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A Patika-csoport: a pénzügyi 

szolgáltatások független szakértője 

 Egészség 

 1999 Patika Egészségpénztár 

 2006 Új Pillér Egészségpénztár 

 Nyugdíj 

 2007 Tradíció Nyugdíjpénztár 

 2008 Tempo Nyugdíjpénztár 

 Cafeteria 

 2010 Multi-Pay Cafeteria 

 2013 HR-inas 

 Kártyaelfogadás 

 2005 Virtuális POS 

 2015 POS-telepítés saját és bankkártyák elfogadására 



 Másfél évtizedes fennállásunk alatt 52 milliárd forint bevétel, 

47 milliárd forint szolgáltatás 

 10 ezer szolgáltató, 145 ezer kártya, 5,6 ezer munkáltató 

 Évente egymillió tranzakció 

A Patika összesített éves 
bevétele 7,8 milliárd forint 



Egészség 

Patika Egészségpénztár - Start 1999 

 a legnépszerűbb, legkönnyebben kezelhető 

patikakártya 

 magasan képzett szolgáltatói háttér  

 már havi 2 ezer forintos feltöltéssel működik 

 

Új Pillér Egészségpénztár – Start 2006 

 prémium megtakarítás költséghatékony 

feltöltéssel 

 optimális a nagy összegű, előre nem látható 

kiadások finanszírozására 

 minimális feltöltés: havi 10 ezer forint 



Nyugdíj 

Tradíció Nyugdíjpénztár – Start 2007 

 transzparensen levonás 

 egységesen 5% levonás, az éves befizetés 200 000 forintot 

meghaladó része 100%-ban a fedezeti alapba kerül 

 mindenki számára elérhetően már havi 2 ezer forintos tagdíj 

 

 

Tempo Nyugdíjpénztár – Start 2008 

 stabil, az állami nyugdíjat kiegészítő bevétel a nyugdíjas 

években 

 jó hozamot hoz a teljes időtartam alatt 

 a vagyonnövekedési mutató alapján a piac élmezőnyében 

 minimális tagdíj: havi 5 ezer forint 



Cafeteria 

Multi-Pay Cafeteria – Start 2010 

 másfél tucat működő cafeteriás egyenleg  

 szabadon variálható munkáltatói feltöltés 

 a patikakártyás zsebek egyéni feltöltésének 

lehetősége   

 az egyes zsebekből külön kóddal lehet fizetni 

 

HR-inas – Start 2013 

 automatizált feltöltés 

 munkaadó: céges pénzügyi keret megadása 

 munkavállaló: egyéni választás a cafeteria keretből 



Kártyaelfogadás 

Virtuális POS – Start 2005  

 tíz évvel ezelőtt megoldás a patikakártya 

elfogadására a legegyszerűbb körülmények 

között is 

 egyszerűen, telefon és internet segítségével 

biztosítja a kártyaelfogadást 

 Minden kétszázadik  patikakártyás tranzakciót 

a Virtuális POS segítségével bonyolítjuk 



Kártyaelfogadás 

POS-telepítés saját és bankkártyák elfogadására  - Start 2015 

 teljes körű kártyaelfogadás 

 egyszerű, bankfüggetlen telepítés 

 Hűséges Vagyok törzsvásárlói program 

 hibabejelentés éjjel-nappal 

 biztonságos kártyalehúzás 

 átlátható elszámolás, gyors utalás 

 versenyképes, személyre szabott költségek 



Környezeti hatás és 

reakció 

Egészség Nyugdíj 
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• csökkenő 

adókedvezmény a 

befizetésekre 

• a szolgáltatási kör 

szűkítése 

• különadók 

• költségcsökkentés: saját POS-

hálózat 

• minőségi patikakártya használat 

• tanári szerepben: elmagyarázni 

az öngondoskodás 

kényszerűségét 

• a magánnyugdíjpénztári 

rendszer átszabása 

• világgazdasági válság 

• állami túlgondoskodás (pl. 

csökkenő GDP mellett 

értékálló nyugdíjak, 

Questor-ügy)  

• értékőrző befektetés 

• új, izgalmas járadékok 

• időskori ápolás 

• közérthetően elmagyarázni, 

hogy kinek mennyibe kerül 

az állami nyugdíjrendszer  



Környezeti hatás és 

reakció 

Cafeteria Kártyaelfogadás 

Környezeti 

hatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakció 

 

 

 

 

 

• a cafeteria szolgáltatások állami 

és mesterséges monopóliummá 

történő átalakítása 

• különadók 

• szűkülő gazdaság 

(foglalkoztatottság) mellett 

verseny a képzett 

munkavállalókért (kivándorlás és 

szakképzettség hiánya) 

• kiváró álláspont 

• a kis létszámú cégek számára is 

széles körben elérhető, 

egyszerűen kezelhető  

többzsebes cafeteria-kártya 

• különadók (interchange-

díj, tranzakciós illeték) 

• elterjedt feketegazdaság 

(két év alatt duplájára nőtt 

a forgalomban levő 

készpénz mennyisége) 

• NAV-hoz bekötött 

pénztárgépek 

• domestic kártyaelfogadás 

saját POS-terminálokon 

• erős szövetség független 

szereplőkkel 



A minőség a génjeinkben van 

 Küldetés: objektíven a szabályozói, üzleti, 

gazdasági környezetről, közérthetően a 

problémákról 

 Kutatási igazgató: dr. Trautmann László 

 Háttér: Patika-csoport és Budapesti 

Corvinus egyetem 

 Fókuszban: jelenlegi partnereink 

Cafeteria Ankét, 2015. november 20. 

dr. Lukács Marianna 

Környezeti hatás Magyarország 

Reakció Objektív Kutatóintézet Zrt. 
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