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Komoly valtozast hozhat az onkentes egeszsegpenztari szektorban a bejelentett
ad6valtozas, korai lenne azonban temetni a szegmenst. A piac tovabbra is telltetlen, van tere a fuggetlen kozvetitoi munkanak. Dr. Lukacs Mariannaval, a
Patika Egeszsegpenztar igazgat6javal beszelgettunk.

tari befizetesek maradtak a legkedvezobbek a jovo evi cafeterian belli!, hiszen ezek
mellett sz6l az azonnali felhaszncilhat6sag is.
Nem mondom, hogy az ad6emeles nem fog
problemcit okozni, de semmi ok temetni a
szektort.
A munkciltat6k mar megszoktak, hogy
folyamatosan vciltoztatjak es szigoritjak az
onkentes egeszsegpenztarak kondici6it,
ezert bizom benne, hogy ehhez a valtozashoz is fognak tudni alkalmazkodni.
Felmeresunk szerint az emberek tobbsege azt gondolja, hogy ezt a 25%-os terhet a
munkaad6k es a munkavalla16k meg fogjak
osztani, ezert nem arr6l van sz6, hogy a vciltozas miatt meg fogjak szuntetni a befizetest.
Az adohatas es a penziigyi vaIsag miatt
egyes szakertok 30%-os visszaesesre szamitanak a szektorban. Egyetert ezzel?
Piaci szereplonkent

eltero lehet a visz-

szaeses merteke, ha szamszeru progn6zist kellene megfogalmaznom, akkor azt
mondanam, hogy a szektor nagysagrendileg 20%-os, a Patika Egeszsegpenztar pedig
lO%-os csokkenessel szamolhat. Igyekszunk
minosegi szolgciltatast nylijtani, amit az
Milyen hatast gyakorolhatnak

az adovaItozasok

az egeszsegpenztari szegmensre?
Az egyeni befizetesek ad6kornyezetet nem valtoztattak, ezek 30%-a ad6j6vaircis formajaban visszaigenyelheto, viszont a szektor befizeteseinek 80-90%-cit
kitevo munkaltat6i befizetesekre egy 25%-os kiilonad6t terveznek kivetni.
Alapvetoen azt kell mondanom, hogy ezzel a
25%-os ad6val, es azzal, hogy kikerult a hidegetkeztetes a kedvezmenyes korbOl, az onkentes egeszsegpenz-

eredmenyek szerint a munkciltat6k es munkavalla16k egyarcint akceptalnak, piaci reszesedesunk az elso negyedevben egy szazalekpontos
novekedest mutatott.
Mit mutat a befizetesek es kiadasok egyenlege?
Egyeves tartalek van a rendszerben. Altalaban
amennyi egy evben befizetesre kerul, akkora osszeg
keriil elkoltesre is, igy mivel a vagyon is nagysagrendileg akkora, mint az eves befizetes, ezert beszelhetiink
egyeves tartalekr61.

Hogyan fejlodik hazankban

az onkentes egesz-

segpenztari szektor?
Onkentes penztarak 1993 ota mukodhetnek. Eloszor a nyugdij agazat kezdett el felfutni, igy gyakorlatilag az elso 5-6 evben csak nyugdijpenztarak alakultak,
eppen ezert az onkentes egeszsegpenztaraknak tiz eves
tortenelmiik van. Az elso evekben az alacsony bazisnak koszonhetoen minden mutatoban 50% feletti volt a
dinamika, beleertve a tagletszamot, a vagyont es a szol-

korwi a piaci reszesedesiink, a munkciltatoi befizetesekbol azonban enne! magasabb a reszaranyunk. Fiiggetlenkent nem kell mast csinalni, mint a piacrol a
legjobb szolgaltatasokat osszevasarolni. Ana gondo10k, hogy kenyelmes legyen a patikakartya hasznalata,
pozitiv hozamot termeljiink tigyfeleink penzevel, es a
szolgaltatas minosegi legyen.
Milyen jutalekstrukturat

alkalmaznak?

galtatasokat is. A szigoritasok koziil a legkomolyabb a
2006-os Gyurcsany-csomag volt, mellyel a befizeteseket gyakorlatilag majdnem a harmadara vagtak vissza, a

Nines sperativ jutalek, csak egyszeri, kotesi. Minden koltsegelemiink annyira kifeszitett, hogy a belepeskor tudjuk csak kigazdalkodni a jutalekot.

szolgaltatasokat pedig ketteosztottak. Ekkor megtorpant
a szektor, gyakorlatilag az inflaciot sem tudta kovetni
a 2007-es novekedes, most azonban azt latjuk, hogy a
beveteleket tekintve 20%-os lehet a boviiles, ami nagyon

A sperativ elemeket nelkiilOzo jutalekolas a
hitelpiacon is komoly gondokat szillt. Nem tart a

szep eredmeny, tekintettel ana, hogy valsag van. Eves
szinten 40 milliard forint korwi nagysagrendrol beszelhetiink.
A folyamatosan novekvo tagIetszam miatt sokan
irigykednek az onkentes egeszsegpenztari szegmensre.
Erdemes ezen a teren is a szamok moge tekinteni,
mielott hibas kovetkezteteseket vonunk Ie. Az onkentes
egeszsegpenztaraknala nyugdijpenztarakhoz hasonloan - komoly problemcit jelent a tagdijat nem fizeto
tagok szama. Ennek megfeleloen vita targyat kepezheti,
hogy kit tekintiink valojaban tagnak. Azt gondolom,
hogy jelenleg egy 20%-os puffer van az onkentes egeszsegpenztari tagok kozott, akik onmaguk nem fizetnek,
vagy nem teljesitenek utanuk munkaltatoi hozzajarulast. Ez 850 ezer tagot feltetelezve nem keyes ember.
Ha tehcit a szinfalak moge neziink, akkor latni kell,
hogy a tagletszam kommunikalt emelkedese onmagaban nem tekintheto sikertortenetnek.
Milyen ertekesitesi csatornakkal dolgoznak?
A szektor 80%-cit banki, biztositoi penztarak teszik
ki, akikne! adott, hogy a sajcit csatornaikat hasznaljak.
, Mivel a Patika Egeszsegpenztar fiiggetlen szereplo, ezert
mi fiiggetlen alkuszokkal dolgozunk, amire kiilonosen
biiszkek vagyunk, hiszen oket is meg kellett gyozniink
anol, hogy ezt a termeket batran ajanlhatjak. Eves szinten az uj belepoink szama 10-15 ezer fore teheto, ennek
ketharmadcit az alkuszok hozzak, a fennmarado resz
pedig a munkaadoknallevo

fluktuacionak koszonheto.

Milyen piaci pozici6t tudtak fiiggetlenkent
elerni?
A fiiggetlenseg oriasi elony. A bevetel alapjan 10%

portf6li6k

forgatasat61?

Szerintem ezzel a problemaval hosszabb tavon, 4-5
ev mwva kell realisan szamolni, most ugyanis meg
telitetlen a piac. Ha minden munkavallalot a potencialis piac reszekent fogunk fel, akkor 3 millio emberrol besze!hetiink, ehhez kepest most 850 ezer ember
tagja valamelyik onkentes egeszsegpenztarnak
A piaci
potencial tehcit meg nem koveteli meg a valtoztatast.
A fiiggetlen alkuszok a munkaItat6t
meg. Nem gondolkodnak

keresik

abban, hogy penziigyi

tanacsad6kon keresztill az egyeni befizetoket
lehetne ceIozni?

is meg

Nagyon kivanatos lenne, de a jutalek nagysaga
nem segit ennek elereseben. Az onkentes egeszsegpenztar 4-6 ezer forintos jutaleka nem lehet versenykepes a banki, biztositoi jutalekokkal. Viszont aki ezen
a teriileten elsokent tud nyitni, nagyon komoly poziciokra tehet szert, es mi ezert sokat is tesziink.
Mi a Prevenci6s Alap, es miert hoztak letre?
A Prevencios Alap arrol szol, hogy ravegytik az
embereket, tegyenek valamit az egeszsegiikert. Fiiggetlen penztarkent mogottiink a gyogyszereszek illnak,
ezert oket gyoztiik meg, hogy a penztartagjainknak es
csaladtagjaiknak mintegy 250 gyogyszertarban alapveto szureseket vegezzenek ingyenesen. Vernyomas-,
vercukor-, koleszterin-, triglicerid- es testswymeresrol
van szo, mely ertekek alapjan rengeteg betegseget fel
lehet ismerni mar a korai szakaszban. Az alapra koltott
20 millio forintunk elment a muszerparkra, a mukodeshez azonban ana is sziikseg van, hogy a penztarunkat alapito gyogyszereszek ingyenesen hozzcitegyek
a munkajukat. Ket-hcirom eves tavon reme!jiik, hogy
minden penztartag legalabb evente egyszer elmegy, es
elvegezteti ezeket a szureseket.

