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A fejlesztés területei

Az elszámolhatóság ellenőrzése a 
gyógyszertárakban, központi és egységes 
egészségpénztári terméklista kialakítása 
papíralapú számlázás kiváltása, 
gyógyszertár és egészségpénztár közötti 
elektronikus formában történő elszámolás.



Célok

törvényesség fokozott biztosítása,
versenysemlegesség biztosítása,
a közreműködők adminisztrációs terheinek 
csökkentése,
egységes egészségpénztári terméklista 
kialakítása,
a patikai kártya-elfogadóhelyek számának 
növelése



Történet

egyéni próbálkozások 2004
kiterjesztett EPOSZ gyűlés 2005 május

Igényharmonizálás 
Munkabizottság létrehozása

munkabizottsági munka 2005 nyár
Szereplők definiálása
Specifikáció
Egyeztetések (OEP, MGYK, APEH)
Ajánlati tartalom kidolgozása

ajánlatkérés a rendszergazdáktól
tenderkiírás a KKE működtetésére
PSZÁF egyeztetés
tenderelbírálás
szerződéskötés



Adatáramlás jelenleg

Patika

Pénztár

Patikai szoftver
szolgáltatók

OEP
(pénzügyi adatok nem)

GIRO (csak pénzügyi adatok)



Technikai háttér és kiindulási helyzet

A részletes forgalmi adatokat csak gyógyszertári speciális 
szoftverekből lehet kinyerni
A rendszergazdák jelenleg nem üzemeltetnek olyan rendszert, mely 
az egy pénztárhoz tartozó tranzakciókat kigyűjti és elektronikus 
csomagba rendezi 
Elektronikus állományt a gyógyszertárak nem állítanak össze és 
nem küldenek az Egészségpénztárak felé
Egyetlen egészségpénztárnak sincs olyan behívható telefonszáma, 

vagy internetes felülete, ahová a kívánt adattartalmat fel lehetne 
tölteni
POS terminálon keresztül lehetetlen átküldeni ezeket az adatokat 
(nem tudják bevinni, a GIRO nem fogadja és továbbítja)
Forgalmi adatokat csak az OEP kap a gyógyszertáraktól (itt az 
adathordozó floppy) de azt természetesen harmadik félnek nem 
adhatja át



Tehát

az alkalmas adatokat csak a gyógyszertári 
alaprendszerekből lehet kiemelni
csomagokba rendezni
továbbítani
fogadni
ellenőrizni
befogadni



Készpénz

Szolgáltató

Pénz
Termék
Számla 
(adat)

1.

3.

2.Tag

Pénztár



Kártyás vásárlás

Szolgáltató
Tag

Pénz
Termék
Számla

1.

3.

2.

Pénztár

Pénzügyi 
adat

GBC



Kártyás vásárlás

Pénz
Termék
Forgalm
i adat

KKE

Pénzügyi 
adat

GBC



Központ adatbázis 

Új termék
Már elbírált 
termékek

KKE

Patikai szoftver
szolgáltatók

Pénztárak

Gyógyszertárak



Szereplők

központi karbantartó egység (KKE)
gyógyszertári szoftverszolgáltatók
egészségpénztárak
gyógyszertárak
tagok
PSZÁF
OEP



Patika szoftver-szolgáltató

gyógyszertári funkciók kívánalmak szerinti 
kiépítése, telepítése és karbantartása.
központi karbantartó egység által küldött 
adatbázis-frissítések továbbítása a patikák 
felé.
elektronikus állományok generálása és 
beküldési lehetőség kialakítása a központi 
egység felé.
gyógyszertári cikktörzsekben megjelent új 
EAN kódok frissítése



Központi karbantartó egység (KKE)

a jogosult termékek listájának karbantartása és 
kommunikációja az egészségpénztárak felé.
a bejövő elektronikus adatállományok fogadása és 
tárolása.
az adatállományok szeparálása egészség 
pénztáranként.
adatvédelem és biztonság garantálása.



Egészségpénztárak 

patikai állományok fogadása feldolgozása
utóellenőrzés
pénzügyi teljesítés
KKE listáinak véleményezése



PSZÁF, OEP, Magyar Gyógyszerész 
Kamara

szakmai tanácsadás
validálás
ellenőrzés



Gyógyszertárak 

tagok kiszolgálása
bizonylatok nyomtatása
adatállományok összeállítása
adatállományok küldése a KKE felé
frissítések fogadása



A tag által megkapott bizonylatok 
tartalma

támogatott
tiltott
ellenőrizendő

Egészségpénztár neve
Egészségpénztár címe
Tag neve
Tag címe
Tag pénztári azonosítója
Tag adószáma
Fizetés módja
a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más 
azonosítója,
a bizonylat kibocsátásának kelte,
a termékértékesítést teljesítő, szolgáltatást nyújtó neve, címe 
és adószáma,
ÁFA tartalom
a teljesítés időpontja,
a termék (szolgáltatás) megnevezése, 
besorolási száma, amely legalább beazonosításához 
szükséges,
a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes 
mértékegységben kifejezhető - mennyiségi egysége és 
mennyisége,
a termék, szolgáltatás egységára,
a termék (szolgáltatás) ellenértéke összesen,
a bizonylat végösszege,
a fizetés határideje.



Központi adatbázis felépítés

megnevezés
termékcsoport
finanszírozhatósági csoport
EAN kód
VTSZ szám
megjegyzés



Adattovábbítás 

KKE - Patika szoftver szolgáltató, Patika – Patika
szoftver szolgáltató (adatbázis adatok)

Internet
Modem
Floppy

KKE - Pénztárak (forgalmi és adatbázis adatok)
Internet

Patikák –KKE (forgalmi adatok)
Internet
Modem
Floppy



Szerződéses háttér

Patika szoftver szolgáltatók: a perifériás szoftver 
kialakítása és működtetése

Egyedi szerződés a Pénztárak és Patika szoftver 
szolgáltatók között

KKE : központi adatbázis kialakítás és működtetése
EPOSZ által kiírt tender alapján az alapító Pénztárak és a 
kiválasztott szolgáltató

Pénztárak-gyógyszertárak kártyaelfogadó szerződés 
vagy KKE- Pénztárak-gyógyszertárak 
kártyaelfogadó szerződés 



Nyitott kérdések

elektronikus aláírás szükségessége
felügyeleti támogatás mértéke
költséghatékonyság


