
SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM 

Javaslatok a német betegbiztosítás  
reformjára 

Gazdaságtudományi szakértők szerint Németországban már régen 
szükségessé vált, hogy a törvényen alapuló betegbiztosításban be-
vezessék az átalánydíjas rendszert. Bár a CDU és CSU között ki-
alakult kompromisszum alapjában véve tartalmazza az átalánydíjat, 
de a tiszta koncepcióval szemben gyengíti annak elosztáspolitikai 
hatásait. 
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Bevezetés 

A minőségileg nagy értékű, az igényeknek megfelelő és teljes körű 
egészségügyi ellátás biztosítása az állami alapellátás fő feladata. Az ál-
lamnak védeni kell továbbá a személyiség teljes kibontakoztatásához, az 
egyenlő bánásmódhoz, a család védelméhez és támogatásához, és nem 
utolsósorban az emberi lét biztonságához való jogot. Az ezen alapvető 
védelmi szférákat figyelmen kívül hagyó közgazdasági koncepciók nem 
veszik tekintetbe a politikai realitást. 

Az alkotmányjogi előírások kialakításában az államnak nagy moz-
gástere van, ami egyaránt érvényes a szolgáltatások és a finanszírozási 
rendszerek kialakítására. A törvényen alapuló betegbiztosításra – jelen-
legi formájában – főleg a szociális állam elve miatt nem lehet az alkot-
mányjogi garanciát biztosítani. 

A jelenlegi betegbiztosítási rendszer  
hátrányai 

Gazdasági hiányosságok 

A törvényen alapuló betegbiztosításban a járulékok a magán-
betegbiztosítással ellentétben nem az egyéni kockázathoz, hanem az 



adott tag gazdasági teljesítőképességéhez igazodnak. A törvényen ala-
puló betegbiztosításban a járulék a bértől, és ezáltal a járulékköteles 
munkavállalóktól függ. A járulékszámításra a bevételfajták numerus 
claususa érvényes. Ezek: a munkából származó bér, a törvényen alapu-
ló nyugdíjbiztosításból eredő nyugdíjak, a nyugdíjjellegű ellátások és az 
önálló melléktevékenység. Az önkéntes biztosítottak a járulékot teljes 
gazdasági teljesítőképességük figyelembevételével kell megállapítani. 
Ide tartoznak többek között a tőkevagyonból és a bérbeadásból, ha-
szonbérletből származó bevételek. 

Ez a bevétel tekintetében egyoldalúan a munkához, mint termelési 
tényezőhöz igazodó rendszer – az állandóan fokozódó globalizáció kö-
vetkeztében is – ki van téve a munkahelyek elvándorlásával párosuló 
versenynyomásnak. A globalizáció által kiváltott munkanélküliség és 
bérnyomás az egészség növekvő piacának nem hagy olyan fejlődési le-
hetőséget, ami megfelel a lakosság gyógyítási igényének és az egész-
ségpiac foglalkoztatáspolitikailag kívánatos lehetőségeinek. Összgazda-
sági szempontból az egészségügyi szolgáltatások nemcsak a várható 
életkort és életminőséget növelhetik, hanem 

– munkahelyeket is teremthetnek, 
– fokozhatják a társadalmi termék növekedését, valamint 
– termelékenység- és kapacitáshatásuk van, és ezáltal mennyiségi-

leg és minőségileg bővíthetik a humántőkét. 

Igazságossági hiányosságok 

A közgazdasági képtelenség mellett a jelenlegi betegbiztosítási 
rendszerben komoly hiányosságok vannak igazságosság tekintetében. 

A járulékszámításban a keresetből és keresetpótló jövedelmekből 
származó bevételekre koncentrálás nem veszi figyelembe a háztartás 
tényleges gazdasági teljesítőképességét. Így a Szövetségi Alkotmánybí-
róság elrendelte annak vizsgálatát, hogy a járulékszámításban az önkén-
tesen és kötelezően biztosítottak közötti különbségek mértékét indokol-
ják-e az eltérő gazdasági teljesítőképességek.  

Továbbá a járulékmentes házastárs-biztosítás intézménye a járulék-
számítási plafonnal kombinálva hátrányban részesíti a kétkeresős há-
zaspárokat az egykeresős házaspárokkal szemben. Így azok a házas-
párok, akiknél az egyik fél munkajövedelme meghaladja a járulékfizetési 
határt, a másiknak pedig nincs állása, a maximális járulékot csak egy-
szer kell megfizetni. Ezzel szemben azok a házaspárok, ahol mindkét fél 

 



egyéni munkajövedelme eléri járulékfizetési határt, kétszer fizetik meg a 
maximális járulékot. 

A szolidáris egészségbiztosítási díj  
koncepciója 

A törvény alapján biztosított személy átlagosan 109 euró személyes 
egészségbiztosítási díjat fizet. Ha ez az összeg meghaladja jövedelme 
7%-át, a különbséget megtérítik neki. A munkaadói járulékot, ami a jöve-
delem 6,5%-a, egy központi elszámoló központba fizetik be. Ez az el-
számoló központ minden pénztárnak egységes összeget fizet ki 
biztosítottanként (munkaadói díj), ami az átlagos egészségellátási költ-
ségekhez igazodik és a jelenlegi állás szerint 60 eurót tesz ki. Az 
elszámolóhely finanszírozza a szolidáris kiegyenlítést is, ami a szemé-
lyes egészségbiztosítási díjat a jövedelem max. 7%-ában határozza 
meg. A saját jövedelemmel nem rendelkező házastársnak így díjat kell 
fizetni, a gyerekek eddig is ingyenes biztosítását azonban az általános 
adóbevételekből kell finanszírozni. 

A járulékrendszerről a díjrendszerre történő átállással a jelenlegi 
egészségbiztosítási rendszer messzemenő átalakítása következne be. A 
reformmodell megítélése szempontjából döntőek a választási lehetőség-
ként meglévő alternatívák. Egyedül a díjmodelleknél jelenleg legalább 
három változatról tárgyalnak, amelyek a Rürup-bizottság egészségbizto-
sítási díj modelljétől, a szakértői tanács legújabban javasolt állampolgári 
átalányon át, egészen a tőkefedezeti egészségbiztosítási rendszerig ter-
jednek. A közgazdászok többsége felosztás- és ezáltal foglalkoztatás- és 
növekedéspolitikai szempontból pártfogolja az átállást a járulékátalány-
rendszerre. 

A szolidáris egészségbiztosítási díj a következő elemekből tevődik 
össze: 

– A munkaadói hányadot ill. a bérpótló szolgáltatást nyújtó által fize-
tendő részt 6,5%-ban határoznák meg és – a demográfiai alaku-
lástól és a gyógyítás fejlődésétől függően – emelkedő egészség-
ügyi költségektől független lenne. 

– A szolidáris egészségbiztosítási díj munkaadói és munkavállalói 
részből tevődik össze. 

– A személyes egészségbiztosítási díj átlag 109 euró/hó, a gyere-
kek után nem kell díjat fizetni. 

– A személyes egészségbiztosítási díjhoz a munkavállalóknál hoz-
zájön még 60 euró, amit az előírt munkaadói hányadból fizetnek 



(vagy a bérpótló szolgáltatást nyújtó fizeti be). A munkaviszonnyal 
nem rendelkező, pl. önkéntes biztosított önfoglalkoztatóknak ezt a 
részt saját maguknak kell fizetni. 

– A törvényen alapuló betegbiztosítást korszerűsítő törvényhez ha-
sonlóan a modell a munkavállalók esetén egyedülálló táppénzbiz-
tosítást irányoz elő. A járulékplafon alatti jövedelmekre a munka-
vállalók részére külön 1,5%-os táppénzjárulék kivetése közgazda-
ságilag helyes és alkotmányjogilag ajánlott, mivel a táppénz bizto-
sítása és nagysága – a törvényen alapuló betegbiztosítás egyéb 
szolgáltatásaitól eltérően – a munkaviszony meglététől és a mun-
kabér nagyságától függ. 

A szolidáris egészségbiztosítási díj  
előnyei 

A munkaadói járulék 6,5%-os meghatározása miatt a termelési té-
nyezőt a jövőben nem terhelik az emelkedő egészségügyi kiadások. Így 
Németországban újra vonzóbb lesz a beruházás és a munkahelyterem-
tés. El kell ismerni, hogy ez a megoldás tisztán közgazdasági szempont-
ból egy „második legjobb” megoldás. 

Az igazságossághiányok megszüntetése 

A jelenlegi rendszer bércentrikussága még gyakran nem tükrözi a 
gazdasági teljesítőképességet. A jelenlegi egészségbiztosítási díjat az 
összes bevételből finanszírozzák, és nem csak egyoldalúan a keresőfog-
lalkozásból származó jövedelmekből. 

A törvényen alapuló betegbiztosítási rendszeren kívül eső, jól kere-
ső lakossági csoportokat ugyanúgy bevonják az alsó jövedelemcsopor-
tok finanszírozásába, mint azokat a biztosítottakat, akiknek jövedelme a 
járulékplafont meghaladja. Ha a teljes elosztáshatást vizsgáljuk, a terhek 
az alsó, és elsősorban a közepes jövedelmű csoportoknál csökkennek, 
miközben a felső jövedelemcsoportokat jobban terhelik. A kisebb jöve-
delmek után a jövőben is kevesebbet fizetnek, mint a közepes és na-
gyobb jövedelmek után, ezáltal egyértelműen erősödik a szolidáris elv.  

A dolgozó és nem dolgozó házastársak a jövőben egyenlő terheket 
viselnek. Ennek az igazságossághiánynak a megszüntetése az érintettek 
számára magasabb terheket eredményezhet. 

Következésképp a 7%-os terhelési határt nem a munkajövedelmek 
szabják meg, hanem a teljes gazdasági teljesítőképesség. Ez biztosítja, 

 



hogy az alacsonyabb keresetűeket csak gazdasági teljesítményük ará-
nyában vonják be a járulékfizetésbe, és megszünteti a bérből élők és az 
eddig nem járulékköteles, egyéb bevételekből élők közötti elosztási igaz-
ságtalanságokat. Az esetleges többletbefizetések megállapításakor az 
önálló táppénzbiztosítás által okozott terhet a 7%-os terhelhetőségi ha-
tárba bevonják. 

A jövőben a magán-betegbiztosítással rendelkező szülők gyermekei 
is járulékmentesek lesznek. Ez a megoldás alkotmányjogilag is javasolt. 
Így jövedelemadójukon keresztül a magán-betegbiztosítással rendelkező 
szülők is részt vállalnak a gyermekkompenzációból. Ezzel főleg az ala-
csony keresetű, magánbiztosítással rendelkezők terhei csökkennek kö-
vetkezetesen (kisvállalkozók, tisztviselők). 

A biztosítási kötelezettség határának fenntartása  
a magán-betegbiztosítás zavarása nélkül 

A szolidáris egészségbiztosítási díj megtartja a biztosítási kötele-
zettség határait. Emellett alkotmányjogi okok is szólnak: 

– Az eddig magánbiztosítással rendelkezők jogot szereztek olyan 
szolgáltatásokra és várományokra, amelyek tulajdont képeznek 
és így törvény által védettek. 

– A biztosítási kötelezettséghatár megszüntetésének az lenne a kö-
vetkezménye, hogy a magán-betegbiztosítás mint helyettesítő biz-
tosítási forma eltűnik, és kiegészítő biztosítássá válik. 

– A biztosítási kötelezettség határának megszüntetése mélyreható 
beavatkozást jelentene a jövőben biztosítást kötő személyek alap-
jogaiba. 

A szolidáris egészségbiztosítási díj feltételezett  
hátrányai 

Nem jelent teljes elszakadást a munkából származó  
jövedelmektől 

A munkaadói hozzájárulás meghatározott összegű előírása esetén 
az egészségügyi kiadások a munkaköltségeknek csupán egy kis részétől 
szakadnának el, és olyan hatást váltana ki, mintha az a bruttó bér részét 
képezné. A munkaadói érdekek szempontjából ugyanakkor érthető, hogy 
szívesen részesítenék előnyben ezt a közgazdaságilag „tiszta” megol-
dást, nevezetesen a munkaadói rész befizetését.  



A biztosítási kötelezettség határának  
megtartása 

Egyes vélemények szerint a biztosítási kötelezettségnek az ala-
csony jövedelmű csoportokra korlátozásával a német rendszerből olyan 
regresszív újrafelosztási hatások adódnának, amelyek nélkülözik a szo-
ciálpolitikai igazságosságot. Létrejönne egy szegmentált betegbiztosítási 
piac a törvényen alapuló betegbiztosítással az egyik oldalon, amiben 
nem kockázatok szerint differenciált, jövedelemtől függő járulékokat vet-
nének ki; és egy privát betegbiztosítás a másik oldalon, ami elvileg meg-
takarítási hányadot is tartalmazó kockázatorientált átalánydíjakat kalkulál 
(tőkefedezet). 

Átalánydíjak az egészségbiztosításban 

Gazdaságtudományi szakértői körök már régóta követelik az áta-
lánydíjak bevezetését a törvényen alapuló betegbiztosításban. Az áta-
lánydíj azonban önmagában csak akkor teszi lehetővé az egészségügyi 
szektorra közvetlenül ható kiadásoldali reformok megvalósítását, ha az 
adórendszer az átalánydíj összes elosztási hatását semlegesíti, és így 
finanszírozási oldalon semmiféle változás nem következik be. A biztosí-
tottak részére önrészesedést tartalmazó tarifákat lehetne bevezetni, 
amelyek díjcsökkentéssel járnak együtt. A törvényen alapuló jelenlegi 
német betegbiztosítási rendszer ilyen tarifákat nem enged meg. Ennek a 
teljes körű biztosítási kötelezettségnek a fő oka, hogy a jövedelemtől 
függő tarifák a jól keresőket egyértelműen arra ösztönzik, hogy a magas 
önrészesedést és az ezzel járó díjcsökkentést válasszák, mert ezzel 
csökkenhet az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők részére nyújtott 
szolidáris hozzájárulásuk. Hasonló okból a keveset keresők részére 
rendszerint nem éri meg az önrészesedés, mert ezáltal a törvényen ala-
puló betegbiztosításból származó szolidáris juttatás is csökkenne. Jöve-
delemtől függő betegbiztosítási díjrendszer esetén tehát az önrész meg-
választásánál bekövetkezik az önrészesedés-opciók szisztematikus tor-
zulása és ezáltal a rendszer elveszíti szolidaritás jellegét. Ezért azt ösz-
sze kell kapcsolni az egészségbiztosítási átalánydíjjal. Ez viszont azt je-
lenti, hogy a társadalmilag kívánatos jövedelemkiegyenlítésnek teljes 
egészében az adórendszeren keresztül kell megvalósulni. 

Az ilyen önrészek járulékoldali hatékonyságát már megmutatta az a 
csekély 10 eurós átalánydíj, amit 2004. január óta minden negyedévben 
a háziorvosnál fizetni kell. Ha azonban ezt az átalánydíjat egy adott idő-

 



szakon belül csak egyszer fizetik, a továbbiakban már nem kelti adó ha-
tását. Tehát további reform lenne, ha az orvosi költségek egy meghatá-
rozott százalékát (pl. 10%) – egyéves maximum erejéig – a biztosítottnak 
saját magának kellene fizetni ugyanúgy, mint a gyógyszerek esetében. 
Ez a saját rész választás szerint felhalmozható lenne. Az ilyen önrészek 
általános előnye egyrészt az lenne, hogy a betegek kerülnék a szükség-
telen orvoshoz menetelt, másrészt az orvos által kínált szolgáltatásoknál 
a mainál intenzívebb költség–haszon összehasonlítást végeznének. Az 
ilyen rendszert óvatosan kell bevezetni, azonban a reform olyan szüksé-
ges elemét képezi, ami kiaknázza a német egészségügyben meglévő 
megtakarítási lehetőségeket. 

A reformmodellek értékelése 

A reform megítélésénél közvetlenül az Unió egészségpolitikai irány-
elveihez lehet igazodni. Eszerint a reformmal elsősorban munkahelyeket 
kell teremteni és az elosztás igazságosságát javítani. Ezen túlmenően 
javítani kell az egészségügyi költségek átláthatóságát és visszaszorítá-
suk érdekében elő kell segíteni a betegpénztárak közötti versenyt. Vége-
zetül a betegpénztárak bevételeit függetleníteni kell a konjunktúrától, és 
a pénztáraknak csökkenteni kell a bürokratikus ráfordítást. 

A munkaerőpiacon az átalányjárulékokra való áttéréstől két tekintet-
ben várnak pozitív foglalkoztatási hatásokat. Először azonnal csökken a 
munkajövedelem határterhelése, és így a munkavállaló oldalán növek-
szik a munkakínálat bővítésére és a (legális) foglalkoztatásra ösztönzés. 
Másodszor az egészségügy jövőbeni költségemelkedése nem csapódik 
le automatikusan a bérköltségeken. Ha a reform következtében a teljes 
munkaköltség középtávon csak lassan emelkedik, a munkaadók a mun-
kaerő iránti keresletet ennek megfelelően növelik. A határterhelés termé-
szetesen csak akkor csökken, ha az átalánydíjak a terhelési felső határ 
alatt vannak. Szolidáris kiegyenlítésre jogosult biztosítottak esetén az 
ösztönzési probléma először teljesen változatlan. A díjrendszer alapján 
éppen az alsó jövedelemtartományban következnek be pozitív foglalkoz-
tatási hatások. A hosszú távú ösztönző hatás szempontjából döntő lesz, 
az egészségügyi költségek emelkedése mellett hogyan változik a jövő-
ben a szolidáris kiegyenlítés. Ha a terhek felső határa a növekvő díjfize-
tés ellenére állandó marad, ez pozitívan hat a foglalkoztatottságra. Meg-
fordítva a terhek felső határának felfelé irányuló korrekciója visszaszorít-
ja a foglalkoztatottság növekedését. A munkaerő iránti keresletet érő po-
zitív hatások sem automatikusan következnek be. 



Ha a reform hatásai a foglalkoztatottságra látszólag gyengék vagy 
bizonytalanok, legalább elosztáshatásuknak kell egyértelműen pozitív-
nak lenni. Bár a politikusok a törvényen alapuló betegbiztosítási rendszer 
„szociális” komponenseit hangsúlyozzák, azonban ennek a rendszernek 
az újraelosztási hatásai mindennek tekinthetők, csak szociálisnak nem, 
mivel a családok szociálpolitikailag kívánatos támogatását, és az ala-
csonyabb jövedelmi tartományokban a járulékok korlátozását lényegé-
ben a közepes jövedelmű munkavállalók finanszírozzák. A vállalkozók és 
a járulékkötelezettség felső határa fölött kereső munkavállalók ebből az 
újraelosztásból ki tudják vonni magukat, a tisztviselőkre pedig egyáltalán 
nem terjed ki. Problematikus végül, hogy az újraelosztás a bérjövede-
lemre épül és az egyéni életkörülményeket nem veszi figyelembe (1. táb-
lázat). 

 
1. táblázat 

Egészségbiztosítási díjmodellek összehasonlítása  
(házaspár, egy kereső figyelembevételével) 

 
 Rürup-modell EU-modell 

jövedelem 
(euróban) 

törv.alapuló 
bizt. járuléka 

(1) 

szemé-
lyenkénti 
átalánydíj 

(2) 

szolidáris 
kiegyenlí-

tés 
(3) 

havi te-
hermentesí

tés 
(1)-(2)+(3) 

összjárulék 
(4) 

szolidáris 
kiegyenlí-

tés (5) 

havi te-
hermente-

sítés 
(1)-(4)+(5) 

1000 140 338 204     6 288 148   0 
1500 210 338 138   10 323 113   0 
2000 280 338   70   12 358   78   0 
2500 350 338     4   16 393   43   0 
3000 420 338     0   82 428     8   0 
3500 490 338     0 152 463     0 27 
4000 490 338     0 152 463     0 27 

 

Egészségbiztosítási díj és jövedelemfüggőség:  
a háromszoros átalánytévedés 

A német egészségbiztosítási rendszer reformjára beterjesztett ja-
vaslatok fő érveiben három egymással rokon tévedés van: 

 



– 1. tévedés: Az egészségbiztosítási díj a jövedelemtől független és 
egy átalányadózás előnyeit rejti magában. 

– 2. tévedés: Az egészségbiztosítási díj gondoskodik arról, hogy a 
jövőben emelkedő egészségügyi kiadások elszakadjanak a mun-
kaköltségektől. 

– 3. tévedés: Az egészségbiztosítási díj pozitív hatással van a mun-
kaerőpiacra. 

1. tévedés: Jövedelemfüggőség 

Az átalányadózás előnye abban a tényben rejlik, hogy az adók 
nagyságát nem befolyásolja a saját magatartás. Ha a jövedelem emel-
kedése mellett nem emelkedik a betegpénztárnak fizetendő járulék, nem 
torzul a jövedelemnövekedéshez vezető magatartás. A rendszernek 
azonban van két szükséges ismérve: 

– A szegények nem kapnak ingyenes orvosi ellátást (vagy csak na-
gyon korlátozottat). 

– Nincs általános biztosítási kötelezettség. 
Ehhez hasonló rendszer van pl. az USA-ban, ahol az egészségügyi 

szektor 80%-ban privát alapokon áll, és a rászorulók csak korlátozott 
egészségügyi ellátást kapnak vagy semmilyent.  

A biztosítási kötelezettségről való szükségszerű lemondás az első 
ismérvből következik: Ha a szegények nem kapnak egészségügyi ellá-
tást, a biztosítási kötelezettséget sem lehet megkövetelni. 

Ennek a rendszernek két lehetséges következménye van: 
– A biztosítással nem rendelkezőknek betegség esetén megtagad-

ják a kezelést. 
– A nem biztosítottakat méltányosságból, ingyen kezelik. 
Az első következmény Európában aligha képzelhető el, és a több-

ség számára minden bizonnyal nem is kívánatos. A második következ-
mény pedig a betegbiztosítás aláásásához vezet: Ha nincs biztosítási 
kötelezettség és a beteget biztosítás nélkül is ingyen kezelik – miért van 
szükség egyáltalán a biztosításra? Ez a probléma Svájcban a biztosítási 
kötelezettséggel járó átalánydíjas rendszer bevezetését, és a rászorulók 
segélyezését eredményezte. 

Átalányjárulék kivételekkel/jövedelemfüggő  
lépcsőzetes modell 

– Aki dolgozik, annak teljes betegbiztosítást kell fizetnie. 
– A jövedelemmel nem rendelkezők ingyenes betegellátást kapnak. 



Ha a jövedelemmel nem rendelkezőknek (azaz szociális segélyben 
részesülőknek) ingyenes egészségügyi ellátást biztosítanak, az egyéni 
magatartás hatással van a fizetendő díjakra: A szociális segélyben ré-
szesülő nem fizet járulékot az egészségügyi ellátásért (helyette a segélyt 
folyósító fizet). Ha munkát vállal, meg kell fizetnie a betegbiztosítási járu-
lékot, de akkor sem kap több szolgáltatást. Így a betegbiztosítás kvázi a 
munkára kivetett adó. A betegbiztosítási járulék jövedelemfüggő, még ha 
„kettős” formában is: Ha jövedelemre tesznek szert, a teljes összeg járu-
lékköteles, egyébként nem. Ennek kedvezőtlen hatása van a munkaerő-
piacra. 

Elképzelhető, hogy a járulékátalányt csak egy jövedelemhatár túllé-
pése esetén kell megfizetni. Ennek azonban az lenne a következménye, 
hogy egy adott bértartományban a járulék levonása után alacsonyabb 
nettó kereset marad meg, mint a járulékmentes sávban. Az érintetteknek 
– a munkaadóknak, munkavállalóknak és az államnak – az volna elő-
nyös, ha ezt a problémát egy fokozatok nélküli, jövedelemfüggő rend-
szerrel oldanák meg. 

2. tévedés: Az egészségügyi és bérköltségek elválása  
egymástól 

Ez alatt az érv alatt két különböző hatást értenek: 
– a munkatényező határterhelésének csökkentése; 
– a jövőbeni járuléknövekedések elkerülése, ami tovább drágítja a 

munkatényezőt. 

A munka határterhelése 

Ez az állítás csak akkor helyes, ha figyelmen kívül hagyjuk a szociá-
lis kiegyenlítés finanszírozásához szükséges adóemeléseket. A járulékfi-
zetési határ csökkentése következtében ugyanis a növekvő járulékokkal 
már nem terhelt tartományban a marginális terhelés pontosan a beteg-
biztosítási járulékkal csökken. Szükségszerűen azonban a másik oldalon 
az adóemelések következtében emelkedik a marginális terhelés. 

Jövőbeni költségnövekedés 

A bevételi oldalon javasolt változások azonban nincsenek hatással a 
kiadásokra. Növekvő kiadások mellett az átalánydíjas rendszernek is 
nagyobb bevételekre lenne szüksége. Erre három lehetőség van:  

 



– az önrész (= járulék) emelése, 
– az átalányjárulék (= maximális járulék → a járulékalap határának) 

emelése, 
– az adópótlékok (és ezáltal az adók) emelése. 
Ez a három lehetőség már a mai rendszerben is megvan. Mindhá-

rom lehetőség növeli a munka költségét, a munka értékhatár-terméke és 
a nettó jövedelem közötti rést. 

3. tévedés: Az egészségbiztosítási díj pozitív hatással van  
a munkaerőpiacra 

A reform nem vezet azokhoz a pozitív munkaerő-piaci hatásokhoz, 
amit azzal társítanak.Az egészségbiztosítási díj rendszere sem kínálati, 
sem keresleti hatásokkal nem vezet a munkanélküliség megszüntetésé-
hez. 

A reform hatására az alsó jövedelemtartományban egyik javaslat 
esetén sem történik említésre méltó tehercsökkentés. A munkaköltségek 
és nettó bérek közötti rés a meghatározó tartományban ugyanolyan nagy 
marad, és a munkanélküliség nem szűnik meg. 

A közepes/felső bértartományban a kiindulási problémát a német 
munkavállalók iránt – az egyre erősödő nemzetközi konkurencia miatt – 
bekövetkező csökkenő kereslet jelenti. A reform hatására a közterhek 
mindegyik javaslat esetén elsősorban a közepes bértartományban csök-
kennek, miközben az adóemelkedések miatt a felső jövedelemtarto-
mányban emelkednek. Ezáltal a nettó bérben kifejezett munkaerő-
kereslet a közepes tartományban növekszik, miközben a felső tarto-
mányban csökken. Azonban mindkét bértartományban abból kell kiindul-
ni, hogy a munkaerő-kínálat messzemenően állandó, azaz kevésbé ér-
zékenyen reagál a bérre. A közepes jövedelemtartományban a nettó bé-
rek a közterhek csökkenésének összegével emelkednek. A felső jövede-
lemtartományban a nettó bérek a közterhek összegével csökkennek. A 
foglalkoztatás egyik tartományban sem változik, mivel ebben a tarto-
mányban nincs említésre méltó, kínálattól függő munkanélküliség, mint 
az alsó tartományban.  

Összgazdasági kereslet 

A fentiek alapján világos, hogy a feltételezett felosztásos előnyöket 
a munkaerőpiacon nem lehet elérni az egészségbiztosítási díj tarifájának 



alakításán keresztül. A hatás csupán a közepes és magasabb jövedel-
mek újraelosztása. 

Egyéb intézkedések 

A felosztás tekintetében semleges reformnál ésszerűbb lenne egy 
olyan reform, ami pontosan ott tehermentesít, ahol az a munkanélküliség 
csökkentését szolgálja: az egészségbiztosítási díj által nem érintett alsó 
bértartományban. Az általános járuléktétel csökkentése, ahogy az állam-
polgári jogon történő biztosítás javasolja, tehermentesít ugyan az érzé-
keny tartományban, de afölött is, és ezért ezt a finanszírozandó szink-
ronhatás miatt ugyanúgy el kell utasítani. 

Úgy az egészségbiztosítási díjak modellje, mint az állampolgári jo-
gon történő biztosítás tartalmaz azonban olyan további intézkedéseket, 
amiket a mindenkori tarifaváltoztatások nélkül is meg lehet valósítani. 
Ezen intézkedések elemzésénél megmutatkozik: 

– A járulékmentes együttes biztosítás megszüntetése felosztásos-
semlegesen megvalósítható. A beszedett többlet járulékok felosz-
tásos pozitív felhasználása esetén tehát ezt támogatni kell. 

– Ésszerű és lehetséges a járulékszámítási alapnak a béren kívüli 
jövedelmekre történő kiterjesztése, amit az egészségbiztosítási díj 
modellben és az állampolgári biztosításban egyaránt javasoltak. 

– A törvényen alapuló és magán-betegbiztosítás közötti elhatárolás 
nem aktuális és sem az állampolgári alapon fizetendő átalánydíj-
ban, sem az állampolgári jogon történő biztosításban javasolt 
rendszerek nincsenek kellőképpen szabályozva. Természetesen 
elképzelhető egy olyan alternatív rendszer, ami teljesen megszün-
teti az ellentétes kockázatszelekcióra ösztönzést.  

Mindezekből következik, hogy a négy vizsgált elemet együttesen és 
a közterhek csökkentését az alsó bértartományban egy integrált kezde-
ményezés keretében kellene megvalósítani, aminél a közterhek össz-
hangját és az olyan bérpótló szolgáltatásokat is figyelembe veszik, mint 
a szociális támogatások. 

Összefoglalás 

Az egészségbiztosítási díj formájában történő tarifakialakítást el kell 
utasítani. A járulékszámítási határ csökkentésének nincs pozitív hatása a 
munkaerőpiacra, így nem éri el a legfontosabb célt. Mint összkoncepciót 

 



az állampolgári jogon történő biztosítást is el kell utasítani, mert a teher-
csökkentések nem hatnak elég pontosan. 

Ehelyett olyan összkoncepciót kellene megvalósítani, ami a munka-
nélküliség lehető legnagyobb csökkentését, tehát a legkisebb szórás-
veszteséget eredményezi. Ez az alsó bértartományban a terhek meg-
szüntetését jelenti, a szociális segélyek beszámításának átalakításával. 
A legnagyobb felosztásos hatásokat az olyan koncepció hozná, ami a 
járulékmentes együttbiztosítás megszüntetését, a járulékszámítás alap-
jának kiterjesztését és a biztosítottak körének újraszabályozását tartal-
mazza. 
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