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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI 
ÉS EGÉSZSÉGTURISZTIKAI 
MODELL



 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.



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



német páciens angol páciens francia páciens

magyar fogorvosok
bevétel 75%-a

betegközvetítői
költségek

-25%

áfa
adóalapcsökkentő

munkabér, 
járulékok
10 + 10 %

anyagköltség,
beszerzés,

szolgáltatás-
vásárlás

50%

TA, IPA,
tőketörlesztés,

hitelkamat

30%

ÁFA = 20%

A FOGÁSZATI 
TURIZMUS ÜZLETI 

MENETRENDJE 
AVAGY 

A PÉNZ 
IGAZI ÚTJA

ELŐTTE



német páciens angol páciens francia páciens

magyar fogorvosok
bevétel 85%-a

+10%=
profit + fejlesztési 

tartalék

OTI Zrt.
betegközvetítői

költségek

-15%

áfa
adóalapcsökkentő

munkabér, 
járulékok
10 + 10 %

anyagköltség,
beszerzés,

szolgáltatás-
vásárlás

50%

TA, IPA,
tőketörlesztés,

hitelkamat

30%

ÁFA = 20%

A JELENLEGI 
25-30-35% 

BETEGKÖZVETÍTŐI 
JUTALÉKSZINTEK 

LETÖRÉSE
PIACI 

ESZKÖZZEL

UTÁNA



TUD MA EGY 
BETEGKÖZVETÍTŐMIT ?

információt gyűjt

saját felületein – web oldalán – kommunikál

kiközvetíti az ajánlatokat

elirányítja a beteget konzultációra

piacot fejleszt

kapcsolatot tart a beteggel / kiválasztott rendelővel



Mennyiért
15% 

20 – 22%  

25%

30%

35%

új elem:

ad egy telefonszámot, esetleg felhívja, hogy mennyire 
érdeklődik – egy  konzultáció van az árban

az előző pont tartalma + megírja vagy segít megírni az 
e-maileket is + néha pénzt  kér a marketingre a 
rendelőtől

az előző pont tartalma + elkíséri a beteget

az előző pont tartalma + végigköveti a beteg magyar útját

az előző pont tartalma  + kezeli a beteget, teljes követést 
(itthon és otthon is) 

beszállópénzt, ún. polcpénzt kérnek a rendelőtől 
az árajánlat kérést megfuttatják 4-5-6 rendelőben 
negatív árversenyt kikényszerítve kedvezményt követelnek, 
amit a rendelő kénytelen elfogadni

TUDJA EZT A  
BETEGKÖZVETÍTŐ?



MIT CSINÁL 
AZ ORVOSI TURIZMUS IRODA ZRT.?

Magyar fogászati márkát épít
Értékesítési csatornákat működtet

Marketing stratégiát valósít meg

Betegirányítási rendszert működtet

Addicionális területeken szervez

Önálló fejlesztési forrást különít el

Minőségbiztosítási és akkreditációs rendszert támogat

Pénzügyi modult működted

Közös akarattal működési költséget csökkent

Garanciát ad
Képzést szervez

Web-portál Irodahálózat DM-sales



MIT CSINÁL 
AZ ORVOSI TURIZMUS IRODA ZRT.?

folyamatokat optimalizál

pénzügyi módszerekkel bevételt strukturál

értéket teremt

szolgáltatást fejleszt

piacot fejleszt

ágazatot fejleszt



Mennyiért VÉGZI EZT A MUNKÁT 
AZ ORVOSI TURIZMUS IRODA ZRT.?

-15% 2011-2012

2013-2014

2015-2016/ I.

2016 / II.

-13,5%

-12%

-10,5%



VAN ENNEK
A FEDEZETEHOL ?

A jelenleg beutazó, külföldi páciensek létszámát 
3 év alatt megduplázzuk, 5 év alatt megháromszorozzuk. 
Vagyis a fedezet a forgalomnövekedésben van.
Pénze a páciensnek van.

Addicionális területek képviselőivel kötött 
együttműködési megállapodások közvetítői jutalékát 
beszámítjuk. Szálloda – személyszállítás – stb.
Az üzleti hasznot megfelezzük: 
50%-50% fogászatok – OTI Zrt.

Közösségi költségoptimalizálás. 
Csak szerződött partnerekkel.


