határterületének számítanak.
Igénybevételük alapja ugyan az egészségi állapottal függ össze, teljesítésük elvei
azonban sok szempontból inkább pl. a nyugdíjrendszerrel mutatnak hasonlóságot.
Ennek megfelelõen megjelenik a kiesõ jövedelemmel arányos térítés elve, amely különbözik
a természetbeni egészségügyi szolgáltatások esetén érvényesülõ, szinte kizárólag a
szükségleteket figyelembe vevõ elosztási mechanizmustól. Az igazságosság értelmezése
így a jelen indikátor esetében az összes többi indikátor elemzésekor használt
igazságosságfogalmon túlmutató, speciális kérdéseket vet fel.
Az indikátor értéke nemenként és területileg is eltér egymástól (lásd Elemzés fejezet).
Ezek a különbségek azonban nem a táppénzes szabályokból adódnak elsõdlegesen,
hanem a meglévõ jövedelmi különbségeket képezik le.
A 2009. augusztus 1-tõl bevezetésre került „táppénzplafon”, amely szerint az igénybe
vett táppénz napi összege nem haladhatja meg a minimálbér négyszeresének harmincad
részét, 2011. május 1-tõl pedig a minimálbér kétszeresének harmincad részét, a
magasabb jövedelmûek részére egyértelmûen hátrányos. Vagyis 2015-ben a minimálbér
105 000 forint, így a plafon 7 000 forint volt, ami azt jelenti, hogy 30 napos hónap
esetében, 60 százalék mértékû táppénz mellett bruttó 350 000 forintos jövedelem
felett már belépett a plafon.
A plafon bevezetése csökkentette a táppénz „tényleges” mértékét a magasabb
jövedelemmel rendelkezõk esetében. 2015-ben a táppénzt igénybe vevõk a táppénz
alapjaként figyelembe vehetõ, kiesõ jövedelmüknek átlagosan 58,1 százalékát kapták
meg táppénzként. A plafon feletti jövedelemmel rendelkezõk esetében ez az arány
csak 42,8 százalék volt.
A plafonnal érintett igénylõk száma is jelentõsen csökkent a plafon bevezetése óta,
arányaiban megközelítõleg a felére esett vissza. Figyelembe véve ezt, valamint azt,
hogy a pénzbeli ellátásokra fizetendõ egyéni egészségbiztosítási járuléknak nincs
felsõ határa, felvethetõ, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezõket bizonyos
szempontból igazságtalanul sújtja a „táppénzplafon”.

A táppénz összege a vizsgált idõszakban emelkedett, meghaladva a bruttó átlagkereset
KSH által rögzített növekedését. A táppénz mértékében a nemenkénti és területi
különbségeket a keresetek közötti különbségek befolyásolják leginkább. Az esetek 85
százalékában a táppénzek alapja az adott évre vonatkozó átlagkereset alatt volt. A
táppénzplafon jelentõs módon befolyásolta az érintettek számára az egy napra jutó
táppénz értékét, a plafonnal érintett igénylõk száma megközelítõleg felére esett vissza
a plafon bevezetése óta.
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