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Praxismenedzsment – fogalmi tisztázás
Dr. Bíró Oszkár, PhD, állatorvos, közgazdász, egyetemi docens

SZIE, Állatorvos-tudományi Kar

 A szervezés- és vezetéstudomány alapvető fogalmait a tudományos iskolák eltérő fejlődése következtében 
többféleképpen határozták meg és alkalmazták. Fogalmi tisztázatlanság van a következő területeken: irányítás, vezetés, 
igazgatás, menedzsment stb.
A menedzsment egyben fogalomrendszer és önálló tudományterület.

Definíció:  a menedzsment olyan folyamat, amelynek célja több ember tevékenységének olyan eredmények elérése 
érdekében történő koordinálása, amelyek nem lennének megvalósíthatóak egyéni cselekvéssel.

A menedzsment tudomány főbb elméleti iskolái
-  Klasszikus szervezéstudomány: produktivitás, stratégia, tervek és célok, szervezés, struktúra kialakítása, 

teljesítmény értékelése, ellenőrzés stb.
-  Behaviorista, viselkedéstudományi felfogás: egyéni és csoportos viselkedés, motiváció, elégedettség, konfliktus-

megoldás, vezetés, szervezetfejlesztés stb.
-  Menedzsment tudományi felfogás: információ, döntések, szerkesztés, ütemezés, termelés- és erőforrás tervezés 

és irányítás, minőségbiztosítás stb.
-  Rendszertudományi megközelítés: az előző három együttesen, az egyes különálló elemek integrált, dinamikus 

megközelítése.

Praxismenedzsment

 A praxisok lehetnek csak haszonállattal, csak kisállatokkal foglalkozó és vegyes praxisok. Ennek megfelelően 
gazdasági értelemben eltérnek alapvető céljaik. Haszonállattartás területén alapvető cél, hogy a tulajdonosok részére a 
(termelők) maximális gazdasági hasznot biztosítsuk (gyógyító, preventív és gazdasági funkció). Ezzel szemben a kisál-
latpraxisok esetében a kedvenc (társállatok) ellátása során a tulajdonosok főként emocionálisan (érzelmi) és nem és 
gazdasági alapon döntenek. Természetesen a szolgáltatás ára az egyik, de nem legfontosabb tényező a döntés meg-
hozatala során. Itt a gazdasági alapcél a praxis maximális hasznának biztosítása a tulajdonosok lehető legnagyobb 
megelégedettsége mellett.

A praxismenedzsment főbb területei (a teljesség igény nélkül).
- Praxis felépítése (mit, hol, hogyan, belső elrendezés stb.) 
- Praxisfilozófia (mit és hogyan szeretnék elérni, milyen minőségű munkát akarok végezni stb.)
- Megfelelő dolgozók alkalmazása, azok folytonos szakmai továbbképzése.
- Új kliensek megszerzése és a régiek megtartása (marketing).
- Jó állatorvos – tulajdonos kapcsolat kiépítése és ápolása. 
- Könyvelési adatok vezetése és azok értelmezése.
- Munkaszervezés állandó tökéletesítése. 
- Folyamatos továbbképzés.
- Marketing.
- Appointment rendszer alkalmazása.
- Profitcentrumok alkalmazása stb.

 Nincs egyetértés, hogy mit sorolunk pontosan a fogalomkörbe!
 A kisállatpraxisok üzleti menedzsmentje kiemelt fontosságot kapott a konferencia előadások összeállítása során. 
(Az állatorvosi praxis szolgáltatói jellege – szolgáltatásmarketing és a praxismenedzsment kapcsolata; Kereskedelem 
menedzsment vonatkozásai az állatorvosi praxisban; Praxisokkal kapcsolatos EU-s kitekintés – tanultságok –, régi és 
új országok; Egy sikeres praxis titkai; A mérleg és a nyereségesség (eredménykimutatás) értékelése, a könyvelő miben 
segítheti a praxis működését;  Üzleti terv; Stratégiai tervezés; Praxis adás-vétel kérdésköre).

A jelenlegi hazai helyzet jellemzője, hogy tisztán állatorvosi, szakmai jellegű munkavégzéssel nem tehető egy praxis 
gazdaságossá, mivel:

- magasak a beruházási költségek, 
- üzemelési költségek,
-  egyre drágulnak a gyógyszerek és a műszerek, valamint az emelkednek a kvalifikált munkaerő (állatorvos, 

asszisztens) munkabérei.
 
 Sajnálatos módon az üzleti menedzsment a területén igen komoly lemaradásban vagyunk. Ez többek közt azért 
is jelent komoly problémát, mert legtöbb esetben az üzleti menedzsment színvonalának javítása – összehasonlítva a 
klasszikus értelemben vett állatorvosi színvonallal és szaktudással – minimális költséggel jár, és kevés erőbefektetéssel 
jelentős extraprofitot lehet produkálni.
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A kétoldalú kockázatérzet csökkentésének lehetséges stratégiái
az állatorvosi praxisok esetében

Hetesi Erzsébet, dékán, egyetem docens
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar

Absztrakt

 Az állatok gyógyítása – az „állatorvosi praxis” – szolgáltatási tevékenység, a szolgáltatások egy speciális 
területe: egészségügyi szolgáltatás, és mindezen túl olyan szolgáltatás, ahol az igénybe vevő nehezen azonosítható. 
Maguk a szolgáltatások is rendkívül heterogének, ezen belül azonban különleges megközelítést igényelnek az olyan 
szolgáltatások, mint az állatok gyógyítása, hiszen ez a tevékenység számtalan egyedi jellemzővel bír.
 A tanulmány első részében ismertetjük a szolgáltatások sajátos jellemzőiből adódó marketing problémákat, 
majd megpróbáljuk nevesíteni ezeket az állatorvosi praxisra vonatkozóan. A következő fejezetekben azokat a lehetséges 
stratégiákat ismertetjük, amelyekkel a szolgáltatásoknál fellelhető kétoldalú eredménykockázatok csökkenthetőek. 
 A konkrét téma szakirodalmi háttere szegényes, így a tanulmányban inkább adaptálni kívánjuk a szolgál-
tatásmarketing eddigi eredményeit az állatorvosi praxisra, és megkíséreljük kiemelni azokat a sajátos jellemzőket, 
amelyek e terület számára hasznosíthatók.

1. A szolgáltatásmarketing elmélet adaptálása az állatorvosi praxisra

 A szolgáltatás marketing szempontból egy nem fizikai természetű problémamegoldást jelent, úgy elégít ki szük-
ségletet, hogy nem tárgyiasul. A szolgáltatás tett, cselekvés, erőfeszítés. A szolgáltatásmarketing a nyolcvanas évek 
második felétől indult dinamikus fejlődésnek, amikor hosszú viták után létjogosultságot nyert, hogy a szolgáltatások 
- specialitásaik következtében – más marketing stratégiákat igényelnek, mint a tárgyiasult termékek, és ráadásul az 
esetek többségében az alkalmazható stratégiák kidolgozása „szituáció-specifikus”.
 Kezdetben az erőfeszítések arra irányultak, hogy megkülönböztessék a szolgáltatásokat a tárgyiasult 
termékektől, később a szolgáltatási piac sajátosságait kutatták a marketing szakemberek, mára azonban olyan speciá-
lis területek vizsgálata került az érdeklődések középpontjába, mint az egészségügyi, politikai, közszolgáltatási, oktatási 
stb. szolgáltatások marketingje. Így juthattunk el odáig, hogy ma Magyarországon érdeklődés mutatkozik az állatorvosi 
praxis marketing iránt. 

1.1. A szolgáltatások sajátosságai, a HIPI elv az állatorvosi praxisban

 Ahhoz, hogy a szolgáltatásmarketing, mint diszciplína önállóvá válhasson, szükség volt a sajátosságok iga-
zolására. Milyen specialitásai vannak a szolgáltatásoknak? Ezt foglalja össze a HIPI elv, amelynek marketing következ-
ményeit a következő táblázatban ismertetjük:

A szolgáltatások sajátosságai
 
A szolgáltatások sajátosságai A sajátosságokból fakadó marketingproblémák
A nem fizikai jelleg, a megfoghatatlanság A szolgáltatások jellemzői nem vizsgálhatók, azokat meg 

kell tapasztalni
Az elválaszthatatlanság Az igénybe vételnél jelen kell lenni, a folyamatban részt 

kell venni
A romlékonyság A szolgáltatások nem készletezhetők
Heterogenitás, ingadozás A szolgáltatásokat nehéz standardizálni és nehéz a 

minőséget ellenőrizni
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Mit jelentenek ezek a specialitások az állatorvosi praxisban? 

 A megfoghatatlanság következtében az állat gazdájának nincsenek előre vizsgálható paraméterei a szolgál-
tatásról. Arról, hogy mi is történik majd a „gyógyítás” során, csak az igénybevétel közben és után szerezhet tapasztala-
tokat. Éppen ezért törekedni kell arra, hogy a „megfoghatatlant megfoghatóvá” tegyük az igénybe vevők számára, azaz 
célszerű fizikai üzeneteket küldeni az állatok tulajdonosainak.
 Az elválaszthatatlanság – a folyamatban való részvétel – kettős áttételen keresztül valósul meg az állatok 
gyógyítása során: aki fizet a szolgáltatásért, az a gazda, akire a tevékenység irányul, az a beteg állat. A fentieken túl
a szolgáltatási folyamatban hol részt vesz a vételárat fizető (védőoltások), hol nem (műtétek). A folyamat így aztán
esetenként fontos értékelő tényező a gazda számára, máskor viszont csak az eredményből tud következtetni arra, mi is 
történhetett a folyamat során (az állat megváltozott magatartása). 
 A romlékonyság – nem tárolható jelleg – az állatorvosi praxisokban ugyancsak sajátos módon jelentkezik. 
A gyógyításra akkor van szükség, amikor a gazda az állat jelzéseiből látja a problémákat, és gyakran előfordul, hogy 
éppen akkor nem áll rendelkezésre az állatorvos. A nem tárolható jelleg következtében ki kell dolgozni a megfelelő 
stratégiákat a kereslet és kínálat összehangolására.
 A nyújtott gyógyítási tevékenység minősége, színvonala nagymértékben függ az állatorvos felkészültségétől, 
hangulatától, valamint az igénybe vevők magatartásától, azaz a szolgáltatás minősége ingadozó. Márpedig a „gazdák” 
éppen a minőség alapján ítélik meg a szolgáltatást, és lesznek elégedettek, vagy elégedetlenek, illetve hűségesek vagy 
hűtlenek.

1.2. A kibővített modell, a 7P

 A szolgáltatásjellemzők következtében a klasszikus 4P mellett olyan területek is megjelennek, amelyek szüksé-
gessé teszik a marketingtevékenység bővülését, így a szakirodalomban megjelenik a 7P alapján történő megközelítés.   
 A hely, a termék, az ár és a promóció mellett az emberi tényező, a fizikai környezet és a folyamatjelleg is
fontos a marketing stratégiák kialakítása során. Az igénybe vevők a szolgáltatásokat alapfunkciójuk szerint értéke-
lik (meggyógyult-e az állat?), de versenyelőnyt jelent a piacon a kiegészítő termékek és szolgáltatások nyújtása (friss 
víz, kávéautomata, kötszer, tápanyagok, gyógyszerek ajándékozása). Az ár a szolgáltatásoknál intranszparens, ugyanis 
miközben az ár minőséget üzen az igénybe vevőnek, mérlegelési szempont is. A vevő számára az érték az, amit hajlandó 
megadni a szolgáltatásért, és itt a preferenciák nagyon eltérőek lehetnek. Ugyanakkor biztonságot jelent a fogyasztó 
számára, ha a beavatkozások áráról már a „belépés” előtt tájékozódhat, és kalkulálhat. A promóció, befolyásolás is 
sajátos módon jelenik meg a szolgáltatásoknál: az olyan eszközök, mint az eladásösztönzés vagy reklám háttérbe szorul-
nak, ugyanakkor jelentős a szerepe a PR-nek és a személyes eladásnak. 
 Az állatorvosi praxisban nagyon fontos szerepe van a fizikai tényezőknek, a környezetnek, annak a közeg-
nek, ahol a szolgáltatás nyújtása megtörténik. Miután maga a tevékenység előre nem ítélhető meg, az igénybe vevők 
benyomása annak alapján alakul ki, amit a „betoppanáskor” észlel. A szolgáltatásmarketing szakirodalom egyik tétele a 
„Figyeld az ajtót!” felhívás. A kellemes, tiszta, nyugodt környezet, a kényelem a váróban, az elkülönülés lehetőségei, 
a színvilág, a falakon található prospektusok olyan üzenetek, amelyek az igénybevétel előtt észlelt minőségi prekon-
cepciók a gazda értékelésében.
 A gyógyító, beavatkozó folyamat jelentősége vitathatatlan az állatorvosi praxisban, ugyanakkor ennek meg-
ítélése nagyon ellentmondásos lehet annak függvényében, hogy ki vesz részt a folyamatban, mennyi időt töltenek a 
résztvevők a folyamatban, milyen elvárások fogalmazódtak meg az igénybe vevőben, és mit nyújt a gyógyító. A bea-
vatkozás lehet rutinjellegű, de lehet nagyon egyedi és bonyolult. Marketing szempontból a folyamatmenedzsment an-
nak függvényében alakul, hogy a fenti tényezők milyen súllyal vannak jelen. Amennyiben a részvevők száma magas 
(szolgáltató, az állat, a gazda, hozzátartozók, más igénybe vevők), ügyelni kell a beavatkozási lépések tervezésére és 
a kommunikációra. Kiemelt szerepe lehet az állatorvosi praxisokban az emberi tényezőnek. A szakirodalomban 
frontvonal-menedzsmentnek nevezett feladat azért nagyon fontos ennél a szolgáltatásnál, mert az említett „kettős, 
áttételes” igénybevétel következtében a gyógyító tevékenység értékelésben nagy súllyal jelenik meg a gyógyító szemé-
lye, ugyanis sem az állat, sem a gazda nem kompetens a tevékenység megítélésében. A szolgáltatásoknál a vizsgálati 
tényezők kimerülnek a fizikai környezet felmérésében, a választás során hatása van a tapasztalati jellemzőknek és a
szájreklámnak, de az állatorvosi praxisban igen jelentős szerepe van bizalmi faktornak. Az állatorvosi praxis komp-
lex megközelítésében ez az a dimenzió, ami a szolgáltatás minőségértékelését a leginkább befolyásolhatja, ugyanis 
az igénybe vevő „kettős státusza” következtében a teljesítés megítélése nehéz: a gyógyító tevékenységet „átélő” állat 
nem tud értékelni, a szolgáltatás „vevője” pedig mind a folyamatban, mind az eredményt illetően csak külső jelekből 
következtethet arra, hogy milyen színvonalon valósult meg a szolgáltatás. 
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2. A kétoldalú kockázatérzetet csökkentő módszerek az állatorvosi praxisban

 Az alapjellemzők közös nevezője az a kockázathalmaz, amellyel mind a szolgáltatónak, mind az igénybe 
vevőnek számolnia kell. A szolgáltatások eredménye bizonytalan, és az eredménykockázat kétoldalú. Miután a szolgál-
tatáskor kétoldalú kockázatérzet áll fenn, a szolgáltatás akkor lesz jó, de legalábbis jobb, ha a kockázatot csökkenteni 
tudjuk. A szolgáltatás marketing gyakorlata nem más, mint a kétoldalú eredménykockázat kezelése ill. csökkentése.

2.1. Sztenderdizálás, differenciált megközelítés vagy adaptálás?

 Differenciálatlan piac-megközelítés. Amennyiben a szolgáltatásokat sztenderdizálják, a fogyasztó többé-
kevésbé tudja, hogy mire számíthat, mit fog kapni (pl. tömegközlekedés, mozi stb.). Differenciált piac megközelítés. A 
különböző szegmensek igényeit vesszük figyelembe (pl. kommunális szolgáltatás). Pontstratégia. A szolgáltató teljesítése
olyan mértékben személyre szabott, adaptált, hogy minden igénybe vevő egyedi igényeinek kíván megfelelni (fodrász, 
tanácsadás). Az állatorvosi praxisban mindhárom stratégia alkalmazható. (Pl. a védőoltás sztenderd szolgáltatás, de 
célszerű szegmentálni a piacot állatfajok betegségek, az igénybevevők szociodemográfiai jellemzői szerint stb., és szük-
séges az adaptálás egyedi estekben.)

2.2. Minőségmenedzsment 

 Egy szolgáltató cég azzal tudja legjobban megkülönböztetni magát a másik cégtől, ha jobb minőséget nyújt. A 
szolgáltatásoknál két szintet tudunk megkülönböztetni, az egyik az alsó szint, ez a reálisan elvárható teljesítmény, míg 
a felső szint jelenti az ideális szolgáltatást. A kettő között jelenik meg a szürke zóna. A reálisan elvárható teljesítmény 
azt jelenti, hogy a szolgáltató azt nyújtja, amit megígér. Az ideális szolgáltatás esetén a szolgáltató megérzi, mit várna el 
a fogyasztó és ezt teljesíteni tudja (pl. az állatorvosi praxisnál a gyógyítás mellett van újság, zene, kávé, víz, állateledel, 
empátia, megfelelő kommunikáció stb.). Az igénybe vevői lojalitás legmagasabb fokának eléréséhez túl kell teljesíteni 
az elvárásokat, az érzékelhető túlteljesítéshez meg kell haladni az igénybe vevő által ideálisnak tartott szintet. 

Az elvárási szintek magassága és a szürke zóna szélessége függ:
-  az igénybevevők érzékenységétől (az állat fajtája, életkora, a kisállat családban betöltött szerepe stb.)
- az egyéni sajátosságoktól (nem, életkor, iskolai végzettség, attitűd stb.)
- az ügylet sürgősségétől (azonnali beavatkozás vagy előjegyzés?)
- a vevők aktivitásától (a vevő maga is részt akar-e venni a szolgáltatásban ?)

A minőség javításának elengedhetetlen feltétele a minőségi paraméterek azonosítása: 
-  biztonság – mekkora kockázatot vállal az igénybe vevő? Az állatorvosi praxisban a kompetencia hiánya miatt 

a kockázat mértéke nagy, hiszen a gazdák „kiszolgáltatottak” a szolgáltatónak
- hozzáférhetőség – mennyire elérhető a szolgáltatás, hol a telephelye?
- kommunikáció – honnan értesülhet a vevő a szolgáltatásról és miről?
- kézzelfogható tényezők – milyen a fizikai környezet?
- megbízhatóság – mennyire hiszi el az igénybe vevő, hogy a szolgáltató kompetens, hozzáértő?
- reagálási készség – milyen gyorsan és hogyan válaszol a problémákra?
-  empátia, udvariasság – mennyire tud együtt érezni az igénybe vevővel, milyen a magatartása, viselkedése, 

mennyire képes átélni az állat és a gazda helyzetét? 

A GAP – modell 
A modell öt rést határoz meg, amelyek a szolgáltatások sikertelenségét okozhatják. 

G1.  Eltérés az igénybevevő elvárásai és azok felismerése (megértése) között.
 Feladat: Ismerd meg az igénybevevő elvárásait!
G2.  Rés az elvárások felismerése és a minőség specifikációja között.
 Feladat: Dolgozz ki megfelelő minőségi sztenderdeket (konkrét eljárásokat)! 
G3.  Eltérés a specifikált minőség és a nyújtott szolgáltatás között.
 Feladat: Biztosítsd, hogy a minőség feleljen meg a sztenderdeknek! 
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G4.  Rés a szolgáltatásteljesítés és a külső kommunikáció között. 
 Feladat: Biztosítsd, hogy a teljesítmény megfeleljen az ígéreteknek!
G5. Eltérés az elvárt és a tapasztalt szolgáltatás között. 
 Feladat: Az előző négy lépés következetes alkalmazása. 

2.3. Kapacitás-menedzsment

 A kereslet elvesztése történhet kapacitáshiány miatt, és ez profitveszteséget eredményez, míg a kapacitás-
fölösleg túlkínálatot jelent, és ez is csökkenti a profitot. Túlkereslet esetén az igénybevevői oldalon lehet hosszú a
várakozási idő (nem áll rendelkezésre az orvos), így maga a szolgáltatás nem érhető el, túlkínálat esetén viszont feles-
legesen áll rendelkezésre a szolgáltató felszerelése és szakmai tudása. A kereslet és kínálat egyensúlyban tartására a 
következő stratégiák alkalmazhatók: 

Keresleti oldalon:
- differenciált árpolitika (hétvégi magasabb árak)
- csúcsidőn kívüli kereslet kihasználása (délelőtt olcsóbb a szolgáltatás)
-  kiegészítő szolgáltatások a csúcsidőszakokra (várakozók számára zene, filmek, újságok, prospektusok)
- előzetes foglalásos rendszerek (bejelentkezések, időpontkérések) 

Kínálati oldalon:
- részidős alkalmazottak felvétele a csúcsidő kiszolgálására (védőoltásnál)
- hatékony csúcsidejű módszer (az alkalmazottak csúcsidőben csak a legszükségesebb feladatokat látják el).
- lehetséges az igénybe vevő nagyobb részvétele a feladatokban (a gazda segít a kötés levételében stb.)

 2.4.  Márkamenedzsment

 A márkázás nehéz feladat a szolgáltatásoknál, és különösen bonyolult a kezelése  az állatorvosi praxisban. 
Általában igaz, hogy a szolgáltatás nem ábrázolható, így a megkülönböztetésben fontos az imázs és a szimpátia ki-
alakítása, és kiemelt jelentősége van a belső kommunikációnak. A márkahűség ennek ellenére jellemzőbb, mint a fizikai
termékeknél, azaz a márkaelhagyás gyakorisága kisebb, mert:

- a fogyasztói kockázat nagyobb
- a helyettesíthetőség a szolgáltatásoknál kisebb, mint a fizikai termékeknél
-  a fogyasztói “lustaság” eredményeként a „fogyasztói tehetetlenség” effektusa is belép. A fogyasztó nehezen 

tud szolgáltatót váltani, gyakran érzelmek fűzik a szolgáltatóhoz, és úgymond, ad még egy esély.

2.5.  Frontvonal menedzsment 

- empátiakészség (a gyógyítás során biztosítani kell a gazdát együttérzésünkről)
-  feladatorientáltság (érthetően specifikálni kell a gazdák számára, hogy milyen lépésekre van szükség, és

azoknak milyen következményei lehetnek) 
-  szellemi nyitottság (reagáljunk a gazdák felvetésére, fogadjuk el egyéni kezdeményezéseiket)
-  önbizalom (az empátia és a reagálási készség mellett biztosítsuk az igénybe vevőt arról, hogy problémájuk 

megoldásában kompetensek vagyunk)

 2.6. Panasz-szituáció menedzsment 

  Panasz akkor jelentkezik, amikor az igénye vevő elégedetlen a szolgáltatással, akkor is, ha ennek nem ad 
hangot. Néhány aranyszabály, amelyeket a panasz-szituáció menedzsmentben ismerni kell:
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-  megelőzés elve: igyekezzünk előre felmérni a lehetséges panaszhelyzeteket és kutatással megelőzni azokat– 
milyen panaszok és milyen gyakorisággal merülnek fel, melyekre tudunk előre felkészülni, mit teszünk várat-
lan helyzetekben? REA-módszer- rendkívüli helyzetek kezelése.

-  észlelés elve: az igénybe vevő lehet szókimondó, hangadó, lapító, nyavalygó és túlbuzgó, ezeket elemezni és 
kezelni kell!

-  felkészültség elve: sztenderdek alkalmazása, panasz megköszönése, hibák azonnali javítása.
- kompetencia elve: a panaszt kezelő jártas legyen a probléma megoldásában.
- kompenzáció elve: árengedmény, őszinte megbánás, de legyen a kompenzáció reális.

2.7. Aktív ügyfélpolitika 

 Az aktív ügyfélpolitika azt jelenti, hogy az igénybevevő részvétele a szolgáltatási folyamatban gondosan tervezett, 
azaz nem véletlenszerű. Bevonjuk a gazdát a folyamatba, de tudjuk, hogy milyen mértékig előnyös számunkra a részvétel.

Előnyei:     a szolgáltatás folyamatát egyszerűsítheti a gazda részvétele, felgyorsítja az információk visszacsatolását, 
növelheti az igénybevevő lojalitását

Hátránya:  az igénybevevő részvétele lassíthatja a folyamatot (felkészítés, magyarázatok), akadályozhatja a folyama-
tot (túllép a kompetenciáján, maga kíván beavatkozni), tevékenységüket jutalmazni kell (kommunikáció, 
esetleg árengedmény).

 Összességében az állatorvosi praxismarketing stratégiákról elmondható, hogy a szolgáltatásjellemzőkön túl 
is bírnak sajátosságokkal, éppen ezért azok alkalmazása szituáció-specifikus,  és mindig a konkrét esetre célszerű
adaptálni a kétoldalú kockázatérzetet csökkentő,  és ennek következtében az eredményességet növelő stratégiákat. A 
jövedelmezőséget biztosító lojális igénybevevői bázis csak elégedett ügyfelekkel alakítható ki. 
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A praxismenedzsment a haszonállat praxisban

Dr. Móré Attila, ügyvezető igazgató - Alpha-Vet Kft.

Haszonállat állatorvosi ellátás a rendszerváltozást megelőzően

Nagyüzemek (termelőszövetkezet, állami gazdaság) alkalmazásában lévő állatorvosok (ún. üzemi állatorvosok)
      Jellemzői:

- a munkáltató határozott kívánsága szerinti munkavégzés
- az állattartó telep vezetői felelősségétől való tartózkodás
-  ”nem tudunk változtatni,  a rajtunk kívülálló adottságokon”  (pénzhiány, munkaerő  színvonala, takarmány-

minőség, zsúfoltság stb.)

Az állam alkalmazásában lévő körzeti állatorvosok (ún. hatósági állatorvosok - kvázi “hűbéruralmi” rendszer)  
       Jellemzői: 

- „úgysem az állami fizetésből élek” fizetésű pozíció
- a háztáji ellátás bezzeg az állami fizetésen felüli és mindenkoron biztos bevételével
 (orbánc, kolera oltás, vitaminozás stb.) 
- így a vidéki értelmiség kiemelkedő jövedelmű tagja 

A haszonállatok állatorvosi ellátása a rendszerváltozáskor 

 A privatizáció során az új tulajdonosok elsősorban a termelő tevékenységbe szervesen bekapcsolódni nem tudó 
állatorvostól szabadultak meg bemutatván, hogy szerintük nem rendelkezünk olyan tudással, hozzáállással, amely a 
megváltozott körülmények között kellő hasznot, gazdasági eredményt produkál. Ennek következménye a tömeges (az 
első két évben 400 főt érintő) elbocsátás, leépítés és a létbizonytalanság. A rendszerváltás előtti állatorvos igazából 
nem ismerte a mezőgazdasági gazdálkodás piaci mozzanatait, ezért kimaradt, perifériára szorult a rendszerváltozás 
alkalmával. 

A haszonállat állatorvosi ellátással szemben viszont: 

 A kisállatpraxis a normális kapitalizmus sajátosságainak megfelelő ellátó rendszert hozott létre. Ennek lényege, 
hogy a szolgáltató állatorvos valamennyi olyan szolgáltatását adja, kínálja, rendelkezésre bocsátja vevőjének, 
akinek legteljesebben igyekszik igényeit, szükségleteit kielégíteni, sőt akár befolyásolni, fejleszteni is. 
 Megindult ezen a területen a specializálódás: szemészet, csontműtét, ízületi betegségek kezelői, labor diag-
nosztika, fogászat.

 Lengyelországban vagy Csehországban a haszonállat állatorvosi ellátás területén is létrejöttek – gyakorlatilag 
a körzetek helyén – a vidéki állatorvosi praxisok, amelyek – hasonlóan a hazai kisállat praxisokhoz – teljes körű 
szolgáltatást nyújtanak a haszonállattartók részére. A műtétek elvégzésétől, a gyógyszer ellátásig, a készít-
mények beadásától, a prevenciós programok kidolgozásáig. 

Hazánkban mindez gyakorlatilag nem valósult meg.

 A mai magyarországi gyakorlatban az állatorvos vagy alkalmazottként, vagy szerződéssel látja el a haszonál-
lattartó telepek állategészségügyi teendőit. 
Akármelyik módszerrel történik is, rendszerint:

kívülállóként, külső szemlélőként, idegenként, megtűrt, szükséges rosszként 

tekintenek kollégáinkra, még azokon a helyeken is, ahol értik és tudják a terület kiemelkedő fontosságát.

Dr. Szabó István
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Ennek okai:
- Nem tudtuk az elmúlt időszakban igazolni, hogy alkalmazásunk jelentős profit forrása.
-  Nem tudtuk igazolni, hogy csak abban vagyunk elkötelezettek, hogy a szívós szakmai munkával megtermelt 

jövedelem kerüljön részünkre is elosztásra.
-  Nem tudtuk igazolni, hogy olyan ismeretek birtokában vagyunk, amelyek nélkül a XXI. század modern állat-

tenyésztése nem tud létezni.
-  Nem mélyedtünk el a megváltozott lehetőségek között a korábban már megszenvedve - megtanult módszerek 

megkövetelésében.

Mondjuk ki nyíltan:

 nem a termelés teljes vertikuma végén realizált profit elosztásában, hanem a termelés során, 
menet közben akartuk a még nem létező eredményt felhasználni. 

 Egyszóval nem tudtuk elfogadtatni az állattenyésztő társadalommal, hogy szükségük van ránk. A 
haszonállattartó gazdasági egységek esetében az állatorvos csupán potenciális szolgáltató képessége jelentéktelenül kis 
százalékát (az idejét) értékesíti, így elfogadottsága, beleszólása, megbecsültsége, haszontermelő képessége 
csekély, negligálható.  
 A magyarországi állatorvosi haszonállat praxisban gyakorlatilag ismeretlen, hogy az állatorvos teljes körű 
– kölcsönös érdekeltségen alapuló – szolgáltatást nyújtson:

- elkészítse a telepen  jelenleg előforduló fertőző betegségek elleni védekezés stratégiáját,
-  az elvégzett diagnosztikai vizsgálatokra alapozottan hosszabb távú, egységes, körültekintő gyógyszer fel-

használásról rendelkezzen,
-  regisztrált kontrol alatt tartson minden olyan területet, amely munkája befolyásolja a telep gazdaságos ter-

melését,
- kezdeményező résztvevője legyen a fejlesztési terveknek,
- folyamatosan képezze a vele együtt dolgozó munkatársakat,
- irányítsa, meghatározza a gyógyszerek körét, felhasználásának módját,
-  és mindezt a saját vállalkozása kockázatára, és a tevékenysége révén a termelőnél keletkezett profit növeléséből

származó nagyobb eredményességre alapozva. 

Kevés ma az olyan állatorvos:
-  aki minden, az állategészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközt, gyógyszert, szaktudást, gépko-

csit, vizsgálatot, munkaerőt stb. maga finanszíroz,
- az e tevékenység révén keletkező extra profitból részesedni kíván,
-  elenyészően kevés, mert ez pénzügyileg kockázatos, számos tényező által befolyásolt, nehezen keresztülvihető 

a gyakran változó tulajdonosi körben, és a haszonállatgyakorlat sajátosságai miatt lassan térül meg,
-  éppen a fenti sajátosságok miatt úgy kell számolnunk, hogy az elkövetkező 5 évben számottevő változás a ha-

szonállattartás állatorvosi ellátásának stratégiájában nem lesz.

Mi a jelenlegi stratégia?

1. Egy-két nagy létszámú teleppel alkalmazotti, vagy szerződéses jogviszony kialakítása.
2.  Megpróbálni a gyógyszer ellátást saját kezemben tartani, akár úgy, hogy én rendelem azokat és abból kapjak 

jutalékot, akár úgy, hogy közreműködői díjat kapjak. (Fontos, hogy mindkettőt függetleníteni legyek képes az 
alkalmazó, megbízó fizetőképességétől.)

3.  Folyamatosan megőrizni az egyéb területi munkavégzés lehetőségét (kutyaoltás, 1-2 órás hatósági munka, ház-
táji praxis, garázsrendelő).

4.  Rendszeresen a termelő szegénységére hivatkozva távol tartani magamat a kockázatos új módszerek alkal-
mazásától. 

5.  A lehető legritkábban megengedni tevékenységem gazdasági eredményeinek elemzését, mert az bizonytalan, 
veszélyes vizekre visz. 

A stratégia világos, bár kétségtelen, hogy hosszú távon nem tartható fenn. 
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A külföldi tulajdonú agrárcégek fényes bizonyítékát adják ennek:
- előírt, megváltoztathatatlan technológia, 
-  a magyar állatorvos véleményének teljes figyelmen kívül hagyása, a gyógyszerrendelés központosítása, (az ál-

latorvos csupán a hatóanyag meghatározására jogosult stb.). 

A haszonállat menedzsment területén a fenti sajátosságokra figyelemmel, legalább három területen kell előrelépni:

1)  Az irányító hatóság szintjén.
 Minden fórumon el kell fogadtatni, hogy a hazai állattenyésztés fennmaradásának egyedüli lehetősége, hogy

a.) minden vonatkozásban teljesítjük az EU előírásait,
b.)  néhány nagy gazdasági kárt okozó fertőző betegség vonatkozásában túlteljesítjük, és ezáltal ál-

lategészségügyi igazgatási eszközökkel biztosítjuk az állattenyésztés magyarországi hagyományainak, 
színvonalának, jövedelemtermelő képességének megtartását.

2) A Magyar Állatorvosi Kamara szintjén:
a.) kezdeményező szerep a fenti programok beindítására,
b.) a programok menetének ellenőrzése, szigorú szakmai szempontok szerinti kontrolja,
c.) összefogás a tenyésztői egyesületekkel a programok végrehajtásában,
d.)  olyan szaktanácsadói minősítési rendszer kidolgozása, amely a kiemelkedő szakmai tudást és szorgal-

mat preferálja,
e.)  olyan gyógyszerforgalmazói képviseleti minősítési rendszer kidolgozása, amely a kóklerek, a szakmailag 

alkalmatlanok ellehetetlenülését biztosítja,
f.) módszertani ajánlások, objektív – nem szponzori pénzekhez kötött – értékelése,
g.) a HACCP és egyéb minőségbiztosítási rendszerek állategészségügyi kontroljának megszerzése.

3) Az ellátó állatorvos szintjén:
a)  Az állatállomány profittermelő képességének fokozása, a profit megosztásának beemelése a vevő és

szolgáltató megállapodásába
pl: - ha IBR mentes leszek 3 éven belül, 

- ha a termelt tej szomatikus sejtszáma csökken, 
- ha megszabadulok a rühösségtől,
- ha a szopós, battériás, elhullás (kiesés) csökken,
- ha a légzőszervi megbetegedések súlyossága csökken,
- ha a tüdő elváltozások száma csökken,
- ha bevezetem a mesterséges termékenyítést,
- ha az ellés után 8 napon belüli méhgyulladás
előfordulási aránya csökken stb.

b)  HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) és egyéb minőség biztosítási rendsze-rek folyamatos 
karbantartása.

c) A telepi dolgozók folyamatos továbbképzése.
d) Munkánk haszontermelő képességének folyamatos biztosítása és bizonyítása.

A profittermelő állategészségügy például a sertéstartásban

 Egységnyi sertéstermék előállításához szükséges költség 3-5 %át teszi ki az állategészségügyre (állatorvos, 
gyógyszer stb.) fordított költség. Ha ennek az 50 %-át megspóroljuk a felhasználandó gyógyszereken, a fertőző betegségek 
elleni immunizáláson, a paraziták okozta kártételek elleni védekezésen, az épületek megfelelő fertőtlenítésén, az all in 
all out-on, akkor a 3 – 5 % helyett csak 1,5-2,5 %-a adódik az összes költségednek erre a területre.
 Így megtakarítunk 1,5-2,5 % költséget! 

DE
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A sertésdizentéria elvisz 50 g/nap testtömeggyarapodást, a mycoplasmosis elvisz 50 g/nap testtömeggyarapodást, az 
összes többi betegség (coli, orbánc, haemophylus, PRRS, parvo, paraziták, stb.) elvisz 100 g/nap testtömeggyarapodást. 
Ha 600 g/nap ez a mutató, akkor ennek a 35 %-áról beszélünk.
Ez azt jelenti, hogy 1,5-2,5 % költség-csökkentésért feláldozunk 35 % potenciális profitot !

UGYANAKKOR 

 Ha megduplázzuk az állategészségügyi költséget, csináltatunk, csinálunk egy hosszú távú, legalább egy éves 
programot, azt következetesen betartjuk és a fenti kiesésnek csak felét, 17,5 %-ot elkerüljük, akkor:
 
 KIMONDHATJUK, HOGY  AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY A HASZONÁLLATTARTÁSBAN EREDMÉNY, PROFIT 
TERMELŐ SZOLGÁLTATÁS !

SERTÉSTELEPI EREDMÉNYEK  2001-2002.
bázis Agrokomplex Különbség

született malac 15885 21662 136,4 %
elhullott malac 1203 1813 150,7 %
elhullás % 7,6 % 8,4 % 110,5 %

bázis Agrokomplex Különbség
battériára telepített 13466 19597 145,5 %
battérián elhullott 284 324 114,1 %
elhullás % 2,1 1,7 78,4 %

bázis Agrokomplex Különbség
hizlaldába telepített 8914 14167 158,9 %
hizlaldában elhullott 406 407 100,2 %
elhullási % 4,6 % 2,9 % 63,1 %

total elhullás % 14,2 % 12,9 % 90,6 %

100 született malacból 56,1 72,3
elhullás 2,6 2,1
leadott hízó 53,5 70,2
bevétel (300 Ft/ttkg) 1605000 2106000
100 született malacra eső
többlet bevétel

501000

1 született malacra
eső többlet bevétel

5010 Ft

összes többlet: 21662 malacra 108526620

Többlet bevétel: 108,5 mFt kiadástöbblet: 13 mFt

Megtérülés egy év alatt: több, mint nyolcszoros
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A takarmányozás jelentősége a praxismanagement területén.

Dr. Berkényi Tamás, állatorvos
 Eukanuba, P&G Pet Care, MÁOK Klinikai Dietetikai Tagozat elnöke

 A takarmányozás, az állatorvosi rendelőben  megforduló kisállatok táplálásával kapcsolatos kérdések  fontos 
részei a mindenapi munkának, a praxisnak.
 Egyrészt a táplálkozás jelentősége  az állatok – és emberek – életében nagy, hiszen  a genetika – környezet 
– táplálék együttese alapjaiban befolyásolja egészségi állapotunkat, így a táplálék fontos része a mindenapi 
egészségmegőrzésnek, prevenciónak és a terápiának, másrészt a kutya macska eledelek árusítása jelentős bevételi 
forrást jelent(het) az állatorvosi praxis számára.
 Ennek ellenére az állatorvosi praxisok túlnyomó része nem – vagy nem komolyan  foglakozik táp eladással, az 
állatorvosok nagyobb része elutasítja a tápforgalmazást, mondván hogy „ők állatorvosok, nem pedig tápboltosok ”.
 Mi az oka annak, hogy bár a tápforgalmazás jól jövedelmező kiegészítése lehetne a praxis bevételeinek, az 
állatorvosok mégis nehezen szánják rá magukat?

Az állatorvos és a kereskedő mentalitása közötti különbség dilemmája
 Az állatorvos elsődleges célja a gyógyítás, erre esküdött fel,  akár rendelési időn kívül, éjszaka vagy vasár-
napi ebéd alatt is az állat gazdájának kérésére. Mindenkor az  állat állapotának jobbítására  törekszik, minőségi vál-
tozást, – sokszor még áldozatok árán is – sikert akar elérni: sikerorientált, minőségre koncentráló  a gondolkodá-
sa,  ilyen a mentalitása.
 A kereskedő eladni akar, az alacsonyabb áron megvásárolt portékáját, nyitvatartási időben, haszonnal sze-
retné eladni a  vevőnek. A kereskedő számol: minél többet minél nagyobb nyereséggel eladni,  a mennyiségre koncent-
rál, neki nyereségorientált, mennyiség központú a gondolkodása.
(Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a kereskedőnek nem számit a minőség, vagy hogy az állatorvos nem akar 
minél többet keresni.)

Az állatorvos és a kereskedő ügyfele közötti különségek
 Az állatorvos az állat gazdájával áll kapcsolatban, aki érzelmileg kötődik az állathoz, akit sokszor családtag-
nak, hozzátartozónak tekint, akiért aggódik és akár erején felül is anyagi áldozatokat vállal, ezért érzelmi alapon hoz 
döntéseket.
 Az állatorvos és a gazda célja közös, mindketten az állat jobbulását akarják, a közös cél érdekében könnyen 
megállapodnak, a gazda elfogadja az állatorvos ajánlatát.
 A kereskedő pedig a vevővel köt üzletet aki racionálisan gondolkodik, aki szintén számol, összehasonlítja a 
termékek árait, kedvezményeket, akciókat keres, és ezek ismeretében hoz döntést.
 A kereskedő és a vevő érdekei ellentétesek a kereskedő minél drágábban akar eladni, a vevő pedig minél 
olcsóbban vásárolni, érdekeik tehát ellentétesek, nem mindenáron törekednek megállapodásra, a vevő nem fogadja el 
a kereskedő ajánlatát

Az állatorvos és a kereskedő tevékenysége közötti különbségek
 Az állatorvos gyógyítő tevékenységét ellenszolgáltatás fejében végzi, lehetőleg nyereségesen is, hiszen 
jövedelemszerzés céljából végzi, a kereskedő pedig áruját  adja – megfelelő haszonnal – tovább.
 Az állatorvos gyógyító munkáját adja el, ez sokszor nem kézzelfogható (kicsit jobban van az állat), nehezen 
számszerűsíthető, sokszor csak szubjektíven megítélhető, hiszen soha nincs két teljesen uganolyan beavatkozás.
 Ezzel szemben a  kereskedő a pontosan ismert beszerzési áron megvásárolt terméket – előre meghatározható, 
kiszámolt árréssel értékesíti.
 Az állatorvos tevékenységében számos – biológiai eredetű – bizonytalansági tényező van: mennyi ideig tart a 
kezelés, mi a végkimenetele stb. A kereskedés várható eredménye lényegesen pontosabban kiszámolható.
 Nehezen „mérhető össze” egy élő állaton, két órás életmentő műtét elvégzésével nyerhető jövedelem egy  ter-
mék értékesitésével tíz percen belül realizálható  jövedelemmel.
 Az állatorvos és a kereskedő mentalitása közötti különbségek miatt sok, gyógyítás iránt elkötelezett állat-
orvos számára nehézséget okoz az értékesítés, sokszor akár csak saját munkája ellenértékének elkérése, gyógyító 
tevékenységének eladása is.
 Nekik, érthetően még nagyobb gondot okoz bármiféle  kereskedelmi tevékenység végzése a  rendelőben.
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Ugyanakkor rákényszerülnek erre a bevételek növelése érdekében, vagy azért mert „sok az állatorvos, kevés a beteg”, 
vagy – szerencsésebb esetben – azért mert felismerik, hogy bizonyos termékek árusításának a legjobb helye az álla-
torvosi rendelő, hiszen a gazda  lojális, az állatorvos ajánlása, tanácsa hatásos, ez pedig jelentős bevétel kiegészítést 
jelenthet, a gyógyításból származó bevételek mellett, a rendelőnek. 
 A gyógyító állatorvos és a kereskedő eladásra kínált áruja természetesen nem ugyanaz: a gyógyítás – ered-
ménye pontosan nem mérhető – szolgáltatás, a kereskedő termékének viszont értéke, beszerzési ára stb. van.
 Az az állatorvos, aki jó kereskedő is egyben, az szerencsés. A jó állatorvos, aki viszont nem jó üzletember, az 
megtanulhatja. Az állatorvoskodó kereskedőtől pedig mensen meg az Isten!
 A kérdés tehát az, mit tegyen a jó szakmeber, aki úgy érzi kevés érzéke van a kereskedéshez, de praxis bevé-
teleit viszonylag egyszerűen növelni szeretné, továbbá hogyan oldható fel az ellentét az állatorvos, mint szakember és az 
állatorvos mint kereskedő között?

A megoldás
 Olyan árut kell keresni az állatorvosi rendelő számára, ami mind a gyógyító szakember, mind a kereskedő 
számára vállalható, értékesíthető áru.
 Ilyen áru: a takarmány, ami táplálék, fiziológiás szükségletek kielégítésére, prevenció eszköze, a terápia része
a  gyógyító állatorvosnak, ugyanakkor haszonnal értékesithető termék a kereskedőnek.

Az áru
 Az állatorvos, mint „szakember” és az állatorvos mint „kereskedő” elvárásai a tápplal szemben eltérőek, ah-
hoz viszont, hogy az állatorvos fel tudja vállalni és rendelőjében forgalmazza, mindkettőjük elvárásainak teljesülnie kell 
egyszerre.
 Ahhoz, hogy az állatorvos, mint szakember és mint kereskedő is fel tudja válalni a tápot, teljesülnie kell 
mindkettőjük elvárásainak. Ez jelenti az állatorvosi kereskedés nehézségeit és erősségeit is egyben.
 A gyógyító állatorvos sikerorientált, mentalitásával, időhiányával, gyógyítás iránti elkötelezettségével jó 
minőségű alapanyagokból készült, az állat valós élettani igényeit kielégitő táplálékot, a beteg állat egészségi státusának 
megfelelő, hatékonyan működő diétát szeretne, amivel ráadásul nem sok időt kell foglalkoznia, nem sok helyet foglal, 
nem vonja el a figyelmét fő tevékenységétől a gyógyítástól.
 A kereskedő állatorvos viszont egy lehetőleg: minél nagyobb haszonnal értékesíthető, kiszámitható és rend-
szeres bevételt biztosító, könnyen eladható, a vevők által ismert és elfogadott, jóhírű, a praxis általános megitélését 
növelő,  reklamációmentes népszerű, nagy terméket szeretne.
 Ilyen, a szakember minőség iránti igényét kielégítő, ugyanakkor a kereskedő elvárásainak is megfelelő nagy 
árbevételt jelentő táp nem sok van – az amúgy hihetetlen nagy számú táppal – túltelített piacon.
 Természetesen, ha az egyik vagy másik mentalitásunk diktálta elvárásainkat feladjuk, akkor rengeteg tápot 
találunk. 
 A tápgyártók által alkalmazott olcsó megoldások, a gyenge minőséget elrejtő trükkök száma végtelen. A ra-
gadozó típusú kutyák macskák számára készülő, azonban mégis növényi fehérje alapú – olcsó alapanyagokat használó 
– tápokból rengeteg van forgalomban. Gyenge minőségű, nem hasznosítható aminósavakat tartalmazó, nem tisztított 
állati fehérjéket tartalmazó tápokból is sok van a piacon. Az összetételt megtévesztő módon feltüntető zsákokkal is tele 
vannak a boltok polcai és a  a különböző jótékony diétás hatások igéreteit is elbírja sok szép csomagolás. Ezt a kereskedő 
sokszor nem ismeri fel, a szakember számára viszont nem vállalható.
 A kereskedő elvárásainak megfelelő árú, nagy hasznot hozó, szép csomagolású, ugyanakkor a szakember 
elvárásainak is megfelelő, jó minőségű, a kutya és macska szervezete által hasznosítható, állati fehérje alapú, a szük-
séges összetevőket megfelelő minőségben, mennyiségben és arányban tartalmazó, az állatok élettani igényeit kielégitő 
tápból nagyon kevés van a piacon.
 Ráadásul az ilyen táp drága, ilyen tápot csak – takarmányozástani ismeretekkel bíró- szakember képes – ál-
latorvosi rendelőben – eladni.
 A tápboltokban a drága – azaz nagy hasznot hozó – tápok eladása mindig nehéz, a szakember meggyőző 
erejének hiányában,- ott ez a táp csak egy, a polcon mellette levőnél, sokkal drágább táp. Ezért az állatorvosnak van 
lehetősége a legnagyobb árrést jelentő tápok sikeres eladására.
 Ha a szakember az állatorvosi rendelőben valós szakmai érvekkel képes bizonyítani a táp előnyeit, akkor a 
racionális vevővel szemben, a gazda az ajánlott – és nagyobb nyereséget hozó – minőségi táplálékot fogja választani.
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A PET kereskedelem jelentősége a kisállatorvosi praxisban

Dr. Szetmár István, PET üzletág igazgató
Alpha-Vet Kft.

 A jó minőségű PET termékek forgalmazását nem csak szakmai szempontok indokolják, bár ma már elengedhe-
tetlenül szükséges részei az állatorvosi terápiának. Ha üzleti oldalról vizsgáljuk meg a kérdést, belátható, hogy azoknak 
az állatorvosoknak, akik pl. állateledelt is árulnak kimutathatóan nyereségesebb és fenntarthatóbb az üzletük, mint 
azoknak, akik nem végeznek ilyen tevékenységet.

 Az állatorvosoknak elsősorban minőségi márkákat kell eladásra kínálni. Ezek a termékek tartalmazzák, mint 
azt a know-how-t, amely egyrészről garantálja a hiteles szakmaiságot, megkülönböztetve az állatorvost az áruházláncok 
„ olcsó, economy ” világától, másrészt valóban tökéletes megoldást kínálnak a kedvencek táplálására, tartására. Az 
állatorvosok legfontosabb üzenete ez, hiszen csak a legjobb gondoskodás elvét sugározva várhatják el vásárlóiktól, hogy 
kizárólag a legkiválóbb termékeket vegyék meg a legmagasabban specializált állategészségügyi centrumban. 
 A kisállattartók nagy száma teszi pl. táplálkozási kérdésekben első helyre az állatorvosokat, őket követik a 
tenyésztők, speciális kiskereskedők, majd más kutya- és macskatulajdonosok. A szakmai hírnév megkövetel bizonyos 
igényeket, tudást a tápok minőségét ill. a különböző felszerelési termékek előnyeit illetően, amely kiterjed tápok beltar-
talmi értékeitől kezdődően a zsákok külső megjelenéséig, az egyes felszerelési termékek használhatóságán át a rend-
szeres és okos promóciókon ill. hirdetéseken keresztül.

 A super prémium tápoknál a kezdeti időbefektetés – ahhoz, hogy az állatorvos páciensének ilyen állateledelt 
adjon el –  magasabb a kommersz tápokhoz képest. Sok apró kérdésen át vezet az út a megfelelő táphoz, amely megnöveli 
az eladás időtartamát. Amennyiben a kutyának vagy a macskának gyógytápra van szüksége – a táp része a kezelésnek 
–, akkor általában össze lehet hasonlítani ennek az eladását az egyéb antibiotikumok, gyógyszerek eladásával. Egy 
klinikai táp (pl. Eukanuba Veterinary Diets) ajánlása, még összetettebb, mint egy általános (OTC) tápé, mivel felíráskor, 
majd a jövőben is, részletesen kell vizsgálni illetve gyakrabban és rendszeresen kell ellenőrizni az állat fizikai állapotát,
és ezt el is kell az ügyfélnek magyarázni. 
 Az OTC tápok (pl. Eukanuba Adult Large Breed, nagy- és óriástestű fajták felnőtt tápja) eladása egy érdekes 
marketing alternatíva azoknak az állatorvosoknak, akik szeretnék növelni a klienseikkel eltöltött időt, valamint alkal-
mazkodnának a modern, kényelmes vásárlás iránti igényekhez. Egy állatorvosi rendelő kitűnő állategészségügyi és 
szolgáltató centrum lehet teljes PET termékválasztékkal, anélkül, hogy ezzel csökkentené az állatorvosi gondoskodás 
szemléletének minőségét.

 A kutya- és macskatulajdonosok az állataikra költött pénzük mintegy 50%-ából vásárolnak állateledelt, míg 
az állatorvosi szolgáltatásokra és egyéb termékekre átlagosan 25-25%-ot költenek. Egy átlagos kliens (aki csak oltásra 
hordja el kedvencét) 1,8-szor látogat el az állatorvoshoz egy évben. Egy olyan vásárló, aki az állatorvosi csatornán keresz-
tül vásárolja az állateledelt, 8-szor látogatja meg a rendelőt egy évben, és 2-5-ször költ többet kedvencére, jelentősen 
növelve állatorvosa árbevételét és profitját. Ezek az adatok nemzetközi átlagot mutatnak, és országonként eltérhetnek,
még régió és régió között is, hiszen számos demográfiai, szociális és gazdasági tényezői vannak.
 A pénzügyi előnyök mellett (több üzletet bonyolítunk le a vásárlóval), a gyakoribb látogatások növelik a szemé-
lyes konzultáció hatékonyságát, valamint a páciens jobb ellenőrzését, persze csak akkor, ha a rendelőben dolgozó 
minden csapattag tisztában van és elkötelezett ennek a lehetőségnek.

A táp egy lényeges előnye, hogy mindig újat kell vásárolni belőle, a felszereléseken viszont jóval magasabb az árrés szint. 
Sosem szabad a zsákot csak úgy átdobni a pulton, mindig ki kell használni a lehetőséget a személyes elkötelezettség 
növelésére, mindig szóba kell hozni a vásárló kedvencét. 
 A legtöbb állatorvos a gyakorlatban elmulasztja a folyamatos eladás lehetőségét, ezzel kihagyja az esélyt, hogy 
növelje a vásárló elégedettségét, hűségét és saját nyereségét is. Az ismétlődő vásárlás ideális esély a személyes kom-
munikációra, hogy emlékeztessünk a közelgő állatorvosi ellenőrzésre, és hogy a portfólión szereplő többi termékből is 
ajánljunk, pl. egy bolhanyakörvet. Ezeket az OTC eladásokat asszisztens, vagy recepciós is végezheti, ezért fontos, hogy 
a rendelőn belül mindenkit tanítsunk meg arra, hogyan adja át tudását a kedvencek táplálásáról és tartásáról, illetve 
mindenkit vonjunk bele marketing stratégiákba.
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 Lényeges az üzenet, mely szerint a rendelő elkötelezett pl. a super prémium táplálékokról adott tanácsokat 
illetően és fontos, hogy ez megfelelően legyen kommunikálva (jól látható helyen). Az ügyfelek szeretik, ha bekeretezett 
igazolások vannak a falon extra táplálkozástani kurzusokról. Tisztázzuk, hogy az állatgondozói személyzet tagjai is 
tudnak megfelelő tanácsot adni a táplálásról. Egy plakát, egy állvány a különböző tápokról szóló szórólapokkal se-
gíti, tanítja és útba igazítja a klienset. Az éves védőoltásról szóló emlékeztető is tartalmazhat néhány táplálkozási 
információt (az Alpha-Vet Kft-vel történő közös megvalósítás sikerességét számos, eredményes példa mutatja).  A cél-
csoport (geriatrikus vagy elhízott állatok) könnyen kiválasztható a számítógépes adminisztráció segítségével, és postán 
vagy postaköltség nélkül e-mailben értesíthető. Egy figyelem felhívó, jól megfogalmazott levél minden kliensnek, vagy
egy havonta-negyedévente elküldött szórólap táplálási tanácsokkal, hirdetés a helyi újságban: mindezzel tudatosít-
hatjuk, hogy a legjobb tanácsot akarjuk adni mindenkinek és nálunk ez nem csak szlogen, hanem elérhető valóság.

 A termékek értékesítésének megfigyelése bepillantást enged a kommunikációnk hatékonyságába. Az ügyfelek
vásárlásainak gyakoriságát megfigyelve információkat nyerhetünk az állat állapotáról, a gazda orvoshoz való hűségéről,
és lehetőséget biztosít, hogy megjutalmazzuk a visszatérő vásárlókat. A promóciókat nem túl nehéz a gyakorlatban 
megvalósítani.
 A promócióknál lényeges, hogy a szakmai és minőségi szemlélet kerüljön előtérbe, ami az állatorvosi szak-
mának és a klienseknek is megfelelő, és az állat illetve gazdája is profitál ebből a megnövekedett állateledel irányult-
ságú figyelemből, az állatorvosi rendelőben pedig kimutatható lesz a forgalom növekedése, így sokkal nyereségesebb
és fenntarthatóbb lesz a praxis egésze. Ezt a szakmai és üzleti filozófiát, bátran tűzheti zászlajára az egyszemélyes
állatorvosi rendelőtől a nagy létszámú, állategészségügyi centrumokon át, minden a mai kor kihívásainak megfelelni 
kívánó állatorvos kolléga.   



15

Praxisokkal kapcsolatos tanulságok 
EU kitekintés – régi és új tagországok

Dr. Pintér Zsolt, állatorvos, főtitkár
Magyar Állatorvosi Kamara

 Az állatorvosi  praxist befolyásoló 3 lényeges tényezőt igyekszem elemezni nemzetközi kitekintésben, össze-
vetve a hazai helyzettel. Áttekintve e kérdéskör alakulását a múltban, a jelenlegi helyzetet és a várható alakulást a 
jövőben. E három tényező az állatorvos létszám és megoszlás, az állatlétszám és megoszlás, valamint a jogszabályi 
környezet.
 

Az állatorvos létszám és megoszlása

 Az állatorvosok jelenlegi számának alakulását az aktívan dolgozó állatorvosok száma, a hazai képzés meny-
nyisége, a külföldről érkező állatorvosok száma, a külföldre távozó állatorvosok száma, a nemek szerinti megoszlás, a 
részmunkaidősök aránya, a kiesők (nyugdíjba vonulók, pályaelhagyók aránya).

A hazai helyzet: 2500 működési engedély
1 képzéshely évi 80-90 elsőéves, 60-65 végzős
30-50 külföldön, néhány tucat külföldön végzett.
Pályaelhagyó kevés, nyugdíjba vonuló tovább dolgozik, máshonnan nyugdíjba vonuló megjelenik a praxisban, 
részmunkaidős kevés.

 Az európai helyzetet a 2004 évi prágai FVE (Európai Állatorvos Szövetség) közgyűlésen tartott előadásomban 
foglaltam össze. Az EU kibővítésének időpontjában a rendelkezésre álló állatorvos – létszám adatokat vetettem össze 
az országok lakosságszámával és a területével, összehasonlítva a régi és az újonnan csatlakozó országok adatait:

2,06 gyakorló állatorvos /100 km2 a régi tagországokban
1,93 gyakorló állatorvos/ 100 km2 az új tagországokban

1 állatorvos képző hely 6,8 millió lakosra a régi tagországokban
1 állatorvos képző hely 7,2 millió lakosra az új tagországokban

A földterület 81 %-a a régi tagországokra, 19 % az új tagországokra esik, ugyanakkor az összes aktív európai ál-
latorvosok 18 %-a, míg a gyakorlók 17 %-a van az új tagországokban.

 Következtetésként megállapítottam, hogy a fenti statisztikai adatokat értékelve, és összehasonlítva az EU 
régebbi tagállamait az újonnan csatlakozókkal az adatok nagyon hasonlóak. Ezek alapján a csatlakozáskori következ-
tetésem az volt, hogy a csatlakozást követően az immáron kibővült Európai Únióban az új tagországok csatlakozásával 
nem növekszik arányaiban a frissdiplomások száma és nem lesz arányeltolódás az állatorvos képzésben, valamint nem 
várható lényeges és nagy létszámú állatorvos-mobilitás sem a régi tagországok felé sem az új tagországok felé.
 
 Ezt támasztják alá az Egyesült Királyság kamarájának a „Royal College of Veterinary Surgents” éves beszá-
molóiból vett adatok az Egyesült Királyságban működési engedéllyel rendelkező külföldiek vonatkozásában:
2007 elején 15671 regisztrált tag dolgozott állatorvosként Nagy-Britanniában, közülük 13380 volt magán-állatorvos.

2001-ben 2007-ben
nem EU-beli külföldiek száma 428 218

EU-beli külföldiek száma 521 519
például Belgiumból 22 34

Németországból 46 36
Magyarországból 0 22
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2001-ben 2007-ben
Lengyelországból 0 103

Szlovákiából 0 43
Spanyolországból 274 69
Olaszországból 30 48

                      

 Magyar Állatorvosi Kamara által kiadott „good professional standing” igazolások száma nem éri el az 50-et, 
az igazolások alapján folyamatosan más EU országban dolgozó magyar állatorvosok száma, pedig ennél kevesebb. 
Hazánkba időközben honosítás után vagy a nélkül bejelentkezettek száma elenyésző.

Nemek szerinti megoszlás

Életkor és nemek szerinti megoszlási Egyesült Királyság
Életkor nő férfi

(év) 2007 (2000) 2007 (2000)
26-30 2200 (2000) 1100 (1500)
36-40 1100 ( 800) 1000 (1100)
46-50 700 ( 300) 1100 ( 800)
56-60 200 ( 71) 800   (600)
66-70 alig  (  8) 250   (200)

    

 A magyar adatok még messze vannak ettől, jelenleg dominálnak a férfiak, de a fiatal korosztályban már több-
ségben vannak a hölgyek, az egyetemi felvételt nyertek és a hallgatók.
 Az elnőiesedés előnyeit és hátrányait a praxis szempontjából nehéz értékelni, de fel kell készülnünk bizonyos 
jelenségekre: kevesebb haszonállatpraxisban dolgozó, nagyobb arányú kisállatpraxissal foglalkozó, nagyobb arányú 
pályaelhagyó, nagyobb arányú részmunkaidős.

Állatorvosok területi megoszlása
Példák:

Egyesült Királyság (Skócia északi részén alacsony, London környékén igen magas az állatorvosi praxisok száma)
Svédország (tundraövezet állatorvosi ellátásának megoldása)
Magyarország: koncentrálódás a nagyobb városok felé. A magyarországi szolgáltatással ellátatlan területekről 
időnként felreppenő híradás, vagy ezzel való érvelés nem állja meg a helyét, csak olyan lehetséges, hogy az állator-
vosi szolgáltatást messzebbről és ennek megfelelően drágábban lehet igénybe venni. 

Állatlétszámok alakulása

 Haszonállat létszám folyamatos koncentrálódása, illetve csökkenése.
 A kisállat létszám és az állatorvosok arányának alakulására néhány európai országban kitért az európai Le-
onardo Focus program (ebben Kamaránk is részt vett). E program elsősorban az állatorvosi asszisztensek képzésével 
foglalkozott, de állatorvosi statisztikai összegzéseket is összeállítottunk, így az állatorvos és a kisállatlétszám becs-
léseket is. E felmérések adatait egy külön erre a célra szerkesztett honlapon is el lehet érni. (www.focus-asv.fr)
 Az összegyűjtött és értékelt adatok közül kiemelném az alábbiakat:
 A vizsgálat 10 országban 3891 lakosra jut egy gyakorló állatorvos, hazánkban kb. 4600 ez a szám.
 Az egy gyakorló állatorvosra eső kutya+macska létszám 1400 volt a tanulmányozott 10, országban (hazánk-
ban 1636, Dániában 949, Spanyolországban 664, Finnországban 477, Franciaországban 1383, Portugáliában 2000, 
Romániában 1978, Szlovéniában 691, Szlovákiában 2051, míg Angliában 2078)   
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Angliai praxismegoszlás egy felmérés alapján 2007-ben
Kisállatpraxis 53,5 %
Vegyespraxis 41,6 %
Lópraxis  3,4 %
Haszonállatpraxis 1,5 %

   

 Mi vár ránk, milyen lesz a jövő? A haszonállatpraxisban koncentráció és tanácsadás kerül előtérbe. A kisál-
latpraxisban a kutyalétszám csökken, kevesebb állat lesz, de növekvő igényesség a tulajdonos részéről, a macskalét-
szám növekszik és növekvő tulajdonosi igény merül fel. Az egzotikus állatoknál a meglévő fajok egyedszáma és új fajok 
egyedszáma nő.

Jogszabályi környezet

 A régi EU tagországokban a magánpraxis, magán-állatorvosi tevékenység, ennek szabályozása és a szakmai 
kamarák több évtizedes, akár évszázados hagyománnyal bírnak, ugyanakkor Magyarországon csak mintegy 10 éves 
múltra tekint vissza.

1991 állatkórház üzemeltetés magánvállalkozásban
1992 magán-állatorvossá válás lehetősége
1995 törvény az állatorvosi kamaráról és a magán-állatorvoslásról
1996 kamara létrejötte, kamarai működési engedély kiadásának kezdete
2004 EU csatlakozás – magyar nyelv
Szétválasztás kérdése: folyamatos

Nemzetközi jogszabályi helyzet, nemzetközi szakmai szervezetek szerepe

 Kötelező kamarai tagság kérdése: A legtöbb országban kötelező a kamarai tagság, ahol nem ott olyan mecha-
nizmusok alakultak ki, hogy mindenkinek „célszerű” a szövetségben bent lennie, mert ellenkező esetben komoly hátrány 
éri (ld. dán vagy holland példa).

 A versenykorlátozás tilalma, (minimumtarifák tilalma) alapvetően befolyásolja szakmánkat, hiszen az állator-
vosi szolgáltatások díjazásának kialakulását, annak elfogadását a piacra bízzák. Az Európai Állatorvosok Szövetsége 
(FVE, www.fve.org) és a Gyakorló Állatorvosok Európai Szövetsége (UEVP, www.uevp.org) folyamatosan foglalkozik ez-
zel és az állatorvosokat és különösen a gyakorló állatorvosokat érintő szakmai és szakmapolitikai kérdésekkel.

 Egységes Állatorvostörvény javaslat került kidolgozásra, mely leírja az állatorvosi tevékenységeket, külön kitér 
az asszisztensek által végezhető tevékenységekre.

 A Helyes Állatorvosi Gyakorlat (Good Veterinary Practice) szabályzat kidolgozásra és elfogadásra került, me-
lyet korábban megjelentettünk lapunkban és a KÁTÉ program kiadványában is.

 Az állatorvosok szakmai továbbképzésének irányelvei elkészültek, ehhez a hazai szabályozás is adalék volt. A 
pontozás egységesítése is napirenden van, valamint az egyén önképzésének pontokkal történő elismerése is.

 Egységes európai hivatást igazoló kártya kidolgozása és a működési engedélyt kiadó szervezetek 
együttműködésének kialakítása folyamatban van.

 Egységes európai szakmai etikai szabályzat körvonalazódik.

 Az Unió elkövetkező Állategészségügyi politikájának megjelent programját véleményezte az UEVP és a 
brüsszeli EU-s médiában többször megjelentette és kiemelte az állatorvosok támogató hozzáállását, elengedhetetlen 
részvételét és meghatározó szerepét e program megvalósításában.
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 Folyamatos lobbi tevékenység az uniós szabályozások javítására, új szabályzók bevezetésére.
Így az egysége európai állatútlevél rendelkezés javítását, melyben országunk Belgiummal együtt az útlevél-regisztráció 
egyidejű bevezetésével példaként szerepel.
 Lobbizás folyik az ügyben is, hogy az állatorvosi diplomák kölcsönös elismerése az Európai Unióban csak azon 
intézmények által kiállított okiratok esetében legyen automatikus, amely képzőhelyek és megfelelőnek találtattak a 
európai akkreditációs eljárás során.
(Egyetemünk 2007-ben immár másodszor esett át eredményesen eme szakmai átvilágításon).

 Előadásommal igyekszem megvilágítani, hogy milyen fontos ismerni a szakmánkhoz kapcsolódó hazai és európai 
tendenciákat, változásokat. Emellett fontos, hogy bekapcsolódjunk a nemzetközi szakmapolitikai tevékenységekbe, mert 
csak így szerezhetünk időben információkat és így fejthetjük ki véleményünket, és így van esélyünk minket is érintő 
európai szabályozások kialakításában való részvételre, melyek különböző mértékben de jelenleg is és a jövőben is meg-
határozzák a gyakorló állatorvos mindennapi szakmai tevékenységének egyes részleteit. 

 Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen környezetben, milyen jogszabályi környezetben, milyen gyógyszerpalet-
tával végezhetjük mindennapi állatorvosi szolgáltató tevékenységünket.
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Praxis ötletek és elvek

Dr. Rengei Antal, állatorvos
Rengei és Tsa. Bt., Szeged

Rólunk
 1985-ben végeztem az egyetemen, és azóta csak kedvtelésből tartott állatokkal foglalkozom. 1989-ben az 
országban negyedikként magánállatorvos lettem, majd 1991-ben alapítottuk a céget Szalay János kollégámmal, mert 
akkorra már egyértelművé vált számomra, hogy ha egyedül dolgozom, akkor se továbbképzésre, se magamra és csalá-
domra nem jut majd időm. Nem sokkal később vettük be a csapatba Perényi László kollégánkat, és azóta is így hárman 
vagyunk, – most már – valamennyien társtulajdonosok.
 A társak kiválasztásában emberi és szakmai szempontok vezéreltek, hiszen ez egy abszolút bizalmi viszonyra 
épülő vállalkozás. Fontos volt, hogy ugyanazon praxisfilozófiát valljunk és a munkáról hasolóan gondolkodjunk. Hárman
3 különböző személyiség tipusúak vagyunk, így minden gazda megtalálhatja közülünk a számára legmegfelelőbbet, 
miközben mi a feladatokat az érdeklődési körünk szerint tudjuk szétosztani, ugyanakkor a felelősség közös. Mára mind-
hármunknak van kisállatgyógyász szakállatorvosi diplomája is.
 Hat éve közösen építettünk egy új rendelőt a régitől nem messzire, egy forgalmas csomóponthoz (Tesco) közel. 
Szerettünk volna egy családias hangulatú, számunkra „ hobby ” életteret, ezért profi szakember segítségével vidám
színeket és formákat terveztünk bele. Három asszisztensünk van – Erika, Panka és Marci – tiszteljük, képezzük és 
képeztetjük őket folyamatosan. A munkájuk nagyon sok terhet vesz le a vállunkról, sok rájuk szabott feladatban – pl. 
kiegészítők vásárlása – „ szabad kezet ” kapnak. Ők is és alkalmanként külső partnerként a feleségem is nagyon sok 
hasznos ötlettel járulnak hozzá a munkánk sikeréhez. Asszisztenciánk egyébként a cégalapítás óta mindig is volt.

A tulajdonosok
 Partnerként kezeljük a tulajdonosokat: folyamatos felvilágosítást végzünk tudományossan, de érthetően. Fi-
gyelünk az igényeikre, de közben újakat is támasztunk. Az új és/vagy magasabb szintű szolgáltatásainkról beszélünk 
újra és újra... Bizonyítottnak látom, hogy a már meglévő pacientúra minél magasabb színvonalú kiszolgálásából nőhet 
elsődlegesen a bevétel (6-szor könnyebb egy már meglévő páciensből 100 %-kal több hasznot „kivenni”, mint egy új 
pácienst a rendelőbe csábítani!).
 Legnagyobb titok: hallgatózás, tapintás, kopogtatás – kommunikáció.
 Bármilyen banális vagy nyilvánvaló dologgal hozták is be a pácienst, a klinikai vizsgálatot mindig elvégezzük: 
figyelünk – találunk – visszahívjuk.....

Árak
 Igyekszünk mindig színvonalas kiszolgálást nyújtani – reális „ nekünk megérő ” áron (6 család megélhetését 
biztosítjuk belőle – felelősség). Árképzésünkben a szolgáltatási díj magas + a gyógyszerekre, kiegészítőkre 50-100 % 
árrést teszünk (jobban örülnék a 300 %-nak...).
 Műtétek és nagyobb kezelések előtt mindig adunk árajánlatot „tól-ig” határokon belül – ártáblázatból kidolgozva.
 Gyógyszerekből és a tápokból is csak az általunk professzionálisnak bizonyultakat tartjuk.
 Közel 20 éve nem írunk fel receptet, a gyógyszereket a gazda kezébe adjuk. 
 A tápokból kizárólag az Eukanubát forgalmazzuk, de arról igyekszünk „mindent” tudni. A felvilágosító 
munkánk eredményeként a tulajdonosok egy része kb. 2 havonként bejön a rendelőbe és otthagy kb. 1 vizsgálati díjnyi 
árrést úgy, hogy gyakran mi nem is találkozunk vele. Persze azért az asszisztenseink az újdonságokra, aktualitásokra 
fölhívják a figyelmet. (A bolt bevétele majdnem teljesen eltartja az asszisztenseinket).

A praxis
 Átalakult az utóbbi 10 évben: a macska és egyéb kisállatok, ill. egzotikus állatok aránya nőtt – a gazdák itt is 
minőségi munkát várnak el, viszont hajlandóak áldozni rá, nekünk pedig egy nagyon jó reklám.
 Az egyszerűbb beavatkozások aránya csökkent; a specialisták iránti igény nőtt.
 A tulaj elvárja a korrekt tájékoztatást, a szakszerű kiszolgálást, az empátiát – de nem kell „aláfeküdnünk”.
 Előzetes időpont egyeztetés: nagyon jól bevált.
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 Folyamatosan képezzük magunkat szakmai, management és kommunikációs téren egyaránt – ennek hasznát 
a bevételeinken nagyon is érezzük. Nyitottak vagyunk az új dolgokra, kipróbáljuk és ha beválik, alkalmazzuk is a 
munkánkban.
A praxist vállalkozásként kezeljük.
 Hétfőtől péntekig 11-17 óráig rendelünk hivatalosan, így 19-20 óra körül már valóban végzünk is. Az egyéb 
időszakokra több kollégával összefogva már évekkel ezelőtt megszerveztünk egy jól működő kisállatos ügyeleti rend-
szert, amikor szigorúan ügyeleti tarifáért látjuk el a betegeket. Így mi is jobban járunk, a páciensgazdák pedig jobban 
megbecsülik az időnket, meg a rájuk szánt energiánkat! (Ezért éjszakánként, ha nem én ügyelek, kikapcsolom a tele-
fonomat, de rámondom az aktuális ügyeletes kolléga elérhetőségét.)
 Nagyon fontosnak tartom, hogy kell, hogy időt adjunk magunknak és a családunknak! Kell, hogy rendszeresen 
tartalmas időt töltsünk el a párunkkal és a gyerekeinkkel. Ha ez az egyensúly nincs meg, az egész elveszíti a valódi 
értékét.

 A csapatért nagyon hálás vagyok!

 Óriási mértékben járul hozzá mindennek a megvalósításához.
Ez teszi lehetővé, hogy

- folyamatosan járjunk a továbbképzésekre (ez a fejlődésünk alapja!)
- szétosszuk a feladatokat
- bármikor konzultáljunk egy adott esetről (akár mindhárman)
- a gazdák választhassanak hármunk közül
- nagyobb bevételünk és a több szabadidőnk legyen
- nagyobb beruházásokba vágjunk.

Céljaink
Az asszisztencia jobb kihasználása.
A protokollok szerinti munkavégzés javítása.
Az eszközeink (Uh, rtg, Ekg…) jobb kihasználása.
Az ACT (bevétel/napi beteglétszám – a vizsgálati díjhoz viszonyítva) növelése – most 3-4.
Az adott kliensnél az éves vizitek számának a növelése, a kommunikáció javítása.
Az előjegyzési időpontok pontosabb betartása.
A táp és a kiegészítők eladásából származó jövedelmünk folyamatos növelése.
Az adminisztráció és a dokumentálás profibbá tétele.
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Az eredmény és a mérleg értékelése

Tomcsányi Erzsébet, okleveles közgazdász, adószakértő
okleveles könyvvizsgáló - Tomcsányi Audit Kft.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 

EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) 
      
      

                                                 
„A” változat                                                                      adatok E Ft-ban

Tétel-
szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

korrekciója Tárgyév

a b c d e
I. Értékesítés nettó árbevétele 
II. Aktivált saját teljesítmények értéke 

III.
Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés

IV. Anyagjellegű ráfordítások 
V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás

VII.
Egyéb ráfordítások 
Ebből: értékvesztés

A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉ-NYE  
(I.±II.+III.–IV.–V.–VI.–VII.)

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.– IX.)
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.–XI.)
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.± D.)
XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.–XII.)
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
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EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

„A” változat                                                                                adatok  E Ft-ban

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

korrekciója Tárgyév

a b c d e
01. A.        Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 
03. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 
04. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
05. B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)
06. I. KÉSZLETEK
07. II. KÖVETELÉSEK
08. III. ÉRTÉKPAPÍROK
09. IV. PÉNZESZKÖZÖK
10. C. Aktív időbeli elhatárolások
11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  (01.+05.+10. sor) 
12. D. Saját tőke (13.–15.+16.±17.+18.+19.±20. sor)
13. I. JEGYZETT TŐKE
14.             Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés

            névértéken 
15. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT 

            TŐKE  (–)
16. III. TŐKETARTALÉK
17. IV. EREDMÉNYTARTALÉK
18. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
19. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
20. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
21. E. Céltartalékok
22. F. Kötelezettségek (23.+24.+25. sor)
23. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
24. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  
25. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 
26. G. Passzív időbeli elhatárolások
27. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 

(12.+21.+22.+26. sor)
                
   
 

Elvárt jövedelem-(nyereség-) minimum szerinti adózás 2007. július 1-től

 Az Országgyűlés elfogadta, 2007. május 21-én kihirdették az elvárt jövedelem-(nyereség)minimumról szóló 
újabb törvénymódosítást. A jövedelem-(nyereség-) minimum az összes bevétel 2 százaléka, amelyet csökkent 
az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatás értéke. A jövedelem-(nyereség-) mini-
mum egy elvárt adóalap, amely után kiszámított adót nevezhetjük elvárt adónak. 
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1.  A módosítás alapján a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint ha az adózó adózás előtti eredménye 
vagy a társasági adóalapja közül a nagyobb érték nem éri el az elvárt jövedelem-(nyereség-)minimumot, akkor az 
adózó két lehetőség közül választhat.

a)  Az első lehetőség, hogy az adózó csak annyi társasági adót állapít meg és vall be, amennyi adóra 
a társasági adóalapja szerint kötelezett. Ha az adózó bevallásában nyilatkozik arról, hogy nem válasz-
tja adóalapként a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jövedelem-(nyereség-) minimumot, 
köteles az adóbevallásához mellékelni az állami adóhatóság által rendszeresített bevallást kiegészítő 
nyomtatványt. A nyomtatvány kitöltése a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül.

 Az adóhatóság a bevallást kiegészítő nyomtatvány adatait feldolgozza, és kockázatelemző program 
alapján, számítógépes úton adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére választja ki azokat az adózókat,  
amelyeknél alapos okkal feltehető, hogy a vállalkozási tevékenység kimutatott eredménye a bevételek eltitkolásának 
vagy szabálytalan költségelszámolásnak a következménye. 

 Az adóhatóság által kétségbe vont gazdasági események valódiságát és megtörténtét, illetőleg azt, hogy a 
költségek (ráfordítások) ténylegesen a vállalkozás érdekében merültek fel, az adózónak kell bizonyítania. Az egyes 
adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése során az adóhatóság az adóalapot, illetőleg az adót a bevallások utólagos 
ellenőrzése keretében, becsléssel állapíthatja meg.

 Becslés akkor alkalmazható, ha az adóhatóság által kétségbe vont gazdasági események valódiságát és meg-
történtét, illetőleg azt, hogy a költségek (ráfordítások) ténylegesen a vállalkozás érdekében merültek fel, az adózó nem 
tudja bizonyítani.

 Ha az adóhatóság megállapítása szerint a vállalkozás eredménye és az abból származó jövedelem 
valószínűsíthetően nem nyújt fedezetet a magánszemély tulajdonos életviteléhez szükséges kiadásokra (ráfordításokra), 
befektetésekre, az adóhatóság a magánszemélyt bevallás kiegészítésére hívhatja fel.

 Az ellenőrzésre történő kiválasztást az adóhatóság a bevallások benyújtásának határidejétől, illetőleg hibás, 
hiányos bevallás esetén a bevallás kijavításának vagy késedelmesen benyújtott bevallás esetén a bevallás beérkezésének 
napjától számított 30 napon belül folytatja le, és erről az adózót értesíti. Az értesítés nem minősül az ellenőrzés meg-
kezdésének. Az ellenőrzést az adóhatóság a kiválasztástól számított egy éven belül köteles megkezdeni. 
Amennyiben az adózó nyilatkozatát hibásan, hiányosan töltötte ki, a hiba, hiányosság nyilvántartásba vételétől számított 
8 napon belül értesíti az adóhatóságot, amely a hibás, hiányos nyilatkozatot kijavítja.

b)  Ha az adózó adózás előtti eredménye vagy a társasági adóalapja közül a nagyobb érték nem éri el az elvárt 
jövedelem-(nyereség-) minimumot, akkor második lehetőség, hogy az adózó adóalapként a társasá-
gi adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti elvárt jövedelem-(nyereség) minimumot 
választja, annak megfelelő társasági adót állapít meg és vall be.

 
2.  A jövedelem-(nyereség-) minimum szerinti adózást nem minden adózónak kell alkalmaznia. Néhány 

kivétel a legjellemzőbb esetekből; a jövedelem-(nyereség-) minimum szerinti adózást nem kell alkalmaznia az 
adózónak
a) az előtársasági adóévben és az azt követő adóévben, vagy
b)   ha az adóalany szociális szövetkezet, iskolaszövetkezet vagy közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit

gazdasági társaság, vagy
c)  ha az adóévben vagy a megelőző adóévben elemi kár sújtotta.

 A jövedelem-(nyereség-) minimum szerinti adózásnál elemi kár az elemi csapás (így különösen a jégeső, 
az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, jég- és széltörés, a vihar, a földrengés, valamint természeti 
vagy biológiai eredetű tűz) okozta olyan kár, amelynek mértéke az adózó megelőző adóévi évesített ár-
bevételének legalább a 15 százaléka. Az elemi csapás igazolására a kár tényét tartalmazó okmány (pl. a biz-
tosító, a mezőgazdasági igazgatási szerv, a katasztrófavédelem végrehajtását végző szerv által kiállított szakvélemény, 
jegyzőkönyv, más okmány), vagy az adózó által kiállított jegyzőkönyv szolgál. Az adózó az általa kiállított jegyzőkönyvet 
a kár keletkezését követő 15 napon belül megküldi az illetékes állami adóhatóság részére. A határidő el-
mulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
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Az  elvárt jövedelem-(nyereség-) minimum szerinti adózás 2007. július 1-jén lépett hatályba, azzal, hogy 
a rendelkezéseket azon, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóknak is alkalmazni kell, amelyek 2008. január 
1-jét követően a 2007. évi adóévről nyújtanak be adóbevallást.

3.  A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosításával elfogadták az egyéni vállalkozó elvárt 
jövedelem-(nyereség-) minimum szerinti adózását is.

 Az egyéni vállalkozó elvárt jövedelem-(nyereség-) minimum szerinti adózása hasonló a társasági adó hatálya 
alá tartozó adóalanyokéhoz.
 Ha a megállapított bevételnek az elszámolt költséget meghaladó része nem éri el az adóévben a jövedelem-
(nyereség-)minimumot, az egyéni vállalkozó választása szerint

a)  adóbevallásában az adózás rendjéről szóló törvény szerinti nyilatkozatot tesz, vagy

b)  a jövedelem-(nyereség-) minimumot tekinti vállalkozói adóalapnak.

A vagyonosodási vizsgálatokról röviden

Az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása
 A kötelező ellenőrzéseken túl az állami adóhatóság az ellenőrzési tevékenységét az évenként február 20-áig 
közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi. Az ellenőrzési irányelv az aktuális gazdasági folyamatokra, az adópolitikai 
célkitűzésekre, a jogszabályváltozásokra, a gazdálkodási típusokra, az adóbevételi érdekeket leginkább sértő maga-
tartásformákra, illetőleg az adóbevételi szempontból legnagyobb kockázatot jelentő adózói csoportokra kiemelt figye-
lemmel szabályozza az adóhatóság ellenőrzési kapacitásainak felhasználását. 
 Az állami adóhatóság az adózókat – a kötelezően, illetőleg a véletlenszerű kiválasztás alapján lefolytatandó 
ellenőrzéseken túl – célzott kiválasztási rendszerek alkalmazásával választja ki ellenőrzésre. A célzott kiválasztási 
rendszerben az állami adóhatóság

-  az adózó által benyújtott bevallások,
-  az adatszolgáltatások,
-  az adózó adófizetéseit, a részére teljesített kiutalásokat tartalmazó nyilvántartások,
-  az adózónál korábban végzett ellenőrzések tapasztalatai, vagy
-  más hatóságtól, más adózóktól szerzett adatok
 feldolgozásával és egybevetésével választja ki az adózót ellenőrzésre.

 

Vagyonosodási vizsgálatokra történő kiválasztások főbb szempontjai 

 A vagyongyarapodási  (vagyonosodási) ellenőrzések során az adóhatóság azt becsüli meg, hogy a magán-
személynek mennyi jövedelemre volt szüksége a vagyongyarapodása és az életvitele fedezetéül. A vagyongyarapodási 
vizsgálatokra nem véletlenszerűen választják ki a magán-személyeket. A kiválasztás célzottan, kockázatelemzési szem-
pontok alapján történik. A vagyon-gyarapodási (vagyonosodási) vizsgálatokat megalapozó adatok és információk az 
irányelv szerinti szempontok alapján kerülnek összegyűjtésre. Az ellenőrzésre történő kiválasztás főbb szempontjait 
bárki megismerheti, mivel azokat a 2007. évi ellenőrzési irányelvben nyilvánosságra hozták. 
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Vagyonosodási vizsgálatokra történő kiválasztások főbb szempontjai 
Ssz. Kiválasztások főbb szempontjai Megjegyzések

Az APEH rendelkezésére álló adatok alapján (szemé-
lyi jövedelem adó bevallást be nem nyújtó adózók, vagy 
nullás bevallást benyújtók)

Kockázatelemzési program segíti a kiválasztást!

A több éven keresztül minimálbért bevalló egyéni és 
társas vállalkozók

A vizsgált időszakban a társasági adóbevallás ered-
ménykimutatásának személyi jellegű ráfordítások 
adatai és a létszámra vonatkozó tájékoztató adatok 
alapján valószí-nűsíteni lehet a bérek átlagos értékét! 
2007-től az APEH a bevallásokból személyenként 
is-meri a jövedelmeket! 

Nagyobb összegű tagi kölcsönt nyújtók (magánszemély, 
egyéni vállalkozó)

Társasági adóbevallás mérleg adatai között tájékoz-
tató adatként megadott tulajdonosokkal szembeni 
kötelezettségekből következtetni lehet a tagi köl-
csönre, de figyelni kell az eredménykimutatásokban
a jóváhagyott osztalékot is!

Tartósan veszteséges vállalkozások tulajdonosai
2007. július 1-jétől   hatályos elvárt jövedelem 
(nyereség) minimumot nem teljesítő vállalkozá-
sok tulajdonosai a jövőben bekerülhetnek a 
kiválasztottak közé!

Vállalkozások veszteségének a vizsgálata, fik-
tív számlák befogadása, jövedelem eltitkolás. 
Valószínűsíthető, hogy ezzel adózatlan jövedelmek  
a cégek tulajdonosainak, esetleg alkalmazottainak 
kerültek kifizetésre.

Gazdasági társaság alapításához, tőkeemeléséhez 
jelentős összegű vagyoni és nem vagyoni hozzájárulást 
szolgáltató magánszemélyek, nagy összegű vagyoni 
hozzájárulást nyilvántartó egyéni vállalkozók. Több vál-
lalkozásban birtokolt tulajdonrészek, befektetések.

Az APEH a cégnyilvántartás adatai alapján mér-
legelhet! 

Jelentős összegű ingatlannal rendelkezők, ingatlant 
vásárlók (szerzők)

Az ingatlan nyilvántartás adataiból  minden fontos 
információ rendelkezésre áll: ki, mikor, mennyiért 
és milyen jogcímen szerezte, illetve szüntette meg 
tulajdonjogát (pl.: adás-vétel, örökség, ajándék, 
építés,stb.)

Jelentős összegű ingósággal rendelkezők (gépjármű, 
légi és vízi jármű)

A gépjármű-,az úszólétesítmény-, a légijármű nyil-
vántartás adataiból  minden fontos információ ren-
delkezésre áll: a vizsgált időszakban ki, mikor és men-
nyiért vásárolt gépjárművet (légi és vízi járművet), 
milyen típusút, rendszámút (nyilvántartási számút) 
és mennyiért.

Rendőrségi, más hatósági, nyomozó hatósági jelzések, 
adóellenőrzések eredményei 

Például társaságok adóellenőrzésénél kiszűrt magán-
személyek. 

Biztosító adatszolgáltatása alapján, nagy összegű biz-
tosítás kifizetése

A biztosító lejelenti a biztosítási szerződés futamide-
je alatt teljesített befizetéseket!

Pénzintézetek adatszolgáltatása a lakáscélú meg-
takarítások kifizetéséről

A pénzintézet lejelenti a megtakarítások futamideje 
alatt teljesített befizetéseket!

Kifizetői adatszolgáltatások értékpapír ügyletekről,
árfolyamnyereségről, osztalékfizetésről

Vizsgálható a kifizetett jövedelem forrása!

APEH-nek címzett közérdekű bejelentések, meg-
keresések

Bejelentés esetében is előírt a szűrési feltételek 
szerinti vizsgálat elvégzése a bejelentett adózóra  
vonatkozóan!

Adóeltitkolás szempontjából *kockázatos tevékenységek 
folytatása

* Bolti kiskereskedelem, ruházat- és cipőforgalmazás, 
építőipari tevékenység, számítógép- és alkat-
rész kereskedelem, éttermi szolgáltatás, fizető-
vendéglátás, bérbeadási tevékenység,  gépjármű-
kereskedelem stb.)
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Fedezethiány, illetve bevételi többlet megállapítása mérlegmódszerrel

 Az adóhatóság összehasonlítja az adózó nyilatkozata szerinti adatokat, a revízió által kontrollált adatokkal, 
figyelembe véve a kapcsolódó vizsgálatok megállapításait, a tanúvallomásokat, a szakértői véleményeket és mérlegmód-
szerrel megállapítja a forráshiányt, illetve a forrás többletet.
 A mérlegmódszer pénzforgalmi szemléletben, kronologikus (időrendi) sorrendben tartalmazza a vizsgált 
magánszemély bevételeit és kiadásait a vizsgált időszakban, évente. A mérleg bevételi oldala a forrás oldal, amely  az 
adózó pénzforrásait és a rendelkezésre álló pénzeszközeit tartalmazza. A mérleg kiadási oldala az adózó kifizetéseit,
pénzfelhasználásait, a befektetéseit tartalmazza. 
 

Fedezethiány, illetve bevételi többlet megállapítása mérlegmódszerrel

Bevételi oldal Kiadási oldal

Dátum Megnevezés Bevétel összege Dátum Megnevezés Kiadás összege

 

Bevételek = Kiadások         
A bevételek pont fedezik a kiadásokat. Adóhiány nem állapítható meg.

Bevételek < Kiadások 
A bevételek nem fedezik a kiadásokat. A kiadások fedezethiánya miatt adóhiány állapítható meg.

Bevételek > Kiadások  
A bevételek fedezik a kiadásokat. A kiadások fedezetén túl bevételi többlet, fedezet többlet, megtakarítás keletkezik, 
amely a következő időszak nyitó állománya a bevételi oldalon.
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Az állatorvosi praxisok stratégiai tervezése

Dr. Bíró Oszkár PhD, állatorvos, közgazdász, egyetemi docens
SZIE, Állatorvos-tudományi Kar

„Jóval azelőtt kezdj el kutat ásni, mielőtt szomjas lennél!”
     (kínai közmondás)

 A praxisok jövőképe és a stratégiája mutatja meg a hosszú távú célt, az elérendő állapotot. 
Amelyik praxis nem rendelkezik stratégiával, a jövőjének tudatos irányítását veszíti el: hiszen egy meg 
nem határozott cél felé halad, de ki tudja milyen úton. Így a jövő felé vezető útjukat az állandóan vál-
tozó környezetük és helyzetük alakítja, de céltalanul és iránytalanul. Ma már azonban nélkülözhetetlen 
a hosszú távú fennmaradáshoz, hogy a praxisok rendelkezzenek stratégiával, így a sikeresség zálogát 
nemcsak a stratégia meglétében, hanem kialakításának folyamatában, közvetítésében és a stratégiai 
szemlélet elterjedésében kell keresni.

A praxisok működése során felmerülő problémák típusai

Sürgős problémák:
 Krízis típusú problémák: Azok a problémák, amelyekkel az állatorvos először kezd el foglalkozni. Ezekre 
fordítja munkaidejének mintegy 5%-át.
 Taktikai jellegű problémák: A körülmények kényszerítő hatására a legtöbb állatorvos az ilyen típusú prob-
lémák megoldására fordítja munkaidejének 30%-át.

Nem sürgős problémák:
 Operatív jellegű problémák: Minden állatorvos, ha racionálisan gondolkodik, ezek megoldását hagyja 
utoljára. Ennek ellenére a munkaidő 50%-ában ezekkel a problémákkal foglalkozik, mert ezekből van a legtöbb.
 Stratégiai problémák: Az igazi gondot az jelenti, hogy az állatorvosok, amikor szelektálnak, a problémáknak 
ezt a típusát mindig hátrasorolják. Így megoldásukra a munkaidejük alig 15%-át fordítják.

1. táblázat: A stratégiai és operatív menedzsment alapvető jellemzői

Stratégiai menedzsment Operatív menedzsment
Komplex és nem egyértelmű helyzetek, egyedi megoldási 

módszerek
Rutinszerűen kezelhető és világos döntési helyzetek, 

gyakran alkalmazott, szokásos döntési modellek
A praxis egészére ható és alapvető fontosságú döntések A praxis egyes részeit érintő és elszigetelt funkciókra 

vonatkozó döntések
Hosszú távú hatások és következmények Rövid távú hatások és következmények

 

A stratégia szemlélet, azaz a „Stratégiával, de hogyan?”az alábbiakban kifejtett lépések alapján valósítható meg. 
 Stratégiafejlesztés: jövőalkotás, egy sikeres változás mai tudatos elindítása.
 Stratégiai tervezés: a megalkotott jövőhöz vezető út kialakítása.
 Stratégia-aktualizálás: a megalkotott jövő szem előtt tartásával az operatív szinthez szükséges aktuális 
kapcsolódások meghatározása. Azaz nem a stratégiai terv módosítását jelenti! Rendszerességében, gyakoriságában 
is az operatív tervezéshez igazodik. Szükségességét a stratégiai szint hosszú időtávja indokolja. Így válik lehetővé az 
iránytartás a hosszú távú célelérés érdekében.
 Stratégiai terv: a praxis időhorizontjában a legmesszebbre mutató; viszonylag ritka, rövid, de intenzív folya-
mat, amely megelőzi és megalapozza az operatív tervezést. „Rendszerépítő és fejlesztő” jellegű, kreativitást, fantáziát 
igénylő munka sok egyedi megoldással, ötlettel és aktív bevonódással, kommunikációval. Merészséget, előrelátást és 
elsősorban döntési kompetenciát igényel.
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A pénzügyi tervezéstől a stratégiai tervezésig és menedzsmentig

 A stratégia – a szó eredeti értelmében – a hadviselés művészete. Hagyományosan tehát egy katonai szervezet 
tevékenységének a meghatározására szolgált, az egymással vetélkedő, egymást kiszorítani, legyőzni kívánó hadseregek 
viselkedését írta le. A gazdasági életben csak a XX. században kezdték el használni a kifejezést. 
Egészen a XX. század közepéig az állatorvosi vállalkozások jellemzően informális tervezést alkalmaztak. Később, 
a piaci verseny éleződésével, a kockázati tényezők növekedésével az állatorvosok rákényszerültek döntéseik egyre 
körültekintőbb megalapozására. Az állatorvosi praxisokat körülvevő környezet komplexebbé válása a formalizálódás 
irányába tolta el a tervezés fejlődését. Bonyolult struktúrájú, turbulens környezetben, ahol a változások üteme gyakran 
meg is haladja a praxis reagálás idejét, a tervezési feladat is sokkal bonyolultabb és igényesebb alapozásra szorul. 

A költségvetés (pénzügyi tervezés)

 Rövid, általában mindössze egyéves időhorizont. Középpontban a bevételeket és a kiadásokat tartalmazó 
költségvetés ún. kielégítő tervezési szemlélet áll. A hangsúlyt a rövidtávú eredményességre, a költségcsökkentésre, a 
készpénzforgalom zavartalanságára helyezték.
 A kielégítő tervezési szemlélet lényege, hogy a múltbeli adatokat felhasználva, tehát a múlt hibáiból okulva 
határozták meg a mutatókat. A tervező a korábban elért teljesítmények elemzéséből indult ki, a cél ezek javítása volt. 
Tehát nem a „lehető legjobb” teljesítményre törekedtek, hanem megelégedtek egy „elég jó”, a múlt hibáiból okuló meg-
oldással is. Ennél a megközelítésnél a gazdasági környezet tulajdonságai és változásai alapvetően kiszámíthatók, a piac 
felvevőképességére megbízhatóan lehet számítani, és a verseny sem olyan kritikus. Ez a közeg csábított arra, hogy a 
praxisok stratégiájának középpontjába a nyereség (eredménykimutatás mutató számai), a rövid távú pénzügyi egyen-
súly, a különböző megtérülési mutatók kerüljenek (összes tőke-, saját tőke megtérülése, várható jövedelmezőség stb.). 
A pénzügyi tervezés kritikája, hogy a stratégia háttérbe szorulhat és így elhanyagolják a hosszabb távú, stabil fejlődést 
eredményező fejlesztéseket. Az egyre élesedő piaci versenyben az ilyen tervezési gyakorlatot folytató praxisok súlyos 
hátrányba kerülnek. 

Az előrejelzésen alapuló, hosszú távú tervezés

 A tervezés időhorizontja kitágul. A pénzügyi tervezés korábbi, rövid távú céljaival szemben már messzebbre 
tekintenek a tervezők: tervcélok, programok fogalmazódnak meg a praxis egésze számára. Természetesen továbbra is 
készítenek költségvetéseket, de ezek – kihasználandó a szinte korlátlannak ígérkező növekedési lehetőségeket – szintén 
alapvetően a hosszabb távot célozzák meg. A hosszú távú tervezés kritikája, hogy háttérbe szorul az átfogó piacelemzés. 
Gyakori hiba például, hogy egy praxis a teljes piac vizsgálata helyett egyedül a korábbi forgalmi adatokra alapozza a 
hosszú távú tervet. „A terv ily módon könnyen elcsúszik az illúziók birodalmába”.

Stratégiai tervezés

 A 90-es évek közepétől már Magyarországon is mérséklődött a társállatok piacának növekedése. A praxisok 
száma viszont folyamatosan nőtt és így élesedett a verseny. Ami ahhoz vezetett, hogy a piac többi szereplőjének figyel-
men kívül hagyása, a befelé fordulás már nem lehet sikeres stratégia. A praxisok arra kényszerülnek, hogy jobban 
megismerjék a tágabb és szűkebb környezet tulajdonságait, az ott működő erőket. A kereslet csökkenése problémákat 
okozott a forgalomban, így a praxisok, ha a korábbi igényekhez igazított  működésüket akkor, nem tudták kihasználni 
kapacitásukat és inkább versengeniük kellett a fogyasztók (páciensek) kegyeiért. Ennek megfelelően a piaci környezet 
elemzése, a praxis és a vele szemben álló versenytársak piaci részesedésének vizsgálata, a piaci pozicionálás került az 
elemző-tervező munka középpontjába. 
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1. ábra: A stratégiai tervezés folyamata

A profitcentrumok szintje

 Fő funkciója a praxis erőforrásainak elosztása a profitcentrumok (stratégiai üzleti egységek, amelye bevételei
és költségei elkülöníthetők) között, vagyis a portfólió kialakítása. A cél egy olyan kiegyensúlyozott stratégia kidolgozása 
a profitcentrumok számára, amely:

• összhangot teremt a hosszabb és a rövidebb távú profitlehetőségek között
• több lábon állást irányoz elő (amennyiben szükséges)
• a gazdasági-politikai kockázatot elfogadható mértékűre mérsékli.

 Konkrét versenyhelyzetben az egyes profitcentrumok vannak. Ezért a stratégia célja, hogy az adott centrum
sikert érjen el. A stratégiában a tervezők meghatározzák, hogyan viselkedjen az adott profitcentrum a versenyben. A
stratéga tehát a profitcentrumok jövőjére irányul. A profitcentrumoknak sok kérdésben – például a szolgáltatás kifej-
lesztése és értékesítése területén – döntési szabadságuk van, valamint teljesítményük a praxis többi üzleti egységétől, 
részlegétől viszonylag jól elkülönítve mérhető. Továbbá piacon jól körülírható és könnyen felismerhető versenytársaik 
vannak. A stratégiai siker kulcsa a különböző profitcentrumok közötti széles körű együttműködés és koordináció meg-
teremtése (funkcionális szint).

A stratégiai tervezés kritikája 

 A stratégiai tervezést sok kritika érte, éri. Túlságosan bonyolult és sok esetben rugalmatlan a folyamatrend-
szere. Az ebből következő túl hosszú reakcióidő a mai, gyorsan változó környezetben már nem fogadható el.

Stratégiai menedzsment

 A kifejezést először 1973-ban használták egy tudományos konferencián. A stratégiai tervezéssel foglalkozó 
szakemberek rájöttek ugyanis, hogy a működés és a döntéshozatal, valamint a jövő tervezése, azaz a stratégiai gon-
dolkodás nem kezelhető különálló egységként  az állatorvosi praxison belül, valamint, hogy a tervezés és a működés 
együttesen alakítják a praxis jövőjét. A stratégiai menedzsment a tervezés, a megvalósítás és a visszacsatolás integrált 
egységére épül.



30

A stratégiai tervezés módszerei 

Prognózisok, trendszámítások 
 Alapvető szerepük a várható értékek számítása és elemzése. A trend számítás lehetővé teszi a múlt adataiból, 
a prognózis készítés pedig a jövő töréspontjaiból kiindulva a jövővel kapcsolatos feltételezések kialakítását és rend-
szerezését. Ezen felül szemléltetik az összegyűjtött adatokat, információkat. Tartalmi, formai jellemzőik a grafikus
megjelenítés. Mindenekelőtt a stratégiatervezési folyamat „előrejelzések készítése” szakaszában alkalmazhatók. 

Portfoliók, mátrixok 
 Stratégiatervezési eszközök, illetve elemzési módszerek, amelyek strukturálják a gondolkodásunkat és szem-
léltetik a témakörben összegyűjtött adatokat, információkat, így fókuszálnak a fontos elemekre. Nagy belőlük a válasz-
ték, rugalmasan értelmezhetők és alkalmazhatók. Hátrányuk, hogy statikus képet adnak, de dinamizálhatók, ha több 
időpontra felállítva vonunk következtetést belőlük.

Porter-féle strukturális elemzés („5 versenyerő” modell) 
 Egy elemzési és gondolkodási módszer a stratégiai sikertényezők feltérképezésére. Pozícionálja a praxist saját 
piacán, ebből kiindulva képez alternatívákat az ismeretlen adatok feltételezéseire és a lehetséges utak megrajzolására, 
valamint támogatja a marketing és értékesítési stratégia kialakítását. Előnye, hogy a mikrokörnyezet minden szereplőjét 
feltérképezi és a modell alkalmazásával ezek versenyerejét becsüli meg. Alapfilozófiája a verseny, ezért többnyire a piaci
viszonyok további elemzés szükséges. A stratégiatervezési folyamat „információk rendszerezése” és „helyzetértékelése” 
szakaszában alkalmazható mindenekelőtt.

SWOT analízis 
 Széles körben alkalmazott elemzési és gondolkodási módszer a stratégiai sikertényezők feltérképezésére. 
Strukturálja a gondolkodást, valamint pozícionálja a praxis saját (erősségek és gyengeségek) és környezeti (lehetőségek 
és veszélyek) jellemzőit (praxisdiagnosztika és külső helyzet értékelése). Ennek megfelelően fókuszál a fontos elemekre 
és támogatja az akciók meghatározását (mik a fejlesztendő tényezők, amelyekkel tovább kell foglalkozni).

Tartalmi, formai jellemzői:
- erősségek, gyengeségek: a praxis belső tulajdonságait rögzítik;
- lehetőségek, veszélyek: a praxis környezeti jellemzőit rögzítik;
- súlyok : a súlyozás alapkérdése;
- erősségek, lehetőségek: mi szolgálja a leginkább a stratégia megvalósítását, a cél elérését?
- gyengeségek, veszélyek: mi gátolja a leginkább a stratégia megvalósítását, a cél elérését?
- egyszerű és jól dokumentálható (kötött formátum szerint);
- csak akkor hoz eredményt, ha akcióterv összeállításában végződik;
-  az akció egyaránt irányulhat a gyengeségek (fejlesztendők) és veszélyek kezelésére (leküzdésére), valamint az 

erősségek és lehetőségek kiaknázására;
-  nemcsak a praxis egészére alkalmazható, hanem azon belül releváns stratégiai területekre,
 (profitcentrumok).
- ebben az esetben a lehetőségek és veszélyek nem a praxison kívüliek, hanem belüliek.

 A SWOT analízis az alábbi egyszerűsített példával szemléltjük (az egyszerűség kedvéért a súlyozástól 
eltekintünk). Konkrét alkalmazás esetén az adott praxisra jellemző és az elemzést elvégező személy „szubjektív ” 
tapasztalatai alapján végezhető el a súlyozás.
 
Erősségek

- Menedzsment típusú stratégiai praxisvezetés
- Meghatározó a praxis piaci szerepe
- Jó a páciensek véleménye
- Praxis előnyös elhelyezkedése
- Fejlett felszereltség
- Egyedülálló versenyelőnnyel rendelkezik
- Jók a pénzügyi erőforrásai
- Kimagasló szakértelműek az alkalmazottak
- Sikeres a praxis stratégiája
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Gyengeségek
- Praxis felszereltsége elavult
- Romlik a piaci pozíció
- Nincs egyértelműen meghatározott stratégia
- Hiányoznak a megfelelő szakértelmek
- Elhasználódtak a létesítmények
- Rossz a praxis imázsa
- A pénzügyi háttér nem rendezett

Lehetőségek
- Gyorsabb piaci növekedés
- Kiegészítő szolgáltatások fejlesztése
- Új piacokra való belépés
- Új szolgáltatás (profitcentrum) beindítása
- További célcsoportok feltérképezése
- Új szervezeti felépítés kidolgozása 

Veszélyek
- Új versenytársak megjelenése a piacon
- A piaci növekedés lassulása
- Változó fogyasztói igények
- Szigorodó szabályozás
- Rossz demográfiai változások
- Kedvezőtlen gazdasági ciklusok hatása 

 Fontos sajátossága a SWOT-analízisnek, hogy míg az első két terület – tehát az erősségek és a gyengeségek 
– a praxis belső tulajdonságaira kérdez rá, addig a második kettő – azaz a lehetőségek és a veszélyek – a vállalkozást 
körülvevő környezet vizsgálatát célozza. Erősségeink és gyengeségeink belső tényezők, ezért befolyásolni tudjuk őket, 
azonban a veszélyek és a lehetőségek, olyan külső adottságokat jelentenek, amelyekre csak a legritkább esetben tu-
dunk hatással lenni, ezeket nem tudjuk igazából irányítani. Hangsúlyos szabály még, hogy egy tényező, egy jellemző 
nem kerülhet fel két terület alá, tehát minden tényezőről el kell tudnunk dönteni, hogy praxisunk melyik „oldalát” jel-
lemzi valójában. 

 Miután minden területet alaposan és kritikusan megvizsgáltunk, a különböző területek alá besorolt külső és 
belső tényezőket át kell alakítanunk konkrét célokká és tevékenységekké, amelyeket az elkövetkezendő időszakban 
praxisunknak meg kell valósítania. Érdemes továbbá elgondolkoznunk azon, hogy erősségeink hogyan illeszkednek a 
praxis veszélyeihez, valamint azon hogy lehetőségeink kompenzálják-e gyengeségeinket?

A stratégiai célok akkor kerülnek be egy praxis vérkeringésébe és válnak valóban húzóerőkké a praxis számára, ha: 
- a célok mindenki számára világosak és tisztázottak
- a célokkal azonosultak a munkatársak
- személy szerint is tudják, mit tehetnek azok eléréséért.

 A stratégiai szemléletben kiemelkedő jelentősége van az emberi tényezőknek, hiszen a legkiválóbb stratégiát 
is az emberek, a munkatársak „váltják aprópénzre ”, valósítják meg. A másik lényeges eleme a stratégiai szemlélet-
nek a tervezés, irányítás (mérés, elemzés), visszacsatolás egységének és folyamatának következetes alkalmazása. Az 
irányítás és visszacsatolás fázisa biztosítja a folyamatos helyzet- és eltéréselemzéseket, az azok alapján megfogalmazott 
intézkedési terveket és cselekményszükségleteket. 
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Marketingmenedzsment a kisállatpraxisban

Ózsvári László, DVM, PhD, MBA 

 ÖSSZEFOGLALÁS. A kisállatpraxis, mint vállalkozás gazdasági sikerének kulcsa az alapos 
szakmai felkészültség mellett a praxis magas színvonalú menedzselése. A jó marketingmenedzsment, 
az állatorvosi szolgáltatás „eladhatósága” rendkívül fontos a gazdaságilag sikeres állatorvosi praxisok 
megteremtésében és fenntartásában, mivel a tulajdonos döntését, hogy hol gyógyíttassa állatait, az ál-
latorvosok szakmai hozzáértésén túl számos más, olyan tényező is befolyásolja, amelyek számukra meg-
foghatóbbnak tűnnek. A cikkben röviden bemutatásra kerül számos olyan marketingkommunikációs 
eszköz, amelyek elősegíthetik a kisállatpraxisok fejlődését.

 A tulajdonosokat számos tényező befolyásolja abban, hogy melyik állatorvost keresik fel állatukkal. Jelentős 
hatással vannak döntésükre a külső, látható elemek (pl. a rendelő külső környezete, a váró, a reklámhordozók), ill. 
a különböző információs csatornákon látott-hallott információk (pl. rádió, TV, nyomtatott sajtó, hírlevelek, informális 
beszélgetés a bolt előtt vagy a parkban séta közben). A kisállatrendelőkben számos marketingkommunikációs esz-
közt lehet használni a praxisok forgalmának jelentős növeléséhez, amelyekből az alábbi, mindenki által alkalmazható 
elemeket választottam ki:

- emlékeztetők;
- különleges levelezőlapok, e-mail-ek;
- kezelési összesítő kártya;
- hírlevél;
- reklámozás a helyi kábel TV-n, az Arany Oldalakon és az Interneten;
- reklámozás élőszóval;
- közönségkapcsolatok (Public Relations);
- klienstalálkozók;
- „Hogyan előzzük meg kedvencünk eltűnését” szett;
- célzott levelek és e-mail-ek;
- kliensriasztás;
- árkérdezők;
- keresztmarketing – kliensek személyi adatlapja;
- interjú a távozókkal.

 Az emlékeztetők hatékony – gyakran ismételt – használatával mind az állatorvosi munka minősége, mind 
a jövedelmezőség nagymértékben javítható. Az emlékeztető kártya, vagy e-mail figyelemfelhívó külalakja és udvarias
stílusa nagymértékben meghatározza a módszer hatékonyságát. Emellett össze kell még hangolni a küldés időpontját, a 
célcsoportot és a szolgáltatást, amire felhívjuk a figyelmet.

A különleges levelezőlapok, e-mail-ek közül hármat emelek ki:
- „Köszönöm, hogy minket ajánlott!”;
- „Fogadja részvétemet (kedvence halála miatt)”;
- „Üdvözöljük praxisunkban!” típusúakat.

 A kezelési összesítő kártya használata azért célszerű, mivel bemutatja, hogy mit csinált az állatorvos, mi-
lyen további kezelésre lesz még szükség és mikor, valamint az állatorvos, a rendelő elérhetőségét is tartalmazza.

 Hírlevél küldésének több előnye van: egyrészt lehetőséget ad az állattulajdonosok folyamatos informálására 
az új szolgáltatásokról, eljárásokról, másrészt elősegíti a praxis építését, harmadrészt pedig a meglévő kliensekben a 
törődés érzetét kelti.

 Reklámozás a helyi kábel TV-n, az Arany Oldalakon és az Interneten elsősorban akkor célszerű, 
ha a rendelő nagyobb városban, nagy átmenő forgalmú helyen található, mivel így a potenciális új klienseket jól lehet 
informálni a praxis elhelyezkedéséről, megközelíthetőségéről.
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 Reklámozás élőszóval az új kliensek szerzésének leghatékonyabb eszköze. Két legfontosabb útja a vevői és 
a személyes kapcsolatrendszer, amit az üzleti és az alkalmazotti kapcsolati háló egészít ki.

 Közönségkapcsolatok (Public Relations - PR) alatt minden olyan tevékenységet értünk, amit nyil-
vánosan végez az állatorvos, kivéve a reklám; pl. előadások tartása, interjúk adása, cikkek írása, oktatás stb. A mé-
diaszereplések (újság, rádió és televízió) fontos részét képezik a PR-nak, amelyekre – a kívánt hatás elérése érdekében 
– célszerű jól fel készülni és a különböző médiumok íratlan szabályait betartani. Speciális, állatok részvételével történő 
szanatóriumi és pszichiátriai programok támogatása, általános és középiskolai oktatásban, felnőttképzésben való rész-
vétel, állatjóllétet segítő adományok adása, nyílt napok tartása, vadon élő állatok ellátása mind-mind részét képezi a 
közönségkapcsolatoknak.

 A klienstalálkozók remek alkalmat biztosítanak az állatorvosok, a személyzet és a tulajdonosok közötti in-
formális találkozókra, a praxis bemutatására, valamint a kliensek továbbképzésére. Jól ismert szakértőt is meg lehet 
hívni előadás tartására érdeklődésre számot tartó témában.

 „Hogyan előzzük meg kedvencünk eltűnését” szett olyan tanácsokat és módszereket mutat be a tulaj-
donosoknak, amelyek segítségével a társállat eltűnésének kockázata csökkenthető. Emellett felkészíti a gazdát arra az 
esetre is, ha az állat mégiscsak eltűnne.

 Célzott leveleket és e-mail-eket csak bizonyos tulajdonosi körnek küldünk ki, ami a kommunikáció, és az 
előszóban terjedő reklám hatékonyságát nagyban fokozza. Ennek a marketingeszköznek a használatához egy olyan 
klienslista összeállítása szükséges, amely segítségével piaci szegmenseket, vevőcsoportokat tudunk képezni a hasonló 
igények, lehetőségek, érdeklődési körök alapján. Ezt követően a különböző piaci csoportoknak különböző „szolgáltatási 
csomagokat” célszerű összeállítani és az egész évre ezeket beütemezni. Végezetül a tervnek megfelelően, az egyes 
programokról tájékoztató, emlékeztető levelet, e-mailt kell kiküldeni a célcsoportoknak az ütemezésnek megfelelően.

 A kliensriasztás a célzott levél és e-mail küldésének speciális kategóriája, amikor a levelek nagyon aktuá-
lis és fontos információt hordoznak. A módszer hatékonysága az időzítésen múlik, pl. extrém időjárási szituáció vagy 
parazita-invázió (pl. kullancs) okot adhat a kiküldésükre.
 Az árkérdezők azok a potenciális kliensek, akik betelefonálnak, vagy e-mail-t küldenek, érdeklődve a 
különböző szolgáltatások árai iránt. Ilyen esetben a cél ezeknek a tulajdonosoknak a becsalogatása a rendelőbe, vagy 
legalább elérhetőségük megszerzése a későbbi kapcsolattartás megteremtése érdekében.

 A keresztmarketing azt jelenti, hogy meglévő kliensek adunk el új szolgáltatásokat. Ehhez adatokra van 
szükségünk a kliensekről, amit személyi adatlap segítségével tudunk begyűjteni. A megszerzett információk alapján 
olyan új szolgáltatásokat is tudunk ajánlani a gazdáknak, amelyek nyújtásának lehetősége korábban nem merült fel.

 Az „interjú a távozókkal” módszer alkalmazása lehetőséget teremt értékes, kiegészítő információk 
begyűjtésére azonnal a vizsgálat, a kezelés elvégzését követően. Célja többrétű: a nyújtott szolgáltatás értékelése 
és ez alapján tökéletesítése; válaszadás a felmerült kérdésekre és félreértésekre; további szolgáltatási lehetőségek 
felderítése; valamint a tulajdonosok érdeklődésének feltérképezése az új és tervezett szolgáltatások iránt.

 Az új gondolkodásmódú és anyagi helyzetű hazai tulajdonosi réteg megjelenésével a minél olcsóbb szolgáltatás 
helyett a minél magasabb színvonalon nyújtott kerül lassan előtérbe. Ez egyre inkább az állatorvosok szerepének és 
megbecsülésének növekedéséhez vezet, de természetesen csak akkor, ha képesek kielégíteni az egyre magasabb szintű 
állattartói igényeket. A sikeres praxis lényege, hogy az ügyfelek igényeit kiszolgálja, hiszen ők azok, akik a szolgál-
tatásért fizetnek. Az ő elégedettségük fogja a szükséges profitot előteremteni. A rendelőnek ezért azt a szolgáltatást
kell nyújtania, amelyet az ügyfél akar. Ez sok esetben már túlmutat a szakmai hozzáértésen, és a tulajdonos, ill. ál-
lata kényelmét és különleges igényeinek kielégítését jelenti. Ezért kell egyre nagyobb hangsúlyt kapnia az állatorvosi 
szolgáltatás környezetének, pl. a kultúrált és igényes váróteremnek és vizsgáló helyiségeknek, az udvarias, bizalmat 
keltő kiszolgálásnak, és emellett az állattartói igények folyamatos szem előtt tartásának. Másrészről az állatorvosnak 
az is a feladata, hogy a tulajdonosok eligazításával, tájékoztatásával, ismeretterjesztéssel ezeket az igényeket irányítsa 
és meghatározza.
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Praxisérték – praxiseladás tabuk nélkül

Dr. Mohai Imre magán-állatorvos
EMERICUS BT., Veresegyház

 A címben jelzett témával kapcsolatban sem e cikkben, sem a konferencián nem készülök tudományos értékű 
összefoglalásra. Azokat a gondolataimat sorolom a teljesség igénye nélkül, melyek a további együttgondolkodásnak a 
vázát képezhetik

 A 90-es évek előtt a praxisok értékesítése nem volt téma, igazából szóba sem jöhetett, hiszen a kinevezéssel 
szerzett praxisokból az elköltöző, nyugdíjba kerülő vagy elhunyt kollégák minden ellenszolgáltatás nélkül kerültek ki és 
kerülnek ki ma is. Ez az „ára” annak, hogy a kinevezéssel szerzett praxis a legutóbbi időkig védettséget élvezett és az 
így szerzett kényelmes pozíció miatt a szakmában és az állatlétszámban történt változások kései reakciót váltottak ki a 
praxisok tulajdonosaiból.
 Az állatorvosi praxisok eladásáról a piaci feltételek között nyitott új praxisok egyre növekvő száma és azok 
esetleges tulajdonos-váltása kapcsán beszélhetünk.

 Három olyan témacsoportról szeretnék bővebben szólni, amelyről sokat gondolkodunk, szűk körben beszélünk 
is, de nyilvánosan ritkán foglalunk állást.

- rendelő kialakítása
- nyilvántartások
- pénzügyi kérdések.

 A három tétel természetesen szorosan kapcsolódik egymáshoz, a praxisok értékének meghatározása során 
egymás nélkül nehezen értékelhetők, mert önmagukban nem képeznek komoly erőt.

Rendelő kialakítása, építése

 Egy praxis értékének megállapítása rendelő helyiség nélkül nem lehetséges. Egy rendelőbe irányított és ahhoz 
kötött praxis magasabb értéket képvisel, mint az épület műszaki vagy piaci értéke. Mind a kialakításnál, mind a vásár-
lásnál fontos szempont, hogy a rendelő különálló helyiség vagy épület, vagy a családi házzal egybe épült, illetve abból 
került kialakításra. Ez utóbbiban működő praxis nehezen adható el, vagy gyakorlatilag eladhatatlan. 
 Bérelt helyiségben működő állatorvosi praxis eladásakor rontja az eladó pozícióját, ha nem tud hosszú távú 
bérleti szerződést garantálni.

 Szót kell ejteni arról is, hogy kollégáink egy része miért nem épít rendelőt.
 Arra hivatkozni, hogy a terület nem igényli, hogy nem érdemes, mert soha nem térül meg a beruházás, egyre 
inkább megalapozatlan véleménynek tűnik. Az ezt valló kollégák hagyják, hogy a környezetük határozza meg ellátásuk 
színvonalát, nem ők hatnak az állattartási szokásokra és nem tesznek meg mindent az igényesebb ellátás érdekében.  
 Alábecsülik az állattartók szokásainak megváltoztatásában rejlő lehetőségeket, legfeljebb akkor lepődnek 
meg, ha konkurens nyit mellettük rendelőt.
 Számtalan példa bizonyítja, hogy a rendelőépítést évekig halogató kolléga, később – már rendelőt üzemeltetve 
– megbánta, hogy nem hamarabb cselekedett. Azok pedig, akik igénytelen helyiségekben elhasznált műszerekkel dol-
goznak éveken át, és nem forgatnak vissza a praxis bevételéből a fejlesztésre, többnyire későn érzékelik az ügyfélkör 
csendes elégedetlenségét.

Nyilvántartások

 A praxis értékelése, a forgalom megállapítása vagy megbecsülése korrekt, naprakész nyilvántartások nélkül 
elképzelhetetlen. Úgy a kisállatoknak, mind a gazdasági haszonállatoknak, valamint tulajdonosaiknak az adatait és a 
beavatkozások részleteit tartalmazó nyilvántartások alapján állapítható meg egy praxis jövedelemtermelő képessége.
 Mind a magunk, mind a kliens számára fontos, hogy hitelt érdemlően visszakereshessük egy beteg teljes kór-
lapját. Ezzel jelentősen megnövelhetjük az ellátásunkba vetett bizalmat.
 A peres esetek során rontja pozíciónkat az olyan helyzet, amikor a sértett tulajdonos részletes beszámolójával 
szemben hiányos vagy éppen nem létező állatorvosi dokumentumok állnak.
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Pénzügyi kérdések

 A közterhek megfizetése elől elvont bevétel kétes értékű jövedelmet biztosít.
Nem életszerű, inkább csak játék a szavakkal, ha azt állítjuk, hogy egyetlen esetben van értelme: ha az így megkeresett 
pénzt félretesszük, és csak nyugdíjasként használjuk fel. 

 A bejövő és kiadott számlák valamint a bevallások együttesen bizonyítják egy praxis pénzügyi stabilitását, 
jövedelem-termelő képességét. A közeljövőben – különösen a vagyongyarapodási vizsgálatok ismert fejleményei miatt- 
elkerülhetetlenné válik az állatorvosi praxisok pénzügyi kifehérítésére.
Ennek egyik fontos tétele a veszettség elleni oltás során beszedett eljárási díj. Egy részletekbe menő ellenőrzés alkal-
mával az ellenőrző hatóság az állami szolgálat részére befizetett díj összegéből könnyen vélelmezheti a be nem vallott
jövedelmet.

 A gyógyszer-nagykereskedőktől már több alkalommal kérte az illetékes hatóság az egy-egy vevő részére kibo-
csátott számlák forgalmát. Nehezen védhető az, ha csak vásárlás folyik, eladás nem, vagy aránytalanul kevés, ráadásul 
a leltár sem tükrözi a valós adatokat. 
 A számlák kezelésének, kibocsátásának fegyelmezettebb módja rövidesen ugyanolyan alaposságot kíván, mint 
azt a nyugat-európai és tengeren túli kollégáktól hallhatjuk.

A praxisok értékének meghatározás, becslése

 Nagy általánosságban megállapíthatjuk, hogy adásvétel esetén egy állatorvosi praxis értéke az egy év alatt 
elérhető bevétel, amihez hozzá számítandó az épület és a felszerelés értéke is. Ez nem bizalom kérdése, ezt doku-
mentálni kell és ildomos is. Csak ilyen esetben számíthat a vevő hitelre, és csak ilyen előzmény birtokában van reális 
esély a tartozás törlesztésére.

Külföldi példák:

 Az alábbi példák egy-egy helybéli kollégától kapott információból származnak. 

 Németországban egy praxis ára az egy év alatt előállított bruttó bevétel. Tulajdonosváltásakor a hitelező pénz-
intézetek versengenek a vevő kegyeiért. Mivel a pénzügyi ellenőrzések és a szankciók szigorúak, a számlaforgalom 
nagyjából a valós képet mutatja, vagyis a hitel visszafizetésének biztosítékai könnyen megállapíthatók.

 Franciaországban egy praxis értékesítésekor a tárgyalási alapot kisállat-praxis esetében az évi nyereség 1,2 
– 2,5 -szorosa, ( a fővárosban ennél valamivel több), nagyállat-praxis esetében az évi nyereség  0,6-0,8-szorosa képezi. 
Hitelt nagyon egyszerű felvenni, a bankok tudják, hogy a klinika megvásárlását követően az új tulajdonos a jövőben 
náluk nyit számlát és további  pénzügyi  megállapodások is születhetnek. A bankok az eladó állatorvos adóbevallására 
három évre visszamenőleg igényt tartanak. A kamarának az értékelésben nincs semmi szerepe 

 A mai amerikai praxisok értékesítésénél kétféleképpen számolják ki a vételárat. Profitot nem termelő praxis
esetén, vagyis, ha az állatorvos (tulajdonos) fizetésén felül nem termel profitot, a praxis értékét kizárólag az amor-
tizációval csökkentett felszerelések, és a raktárkészlet adják. Ha a praxis profitot termel, vagyis az állatorvos (tulaj-
donos) fizetésén felül bizonyos mennyiségű profit is keletkezik, a praxis értéke az évi nettó jövedelem (vagyis a profit)
négyszerese. Fontos azt is megjegyezni, hogy az épület értékét mindig külön számolják.
 A Dán Állatorvosi Kamarának egy bizottsága foglalkozik a praxis értékének megállapításával. A bizottság 
tagja egy kamarai tisztségviselő, egy állatorvos és egy alkalmazott állatorvos. A praxis értéke az ügyfelek számán és a 
forgalmon alapszik. Ehhez adják egy hivatásos ingatlanügynök által felbecsült ingatlanértéket.
 
  A hazai humán háziorvosi praxisok esetében általában 100 kártyára 1 millió forint a kezdőár, amely azonban 
csak irányár. A tényleges vételárat számtalan, itt nem részletezendő tényező befolyásolja.
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Tulajdonostárs, alkalmazott vagy bérlő?

 Meggyőződésem, hogy az egyszemélyes praxisokat fokozatosan fel fogja váltani a társas praxis, a ketten, vagy 
csoportosan folytatott munka. Egy rendelő népszerűsége szempontjából alapvető, hogy a szolgáltatás egész héten és 
a hétvégeken is folyamatosan elérhető legyen. Ez hosszú távon az egyszemélyes praxisban megoldhatatlan. A társas 
praxisokban egyre nagyobb szerep jut a specialistáknak, akik forgószínpad-szerűen, akár több rendelő szakmai el-
látását is színesíthetik.

 Az együttműködés legfontosabb eleme a bizalom. A nyilvántartások korrekt vezetése és a számlázás rendje 
biztosíthatja, hogy a bizalmatlanság ne üssön rést két vagy több állatorvos együttműködésén.

 Egyéni megítélés kérdése az, hogy egy praxisba tulajdonostársként vagy alkalmazottként kerüljön új kol-
léga. Tulajdonostárs beléptetése természetesen tőkebevonással is járhat, ami a praxis szolgáltatásainak bővítését ered-
ményezheti.

 Az alkalmazottak részére a tulajdonos által kidolgozott protokoll teszi érthetővé a rendelő profilját, stílusát,
szakmai teljesítményét. Ennek hiányában komoly szakmai belharcok is keletkezhetnek a tulajdonos és az alkalmazott 
állatorvos között. 

 A saját tapasztalatom alapján a rendelő egészének, vagy szabad kapacitásának bérbeadását jó szívvel 
ajánlhatom kollégáim számára. A bérlemény díja lehet órabér vagy havi átalány. Ez utóbbi szabadabb mozgást biztosít 
a bérlőnek. A bérlet formájában történő praxis-értékesítés hosszú távú bevételt jelent a tulajdonosnak és akár örökö-
seinek is, a bérlő ugyanakkor mentesül egy igen költséges beruházás alól.

 Van néhány olyan tétel, mely kölcsönös előnyök mellett a tulajdonos pénzügyi pozícióját erősítheti. Ilyen tétel 
az un. belépési díj, ami az élet egyéb területein mindennapos gyakorlat.
 Ezzel a belépő megváltja azt, hogy nem kell rendelőt építenie és részesedhet egy régebb óta működő praxis 
forgalmából. A belépési díj lehetőségéről célszerű már az együttműködés kezdetekor szót ejteni akkor is, ha a tényleges 
megfizetésére csak évek múltán, akár részletekben kerül sor.
 Ilyen tétel a gyógyszerbeszerzés kizárólagossága is. Ennek az a lényege, hogy a rendelőbe csak a tulajdonos 
rendel gyógyszert. A bérlő a beszerzési ár + 10-15 %-ért kapja a gyógyszereket a praxis tulajdonosától és a rendelőben 
alkalmazott 30-40 % haszonkulccsal emelt áron értékesíti, így beruházás nélkül 20-25 % nyereségre tesz szert az általa 
bonyolított gyógyszerforgalom után, aminek növelésében ezáltal érdekelt, a tulajdonos pedig a befektetett tőke fejében 
a bérlője forgalmából ilyen módon részesedik


