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A praxist nyitó háziorvosok 2018-ban és 2019-ben átlagosan 160.000 EUR-t
fordítottak praxis vásárlására és beruházásokra.
Egy háziorvosi praxis megvásárlása átlagosan 102.700 EUR-ba került.
Másrészt az orvostechnikai eszközökre, modernizációra, átépítésre fordított
költségek 57.000 EUR-t tettek ki.
A praxisberuházások újabb csúcsot döntöttek

Sötétkék: vásárlási ár; Világoskék: további beruházások

Az értékelt időszakban a „kedvezőbb”, tehát 100.000 EUR alatti költséggel járó
praxisok forgalma csökkent (33%), a 300.000 EUR fölöttieké (7%) növekedett.
Az általános drágulás mellett azonban a beruházási költségeket a digitalizáció,
az orvostechnika, a praxis berendezéséhez szükséges innovatív anyagok is
megtolták.
Az egzisztencia alapításának legelterjedtebb formája továbbra is egy létező
praxis megvásárlása (55%). 2018-2019-ben a háziorvosi magánpraxisnak egy
praxisközösségbe való bevitele is kedvező megoldás volt, mivel ez összesen
105.000 EUR beruházást igényelt. Ezzel szemben egy új praxis alapítása
átlagosan 178.000 EUR-ba kerül, mivel azt értelemszerűen a technika
legmagasabb szintjén rendezik be. Ám ezek aránya mindössze 5%.
Ha valamilyen kooperáció keretében képzeli el jövőjét, a háziorvosok többsége
csatlakozik egy praxisközösséghez (2019: 16%). Erre akkor kerül sor, ha egy
praxistulajdonos eladja részesedését. Az értékelt időszakban egy praxisrész
kivásárlása átlagosan 117.000 EUR-ba került, a további átépítésre és
modernizációra fordított összeg 15.000 EUR-t tett ki.
Tovább növekedik a praxist alapító nők aránya: ez 2018/2019-ben szövetségi
szinten 60% volt (háziorvosoknál 59%; szakorvosoknál 62%). A nők 64%-a, a
férfiak 55%-a dönt a magánpraxis mellett.
Jóllehet a praxisra fordított beruházások, mind a praxist alapító nők, mind a
férfiak körében növekednek, a beruházási kedv a férfiak körében magasabb.
2018/2019-ben a férfiak átlagosan 173.000 EUR-t fordítottak praxisvásárlásra
és beruházásra; egyötöddel többet mint a nők.
A praxisalapítás költségei a szakorvosok körében: Az értékelt időszakban a
háziorvosok átlagosan 160.000 EUR-t, a nőgyógyászok 234.000 EUR-t, az
ortopéd szakorvosok 368.000 EUR-t fordítottak a vállalkozás megnyitására.
Ezzel szemben egy pszichoterápiai praxis legfeljebb 50.000 EUR ráfordítást
igényelt.

