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FRISS TUDNIVALÓK A PRAXIS HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉHEZ
A Prémium Megoldás Kft. hírlevele háziorvosok, fogorvosok számára
Kedves Háziorvos! Kedves Fogorvos!
„ A VILÁGON A LEGDRÁGÁBB DOLOG PÉNZÜGYILEG MŰVELETLENNEK MARADNI” ismerik fel
egyre többen, és fordulnak hozzánk tanácsért, vagy csak pontosításért. Márciusi hírlevelünkben
az aktualitásokon kívül a leggyakoribb hozzánk érkező kérdések közül járunk körbe néhányat.
Kellemes olvasást kívánunk!

2 DÍJAZOTT MEGYÉNKBŐL AZ ÉV PRAXISA PÁLYÁZATON
Éppen egy évvel ezelőtt kerül kiírásra az a pályázat, amelyen a páciensek szavazhattak
Magyarország legjobb praxisára. „Az év praxisa” pályázatra óriási mennyiségű szavazat érkezett,
melyek a háziorvosok emberségességét, több évtizedes helytállását, kitartó, gyakran emberfeletti
munkabírást igénylő szolgálatát, szakmai tudásukat méltatták.
Rendkívüli öröm számunkra, hogy 2011-ben megyénk két háziorvosa is különdíjban részesült
elkötelezett, évtizedek óta tartó magas szakmai tevékenységéért, amelyet áthat a humánus, empatikus gyógyító
szemlélet.
Albert Schweitzer szavaival gratulálunk:
 Dr. Hilbert Lászlónak: Méhtelek, Garbolc, Nagyhódos, Kishódos és Tiszaberek települések háziorvosának, és
 Dr. Rácz Józsefnek Nábrád, Olcsvaapáti és Kérsemjén háziorvosának.
“A legszebb emlékműved embertársaid szívében áll.” (Albert Schweitzer)
Bővebben a pályázatról: www.azevpraxisa.hu

TÁJÉKOZTATÓ KAMARAI TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSRÓL
Az Országgyűlés 2011. március 07-én elfogadta az egészségügyben működő szakmai kamarákról
szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslatot, amely 2011. április
01-jén lép hatályba.
A jogszabály módosítás fontosságát az adja, hogy egészségügyi tevékenységet jogszabályban
megállapított egyéb feltételek mellett az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének
feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának, tehát vagy az orvosi vagy
a szakdolgozói kamarának.
Akik egészségügyi tevékenységet folytatnak és nem tagjai egyik szakmai kamarának sem, a
törvény hatályba lépésétől számított hatvan napon belül – tehát 2011. május 31. napjáig –
kötelesek felvételüket kérni az adott szakmai kamarába. Ha ez nem történik meg a megadott
határidőig, az egészségügyi tevékenység 2011. május 31. napját követően nem folytatható!
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A KÖNYVELŐK DÖNTENEK A KKV-K PÉNZÜGYEIRŐL
Forrás: Marketinginfo.hu - 2011-03-16 08:31
Kutatás

A kisvállalkozások vezetői jellemzően nem jártasak a pénzügyek területén - derült ki egy kutatásból. A cégvezetők
könyvelőjüket tekintik a leghitelesebb forrásnak a banki kérdésekkel kapcsolatban - ez derült ki a Budapest Bank
felméréséből. A könyvelők főként saját tapasztalataik alapján ajánlanak banki termékeket ügyfeleiknek.
A pénzintézet 310 könyvelőt és adószakértőt kérdezett meg saját, illetve partnerei pénzügyi szokásairól. A felmérés
szerint a kisvállalkozások 68%-a a könyvelőjétől vár bankügyei intézésével - például számlanyitással, hitelfelvétellel kapcsolatos kérdésekben tanácsot, nem ritka az sem, hogy egy könyvelőiroda látja el a cég pénzügyi feladatit, végzi az
átutalásokat vagy kezeli a pénztárat.
Ugyanakkor a könyvelők maguktól is szívesen segítenek ügyfeleiknek ezen a téren, hiszen saját vagyonukkal is
felelnek az általuk könyvelt cégek mulasztásaiért - gyakran előfordul, hogy a késések esetén ők fizetik be az ügyfelek
elmaradt adóját - tehát nekik is érdekük, hogy partnereik pénzügyei rendben legyenek.
A kutatásból az is kitűnt, hogy a könyvelők igen körültekintően járnak el, amikor maguknak választanak banki
szolgáltatást, erre rászánják az időt, mert úgy érzik, hogy sokat spórolhatnak a bankszámla megfelelő kiválasztásán. A
szolgáltatás választásánál három kulcsfontosságú tényező játszik náluk szerepet: a számlavezetés díja, az elektronikus
átutalások költsége és az internetbank havidíja.
A PRÉMIUM MEGOLDÁS VÉLEMÉNYE:  Igen mi is ezt tapasztaltuk, egyre több ügyfelünk kér tanácsot
bankszámlanyitással, banki szolgáltatásokkal kapcsolatosan. Jelentős összeg spórolható meg évente a megfelelő bank
kiválasztásával.
FONTOS: a vállalkozás számára nyitott bankszámlát, csak a vállalkozással kapcsolatosan felmerült kiadások és
bevételek kezelésére lehet használni. Nem lehet vele színházjegyet venni, vagy az Élményfürdőben fizetni.

GYAKORI KÉRDÉSEK AZ ÚJ SZÉCHÉNYI TERV PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEKRŐL
Szeretnénk megosztani Önökkel néhány fontos információt, ami hozzánk érkezett a
2011. március 1.-től élő Új Széchenyi Terv pályázataival kapcsolatban.
Mekkora összeg igényelhető vissza nem térítendő támogatásként, mikro-vállalkozások
számára?
A jelenleg két szóba jöhető pályázati forma került kiírásra mikro-vállalkozások számára:


A GOP211M jelű pályázatnál minimálisan 1 millió forintot adnak, amit nem kell visszafizetni, és maximum 4
millió forintig mehet el ez az összeg. Ennek a pályázatnak az az előnye, hogy a 10 % önerőn felüli rész hitel
formájában a pályázat keretén belül megszerezhető, csak egy eljárásban kell részt vennie a pályázónak.



A GOP211A jelű pályázatnál 3 millió forinttól kezdődik a visszatérítendő összeg nagysága. Ennek a
pályázatnak az az előnye, hogy 20 millió forintig is elmehet a vissza nem térítendő rész, ami a pályázat
összköltségének a 40 %-nál nem lehet több.
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Csak orvosi műszer vagy csak informatikai eszköz vásárolható?
A pályázat keretén belül mindkét beruházás támogatott cél, egymás mellett is működnek.
Egy háziorvosi rendelőbe csak a minimumfeltételnek megfelelő műszer vásárolható pályázati pénzből?
A kiírt pályázatok nem egészségügyre specifikusak, ha az egyéb feltételeknek megfelel a pályázó, akkor megvehet egy
ultrahang készüléket is, ha úgy gondolja, hogy ezzel fejleszti a praxisát és segíti a gyógyító munkáját.
Meddig lehet beadni a pályázatokat?
A pályázatok végső beadási határideje ez év december 31.-e, amennyiben a rendelkezésre álló keret hamarabb
elfogyott, akkor felfüggesztik a pályázatok befogadását.
Mennyi a minimális projekt összeg?
 A GOP211M jelű pályázatnál minimum 2.230.000 forint
 A GOP211A jelű pályázatnál minimum 7.500.000 forint.

KÖNYVELÉS SPECIÁLISAN PRAXISOKNAK – A PROFIT ÉRDEKÉBEN
Vállaljuk speciálisan praxisok számára a könyvelési szolgáltatások ellátását,
amelyhez ingyenes üzleti tanácsadás és új ügyfeleink számára meglepetés ajándék
is tartozik. Köszönjük az eddig hozzánk forduló ügyfeleink bizalmát!
Szívesen szánunk időt Önre, ha úgy gondolja, személyesen szeretne tájékozódni,
vagy tanácsot kérni könyvelésével, elszámolásaival kapcsolatosan!
Több info: www.premiummegoldas.hu Megoldás menüpont, Könyvelés almenü,
vagy a +36 30 229 1630 telefonszámon, vagy az info@premiummegoldas.hu email címen elérhető.

VÁLLALJUK AZ SZJA BEVALLÁSOK ELKÉSZÍTÉSÉT!
Szakmai hátterünk segítségével precízen elkészítjük személyi jövedelemadó bevallását,
hogy Ön biztonságban érezze magát. Nincs szükség arra, hogy Ön az adószabályokat
böngéssze, hiszen nekünk ez a munkánk.
Szolgáltatásunk keretében olyan magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallását
készítjük el szakszerűen, akik jellemző módon a munkáltatótól szereztek 2010. évben
bevételt, vagy ezen kívül egyéb bevétellel is rendelkeznek.
Szolgáltatás menete: Önnek nincs más dolga, mint az igazolások másolatát eljuttatni
hozzánk, mi átnézzük, tanulmányozzuk és elkészítjük az adóbevallást, már másnap jöhet
is a kész bevallásért. Ha Ön átutalással szeretne fizetni, az átutalás megérkezése után
azonnal küldjük is a kész bevallást postai úton vagy e-mailben jellemzően 1 napon belül.
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Az igazolásai másolatait e-mailben (info@premiummegoldas.hu) vagy postán is eljuttathatja hozzánk. Ha személyesen
keres fel minket, le is tudjuk fénymásolni őket irodánkban.
HA előre bejelentkezik hozzánk, és minden szükséges bevallás Önnél van, akár egy csésze kávé vagy tea mellett is
megvárhatja a bevallás elkészülését.
Természetesen az általunk kapott információkat teljesen bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adunk ki
semmilyen információt.
Az adóbevallás elkészítésének díja a legolcsóbb a piacon, 2.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.500 Ft.
További információ a +36 30 229 1630 telefonszámon kérhető.

OEP ELSZÁMOLÁS - ÖN ODAFIGYELT RÁ?
Amikor Ön megkötötte a finanszírozási szerződését az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral,
akkor egyúttal azt is vállalta, hogy a finanszírozás keretén belül megkapott pénzösszegeket minden
egyéb bevételétől elkülönítve kezeli és a könyvelésében is külön tartja nyilván. Bár ez a szerződés
polgárjogi szerződésnek minősül, ahol a felek mellérendeltek, mégis az általánosabb költség
elszámolási elvekhez, pl. APEH által elfogadotthoz képest, szigorúbb elveket érvényesít az OEP.
Ennek az az oka, hogy a finanszírozási pénzek közpénznek minősülnek, amelyek közfeladat
ellátását szolgálják.
Egy praxisban több bevételi forrás létezik az OEP-en kívül, emiatt a könyvelésben érvényesíteni kell, hogy a
bevételeket és a költségeket meg kell bontani a felmerülésük helye szerint. A megbontásban különböző vetítési
alapokat alkalmazunk, amelyeket a praxis tevékenységének elemzését követően lehet meghatározni.
Ön odafigyelt rá, hogy ezeket a vetítési alapokat pontosan meghatározza, és eszerint történjen a praxisának a
könyvelése?
Amennyiben igényli irodánkban díjmentes tanácsadás keretén belül segítünk Önnek, hogy praxisának tevékenységét
elemezzük és egy olyan elszámolási rendszert dolgozzunk ki, amely megfelel a későbbiekben az OEP pénzügyi
ellenőrzésének is!

HONLAP INGYEN? – HONLAP PÁLYÁZAT HAMAROSAN
Március végén indítjuk el a Prémium Megoldás Iroda pályázatát, amelynek keretében
háziorvosok, fogorvosok pályázhatnak egy 100.000 Ft értékű honlap elkészítésére. A pályázati
feltételek kiírása folyamatban van.
A részletekről honlapukon (www.premiummegoldas.hu) illetve következő hírlevelünkben adunk
tájékoztatást.
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FÉL PERCES TÖRTÉNET
Köztudott, hogy minden politikai karrier mögött egy asszony áll a háttérben:
Hillary és Bill Clinton sétakocsikázásra indulnak, s útközben megállnak tankolni. Hillary kiszáll a
kocsiból, összeölelkezik a kutassal, és hosszan elbeszélget vele tankolás közben.
Amikor visszaül, Clinton megkérdezi tőle, hogy honnan ismeri a kutast.
- Tudod, még jóval azelőtt hogy megismertelek, jártam vele egy ideig.
- Nagy szerencséd van, hogy nem alakult komolyabban a dolog, mert akkor most egy benzinkutas felesége lennél.
- Nagy tévedés! - feleli Hillary. - Mert akkor most ez a kutas lenne az Egyesült Államok elnöke.

KÖNYVELÉSSEL - KOMMUNIKÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

Ha bármilyen kérdése van a praxis előírásoknak megfelelő működtetésével
kapcsolatosan, kérjük, keressen minket bizalommal! Az alábbi elérhetőségeink
valamelyikén:
Címünk: 4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5, 4. emelet 405. (Sétáló utca)
Tel.: +36 30 229 1630
+36 70 778 0828
E-mail: info@premiummegoldas.hu

Üdvözlettel:

Hegyi Henrik D.
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