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A cafeteria legjobb eleme marad
az önkéntes egészségpénztár
Komoly változást hozhat az önkéntes egészségpénztári szektorban a bejelentett
adóváltozás, korai lenne azonban temetni a szegmenst. A piac továbbra is telítetlen, van tere a független közvetítői munkának. Dr. Lukács Mariannával, a
Patika Egészségpénztár igazgatójával beszélgettünk.
Sólyomi Dávid

PÉNZTÁRAK

tári befizetések maradtak a legkedvezőbbek a jövő évi cafeterián belül, hiszen ezek
mellett szól az azonnali felhasználhatóság is.
Nem mondom, hogy az adóemelés nem fog
problémát okozni, de semmi ok temetni a
szektort.
A munkáltatók már megszokták, hogy
folyamatosan változtatják és szigorítják az
önkéntes egészségpénztárak kondícióit,
ezért bízom benne, hogy ehhez a változáshoz is fognak tudni alkalmazkodni.
Felmérésünk szerint az emberek többsége azt gondolja, hogy ezt a 25%-os terhet a
munkaadók és a munkavállalók meg fogják
osztani, ezért nem arról van szó, hogy a változás miatt meg fogják szüntetni a befizetést.
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Milyen hatást gyakorolhatnak az adóváltozások
az egészségpénztári szegmensre?
Az egyéni befizetések adókörnyezetét nem változtatták, ezek 30%-a adójóváírás formájában visszaigényelhető, viszont a szektor befizetéseinek 80-90%-át
kitevő munkáltatói befizetésekre egy 25%-os különadót terveznek kivetni.
Alapvetően azt kell mondanom, hogy ezzel a
25%-os adóval, és azzal, hogy kikerült a hidegétkeztetés a kedvezményes körből, az önkéntes egészségpénz-
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Az adóhatás és a pénzügyi válság miatt
egyes szakértők 30%-os visszaesésre számítanak a szektorban. Egyetért ezzel?
Piaci szereplőnként eltérő lehet a viszszaesés mértéke, ha számszerű prognózist kellene megfogalmaznom, akkor azt
mondanám, hogy a szektor nagyságrendileg 20%-os, a Patika Egészségpénztár pedig
10%-os csökkenéssel számolhat. Igyekszünk
minőségi szolgáltatást nyújtani, amit az
eredmények szerint a munkáltatók és munkavállalók egyaránt akceptálnak, piaci részesedésünk az első negyedévben egy százalékpontos
növekedést mutatott.
Mit mutat a befizetések és kiadások egyenlege?
Egyéves tartalék van a rendszerben. Általában
amennyi egy évben befizetésre kerül, akkora összeg
kerül elköltésre is, így mivel a vagyon is nagyságrendileg akkora, mint az éves befizetés, ezért beszélhetünk
egyéves tartalékról.

A folyamatosan növekvő taglétszám miatt sokan
irigykednek az önkéntes egészségpénztári szegmensre.
Érdemes ezen a téren is a számok mögé tekinteni,
mielőtt hibás következtetéseket vonunk le. Az önkéntes
egészségpénztáraknál – a nyugdíjpénztárakhoz hasonlóan – komoly problémát jelent a tagdíjat nem fizető
tagok száma. Ennek megfelelően vita tárgyát képezheti,
hogy kit tekintünk valójában tagnak. Azt gondolom,
hogy jelenleg egy 20%-os puffer van az önkéntes egészségpénztári tagok között, akik önmaguk nem fizetnek,
vagy nem teljesítenek utánuk munkáltatói hozzájárulást. Ez 850 ezer tagot feltételezve nem kevés ember.
Ha tehát a színfalak mögé nézünk, akkor látni kell,
hogy a taglétszám kommunikált emelkedése önmagában nem tekinthető sikertörténetnek.
Milyen értékesítési csatornákkal dolgoznak?
A szektor 80%-át banki, biztosítói pénztárak teszik
ki, akiknél adott, hogy a saját csatornáikat használják.
Mivel a Patika Egészségpénztár független szereplő, ezért
mi független alkuszokkal dolgozunk, amire különösen
büszkék vagyunk, hiszen őket is meg kellett győznünk
arról, hogy ezt a terméket bátran ajánlhatják. Éves szinten az új belépőink száma 10-15 ezer főre tehető, ennek
kétharmadát az alkuszok hozzák, a fennmaradó rész
pedig a munkaadóknál lévő fluktuációnak köszönhető.
Milyen piaci pozíciót tudtak függetlenként
elérni?
A függetlenség óriási előny. A bevétel alapján 10%

körüli a piaci részesedésünk, a munkáltatói befizetésekből azonban ennél magasabb a részarányunk. Függetlenként nem kell mást csinálni, mint a piacról a
legjobb szolgáltatásokat összevásárolni. Arra gondolok, hogy kényelmes legyen a patikakártya használata,
pozitív hozamot termeljünk ügyfeleink pénzével, és a
szolgáltatás minőségi legyen.
Milyen jutalékstruktúrát alkalmaznak?
Nincs speratív jutalék, csak egyszeri, kötési. Minden költségelemünk annyira kifeszített, hogy a belépéskor tudjuk csak kigazdálkodni a jutalékot.
A speratív elemeket nélkülöző jutalékolás a
hitelpiacon is komoly gondokat szült. Nem tart a
portfóliók forgatásától?
Szerintem ezzel a problémával hosszabb távon, 4-5
év múlva kell reálisan számolni, most ugyanis még
telítetlen a piac. Ha minden munkavállalót a potenciális piac részeként fogunk fel, akkor 3 millió emberről beszélhetünk, ehhez képest most 850 ezer ember
tagja valamelyik önkéntes egészségpénztárnak. A piaci
potenciál tehát még nem követeli meg a változtatást.
A független alkuszok a munkáltatót keresik
meg. Nem gondolkodnak abban, hogy pénzügyi
tanácsadókon keresztül az egyéni befizetőket is meg
lehetne célozni?
Nagyon kívánatos lenne, de a jutalék nagysága
nem segít ennek elérésében. Az önkéntes egészségpénztár 4-6 ezer forintos jutaléka nem lehet versenyképes a banki, biztosítói jutalékokkal. Viszont aki ezen
a területen elsőként tud nyitni, nagyon komoly pozíciókra tehet szert, és mi ezért sokat is teszünk.
Mi a Prevenciós Alap, és miért hozták létre?
A Prevenciós Alap arról szól, hogy rávegyük az
embereket, tegyenek valamit az egészségükért. Független pénztárként mögöttünk a gyógyszerészek állnak,
ezért őket győztük meg, hogy a pénztártagjainknak és
családtagjaiknak mintegy 250 gyógyszertárban alapvető szűréseket végezzenek ingyenesen. Vérnyomás-,
vércukor-, koleszterin-, triglicerid- és testsúlymérésről
van szó, mely értékek alapján rengeteg betegséget fel
lehet ismerni már a korai szakaszban. Az alapra költött
20 millió forintunk elment a műszerparkra, a működéshez azonban arra is szükség van, hogy a pénztárunkat alapító gyógyszerészek ingyenesen hozzátegyék
a munkájukat. Két-három éves távon reméljük, hogy
minden pénztártag legalább évente egyszer elmegy, és
elvégezteti ezeket a szűréseket.
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Hogyan fejlődik hazánkban az önkéntes egészségpénztári szektor?
Önkéntes pénztárak 1993 óta működhetnek. Először a nyugdíj ágazat kezdett el felfutni, így gyakorlatilag az első 5-6 évben csak nyugdíjpénztárak alakultak,
éppen ezért az önkéntes egészségpénztáraknak tíz éves
történelmük van. Az első években az alacsony bázisnak köszönhetően minden mutatóban 50% feletti volt a
dinamika, beleértve a taglétszámot, a vagyont és a szolgáltatásokat is. A szigorítások közül a legkomolyabb a
2006-os Gyurcsány-csomag volt, mellyel a befizetéseket gyakorlatilag majdnem a harmadára vágták vissza, a
szolgáltatásokat pedig kettéosztották. Ekkor megtorpant
a szektor, gyakorlatilag az inflációt sem tudta követni
a 2007-es növekedés, most azonban azt látjuk, hogy a
bevételeket tekintve 20%-os lehet a bővülés, ami nagyon
szép eredmény, tekintettel arra, hogy válság van. Éves
szinten 40 milliárd forint körüli nagyságrendről beszélhetünk.
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