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2020-ban a kötelező betegbiztosítás biztosítottjai részére 37,5 millió gyógyászati kezelésre 

felírt receptet számoltak el. Ez 43,8 millió szolgáltatásnak felel meg, 302 millió egyedi 

kezeléssel. Ebből 14,9 millió szolgáltatás, 103 millió kezeléssel az AOK biztosítottjaira 

jutott. A kötelező betegbiztosítás minden 1.000 biztosítottjára 596 szolgáltatást számoltak 

el, ami 2019-hez viszonyítva 5,2%-os csökkenésnek felel meg (AOK: 1.000 biztosítottra 

545 szolgáltatás). Az AOK minden 1.000 biztosítottja számára nyújtott gyógyászati 

eljárások száma az előző évhez viszonyítva 6,6%-kal csökkent.  

A kötelező betegbiztosítás gyógyászati eljárásokra fordított kiadásai 9,3 milliárd EUR-t 

tettek ki (beleértve a biztosítottak önrészeit). Ebből 3,27 milliárd EUR az AOK 

biztosítottjaira jutott. A kötelező betegbiztosítás teljes forgalma az előző évhez viszonyítva 

5,7%-kal növekedett. 

A kötelező betegbiztosítás keretében minden 1.000 biztosított 126.927 EUR értékben vett 

igénybe szolgáltatásokat (AOK biztosítottjai: 120.074 EUR). A kötelező betegbiztosítás 

1.000 biztosítottjára jutó forgalom 2018-hoz viszonyítva 5,2%-kal növekedett (AOK: 

4,1%).  

A szerződött orvosi ellátásban résztvevő 150.850 orvos mindegyike 290 szolgáltatást 

rendelt, 2.002 kezeléssel. A 2019-ben elszámolt szolgáltatások 37%-át ortopéd és sebész 

szakorvosok írták fel, egy-egy orvosra átlagosan 1.108 szolgáltatás jutott. A szolgáltatások 

további 32,6%-át általános orvosok, 13,8%-át belgyógyászok, 27,5%-át ortopéd 

szakorvosok, 13,6%-át belgyógyászok írták fel. 2020-ban összesen 67.850 szolgáltatást 

nyújtó praxis számolt el gyógyászati eljárásokat az AOK-val. Ezek közül 879 kórház volt. 

E praxisok közül 42.224 praxis fizioterápiás, 10.165 beszédterápiás, 9.613 ergoterápiás, 

5.824 podológiai szolgáltatást számolt el.  
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2019-ben az AOK 4,9 millió biztosítottja számára legalább egy gyógyászati eljárást 

számoltak el. Ez az AOK-nál minden 1.000 biztosítottra 180 esetet jelent. (férfiak: 147, 

nők: 212). A betegek 60%-a nő. A gyermekek aránya (a 14 éveseket is beleértve) 8,1%. A 

betegek abszolút száma 2019-hez viszonyítva 4,3%-kal, a betegek 1.000 AOK-biztosítottra 

jutó rátája 4,9%-kal csökkent. 

Ergoterápia: 2020-ban a kötelező betegbiztosítás biztosítottjai számára csaknem 3,2 millió 

szolgáltatást számoltak el, összesen 26,3 millió kezeléssel (AOK-biztosítottak: 1,15 millió 

szolgáltatás, 9,35 millió kezelés). Az ergoterápiás szolgáltatások forgalma az előző évhez 

viszonyítva 4,4%-kal csökkent (AOK: 6%). A kötelező betegbiztosítás keretében minden 

1.000 biztosítottra 359 kezelést számoltak el, ami 2019-hez viszonyítva 7%-os csökkenést 

jelent (AOK: 1.000 biztosítottra 341 kezelés, 6,2%-os csökkenés).  

Beszédterápia: 2020-ban a kötelező betegbiztosítás biztosítottjai számára összesen 16,5 

millió egyedi kezelést számoltak el (AOK: 853.000 szolgáltatást, összesen 6,6 millió 

egyedi kezelést). A beszédterápiás szolgáltatások száma 2019-hez viszonyítva 7,9%-kal 

csökkent (AOK: 1.000 biztosítottra 240 kezelés, 2019-hez viszonyítva 9,5%-os 

csökkenés). A beszédterápiás szolgáltatások forgalma a kötelező betegbiztosítás összes 

biztosítottja vonatkozásában 983,6 millió EUR-t tett ki (AOK: 386 millió EUR). A 

forgalom 7,5%-kal növekedett (AOK: 5,8%). A kötelező betegbiztosítás keretében minden 

1.000 biztosítottra 13.408 EUR-t számoltak el (AOK: 1.000 biztosítottra 14.081 EUR; 

5,8%-os növekedés).  

Fizioterápia: 2020-ban a kötelező betegbiztosítás biztosítottjai számára összesen 36,5 

millió fizioterápiás szolgáltatást, 252 millió egyedi kezelést számoltak el (AOK: 12,15 

millió szolgáltatást, 83,8 millió kezelést). A fizioterápiás receptek száma az előző évhez 

viszonyítva 5,2%-kal csökkent (AOK: 6,2%). A kötelező betegbiztosítás keretében 1.000 

biztosítottra 3.436 kezelést számoltak el, ami 2019-hez viszonyítva 5,7%-os csökkenésnek 

felel meg (AOK: 1.000 biztosítottra 3.054 kezelést, ami 7,1%-os csökkenésnek felel meg). 

A fizioterápiás szolgáltatások forgalma a kötelező betegbiztosítás összes biztosítottja 

vonatkozásában 6,6 milliárd EUR-t tett ki (AOK: 2,24 milliárd EUR). A forgalom 2019-

hez viszonyítva 4,66%-kal növekedett (AOK: 3,6%). Egy átlagos fizioterápiás szolgáltatás 

az AOK biztosítottjai számára 152,33 EUR-ba került. A kötelező betegbiztosítás 1.000 

tagja számára 90.441 EUR-t számoltak el, ami 5,2%-os növekedést jelent (AOK: 1.000 

AOK-biztosítottra 81.776 EUR, 3,0%-os növekedés).  
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