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1856, Henry Williams hittérítő, maori harcosokkal 



Miről lesz szó? 

Árképzés felmérés 

Árképzés módja kisállatpraxisban 

Áremelések 

Marketing - social media 

Praxis konszolidáció 





Egyes szolgáltatások árai  (Bp, n=66) 



Árképzés módja 

85-15 



Praxis kora szerint 



Állatorvosok száma szerint 



Árak változása árképzés módja 

alapján 

+5-35% 



„  Senki sem különálló sziget (...); ezért 

hát sose kérdezd, kiért szól a harang: 

érted szól. 

-John Donne 



ALAPFOGALMAK 

➤ Ár: egy termék, vagy szolgáltatás pénzben kifejezett értéke 

➤ Alsó határ: önköltség (kivételek) 

➤ Felső határ: amit az adott piacon a fogyasztók hajlandók 

kifizetni 

➤ Költségelvű 

➤ Célhozam elvű (közüzemi díjak) 

➤ Értékelvű (hasznosság, érték alapján) 

➤ Versenytársakhoz igazodó (ármeghatározó, árkövető) 

➤ Ajánlati ár jellegű (közbeszerzések) 



ALAPFOGALMAK 

➤ Ösztönző árképzés (reklámár, alkalmi ár, visszatérítés, loss 

leader, lélektani árengedmény, 9) 

➤ Megkülönböztető árképzés (fogyasztói csoport szerint, 

mennyiség, csomagolás) 

 

➤ Árképzés első lépései közt módszert választunk 

➤ Költségek 

➤ Árképzés 

➤ Összehasonlítás, korrekció 

➤ Marketing 



MEGHATÁROZZUK A KÖVETKEZŐKET 

➤ Állandó költségek (overhead) 

➤ Bérköltségek 

➤ Kiszámlázható órák 

➤ FTE állatorvosok  

➤ Anyagköltségek 

➤ Szolgáltatások / termékek besorolása 

➤ Szolgáltatások időigénye 

➤ Termékek jellege 

➤ Benchmarking 

➤ És utána számolunk... 



ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK - OVERHEAD 

➤ Bérleti díj/vételár/hitel, renováltási ktsg, biztosítás, javítások 

➤ Közművek, telefon, internet, TV, Artisjus, pénztárgép 

➤ Bankköltség, könyvelő 

➤ Autó, műszerlízing, karbantartás 

➤ Számítástechnika, hardver, szoftver, telefonok 

➤ Tagdíjak, továbbképzés, szakkönyvek 

➤ Adók 

➤ Stb.. 

➤ BÉREK 



BÉRKÖLTSÉGEK 

➤ Állatorvos függő, idehaza főleg 

➤ Ha fix bér: fix költséghez számolható 

➤ Ha jutalék: változó költségként az anyagköltséghez 

➤ Asszisztens, ha nem végez önálló munkát - állandó ktsg 



KISZÁMLÁZHATÓ ÓRÁK SZÁMA 

➤ Hány órát vagyunk ténylegesen nyitva? 



ÁLLATORVOSOK  

➤ Teljes munkaidő egyenérték (FTE) 

➤ Tényleges (8 óra)  / fiktív (valós, rendelőre vonatkoztatott) 

➤ Utóbbit számoljuk ki: Hány órát vagyunk nyitva egy 

héten/évben, és ehhez hány tényleges állatorvosi munkaóra 

társul összesen 

➤ Torzít: ünnepek, szabadságok, betegségek 



PÉLDA 1. 

➤ A rendelő csak hétköznapokon van nyitva, napi 8 órát 

➤ Egy 8 órás egy 4 órás és egy 2 órás állatorvos 

➤ heti 8x5=40 óra nyitvatartásra 

➤  (8x5) + (4x5) + (2x5)= 70 óra munka jut.  

➤ Tehát FTE=70/40=1.75  



PÉLDA 2. “FIKTÍV” FTE 

➤ A rendelő hétköznapokon 8 órát, szombatonként 4 órát van 

nyitva, de ünnepnapokon zárva tart 

➤ Három 6 órás állatorvos, akiknek évi 20 nap szabadságuk van, 

és átlagosan egy hetet betegek egy évben, valamint egy hetet 

továbbképzések miatt vannak távol 

➤ “FTE”=? 



➤ 253 munkanap egy évben átlagosan (munkaszüneti napok és 

hétvégék nélkül) (253x8óra) 

➤ + 52 szombat (52x4óra) 

➤ Tehát 2024+208=2232 óra nyitvatartás 

 

➤ Állatorvosok: [(253-20-7-7)x6]x3 = 3942 ledolgozott óra 

 

➤ “FTE”= 3942/2232 = 1.766  



PERCDÍJ KISZÁMÍTÁSA 

➤ Állandó költségek / kiszámlázható órák száma / 60 

 

➤ Ezt több orvos kell kitermelje, ezért:    

 

➤ ÁK / Ó / 60 / “FTE”  

 

➤ Ha ÁK= 40 millió Ft 

➤ 40 000 000 / 2232 / 60 / 1.766= 169.13 Ft/perc 



KIHASZNÁLTSÁG 

➤ Aktív / inaktív munka átlagosan 50:50%  

➤ (Nagy forgalomnál lehet 60%, kicsinél 40%)) 

 

➤ A végleges percdíjat ennek segítségével kapjuk meg:  

 

➤ / kihasználtság%  

 

➤ 169.13 / 0.5 = 338.26   ~ 340 Ft/perc (432 Ft bruttó) 



BEAVATKOZÁSOK ÁRA 

➤ Percdíj + anyagköltség x profit (+jutalék) 

 

➤ Benchmarking 

 

➤ Kivétel: összehasonlítható szolgáltatások (“shopped items”) 

➤ Pl: vizsgálati díj, ivartalanítás, etc. Ezért kell pl az anyagra és 

gyógyszerre nagyobb profitot tenni, hogy az itt kiesett bevételt 

fedezze. 



PÉLDA - VIZSGÁLATI DÍJ 

➤ Pl vizsgálati díj: 30 perc: 432x30=12 960 Ft  

➤ Ha a benchmarking miatt 8000, elvesztünk 4960 Ft-ot 

vizsgálatonként  

➤ Napi 6 vizsgálati díjnál ez 1518x4960 Ft= ~7.5 millió Ft/év! 

 

➤ Tehát emelni kell a vizsgálati díjak árát, és máshol is hozni kell 

a különbségen (gyógyszerek, anyagköltség) 

➤ (Fenti példa: 50% profittal mellette minimum 15.000 Ft 

gyógyszereladás kell, hogy a számla (23.000 Ft) fedezze a 

kiadásokat, és még NEM VOLT PROFIT) 



EMELNI KELL 
AZ ÁRAKAT. 



KONKURENCIA 

➤ "rendelkezésre álló jövedelem" (adók után) 

➤ "szabadon elkölthető jövedelem" (létfontosságú kiadások után) 

➤ Egyéb területek a fő konkurenciánk 



VERSENY 



MAGYAROK SZABADON ELKÖLTHETŐ 

JÖVEDELME 

Műkörmös 

Építkezé

s 

Magánorvos Nyaralás 

Ruha, stb.  

Nagy áruházak 4 billió 

Ft felett /év... 

Állatorvos 

Rendelő 

Rendelő 

Rendelő 



CÉL 



HELYETTE 



ÉPÍTŐIPAR 

➤ Szakképzett munkaerő kivándorlása 

➤ Villanyszerelő példa 



SZÉPSÉGIPAR 

8250 



SZÉPSÉGIPAR 



HUMÁN EGÉSZSÉGÜGY 

Van ingyen is! 



HUMÁN EGÉSZSÉGÜGY 



HUMÁN EGÉSZSÉGÜGY 

➤ A 20-60 év közötti járulékfizetők magánorvosi ellátást egyre 

gyakrabban vesznek igénybe (%) 
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HUMÁN EGÉSZSÉGÜGY 

➤ Az egészségre fordított magánkiadások nőnek (milliárd Ft) 
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VIZSGÁLATI DÍJ 

➤ Egységes 

➤ Mindenki végzi 

➤ Ezt tanultuk meg egyedül 

➤ Húzza a többit ( árképzés ) 



MÁOK 

➤ Díjtétel ajánlás 

? 



HÚZÓ HATÁS 

20 400 Ft hasi UH 

13 125 Ft RTG 

Kamarai vizsgálati 

díj ajánlás:  4455 

Ft 



ANCHORING 



"A múlt évi bevétel (...) kiadásainknak csupán 50%-át fedezte" 

“Próbáltam vásárolni lemezeket, csavarokat, sajnos ezek négyszer 

annyiba kerülnek, mint amit a műtétért felszámolhatunk.” 



Forrás: KSH 



EZ ALAPJÁN 

➤ X 2 

➤ X 32 (szolgáltatói árindex 

változás 1985-2017) 

➤ = x 64 

➤ + fejlesztés, profit, stb... ha 

csak x 2, akkor is: 

➤ X 128 

Fotók: Fotrepan, univet.hu 

1982 

2016 

http://univet.hu
http://univet.hu


1962 

2017 



1990-HEZ KÉPEST 2018 

➤ Vizsgálati díj: 500 Ft 

 

➤ Fogyasztói árindex alapján 

számolva x19,75 

 

 

➤ Átlagkeresettel számolva, Áfa 

változással korrigálva 

➤ 1990: 13476 Ft - 500 Ft : 3.7% , 

➤ 2018: 340000  (Áfa +7%) 

➤ (OVH: 3-4000—> 60-80 000 Ft) 

9 875 Ft 

13 498Ft 

vö. 4455 Ft... 



RÁADÁSUL ‘90-ES ÉVEKHEZ KÉPEST 

➤ Sokkal több praxis 

➤ Sokkal nagyobb adózási fegyelem  

➤ Sokkal magasabb tulajdonosi elvárások (internet) 

➤ "Cost pressure" - technológia miatt nő (biztosítások ál 

probléma - itt még az sincs) 



MAGYARORSZÁG GENERÁCIÓS 

ÖSSZETÉTELE, 2017 

38-53 

X generáció 

54-72 

Baby boomers 

2 342 465 fő 

23,91% 

2 333 128 fő 

23,81% 

24-37 

Y generáció 

1 785 196 fő 

18,22% 

6-23 

Z generáció 

1 837 448 fő 

18,75% 

0-5 Alfa generáció 

Z generáció 
550 292 fő, 5,62% 

73-100 

Veteránok 

949 032 fő 

9,69% 

Ren-

delő 

járó 

! 

KSH 



KIK A CÉL? DIGITÁLIS BEVÁNDORLÓK ÉS 

BENNSZÜLÖTTEK 

~6 óra 

~4 óra 

~3 óra 

~2 óra 



INTERNET ELŐFIZETÉSEK ALAKULÁSA 

MAGYARORSZÁGON 

KSH 



INTERNETHASZNÁLAT MAGYARORSZÁGON 

42,6% 76,8% 

KSH 



KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK RESZVÉTELI 

ADATAI (EU) 

Eurostat 



INFLUENCEREK - REKLÁMOK AZ Y ÉS Z 

GENERÁCIÓNAK 
➤ Akár 300 000 USD egy poszt  

➤ Követők száma (Kyle Jenner - 105 793 636) 
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VISZONYÍTÁSUL... 

> USA + Oroszország 



FRANKLIN CLARENCE MARS 

➤ 1882–1934 

➤ 1923 - Milky Way 

➤ 1930 -Snickers 

 

 

 

 

 

➤ 2018 - ... 



FORDULÓPONT VÉGZŐS HALLGATÓKNÁL 

➤ Magyarország: 2004, 

29:71 a kamarai tagok 

aránya még, de gyorsan 

sodródik az arány 

➤ Nyugaton hamarabb: 

UK: 1988-ban fordult, ma 54:46 

az összes arány 

USA: 1986- ban fordult, ma 

58:42 az összes arány 

Skandináv országok, 

Németország, Ausztria, 

Franciaország: 1999 előtt 

 

Elhunytak - belépők 

~10 év és 50:50 

Horváth L., 2017 

Veteránok  Baby boomer X gen. Y gen  



PRAXIS KONSZOLIDÁCIÓ USA, UK 

➤ Felvásárlások 

➤ Okok: többet ajánl, generációs okok, nőiesedés 

➤ USA: koncentrálódik a piac (Mars) 

➤ Mars: Banfield, VCA (Antech - profit 40%), 2000+ praxis 

➤ (Mars:Pedigree, Whiskas, Royal Canine, Iams...) 

➤ Kb 15-20% corporate (~26-30.000-ből) 

➤ UK: 7 nagy, piac 30%-a ma, 2018- végére 50, öt év múlva 70% 

➤ UK: CVS (már Hollandia is) 450+ 

➤ UK: IVC (Independent Vetcare) 500+ (2011 óta) 

➤ Mars már itt is: nyáron Linnaeus (87) Anicura (200 - Ausztria, Dánia, 

Németország, Norvégia, Svédország - 1-2 milliárd euro) 

➤ Mars Pet Care 75.000 + alkalmazott, 10 millió+ állat 



PRAXIS KONSZOLIDÁCIÓ 



www.maok-pvt.hu 

http://www.maok-pvt.hu
http://www.maok-pvt.hu
http://www.maok-pvt.hu
http://www.maok-pvt.hu


“Remek, de messze van a repülőtértől.”   



Köszönöm a figyelmet! 


