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Egyre fontosabb szerephez juthatnak az önkéntes egészségpénztárak
Nem küldte padlóra az önkéntes egészségpénztári szektort a kedvezőtlen adóváltozás, a szegmens jövője pedig kifejezetten kecsegtető. 10-15 éves távon szinte biztosra vehető a piac megháromszorozódása. Dr. Lukács Marianna, a Patika
Egészségpénztár igazgatója válaszolt kérdéseinkre.

KONFERENCIA MELLÉKLET

Sólyomi Dávid
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Milyen hatást gyakorol az egészségpénztári szektor teljesítményére a munkáltatói befizetésekre kivetett 25%-os különadó?
A PSZÁF adatai alapján az egészségpénztári szektor bevétele 10 milliárd forint volt az idei év első három
hónapjában. Figyelembe véve, hogy az első negyedév
általában szezonálisan gyengébb, összességében 40 milliárd forint feletti éves bevétellel számolhatunk szektorszinten, a visszaesés tehát 20-25% közötti mértékű lehet.
A Patika Egészségpénztár bevétele ezzel szemben idén is emelkedni tudott. Az év első két hónapjában ugyan csökkenéssel szembesültünk, ez azonban a
tavalyi év kiszorító hatásának volt köszönhető, hiszen
felhívásunk és meghirdetett akciónk miatt sokan előrehozták a befizetésüket. Az első hat hónap számai
alapján azonban már 6%-os bevételnövekedés rajzolódik ki pénztárunknál.
Pozitív teljesítményünk mögött egyértelműen a taglétszám megugrása áll: az idei első fél évben 12 ezren
léptek be a Patika Egészségpénztárba, míg tavaly
összesen 15 ezer új belépőnk volt. Ez tudta ellensúlyozni a munkáltatói befizetések csökkenését, mely
természetesen minket is érintett.
A siker kulcsa annak kommunikálása volt, hogy az
egészségpénztár a kedvezőtlen adóváltozás ellenére is
a cafeteria egyik legjobb eleme maradt, mely üzenet
megerősítését számpéldákkal támasztottuk alá.
Miként változott mindezek eredményeként a
Patika Egészségpénztár piaci részesedése?
A részesedéseket véleményem szerint a bevételek
alapján érdemes nézni, e tekintetben a Patika Egészségpénztár piaci részesedése az elmúlt két évben folyamatos emelkedést mutat. Rendkívül kiugró periódus volt
ebből a szempontból 2010 első negyedéve, mely 1 százalékpontos részesedésnövekedést hozott számunkra,
miközben a teljes tavalyi évet összesen negyed százalékpontos emelkedéssel zártuk. A jelenlegi piaci részesedésünk 12%-ra tehető.
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A tapasztalatok szerint hogyan oszlik meg a pluszteher a munkáltatói és munkavállalói oldal között?
Gyakorlatilag három lehetőség adódott: vagy átvállalta a munkáltató a teljes növekményt, vagy megosztották a terhet a munkavállalóval, vagy pedig teljes egészében a munkavállalóra hárították az összeget. Saját
adatainkat vizsgálva ezek a megoldások közel azonos
arányban fordultak elő. Emellett elmondható, hogy a
munkáltatók mintegy 1%-a mondta fel a szerződést,
mely felmondási arány nem különbözik szignifikánsan
a korábbi évek adataitól, tehát nem mondható, hogy az
adóváltozás tömegesen ebbe az irányba terelte volna a
munkáltatókat.

Legutóbbi beszélgetésünk során elmondta, hogy
komoly lehetőséget lát az egyéni befizetők pénzügyi közvetítőkkel történő megszólításában. Hogy
haladnak ezen az úton?
Jóval keményebb dió ez a kérdés, mint gondoltuk, ennek ellenére természetesen nem tétlenkedtünk az elmúlt évben. Egyrészt az alternatív gázszolgáltatók felé fordultunk, mint lehetséges partnerek
felé, hiszen a mi termékünk is egy adott szolgáltatáshoz való olcsóbb hozzájutásról szól, így adódhat egy
logikus kapcsolódási pont. Fél éve dolgozunk ezen,
és szerencsére megvannak már az első eredményeink.
A klasszikus alkuszi csatorna felé is mozdultunk,
náluk azonban a többi termék jutalékszintje olyan
magas, hogy egyelőre nem nagyon tudunk bekerülni
az általuk előnyben részesített termékkörbe. Néhány
éves időtávon – talán a kgfb kampányidőszak tényleges megszűnésével – azonban preferáltabbá válhat az
egészségpénztár mint termék az alkuszok körében is,
amire időben igyekszünk felkészülni.
Összességében milyennek tartja az egészségpénztári szektor kilátásait?
Mindenképpen óriási jövő áll a szegmens előtt,
hiszen egészségügyi kiadásai mindig is lesznek a családoknak. Jelenleg 900 ezren tagok valamely egészségpénztárnál, mely még a tagdíjat nem fizetők arányának
komoly növekedése ellenére is nagyon jelentős szám,
10-15 éves időtávon azonban 3 millió főre teszem a
potenciális piac méretét, a szektor tehát taglétszám
tekintetében nagyságrendileg háromszorozódni fog a
jelenlegi szintről.

Ha már említette, milyen mértékű a nemfizetők
számának megugrása?
A tavalyi szinthez képest a Patika Egészségpénztárnál nagyságrendileg megduplázódott a díjnemfizetők
száma. Ennek helyes értelmezéséhez hozzá kell tennem, hogy korábban 6 hónap türelmi időt adtunk, míg
most már egyéves türelmi idő áll pénztártagjaink rendelkezésére. Ha ezen időszak alatt nem érkezik befizetés egy adott számlára, melynek egyenlege 2000 forint
alatt van, akkor tekintjük nemfizetőnek a pénztártagot.
Szektorszintű információim nincsenek, és csak remélni
tudom, hogy növekedni fog a transzparencia ezen a
téren.
Mit vár, mire számít az új kormánytól az egészségpénztári szektor szabályozásával kapcsolatban?
Biztos vagyok abban, hogy az új kormánynál
fókuszterület lesz az öngondoskodás, ilyen szempontból az egészségpénztári szektor szép reményekkel
indul. A kormányzat felmérte, hogy az egészségügybe
történő forrásbevonásnak nagyon fontos eszköze az
önkéntes egészségpénztár, ezért nem tehetik meg, hogy
ezen a területen nyirbáljanak.
Abból is látszik, hogy az új kormány támogatni
kívánja ezt a szektort, hogy nagyon komolyan felmerült az önkéntes pénztárak negyedik ágának, az
önkéntes ápolási pénztárnak a bevezetése. Ennek
fő funkciója az időskori ápolásra történő felkészülés, előtakarékosság, ami gyakorlatilag a nyugdíj- és
az egészségpénztár összevont konstrukciója. Emellett ebben a pénztárban a kormányzat megpróbálja az
azonnali rehabilitáció kérdését is megoldani, azaz ha
valaki kikerül a kórházból, akkor lehessen az ápolását
otthon megoldani, ami komolyan tudná tehermentesíteni a TB kasszáját és az önkormányzatokat is.
Mennyire terjedtek el a szektorban a Patika Kártyához hasonló plasztik megoldások?
Tíz évvel ezelőtti indulásunkkor elsőként jelentünk
meg egészségpénztári kártyával a piacon, mely megoldás olyannyira bevált, hogy mostanra több versenytársunk is így számolja el a szolgáltatásokat. Jelenleg 115 ezer Patika főkártya mellett 14 ezer társkártya
van a piacon. A különböző pénztárak kártyái között
az mutatja meg a különbséget, hogy segítségükkel
mekkora kedvezményt tudnak elérni a tagok az egyes
vásárlásoknál. Értelemszerűen, amelyik pénztár tagjai a legtöbbet költenek egy adott szolgáltatónál, az
a pénztár tudja a legnagyobb kedvezményt elérni a
tagok számára, a Patika Kártya előnyeire ezért nem
lehet panasz.
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A taglétszám ilyen mértékű megugrása hozott
változást az értékesítési csatornák megoszlásában a
Patika Egészségpénztárnál?
Év végén lesz igazán érdekes értékelni ezt, most
ugyanis a már említett rengeteg új belépőnk torzítja a képet. A 12 ezer új tag belépésének hatására
az alkuszi részarány a korábban említett kétharmados szintről 50% körülire csökkent, rengeteg munkavállaló ugyanis önállóan döntött a csatlakozás mellett.
Fontos hangsúlyozni azonban, hogy mindez abszolút értelemben időarányosan jóval több alkuszi kötést
jelent, mint tavaly ilyenkor.
Év végére várakozásaim szerint újra kétharmad
körüli lehet az alkuszi részarány a teljes 2010-es évi
teljesítményt tekintve, azaz az év hátralévő részében
egyértelműen az alkuszi kötések előretörésére számítok.
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