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Nem csak a nyugdíjat kell tervezni
A kkv-szektor egyre növekvő érdeklődése mellett az egykulcsos adórendszer is hozzájárulhat
ahhoz a következő években, hogy az egészségpénztárak
- mondja Lukács Marianna. A Patika Egészségpénztár

tartós növekedési pályára álljanak

igazgatója szerint, ha az ember az egész

életpályáját tervezi, akkor a nyugdíj mellett az egészségére is gondolnia kell.

• Mi volt a fő ok az egészségpénztári
mellett?

rendszer

kialakítása

Önkéntes egészségpénztárakat
1993 óta lehet Magyarországon működterni,
a minta egyértelműen a francia volt. Ezt
a szabályozást vette

át

a magyar jogrend a rendszerváltás

után.

Akkor már felkészültek arra a honatyák. hogy a mindenkori
tb-szolgálratásokat csak szűkíreni lehet, és kell egy olyan önkén-

Mi azt rnondtuk, hogy egy olyan egészségpénztárat szere
amely széles tömegek számára ad lehetőséget arra, hog
tudjanak gondoskodni az egészségükről. A kezdetekkor a pénz
rárak csak számlával műkődrek, vagyis a tag elment a gyógysze
nénk,

tárba megvenni a gyógyszert, ott kért egy áfás számlát, majd az
beküldte az egészségpénztárba, ahonnan utólagosan megkapta
a számla ellenértékét. Mi azt akartuk, hogy egy lépcsőben me ,

tes pillér, amely helyettesíteni tud minden szolgáltatást, ami az
államiból kiesik, ezáltal csőkkentve a társadalmi feszültségeket. Mindannyian azt vártuk, hogy tömegével csatlakoznak az

lehessen oldani a fizetést, ezért indítotcuk el a kártya rendszer

emberek az egészségpénztárakhoz,

az volt számunkra a reményteli, hogy van már 3 millió bankká

ezzel ellentétben

azonban

a nyugdíjpénztárak terjedtek el, hiszen itt egyszerűbb volt az
adminisztrációs feladatokat megoldani. Az egészségpénztárnál
bonyolultabb

a rendszer, hiszen a befizetésekkel

szinte párhu-

zamosan a szolgálratások is megindulnak, miközben egy nyugdíjpénztárnál erre csak évtizedek múlva kerül sor. Az egészségpénztári

szektor valódi felfutásra csak a 2000-es évek ele-

jén került sor, tehát akkor, amikor már stabilan, 1millió taggal
működ tek az önkéntes nyugdíjpénztárak.
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Ez mai szemmel nézve már elképzelhetetlen,

de abban az időbe

tya. A piacra lépéskor úgy gondoltuk, kellő idő állt az ernberek
rendelkezésére, hogy megismerjék a rendszert, amely egyszeru
és átlátható. Az első két év viszont nagyon nehéz volt, a számok
elmaradtak a várakozásokról.
az emberek bizalmatlanok volta
Az áttörést az hozta, hogy beláttuk: csak úgy nővelhetjuk a mun
kálrarói kőrt, ha referenciákat keresünk, és neves vállalatokat állí
tunk magunk mellé. Így váltunk
ügy pénztárává.

a gyógyszeripar és az egészség

A későbbiek során új prémiumpénztárat

hoz

runk létre, az Új Pillért, éppen azért, hogy ha egy vállalat hozzánk akar csatlakozni, akkor munkavállalói és vezetői szinten is

LUKÁCS

tudjunk megoldást kínálni. A csoport végül az önkéntes nyug-

A Budapesti

díjpénztárakkal lett teljes, pont fordított sorrendben, mint a
banki-biztosítói versenytársaink, akik nyugdíjpénztárral
kezdték a pályafutásukat.

végzett

MARIANNA
Corvinus

Egyetemen

1991·ben,

ahol 1996-ban

doktori

címet szerzett,

egyetemi
201Hől

pedig a címzetes

docens

címet is megkapta.

Pályafutását

az Oktatási

egyetemi
Minisz-

• Erősen munkáltatócentrikus
a szektor. Miért alakult így~
Régiónkban a bismarcki hagyományok alapján a munkáltató

tériumban
kezdte, 1994.1997
között a PSZÁF Közgazdasági

feladata lett, hogy gondoskodjon a foglalkoztatottról. Jelenleg
azt látjuk, hogy az egyéni tagság mindössze a tagok 2- 3 százalé-

A Pénzügyminisztérium

Főosztályán

volt főosztályvezető.
szakmai

kát és a teljes befizetés 10 százalékát teszi ki. Igaz, lassú elmozdulás látható a számokban, évente 0,5 százalékkal nő az egyéni

koordinátor-helyetteseként

1997-ben

részt vett a Nyugdíjreform

Bizott-

befizetések aránya. Magyarország történetében nagyon érdekes
pont volt a 2000-es évek eleje, amikor a gazdaság kezdett kifehé-

ság munkájában

redni. Olyan volt a gazdasági klíma, hogya cégek vezetői belátták, vissza kell szorítani a feketegazdaságot. Az egészségpénztár
voltaz a megtakarírási forma, melyet erre széles körben használtak. Másik oldalról az táplálta a szektor növekedését, hogy az
egyéniszámlák felhasználása nagyon szabad volt, szinte mindenr
meg tudtam venni az egészségpénztári kártyával, ami az egészséghez szükséges.
• Minek köszönhető,
gadó helyek számaf

hogy dinamikus an bővül a kártyaelfo-

Egyegészségpénztár
helyen lehet használni

számára a legfontosabb, hogy hány
a kártvájár. A szolgáltatók általában

azért csatlakozhatnak
díjmentesen a rendszerhez, mert attól
lesz vonzó a pénztár, hogy sok helyen lehet használni a kártyajár, nem kell messzire utazni, és a saját orvosai is benne lehetnek a rendszerben. A díj mentes csatlakozás a szektor számára

Biztosítónál

is. Az Allianz

töltött

Patika-csoport

évek után a

irányítását

1999-től

vette át.

aszt ja az egészségpénztárban
rókat, a befolyó munkálcarói

hosszú távon megtakarítani akabefizetést inkább azonnal elkől-

tik gyógyszerre. Azonban ha az ember egy egész életpályát akar
megtervezni, az lenne az egészséges, ha a nyugdíja rervezésével
egyidejűleg az egészségér is tervezné. Mindenki pontosan tudja,
hogy az átlagember az idő előrehaladtával egyre több szolgálratást vesz igénybe. Statisztikák szerint az élete utolsó öt évében
költi el az összes, erre fordított pénz felét. Ebben a kérdésben
helyre kell tenni az emberek gondolkodását,

ugyanakkor

meg-

értem, ha az átlagember így gondolkodik. A politikának éppen
ezért az is felelőssége, hogy a rendszert mindenki számára kiszámítharóvá
tegye.

azért létkérdés, hogy az emberek a rnegszokott egészségügyi
szervezett keretek kőzőtt tegyék meg. A gazdaság

• A szektor növekedésének

fehérítését is szolgálja a szektor, hiszen itt rninden egyes forint
kifizetés hálapénz nélkül, áfás számla alapján történik. Hogy
érzékelressűk, mekkora összegekról is van szó: tavaly már 50

befizetések növekvő aránya lesz még ebben az évben. Az idén a
16 százalékos szja-kulcs bevezerésévei Magyarországon teremrődörr egy olyan réteg, amelyik éves szinten akár több száz-

milliárd forint értékben nyújtottak szolgáltarásr ezek a pénztárak. A szolgáltatők oldaláról is erős a készterés. mert aki kirna-

ezer forinttal többet tud félretenni. Számukra nagyon vonzó
lehet az egészségpénztári tagság, hiszen a befizetések után szja-

költéseiket

rad, az lemarad. Hosszabb

távon a fogyasz-

tók elvándorlását okozhatja, ha nem fogadnak el például egy gyógyszertárban
egészségpénztári kártyát. A csatlakozási kényszer és a pénztáraknal működő minőségbiztosírási-ellenőrzési

rendszer

senyt generál a szolgálcatók
tárak és a szolgáltatók

jótékony
kőzőtr.

közötti

ver-

A pénz-

kedvezmény

"A gazdaság kife~
hérítését szolgál~
ják a pénztárak."

kapcsolatra

a tranzakciók elszámolásának
gyorsasága
ésa korrektség van hatással, ha valakivel meg vannak elégedve,
akkor a szolgáltatók

forrása mi lehet a jövőbeur

A növekedésnek alapvető en két forrása van. Az első az egyéni

szfvesen adnak árkedvezrnényr, ami mind

minden

egészségpénztárak
ról a kkv-szektor

adófizető nek jár. Az

növekedését másik oldalhúzhatja, amely a gazda-

ság fellendülésével összhangban

egyre több

pénzt áldozhat az egészségpénztárakra.
Ez
utóbbi jóval lassabb folyamat, viszont érezhető eredményt fog hozni, hiszen a potenciális piac a 3 millió magyar munkavállaló. Való

igaz, hogya széktornak nagy lökést adhatna,
ha az állam szabályozná, hogy melyek az államilag finanszírozott
ellátások, és melyek nem, vagyis mi marad az önkéntes egészség-

a két fél számára kedvező.

pénztárak

• Mivel magyarázható,

lembe véve viszont nem érdemes várni. A pénztáraknak érdemes
inkább elgondolkozniuk azon, hogyan tehetik vonzóvá az egész-

hogy a tagok a befizetések

többségét

felélikr
Alapvetően a jogszabályi környezer és a tagok önkéntes behzeréseinek viszonylag alacsony szinrjére vezethető vissza, hogya
friss befizetések nagyobb részét a tagok elleöltik még a felhalmozás évében. Az állandóan változó pénztári szabályozás pedig elri-

számára. Erre az elmúlt évtized tapasztalatait

figye-

ségpénztári tagságot. Nálunk például minden hónapban más
szolgáltatás áll a prevenciós hónap Iókuszában,
amelynek keretében mindig más egészségügyi szolgáltatást emelünk ki, amire
orvosszakmai tanácsadással és árkedvezményekkel hívjuk fel a
tagok figyelmét.
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