EGESZSEGBIZTOsfTAS

Merlegen az egeszsegpenztarak
A gyakori jogszabalyvaltozas nem tesz jot a szektornak, olvadasnak indult a vagyon
Annak ellen ere, hogy az egeszsegere mindenki sokat kolt, hazankban az onkentes egeszsegpenztaraknak csupan 800 ezer
tagja van, akik a magan-egeszsegilgyi kiadasaik 10-15 szazale-kat finanszfrozzak penztari tagsaggal. Ebben az alacsony aranyban kozrejatszhat, hogy a 15 eves
multra visszatekinto
magyar
szektornak nem tesz j6t az evi
3-4 erdemi jogszabalyvaltozas.
A Penzilgyi Szervezetek AlIami Felilgyeletenek mult evi jelentesere meg varni kell, azonban a szovetseg elvegezte a szokasos adatgyujtest, ennek alapjan elkeszftettilk a szektorra vonatkoz6 gyorsjelentesilnket.
Kiderillt, hogy a gazdasag eroteljes
lassulasa es a megszorit6 csomag rajtunk is nyomot hagyott.
A kormany a munkaItat6i befizeteseket drasztikusan megszigoritotta (a kedvezmenyt 60 szazalekkaJ korlatozta), s a masodik
felevtol a prevenci6s celu szolgaltatasokat (ildilles, szolgaltatasok, egeszsegmegorzo termekek)
ad6kotelesse tette, s ez enyhen
sz61va rosszul erintette tagjainkat. fgy a tagpenztarakban a tavalyi nyolcszazalekos inflaci6 korill volt a bevetelnovekedes, holott elotte megdontottilk az elozo
ev ket szamjegyli novekedeset.

A szerz6 a Magyar Onkentes Egeszsegpenztarak Szbvetsegenek elnbke

Ezzel a szamftasaink szerint 41
milliard forintot sem elero bevetellel all szemben a 38 milliardnyi szolgaltatasi kiadas. Ez az elso ev, hogy a bevetelek es a kiadasok ennyire kozel kerilltek
egymashoz, s eloszor vagyunk
tanui annak, hogy "az egeszsegpenztari vagyon lassu olvadasnak indult. Ezen a ponton erdemes ramutatnunk arra, hogy az
alapvetoen allampapirokban tartott 35 milliard forint egeszsegpenztari vagyon az allamhaztartas hianyat is finanszfrozza.
Egyetlen pozitivum, hogy nem
allt meg a tagletszam novekedese, a szektorban kozel ketszazezer uj tagsagi jogviszony keletkezett. Leg6vatosabb szamitasaink szerint is (egy penztartag altalaban tovabbi ket csaladtag
egeszsegilgyi kiadasat finanszfrozza) minden negyedik ember
kapcsol6dik az onkentes penztarakhoz, s ez a donteshoz6k szamara sem megkerillheto.
Komoly bizonytalansagot okozott a szolgaltatasi kor juniusi
szukitese, am orvendetes, hogy
azokat az idei evtol tOrvenyben es
nem kormanyrendeletben
szabaIyoztak. Ez stab ii, tervezheto szolgaltatasi kort jelent, megtakarftva az evkozbeni informatikai es
kommunikaci6s terheket. Az idei
ev vizvaIaszt6 lesz abb61 a szempontb61, hogy a szektor - beveteleit tekintve - fel tud-e mutatni
az inflaci6 feletti niivekedest.
Attekintve az elmult iit ev legfontosabb mutatoit, a tagletszam

az egeszsegpenztarakban. Abban,
hogy az elmult eyre ez a szam a
negyszeresere nott, a mindenki
szamara belathat6 elonyokon tul
(ad6kedvezmeny
a ceges es
egyeni befizetesekre, szolgaltat6i arkedvezmeny, hozam a fel
nem hasznalt penzre) szerepe
volt a stabil nyugdfjpenztari
szektornak is (jelenleg 1,4 milli6
nyugdfjpenztari tagsagot regisztDR. LUKACS MARIANNA.
ralnak).
Minden negyedik ember kapKerdes, hogyan alakul ezutan a szektor bevetele es a vacsol6dik az onkentes penztagyona.
A bevetelek
elmult
rakhoz, s ez a donteshoz6k
szamara sem megkeriilhet6
evekben tapasztalt 30-40 szazalekos novekedesi ilteme tavaly csak inflaci6 kozeli volt,
es az igenybe vett szolgaltatasok
megszunt a szfera realnovekenovekvo trendet mutatnak. Ki- dese. A penztartagok vagyonamagasl6 teljesitmenynek erteke- nak trendje illeszkedett a lalem, hogy az uj penztari konst- kossagi megtakaritasok
sillyrukci6 ilyen bizalmat szerzett: lyedo iranyahoz, am into jel,
1993-ban a semmibol kellett epit- hogy az egy fore jut6 egeszsegkezni, 2002-ben pedig mar tobb penztari megtakarftas
az egymint ketszazezren voltak tagok eves tartalek ala csiikkent.

bevetel
Em szolgaltatas _
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vagyon

tagletszam
(ezer 16,jobb skala)

Am sikeres lobbizasunknak is
koszonheto, hogy a munkaItat6i
hozzajarulas merteke havonta a
minimalber harminc szazalekara, 20 900 forintra nott. Kedvezo
valtozas az is, hogy ujra lehet
sportolni
a patikakartyaval:
2008-ban e szolgaltatasra szemeIyenkent (csaladtagonkent)
69
ezer forint koltheto, sporteszkozt
azonban tovabbra is csak ad6fizetes terhe mellett lehet az egeszsegpenztari szamlara vasarolni.
Bfzom abban, hogy a befizetesekre vonatkoz6 kedvezmenyek
reszleges visszaallitasa,
valamint a torvenyi szinten garantalt
egeszsegpenztari
szolgaltatasok
helyreallftjak azt a bizalomvesztest, amit a szektor tavaly elszenvedett. Az egeszsegpenztar ugyanis az egeszsegbe val6 beruhazas
megalapoz6ja, es szorosan iIleszkedik az Eur6pai Uni6 elvarasaihoz. Az uni6 szemleletvaltast haz6 dokumentumaban
felhfvja a
tagallamok donteshoz6inak
fjgyelmet, merlegeljek az egeszsegbe val6 beruhazast mint az egyik
olyan eszkozt, amellyel a gazdasag teljesftmenye javfthat6.
Az iinkentes biztositasi szfera
akkor orizheti meg a sulyat, ha
olyan programokat indit, ameIyek a penztartagok egeszsegi allapotanak megorzeset, igy Magyarorszag
versenykepessegenek javulasat celozzak. Nem hanyagolhat6 el tovabba az a szolgaltatasszervezoi
tudas, ami az
el6ttlink a1l6 egeszsegbiztositasi
reform elengedhetetlen feltetele.

