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Miért érdemes 
informatikai 

megoldásokat használni

• A jogszabályi környezet által megkövetelt működés csak nagy 
erőfeszítések árán valósítható meg informatikai rendszer nélkül

• Ha elemezzük a gyógyászati segédeszköz boltok és gyógyszertárak 
működését, láthatjuk, hogy a legnagyobb költség a munkabér

• Azaz az idő!

• Az informatika arra jó, hogy időt takarítson meg nekünk az 
automatizált folyamataival

• Komoly kérdés, melyik informatikai megoldás takarít meg számomra a 
legtöbb időt?

Amelyik a legtöbb folyamatot automatizálja



Milyen automatizmusok 
érhetőek el a 

rendszereinkben?

Rendszereink az adott egészségügyi folyamatokra optimalizált 
megoldások

• több mint 30 éves tapasztalat

• innováció

• naprakész rendszerek és adatbázisok

• cél:
• ügyfeleink a gyógyításra koncentrálhassanak 

• az üzleti folyamatok adminisztrációját bízza ránk

• hogy közösen sikeresek lehessünk



Megoldások

A Novodata Zrt. az egészségügyi informatika területén több 
megoldással is jelen van a piacon:

• Gyógyszertári rendszerek (Gyógyír.Win)

• GYSE rendszerek (NovoShop, Mankó, Gyógyír.Win)

• Kórházi gyógyszertár és osztályos rendszer (NovoHosp)

• Bentlakásos intézmény (NovOtthon)

• Szakértői gyógyszer és GYSE adatbázis (PharmaInfo)

• Egyéb szakmai adatbázisok



Kinek ajánljuk?

• Mankó: vényrögzítő és elszámoló rendszer
• Saját vállalatirányítási rendszerrel rendelkező partnerek, valamint készletkezelést 

nem igénylő partnerek számára

• NovoShop+Mankó: kereskedelmi és vényelszámoló rendszer
• Ötvözi az általános kereskedelemben szerzett 3 évtizedes tapasztalatot a 

vényelszámolás specialitásaival

• NAV engedélyes pénztárszámítógépként és önálló szoftver megoldásként is 
használható

• Gyógyír.Win
• Gyógyszertári rendszer, amely alkalmas a GYSE forgalmazók igényeinek 

kielégítésére is



Az előadás témái

•EESZT, NAV online feladatok automatizálása

• EESZT Bejelentkezés

• Veszélyhelyzet

• Online számla folyamatok

• Automatizmusok

• Érdekes informatikai megoldások és lehetőségek
• Okos Gyógyír



EESZT megoldásaink



Bejelentkezési 
módszerek

• Elektronikus személyi 
igazolvánnyal

• Mobil tokennel

• Tokennel

• Ha nem elérhető a Tér, akkor 
hagyományos módszerrel 
(felhasználónév, jelszó) 
• Ebben az esetben az elektronikus vények 

nem töltődnek le, a kiadások pedig a 
Térbe való újra bejelentkezést követően 
adminisztrálódnak automatikusan.



Mobil token

A Mobil token alkalmazás célja

• A többfaktoros EESZT autentikációs lehetőségek mellett egy 
kényelmesebb alternatíva biztosítása

Előfeltételek

• A felhasználó egy mobilkészüléken telepítheti az alkalmazást

• Jelenleg Android alapú Google Play hozzáféréssel rendelkező 
eszköz

• Élő internet kapcsolat

• Aktív, EESZT Ágazati Portál hozzáférés



eRecept
expediálás

• Elektronikus vény esetében a felírási igazolást bemutató személy 
számára teljesíti az expediáló

• Alternatív kiváltási lehetőségek
• TAJ szám + személy azonosító okmány

• Elektronikus személyi + PIN kód

• A beteg önrendelkezési nyilvántartásban rögzített – DÖR
• törvényes képviselője

• az önrendelkezési nyilvántartásban rögzített meghatalmazás alapján a beteg 
meghatalmazottja számára történhet. 

• Több elektronikus vény egyidejű kiváltásakor a rendszer egy kiadási 
igazolást készít. (44/2004. ESzCsM 9 melléklet)



Felírási igazolás 
változás

Jelenleg

• Kötelező a „felírási igazolás”

• Egy gyógyszer, egy felírási igazolás

• A felírási igazolás a gyógyszertárban marad

• Felírási igazolás a hagyományos NEAK vényen

• 5 évig meg kell őrizni

2020. július 1-től

• Csak a beteg kérésére kell felírási igazolást adni (lehet elektronikusan is - eFIG)

• Nem a NEAK vényen

• A felírási igazolást vissza kell adni

• Egy felírási igazolás több gyógyszert is tartalmazhat (egy orvos-beteg találkozó 
alkalmával felírt gyógyszerek



A szabályos eRecept 
felírási igazolás

Az orvos által felírt „recept”

• papírvény vagy

• e-Recept felírási igazolás? 

3 db vonalkód található a vényen

44/2004. 8. melléklet



Kiadási igazolás

Kiadási igazolás 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rend 9.sz. melléklet

A kiadási igazolás lehet elektronikus vagy papír alapú is:

• elektronikus kiadási igazolásnál
• aláírást rögzítő eszközzel (aláírópad)
• jogosult átvevő személyét igazoló azonosítóval (eSZIG PIN-kód)

• a papír alapú kiadási igazolásnál a gyógyszert kiváltó személy aláírásával,

• Kiadási igazolás a blokknyomtatón nyomtatható
• Kényelmes megoldás

• Utólag is nyomtatható 

• Ellenőrizhető, hogy mely recepteket „írtak alá” e személyi igazolvánnyal



Automatizmus a rendszerben

Az alábbi esetben szükség van nyomtatott kiadási igazolásra:

• bruttó 50e Ft feletti az 1 doboz gyógyszer fogyasztói ára

• szigorú elszámolású gyógyszer (szigorúan ellenőrzött), amit a 
betegnek a személyi igazolványával kell ellátni

• a fokozottan ellenőrzött szerek köre

Kiadási igazolás



Támogatás 
elszámolás

• Elszámolás beküldése kényelmes a rendszereinkből

• Automatikusan kezeli az érvényesítő kódokat, nincs szükség a 
másolgatására

• Az elszámolás összesítő bizonylata és az esetleges hibalista a 
rendszerben belül megtekinthető és kezelhető



OJOTE – GYSE
ViREP – patika
TAJ ellenőrzés

• Rendszereink képesek automatikusan ellenőrizni a jogviszony 
érvényességét a vényrögzítés folyamán

• Érvénytelen TAJ esetén értesít

• A lekérdezéseket a rendszer automatikusan tárolja a tranzakciós 
azonosítóval együtt (29 karakter)



Kihívás a 
veszélyhelyzetben

• A gyorsan változó jogszabályok átvezetése a rendszereinkben és az 
egészségügyi folyamatokban

• A határidőre elkészült megoldások több mint 1800 egészségügyi 
intézményben támogatják a gyógyítás folyamatát



eRecept
expediálás a 

veszélyhelyzetben
• 2020. március 12-én megjelent a 8/2020. (III. 12.) EMMI rendelet, amely 

módosítja az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és 
kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) sz. EMMI rendeletet

• A rendelet 2020.március 13-tól hatályos. 

• a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a gyógyszer kiadója a 
gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, 
aki a beteg TAJ-át közli, és saját természetes személyazonosító adatait
külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolja.” 

• A gyógyszer kiadója ezeket az adatokat elektronikusan rögzíti 
(Megjegyzési rovat)



Lejárt szakorvosi 
javaslat

• 10/2020. (III. 14.) EMMI szerint a veszélyhelyzet időtartama alatt 
lejárt vagy kiállított szakorvosi javaslatok a veszélyhelyzet 
megszűnését követően további 90 napig érvényesek maradnak, 
továbbá a stabil állapotú krónikus betegek számára a gyógyszer-
felírás távkonzultációval is lehetséges. 



Beteg receptjei az 
EESZT-ben

• A rendszer megmutatja a beteg 
számára felírt aktív státuszú receptek

• Nyomtatható a blokknyomtatóra

• Legfontosabb adatok:
• Termék neve

• Mennyisége

• Adott recept érvényessége



Jogszabályi 
megfelelés

• Szolgáltatásaink között alapfeltétel, 
hogy a mindenkori jogszabályoknak 
megfeleljünk.

• Bízhatnak a naprakész 
megoldásainkban!



ONLINE számla



Online számla 
automatizmus

A rendszer online számla megoldása automatikusan küldi el az 
adatokat a NAV szerverre, amennyiben:
• A regisztrációt teljes körűen elvégezték

• A számla rendeletben szabályozott adatait maradéktalanul kitöltötték

• Van internet kapcsolat

Ezen feltételek teljesülése esetén  rendszer beavatkozás nélkül teljesíti a 
rendelet elvárásait.



Online 
számla

• Adóügyi ellenőrző egységgel szerelt pénztárgép esetén nem 
keletkezik online számla felküldési kötelezettség, amennyiben a 
kiállított bizonylat
• Nyugta

• Egyszerűsített számla

• Aki nem használ online pénztárgépet, annak az összes 
adóalanynak kiállított számlát a korábban elhangzottak alapján 
be kell rögzítenie a NAV weboldalán



Online számla 
változás

• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
2018. július 1-jétől hatályos 10. számú mellékletében foglaltak 
szerint adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóalanyt a 
legalább 100 ezer forint áthárított általános forgalmi adót 
tartalmazó, jogi személyek közötti ügyleteiről kiállított 
számláiról.

• 2020. július 1-től a belföldi ÁFA alanyok részére kiállított 
számlákat is, vagyis minden vállalkozói számlát be kell küldeni 
online

• 2021. január 1-től pedig a magánszemélyek részére kiállítottakat 
is fel kell küldeni



Kérjük, ellenőrizze, hogy mindent beállított-e!
• A rögzítendő adatok, amit a beállítások menüpontban meg 

kell adni:

• A technikai felhasználó 4 adatát:
• Felhasználónév (NAV generálja)
• Jelszó (elsődleges felhasználó adja meg)
• XML aláírókulcs (NAV generálja)
• XML cserekulcs (NAV generálja)

• az Adótörzsszámot (Az adószám első nyolc számjegye).

Online 
számla



Online 
számla



• Mindenki ellenőrizze a regisztrációt, mert 2020. július 1-től minden 
adóalanynak kiállított számla fel kell töltődjön a NAV szerverére

• Ha nincs internet, a rendszer automatikusan küldi az adatokat az újra 
csatlakozás után

• A készletgazdálkodási rendszerben a készleten lévő termékekről ne 
állítson ki kézi számlát, mert a készletgazdálkodása felborul

• Ne állítson ki a rendszer által kinyomtatott egyszerűsített számláról 
vagy számláról kézzel írott számlát, mert duplikált árbevétel 
keletkezhet

• A hibás számlákról értesítést kap a felhasználó és a rendszerben 
javíthatja

Online számla 
gyakorlati kérdések



Online 
számla



Online számla 
regisztráció

• Az Online Számla rendszer használatához, azaz az adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítéséhez előfeltétel az adózó egyszeri regisztrációja.

• A regisztrációval kapcsolatban segítség kérhető a NAV Infóvonalán (1819 
telefonszám, 7. menüpont, 1. almenüpont – Jogszabály értelmezése, 2. 
almenüpont – Informatikai segítségnyújtás) vagy írásban a 
https://www.nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html elérési út alatt a 
levélküldés funkciónál a „Számla adatszolgáltatás, jogértelmezési 
kérdések” vagy a „Számla adatszolgáltatás, informatikai problémák” tárgy 
kiválasztásával.

• Ha már regisztrált, nem szükséges újra!

https://www.nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html


Egészségpénztári 
számla



Egészségpénztári 
számla készítése

• Automatizált megoldás EP kártyás vásárlásnál
• Átutalásos számla készül az EP részére, melyeket a szolgáltató küld be

• Különböző online megoldások (E2K, EPER, stb.)

• Pénzmozgás EP kártya tranzakcióval elektronikusan

• Számla készítés: ebben az esetben a pénztártag és az 
egészségpénztár szükséges adatai szerepelnek a számlán vagy az 
egyszerűsített számlán
• Pénzmozgás KP vagy bankkártyás fizetéssel



További érdekes 
informatikai megoldások



Új slágertermék:  
Zebra „Okos Gyógyír”

•Bevételezés, leltározás, 

• Fogyasztói ár/készlet ellenőrzés

• Értékesítési számlák kezelése

• Elektronikus kiszedési lista:
• ha nincs papír vény, segíti a gyógyszerek összeszedését



• Mobil árazó:
• officinai funkciók elérése tetszőleges helyről, akár 

az ügyeletes ablakból

• extra vonalkód beolvasása

• vényadatok ellenőrzése

• készlet és ár információk

• Vonalkód karbantartás - olvassa a 2D 
datamátrix kódot is!

• Tartozás kezelés

Új slágertermék:  
Zebra „Okos Gyógyír”



Működik rajta a többi NOVODATA 
mobil alkalmazás is:

• PharmaInfo.MOBIL gyógyszer-
információs szakértői rendszer 

• PatikaMonitor minden gazdasági 
adat egy kézben

Új slágertermék:  
Zebra „Okos Gyógyír”



A termékek nyomon 
követhetőségének biztosítása 
előtérbe került az utóbbi időben:
• FMD (egyedi dobozazonosító)
• 2019. február 9. óta támogatjuk vele 

a gyógyszertárak és kórházak 
munkáját
• MDR – jövő évben a 

készletgazdálkodó GYSE 
rendszereinkben kerül bevezetésre

Egyéb kihívások
FMD, MDR



Az EESZT működését 
meghatározó 

jogszabályváltozások

➢ 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet létrehozza az EESZT-t

➢ 250/2017.(IX.5) Korm. Rend,(134/1999.(VIII.31.) módosítása). Az elszámolás alapja 
elektronikus vény esetében a TÉR-ben kiadottként megjelölt vény

➢ 316/2017.(XI.7.) Korm. Rend, (134/1999.(VIII.31.) módosítása) A támogatás
elszámolható felírási igazolás alapján is.

➢ 29/2017.(X.31.) EMMI rendelet módosítja 
• a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM,

• gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM,
• kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I.8.) EüM rendelet.



Köszönöm a 
figyelmet!


