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A gazdasági növekedés alapja egy 

egészséges társadalom 

 

  

 

Csak a jó 

egészségben 

élő emberek 

válhatnak 

hatékony 

munkaerővé 
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Jó hír a betegeknek:  

Új onkológiai terápiák kerültek be a támogatotti 

körbe 2016 novemberétől* 
 

  

 15 onkológiai hatóanyag 

prosztatarák 

tüdőrák 

melanóma 
limfómák 

*a tételes finanszírozásban való elérés  2017-től  folyamatosan valósul meg, a közbeszerzések  alakulásától függően 
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A gyógyszerek jelentősen növelik a 

túlélési esélyeket 

Daganatos megbetegedés miatti elhalálozások százalékos 

arányának csökkenése 1991 óta  

1991–2011 – Az összes típusú daganatos megbetegedés 

Ausztrália 

Dél-Korea Japán Kanada 

Mexikó 

-21% 

-8% -21% -22% 

-17% 

-15% 

USA 

-24% 

EU5  
(159 fő / 100 ezer) 

-12% 

Magyarország  

(239 fő / 100 ezer)  

– a legmagasabb 

Európában 

Forrás: 1 WHO halálozási adatbázis (elérés dátuma: 2016. február). 
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Az innovatív gyógyszergyártók jelenleg is több, 

mint 7ezer gyógyszer kifejlesztésén dolgoznak 

 

Forrás: Health Advances elemzés; Adis R&D Insight adatbázis. 2015. március, a PhRMA gyűjtése 
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A gyógyszerek értéke nem hasznosulhat, ha 

a hozzáférés korlátozott  

 

  

 

Az innovatív terápiákhoz való 

hozzáférés nagyon lelassult 

Magyarországon. Onkológiai 

terápiák esetén átlagosan 3,7 év 

a várakozási idő ártámogatásra, 

míg a többi  V4 országban 

1,3-2,1 év*) 

* Forrás: nemzeti eü. jelentések 
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Egy intézményesített és alulfinanszírozott egyedi 

méltányosság nem a megfelelő megoldás az innovatív 

gyógyszerekhez történő hozzáférésre 

Az egyedi méltányosság eredetileg vészhelyzeti megoldásként jött létre az „orphan” 

(ritka) gyógyszerek, az egyedi import és az off-label  terápiák számára 

 

Lehetővé teszi a korai elérést az innovációhoz, de csak egy nagyon szűk betegcsoport 

számára és igen jelentős adminisztratív terhek mellett 

 

A jelenlegi struktúra a tervezett kassza állandósult túlfutását okozza. Amennyiben nincs 

változás, a 2017-es egyedi méltányossági kasszát legalább 20Mrd Ft-ra szükséges 

emelni és nem lehet a 2017. évre tervezett Sávos befizetés részeként kezelni 

 

 

Patikai gyógyszerkassza 

 

Nem HBCS alapú kórházi 

finanszírozás  

/különkeret, tételes/ 

 

HBCS-ben finanszírozott 

gyógyszerek 

Speciális finanszírozás 

/egyedi méltányosság/ 
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A magyar betegek számos kihívás elé 

néznek 

 

  

 
Nem hatékony 

betegutak, 

Betegregiszterek 

hiánya 

Egyik legalacsonyabb 

várható élettartam (EU), 

és legmagasabb az 

életkorra standardizált 

korai halálozás a 

rákbetegek körében 

Az egyik legmagasabb 

az elhízottak és a 

dohányzók aránya 

Nagyon magas a 

kardiovaszkuláris 

halálozási arány 

EÜ kiadások a GDP 

arányában: 7.4% 

 

EÜ közkiadások az 

egyik legalacsonyabb 

szinten: 4.8% GDP 

arányosan 

 

Legmagasabb a privát 

hozzájárulás aránya: 

34.5% háztartások 

kiadása (nem térítési 

díj!)  

Minden második 

embernek 

problémát okoz az 

egészségértés 

 

Forrás: nemzeti eü. jelentések; Eurostat; KSH                                                                                   *Ipsos, 2016.október 

Mi aggasztja az  
embereket a világon?* 

Munkanélküliség 

Egészségügy 1. 5.  

1. 4. 

63% 22% 
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Az elmúlt két évtizedben egyre növekszik a rés a 
gyógyszerkiadások nominál- és reálértéke között 

176%

407% 418%

382%

108%

187%

148%

121%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

500%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A	gyógyszetámogatás	alakulása	nominál- és	reálértéken	1996-2015
(1996	=	100%)

nominálérték	a	bázisév	százalékában reálérték	a	bázisév	százalékában	(fogyasztóiár-index)

Forrás: Bodrogi et al. 
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Mi a gyógyszer közkiadások megfelelő 

szintje? 

 

  

 A világon különféle számítási 

módokat alkalmaznak 

 

Magyarország esetében 

félrevezető lehet az OECD 

adatokra támaszkodni 

- a gyógyszeripar visszafizetései 

nincsenek belekalkulálva 

 

Alkalmasabb a V4 országokhoz 

történő hasonlítás,  

mint a magas GDP-vel 

rendelkező országokkal való 

összemérés 

Magyarországon a gyógyszerkassza kb. 

20%-át a gyógyszergyártók fedezik 

(iparági különadókkal és 

kockázatmegosztási megállapodásokon 

keresztül)  
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AZ OECD számok a valósnál jobb képet festenek 

a magyarországi gyógyszer közkiadásokról 
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Ireland 1
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Hungary
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Forrás: OECD Health at a Glance 2015 

Gyógyszerkiadások a GDP 

százalékában (2013) 

1. Includes medical non-durables 

2. Excludes spending on over-the-counter medicines. 

Miközben az összesített 

magán kifizetések aránya 

relatíve magas  
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Azonban csak a nettó gyógyszerközkiadások 

vizsgálata nyújt valós képet  

Patikai gyógyszerkassza 

Nem HBCS alapú 

kórházi finanszírozás  

/különkeret, tételes/ 

HBCS-ben 

finanszírozott 

gyógyszerek 

Csökkentő 

(nettósító) tételek: 

 20% adó 

 10% „spanyol” 

adó 

 Támogatás-

volumen 

szerződések 

 Diszkontok és 

rabattok 

 Sávos  

visszafizetés 

(feltételes) 

 Speciális finanszírozás 

/egyedi méltányosság/ 

 

 

Nettó 

gyógyszer 

közkiadások 

 

 



13   |  AIPM   2016 

Egy jelenleg publikálás alatt álló közép-európai tanulmány 

rámutat a magyarországi gyógyszerfinanszírozási rendszer 

gyenge pontjaira a V4 országokhoz képest 

V4-ek: Magyarország, Lengyelország, 

Cseh Köztársaság, Szlovákia 

Vizsgálati időintervallum: 2010-2015 

 

Forrás: közép-európai tanulmány, publikálás alatt 

Magyarországon az egyik legalacsonyabb a 

nettó gyógszerközkiadások mértéke  

a V4-ek között 

Magyarország gazdasági növekedése nem 

tükröződik a gyógyszer közkiadások 

mértékében. Az egészségügy nem prioritás 
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Miközben a gazdasági teljesítmény és a támogatási rendszer terén 

hasonlóságok vannak, a gyógyszeripari adószendvics - egyedülálló 

módon - csak Magyarországon sújtja az innovációt, ezzel 

a legnagyobb iparági terheket eredményezi a V4-ek között, sőt, egész 

Európát tekintve is 

Lengyelország 
Cseh 

Köztársaság 
Szlovákia Magyarország 

Egészség-biztosítók 

száma 
1 (állami) 

7 (mind kvázi-

állami) 

3 (1állami,  

2 magán) 
1 (állami) 

Speciális 

finanszírozási 

formák (egyedi 

elbírálás/mélt.) 

IGEN  (nagyon ritka) IGEN IGEN IGEN  

Nem publikus 

diszkontok/rabattok 

és 

kockázatmegosz-

tási szerződések 

IGEN IGEN 
Gyakorlatban 

NEM 
IGEN 

Gyógyszeripari 

különadók 
NEM NEM NEM IGEN 

Forrás: közép-európai tanulmány, publikálás alatt 
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Magyarország nettó gyógyszer közkiadásainak értéke  

a lagalacsonyabb, megegyezik Szlovákiával, ahol a 

lakosságszám a magyarországinak csak a fele 

Forrás: közép-európai tanulmány, publikálás alatt 
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Egy főre vetítve  Magyarországon a 2. legalacsonyabb a nettó 

gyógyszer közkiadások mértéke a V4-ek között és az utóbbi 

években a tendencia csökkenő 

 

Forrás: közép-európai tanulmány, publikálás alatt 
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Magyarországnál csak Lengyelország költ 

kevesebbet GDP arányosan gyógyszerekre 

Forrás: közép-európai tanulmány, publikálás alatt 
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Az AIPM kész a stratégiai partnerségre  

az egészségügyi kormányzattal  

a lakosság egészségügyi állapotának javítása érekében 

Továbbra is készek vagyunk tárgyalóasztalhoz ülni konstruktív 
javaslatokkal, hogy javítsuk az egészségügy eredményességét 

 

Megosztjuk a legjobb gyakorlatokat más európai országokból, 
hogy segítsük a források hatékonyabb felhasználását  
 

Monitorozzuk a gyógyszeripari újdonságokat, hogy segítsünk a 
gyógyszerbüdzsét a betegek valós igényeihez igazítani 
 

Segítünk a fő népegészségügyi problémákra fókuszáló nemzeti 
tervek kialakításában (keringési rendszer betegségei, onkológia, 
diabétesz) 

 

Befektetünk az egészségértésbe, hogy segítsük a magyar 
lakosság egészségtudatosságának fejlesztését 
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ÖNNEK MIBEN SEGÍTHETÜNK? 
KÖSZÖNJÜK  

FIGYELMÜKET 
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