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Előzmények 1. (2014 évi felmérés)

Kevés szervezetnek van fizetett 

dolgozója!



Előzmények 2. (2014 évi felmérés)



NEA/ NCA 

támogatás
2011 2012 2013

Összesen (eFt) 11514 6084 4655

Előzmények 3. (2014 évi felmérés)



• 2016. március 7-e és 23-a között a Nemzeti Betegfórum
kezdeményezésére véleménykutatásban vett részt 106
betegszervezet, akikből 56 küldte be a kvantitatív kutatás
során a válaszait. A kutatás formátuma online kérdőív
kitöltés volt.

• A 15 kérdést tartalmazó kérdőívet az 56
betegszervezet maradéktalanul kitöltötte.

Módszer



1. A betegszervezet szervezeti formáját vizsgáló első kérdés 
esetén a megkérdezettek 70%-a vallotta magát egyesületnek, 
20%-a alapítványnak és 10%-a szövetségnek. A Nemzeti 
Betegfórum minden szervezetét figyelembe véve ez az arány 
megegyező. 

Eredmények



2. A második kérdésre, miszerint van-e tagszervezete a
betegszervezeteknek, a kitöltők több mint fele nemmel
válaszolt (51%). Mivel volt lehetőség odaírni, hány
tagszervezettel rendelkeznek, így 8-65 között szórt ez a szám.



3. A megkérdezett szervezetek túlnyomó többsége, (82%) 2000
előtt alakult. A kitöltők kisebbsége 2005 utáni szervezet (18%).



4. Mik a legnagyobb problémái a betegszervezeteknek? Erre
a megkérdezettek jelentős hányada, 75% a forráshiányt
jelölte meg. A válaszok során előkerült még a túlzott
bürokrácia, az érdekérvényesítési nehézségek, a
betegszervezetek valamint betegek szerepe a gyógyításban, a
jogi problémák valamint az utánpótlás hiánya és a társadalmi
érdektelenség is.



5. A finanszírozást feszegető kérdésünkre, miszerint mekkora
a finanszírozása a szervezetnek, 65% mondta, hogy 0-3 millió
forint, 25% vallotta, hogy 3-10 millió forint, valamint 2
betegszervezet vallotta, hogy 10-30 millió forint, illetve egy
jelölte be a 30 millió forint feletti kategóriát.



6. A válaszadók közül mindösszesen egy betegszervezet
állította, hogy nem okoz neki gondot a források
előteremtése a működéshez, a többiek mind az igen választ
adták meg. Az a szervezet, akinek nem okoz gondot a
források összeszedése, 0-3 millió forint közötti éves büdzsét
adott meg.



7. A bevételeik forrását alapvetően a magyar és EU-s
támogatások adják valamint az 1% (60%), emellett a céges
támogatásokat is sokan megjelölték (25%). A maradék
válaszadó az egyéb, hagyaték kategóriákat jelölte meg.

8. Minden válaszadó szeretne többet megtudni a megfelelő
forrásbevonásról.



9. Az önkéntesek bevonásánál komoly problémát jelzett (az
ötös skálán a legproblematikusabb 5-nek mondta) a
megkérdezettek 45%-a, míg 25% jelentős problémának vélte
ezt (4-es osztályzat), a megkérdezettek 30%-a vélte úgy, hogy
ez probléma a számára.



10. A kommunikáció esetében a válaszadók közel 30-a ezt
nem érzi problémának (1-es osztályzat), 30%-uk kis súlyú
problémának érzi ezt, míg mindössze 40% az, aki közepes,
vagy ennél súlyosabb problémának ítéli meg a
kommunikációt.
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Nagy arányban okoz nehézséget az információ 

feldolgozása, alkalmazása AIPM-Pszinapszis felmérés (2015)
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Mit jelent ez a mindennapokban?
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Sokaknak gondot jelent 

az egészségügyi 

rendszerben 

tájékozódni

Bár objektíven megértik a 

preventív viselkedés hasznát, 

azt mégsem képesek saját 

magukra vonatkoztatni!

Mivel nem képesek saját 

magukra vonatkoztatni a 

megszerzett információkat, 

kicsi az esély a cselekvésre, 

például életmódjuk 

megváltoztatására!



11. A fordulnak-e önökhöz betegjogi problémákkal?
kérdésnél mindösszesen a válaszadók 10%-a válaszolt nem-el,
míg a túlnyomó többség (90%) jelezte, hogy fordulnak
hozzájuk betegjogi problémák ügyében.



12. A válaszadók egynegyede (25%) vallotta azt, hogy a
betegjogi kérdések kezelése nem jelent problémát számára,
míg nem volt kevéssé fontos értékelés (2-es osztályzat). A
válaszadók 75%-a közepes, vagy annál nagyobb horderejű
problémának vélte a betegjogi tanácsadást (3, 4 osztályzat).
Érdekesség, hogy 5-ös osztályzat nem volt.



13. A válaszadók közül mindössze 1 mondta, hogy nem
foglalkozik egészségügyi tanácsadással. A megkérdezettek
szerint, egyöntetűen 5-ös fontosságú az egészségügyi
tanácsadás. Szerencsére ez a megkérdezetteknek csupán
közepes problémát jelentett, 40%-uknak csak 3-as osztályzattal
(egyes és ötös nem volt).



14. A válaszadók 10%-a, 4 betegszervezet vallotta, hogy
nem foglalkoztat önkénteseket, a túlnyomó többség
foglalkoztat önkénteseket.



15. Akik nem foglalkoztatnak önkénteseket, az a 4 szervezet
mind a 10-30 millió közötti vagy afölötti bevételi hányadból
került ki. A többieknek kiemelt fontosságú (5-ös osztályzat) az
önkéntesek utánpótlásának szervezése.



• Az idő rövidsége ellenére a kutatásba invitáltak több mint fele
szívesen foglalkozott a kutatással, és minden kérdésünkre
választ adott, ez az NBF hagyományainak megfelelő, igen
magas, 53 %-os válaszarányú eredmény volt.

• A betegszervezetek túlnyomó többsége egyesület, de az igazán
magas bevételi hányadról beszámolók mind alapítványok,
jellemzően 10-30 milliós, egy esetben 30 millió feletti
bevétellel. Ők azok is, akiket nem érint az önkéntesség
kérdése, vagyis nem foglalkoztatnak, csak fizetett kollégákat. Ez
a hatályos civil törvény alapján nem teszi lehetővé az 1%
gyűjtését sem.

Összefoglalás



• A többségnek viszont a legégetőbb szükséglete az anyagi
források bővítése, ezt követi a betegjogok védelme, az
önkéntesség, és a szakmai, betegséggel kapcsolatos
kommunikáció. Új és érdekes információ az, hogy a
kommunikáció általában nem jelent napjainkban nagy gondot a
szervezeteknek.

• A hálózatok létrehozása sokkal nagyobb probléma volt a
megkérdezettek részére, mint azt előzetesen gondoltuk, többen
beírtak oda is véleményt, ahol ezt az online kérdőív nem
engedte, és leírták, ők mindent megpróbáltak, de hasztalanul az
új hálózatok létrehozása terén.



• Előzetes percepciónkat alátámasztotta az, hogy a
betegszervezetek többsége régi szervezet, minimum 15 éve
létezik. Ez sajnos magában rejti az elöregedő vezetők
problematikáját, ami szintén egy kicsúcsosodó csomóponti
problémát jelez (egyszemélyes civil szervezetek, amik a
vezetők egyéb problémái esetén megszűnnek).

• A betegjogi kérdések kezelése súlyos gondot jelent. Itt is
rengeteg különvélemény fogalmazódott meg, és még a
betegszervezetek számára sem világos, mi lenne a feladatuk,
és mi az állam szerepe ebben.



El nem múló feudalizmus?

Csepeli Gy., Prazsák G.: Társadalomkutatás 29 (2011) 1, 63–79 



Hatalmas a beteg-szervezetek 

szerepe!

 Az alulról építkező civil szervezetek képezik a bizalom (újra) 
építés alapját. 

 Az egészségügyben ezt a szerepet a sorstárs közösségek, a 
betegszervezetek jelentik.

 Összefogás, empátia, szeretet, segíteni vágyás

 Pozitív példák folyamatos bemutatása (küzdelem az ember 
életéért, jobb sorsáért v. tisztességes haláláért) – ez is 
VALÓSÁGSHOW!!

 A hivatás (műveltség) szeretete, tisztelete és védelme

 Segít a mentális egészség megőrzésében, az élet értelmének 
(újra) megtalálásában.

Jobb beteg-együttműködés és életminőség



Köszönöm a figyelmet!

www.nemzetibetegforum.hu, www.rirosz.hu

e-mail: pogany.gabor@nemzetibetegforum.hu

Cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14.

Tel: (36-70) 903-2357, Fax: (36-1) 438-0739 


