ORVOSKAMARA
nagyobb hatekonysaggal tudunk
eljuttatni anyagi j61etukkel, egzisztencia
jukkal es el6menetelukkel kapcsolatos
informaci6kat.
-k Orvosok Lapjaban nehany, a
vallalkozasok ad6zasaval, konyvelese
vel kapcsolatos cikk utan az okt6beri
szamban egy esettanulmany 6ssze
foglal6 tablazatat lathattuk. Ezek szerint
ad6tanacsadassal is foglalkoznak?
-A kamarai tagok igenyeinek elem
zese soran szembesu ltunk a targykor
,,nepszerusegevel", ezert felmertuk
ennek a szegmensnek a piacat, es
talaltunk nehany, hosszu ideje orvos
vallalkozasokkal foglalkoz6 konyvelesi,
ad6tervezesi szolgaltat6t, amelyek
hajland6ak egyeni igenyek szerint,
akar egyeni, akar tarsas vallalkozasok
reszere testreszabott szolgaltatast
nyujtani. Mi osszehozzuk az igeny16ket a szakert6kkel, akik konkret
megoldasokat tudnak adni. A tagok a
mokkomplex@mok.hu dmre kuldott e-mailben vagy a honlapunkon
keresztul tudjak eljuttatni hozzank
kapcsolatfelveteli igenyuket.

-A szeles palettat nezve ad6dik a
kerdes: befektetesi tanacsadassal is
foglalkoznak?
- Nern, de rendelkezunk naprakesz
piacismerettel, es a befektetesi tanacs
ad6 cegeket is szamon tartjuk. A kulon
leges lehet6segekr61 beszamolunk, de
az ad6tervezeshez hasonl6an csak az
erdekl6d6ket hozzuk ossze a speci
alistakkal, hogy aztan 6k targyaljanak
egymassal.
-k orvostarsadalom tevekenysegenek
elengedhetetlen biztos�eka az orvosi
szakmai felel6ssegbiztosrtas. Ebben a
temakorben terveznek ujdonsagot?
-A magyarorszagi biztosft6k a.Ital nyuj
tott megoldasoknal lehet teljesebb korut
fejleszteni, olyat, amely kozelebb van az
orvosi gyakorlat val6s kockazataihoz.
Ezen kemenyen dolgozunk. Sokat tanu
lunk az Ugyvedi Kamara peldajab61.
- Mi az, amit fontosnak tart meg kiemel
ni tevekenysegukb61?
- Mindannyian megtapasztalhattuk,
hogy Magyarorszagon hianyzik a ke
gyeleti biztositas. A kegyeleti piac eves

szinten 40 milliard forint nagysagrendu,
a 2015. evi 132 ezer halalesetre vetitve.
k orvostarsadalomnal senki nem
ismeri jobban a foldi palyafutas veget,
ami bl-'.ony komoly anyagi terhet r6 a
csaladokra. Jelenleg a letez6 nehany
megoldas valamilyen vagyon- vagy elet
biztosrtas kiegesz1t6 mcx:lu\akent nyujt
fedezetet a kegyeleti koltsegekre. Ehhez
azonban meg kell flzetni nemcsak a
kiegesz1t6 modul a.rat, de az alapbiztosr
tas szemelyre szabott dijat is. A biztosit6
pedig mindig ut61ag, az osszes feltetel
teljesulese eseten fizeti ki a biztosrtasi
osszeget. Gyakorlatilag ez annyit jelent,
hogy az 50+ eletkorlban lev6k szazezer
forintos nagysagrendu dijat fl-'.etnek
evente, az orokosok pedig a zsebukloe
nyulhatnak, elad6scx:lhatnak, kolthetik
az orokseget, a biztos1t6 pedig egyszer
majd flzet. .. ut61ag. Ebben a minden
szempontb61 nehez elethelyzetben
legalabb egy penzugyi megoldassal
szeretnenk seg�eni, meghozza a MOK
Kegyeleti Penztarral. Ha keszen lesz,
azonnal megkezdjuk a kommunikaci6jat.
S.J.
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