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Az ápolás helyzete a statisztikák tükrében  

Ápolásra szoruló személyek  

Az ápolásra szorultság új definíciója, amely mind a fizikai, mind a pszichés 

korlátokat figyelembe veszi, 2017-ben lépett hatályba. Az ápolás statisztikája 

szerint az ápolásra szoruló személyek száma 2017 és 2019 között 20,9%-kal 

növekedett. A BARMER-biztosító extrapolációja szerint azonban 

kimutathatóan 2019 és 2021 között további 17,3%-os növekedés következett 

be. A növekedés tehát valamivel magasabb volt, mint amennyit a 2021-ben 

publikált ápolásról szóló jelentés rögzített. A BARMER-biztosító extrapolált 

adatai szerint az ápolásra szoruló személyek száma az 1-es ápolási fokozatban 

43,3%-kal, a 2-es ápolási fokozatban 14,9%-kal, a 3-as ápolási fokozatban 

18,0%-kal, a 4-es ápolási fokozatban 8,6%-kal, az 5-ös ápolási fokozatban 

2,8%-kal növekedett.  

Az, hogy az ápolás igénybevétele az alacsonyabb ápolási fokozatoknál 

gyakoribb, a Betegbiztosítók Orvosi Szolgálatának szakértői statisztikájából és 

a bányászati biztosító adataiból is kitűnik. 2017 és 2020 között a 2-es és az 5-

ös fokozat között a pozitív első szakértői véleményezések száma viszonylag 

konstans vagy éppen csökkenő. Ezzel szemben 2017. óta a pozitív első szakértői 

véleményezések száma az 1-es ápolási fokozatnál folyamatosan növekedett. 

2017-ben 257.000 személy, 2021-ben 317.000 személy kapta meg az 1-es 

ápolási fokozathoz szükséges szakértői véleményezést.  
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Az ápolás finanszírozása  

A szociális ápolásbiztosítás bevételei 2017-ben 36,10 milliárd EUR-t, 2021-ben 

52,50 milliárd EUR-t tettek ki (növekedés = 45,4%). Ez a növekedés elsősorban 

a járulékkulcs emelésének tulajdonítható. A járulékkulcs 2017. január 1-én 

2,55%-ra (gyermekteleneknél 2,8%-ra), 2019. január 1-én 3,05%-ra 

(gyermekteleneknél 3,3%-ra; 2022. óta: 3,4%-ra) emelkedett. További 

növekedést jelentettek a pandémiával összefüggő rendkívüli befizetések. A 

szolgáltatásokra fordított kiadások 2017-ben 35,5 milliárd EUR-t, 2021-ben 

50,2 milliárd EUR-t tettek ki. 2021-ben a deficit 1,5 milliárd EUR volt, ami 

egyebek között a pandémiával összefüggő rendkívüli kiadásokból származott, 

amelyeket az adókból származó támogatások nem egyenlítettek ki.  

A privát ápolásbiztosítás továbbra is sokkal több járulékbefizetésekből 

származó bevétellel rendelkezik, mint amennyit szolgáltatásokra költ. 2020-ban 

a járulékbevételek mindössze 42%-át fordították szolgáltatásokra. Az időskori 

ellátásokra fordítandó megtakarítások tőkealapjában 41,9 milliárd EUR-t 

pihentetnek. A szociális ápolásbiztosítás eszközállománya ezzel szemben 2021-

ben 6,9 milliárd EUR-t tett ki.  

Az intézmények keretében „ápolási segélyben” részesülők aránya 2017-ben 

29,5%, 2019-ben 31,5% volt. Az ambuláns ápolási szolgálatoknál 100 ápolásra 

szoruló személyre 2017-ben hét „ápolási segélyben” részesülő ápolásra szoruló 

személy jutott. 2019-ben arányuk még 5,5%volt.  

Az ápolásra szoruló személyek fő finanszírozója a szociális ápolásbiztosítás, 

amely a közkiadások 86,6%-át és az összkiadások 68,5%-át teszi ki.  

 

[Kapcsolódó: A szociális ápolásbiztosítás 2022-ben 2,2 milliárd EUR deficitet 

könyvelt el (2021. decemberben a deficit 1,35 milliárd EUR volt). Az ápolási 

pénztárak likviditási tartaléka év végén 5,7 milliárd EUR volt, 1,2 milliárd 

EUR-ral kevesebb mint amennyit a jogszabály előír.  

Forrás GKV-Spitzenverband, 28. 12. 2022: https://www.gkv-

spitzenverband.de/gkv_spitzenverband/presse/pressemitteilungen_und_statem

ents/pressemitteilung_1554304.jsp ]  
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