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100% magán fogorvosoi rendelők megjelenése, határ menti fogászatok fellendülése

állami praxisok privatizációja

magyarországi CSÚCSÉV

technológiai transzfer megindulása, a nyugati határszélről Budapestre

szervezetten, légi úton érkező turisták megindulása

globális hitelválság - stagnálás (+ izlandi vulkán)

elérhető árú fogászati implantátumok megjelenése

fapadosok megjelenése

Széchenyi Terv elindulása, első komoly fejlesztések

A megújulás éve. 
MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM.
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2005 Lengyelország fogászati turisztikai indulása



EURÓPAFOGÁSZATI
TURIZMUSA

Magyarország

Lengyelország

Spanyolország

Bulgária

Törökország

350-400 db 
fogorvosi rendelő
[ Mikro- és kisvállalkozások ]

(a cca. 3 000 magyar fogorvosi rendelő 12-14%-a)

forrás:  Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2009



MAGYARORSZÁG
FOGÁSZATI TURIZMUSA

ingatlan + technológia
marketing és média
képzés (állami + magánerő) 

  55-60 Mrd beruházás

MAGYAR FOGORVOSI RENDELŐK
ÖSSZES SZÁMA  KB. 2500 DB

2200-2800 fő alkalmazott

20 Mrd
5 Mrd

30-35 Mrd 

∑

14-16%

350-400 db  fogorvosi rendelő:
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PROGRAM?



 A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS 
FEJLESZTÉSI PROGRAM

Olyan modulárisan felépített, 
dinamikus gazdaságfejlesztési és egészségturisztikai modell, 

amelynek célja 
Magyarország európai piacvezető szerepének megőrzése 

és a versenyképesség fenntarthatóságának biztosítása 
a fogászati turizmus területén.



6 gócpont

1.

2.

3.

4.

5.

6.

általános működési irányelvek, adminisztratív sztenderdek hiánya

egységes minőségbiztosítási irányelvek hiánya (praxis működési-, 
alapvető fogászati turisztikai szakmai sztenderdek, pénzügyi struktúra)

közös marketingalapra helyezett, marketingkommunikációs és 
értékesítési politika hiánya

az individuális határokon túli, már közösségi, ágazati érdekképviselet 
hiánya

betegközvetítői jutalékszintek eltúlzott mértéke

általában vett összefogás hiánya



3FŐ
PONTBAN

A MEGOLDÁSUNK

Piaci eszközökkel célba vesszük

az eltorzult piaci 
helyzetet létrehozó, 
piacba beékelődött 
közvetítői oldalt, 
akik tulajdonképpen 
kényszerműködésbe 
sodorták, sodorják, 
sodorhatják a 
vállalkozásokat,

a szigorúan vett 
fogorvosi szakmát és a 
szakmai működési 
színvonalat veszélyeztető 
szakbarbárokat, hiszen 
a pácienseknek kell egy 
szolgáltatási biztonság, 
egy szolgáltatási 
garancia ez az 
értékesítési politika egyik 
legfontosabb eleme, 

és egyidejűleg segítjük a 
gyors ütemű, de felelősen 
fenntartható növekedés 
beindulását is.



ÉRJÜK
EZT ELHOGYAN ?
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A jelenlegi 25-30-35% betegközvetítői jutalékszintek letörése, több lépcsőben. de csak piaci 
eszközökkel. Kezdetben cca. 15%-ra csökkentjük a költséget, majd 5 év alatt 10,5%-ra.

Minőségbiztosítási és akkreditációs sztenderdek kialakítása, bevezetése és ellenőrzése

Állami fejlesztésekkel fellépő szinergiák beépítése

Határozott elképzelés a jövő fogorvosainak

Ehhez piacszervező és értékesítő képviseletek működtetése, 
8 nyugat–európai országban, 25-30 irodával.

Az így keletkezett bevételből azonnali, átlátható piac- és szolgáltatásfejlesztés megvalósítása

adósságcsökkentés adózási fegyelem növekedésmunkaerő-piaci fejlesztés vállalkozásfejlesztés

átlátható, kiszámítható, fenntartható üzleti ajánlat 
az orvostanhallgatótól az államháztartásig

közvetlen értékesítés
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KELL 
TENNÜNK 
A CÉL 
ELÉRÉSÉHEZ?



MIT KELL TENNÜNK A CÉL 
ELÉRÉSÉHEZ?

Átfogó piac- és közvéleménykutatás - globális unicum – hungaricum

Működési sztenderd kialakítása a rendelő/fogászati turizmus/páciens tengelyen

szakmai, fogászati turizmushoz kapcsolódó alternatív tanmenet 
pénzügyi struktúrát tekintve
betegirányítási/ beteg probléma, 
garanciakezelési sztenderdek kialakítása
jogi – általános európai és küldőországra szűkített - sztenderdek kialakítása
általános adminisztratív

Következő lépések
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Következő lépések

Akkreditációs struktúra kialakítása, az EMKI-vel együttműködve

A fentiekre alapozott garanciarendszer kialakítása

Betegközvetítői jutalékszintek csökkentése – piacszervezés elindítása 

Értékesítési stratégia kialakítása, értékesítési elemek megteremtése, a
a felszabaduló pénztömeg hatékonyabb felhasználása

Közös marketingalapra helyezett, marketing- és kommunikációs stratégia 
megvalósítása, eszközeinek használata, működtetése

rendelőt, üzemeltető gazdasági személyt tekintve, illetve  
közreműködő természetes személyeket tekintve
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Következő lépések

Betegirányítási rendszer működtetése, eredményeinek újrafelhasználása 
piacszerzés és szolgáltatás fejlesztés céljából

Pénzügyi háttérrendszer működtetése – piaci szereplők működési 
biztonságának megteremtése – adóssághurok megszüntetése,
közösségi költségoptimalizálás

Együttműködés, szinergiák keresése 
(Új Széchenyi Terv, stb. )

Felszabaduló és termelődő anyagi erőforrások egy részének fejlesztésre 
fordítása (technológia-, tudás-, piacfejlesztés)

Perspektíva a jövő szakembereinek
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MIT 
ÉRÜNK EL 
A PROGRAMMAL?



MIT ÉRÜNK EL 
A PROGRAMMAL?

A jelenleg beutazó, külföldi páciensek létszámát 3 év alatt 
megduplázzuk, 5 év alatt megháromszorozzuk.

3000 új munkahelyet tudunk teremteni és a munkavállalók 
tudását folyamatosan fejleszteni kívánjuk

5 év múlva már évi két millió szállodai vendégéjszakát 
generálhatunk.

A jól szervezett pénzügyi struktúra és működési biztonság 
miatt előzetes becsléseink alapján az államháztartásnak 
négy év alatt kb. 60 Mrd, 10 év alatt kb. 250 Mrd plusz 
bevételt hozunk.



PROF. DR. NAGY KATALIN

PROF. DR. FEJÉRDY PÁL

PROF. DR. HEGEDŰS CSABA

PROF. DR. GERA ISTVÁN

PROF. DR. DR. PIFFKÓ JÓZSEF

tanszékvezető egyetemi tanár, a SZTE FOK Dékánja, 
a Magyar Implantológiai Társaság elnöke

   a SE FOK Dékánja

tanszékvezető egyetemi tanár, a DE OEC FOK Dékánja, 
a Magyar Fogpótlástani Társaság Elnöke

tanszékvezető egyetemi tanár, a SE Parodontológiai 
Klinikájának igazgatója, a Magyar Felsőoktatási 
Akkreditációs Bizottság tagja

tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Arc-, Áll-
csont- és Szájsebészeti Társaság Elnöke, a nemzet-
közi master program magyarországi igazgatója

Professzori Tanács



„..a tudomány, a technológia - ezt világosan 
és erősen akarom mondani - nem old meg 
minden problémát. 
De tudomány és technológia nélkül semmi-
féle problémát nem lehet megoldani…”

Teller Ede


