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Az Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft (E2K), 2009 óta működik

Az egészségpénztái tagok vásárlásakor, a szolgáltatóknál, 
gyógyszertárakban, boltokban, optikákban keletkezett számlákat 
ellenőrzi, és továbbítja az Egészségpénztáraknak

A számlákat a szolgáltatók elektronikusan állítják elő, az E2K, EDI 
rendszeren keresztül kapja meg a számlákat, és ezen az EDI csatornán 
keresztül továbbítja az Egészségpénztáraknak

Jelenleg a legnagyobb számú számla, a gyógyszertárakból érkezik
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Az E2K működése



Az E2K szolgáltatásait, több mint 700 ezer tag, és a hozzátartozói veszi 
igénybe

Az E2K –ba, több mint 2800 szolgáltató küld naponta számla adatokat

Az E2K, a 2009 évi megalakulása óta, több mint 50 millió számlát 
fogadott, és továbbított az egészségpénztáraknak



Az E2K, EDI szolgáltatásának előnyei



A GYSE üzletek több módon tudnak csatlakozni az E2K által nyújtott 
előnyökhöz

Ha igénybe veszik a gyógyszertári rendszergazdák szolgáltatását. 
Mindegyik gyógyszertári rendszergazda rendszerének van GYSE 
modulja

Ha igénybe veszik az E2K számlázó programjának szolgáltatásait



Mit nyújt az E2K számlázó szolgáltatása



Mit nyújt az E2K számlázó szolgáltatása



Hogyan tudja igénybe venni a GYSE szolgáltató, az E2K számlázó 
rendszerét 

Szerződést kell kötnie az Egészségpénztárral (ezt ma is meg kell tennie), 
kell egy külön szerződés az elektronikus számla továbbításra

Szerződést kell kötnie az E2K –val, a számlázó szoftver használatára



Szerződéses kapcsolatok

GYSE szolgáltató Egészségpénztár

E2K

Szolgáltatói 

szerződés, 

Elektronikus 

számla 

szerződés

EDI Számla 

szerződés

Számla 

szolgáltatási 

szerződés



Mibe kerül ez a GYSE szolgáltatónak

Az E2K számlázó használata, az egészségpénztáraknak kiállított 
számlák vonatkozásában díjmentes

A banki POS nélküli egészségkártya elfogadás díja, 0,1%, amit az E2K 
számláz havonta a GYSE szolgáltatónak



A cikktörzs kialakítása és karbantartása volt a legnagyobb kihívás az 
E2K rendszerének elindításakor, 2009 -ben

Ahogy a gyógyszertárakban kapható termékek vonatkozásában nincs 
egységes, elérhető, frissített cikktörzs, úgy a GYSE cikkek tekintetében 
sincs egységes cikktörzs

Az E2K létrehozott egy szisztémát, amit most a GYSE cikkek 
tekintetében is tud alkalmazni. Amikor csatlakozik egy GYSE 
szolgáltató, akkor az E2K –val közösen kialakítja a rá vonatkozó 
cikktörzset, amit a továbbiakban a számlázó rendszerben használni tud



Az E2K, az együttműködés keretében,

• Közösen frissítik, karban tartják az eladható cikkek listáját

• Segíti a GYSE szolgáltatók és a Pénztárak közötti szerződéskötést

• Az E2K segít a számlázó szoftver beállításánál, támogatja a GYSE 
szolgáltatót a használat során
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