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Miért érdemes az Önkéntes 
egészségpénztárakkal foglalkozni 

• Szeretne jobb körülményeket baj esetére? 
• Szeretne jobb minőségű gyógyászati megoldásokhoz hozzáférni? 
• Szeretne kevesebbet adóban kifizetni? 
• Örülünk-e az adókedvezménynek? 
• Örülünk-e az egészségnek? 
 
 
 
Ha van 3 igen a felsorolásból,  
    akkor érdemes az előadást végighallgatni. 
 



Miért jó ez a betegnek / vásárlónak 

1. Betegként/ vásárlóként az egészségpénztári számlánkra befizetett összeg 
után 20 % adókedvezményt vehetünk igénybe,  
 kedvezmény: maximum 150.000Ft 
 

2. Egészségterv készítése (+ 10% adókedvezmény vehető igénybe 
prevenciós szolgáltatások igénybevételekor). 
 

3. Adókedvezmény: azaz a vásárolt terméket 20% -kal olcsóbban kapom, 
 kedvezmény igénybe vétele adóelszámoláskor! 

 
 
 



Gyógyszer  
(Milliárd Ft) 

Gyógyászati segédeszköz 
(Milliárd Ft) Számla ezer db összesen (E2K) 

2007 15,5 7,2 

2008 19,9 9,9 

2009 26,6 12,3 

                                                    

1 802     

2010 29,8 12,8 

                                                          

3 271     

2011 29,6 11,9 

                                                          

4 395     

2012 31,6 12,7 

                                                          

5 384     

2013 32,2 12,7 

                                                          

5 949     

2014 32,9 13,1 

                                                          

5 996     

Miért jó ez a forgalmazóknak? 

Egészség pénztárak forgalma számokban: 
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Miért jó ez a forgalmazóknak? 

45 Milliárdos új piaci lehetőség, amely folyamatosan emelkedik! 



 

1993. évi XCVI. törvény 
Kivonat az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak  
termék elszámolhatóságáról  
2. 
 

 

7. társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető 
gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló 
jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök  

• megvásárlásának, kölcsönzésének támogatása,  
• a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy  
• e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának, valamint javításának 
támogatása; 

 
8. közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására 
jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel 
ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak 
szerinti  

• orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása; 



Egészségpénztári elszámolás metódusai 1/2 

Az elszámolható javaknak két nagy csoportja van: 
 
 - Termékek   
  (pl., ortézis vásárlása) 

 

 -  Szolgáltatások  

  (pl., Gyógyászati segédeszközök bérlése  (kizárólag szaküzletből))  

 

 
 



Egészségpénztári elszámolás metódusai 2/2 

Az elszámolható TERMÉKEK két nagy csoportra 
bonthatók: 
 - amelyek ADÓMENTESEK 
 - amelyek ADÓKÖTELESEK 
 
Az elszámolható SZOLGÁLTATÁSOK két nagy csoportra 
bonthatók: 
 -  kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásokra  

 amelyek ADÓMENTESEK 
 -  életmódjavító szolgáltatásokra  

 amelyek ADÓKÖTELESEK 



Eladhatósági szabályok értelmezése   
az egészségpénztári elszámolásra 

• Termék neve: bizonyos termékek esetében egyértelmű az elfogadás: 
• pl. injekciós tűk, vérnyomás- és vércukorszintmérők és azok tartozékai; 
sebtapaszok, kötszerek, hőmérők stb. 

• Ha egy termék VTSZ száma 90.18. és 90.21: 
• akkor egyértelműen gyógyászati segédeszköznek minősülnek 

• ORKI/EMKI engedélyek alapján:  
• (régen ORKI) EMKI néven szakvéleményt adnak ki a gyártóknak és 

forgalmazóknak a megadott termékről, hogy az orvostechnikai vagy 
ápolástechnikai eszköznek minősül 

• A 93/42/EEC, vagy ennek utódjának, a 207/47/EC EU direktívának megfelelően 
• a gyártó maga nyilatkozhat arról, hogy az általa előállított a termék megfelel az 

előírásoknak, vagyis orvostechnikai eszköznek minősül 
• CE orvostechnikai minősítéssel rendelkeznek 
• az E2K, Medismart cikktörzsben szereplő orvostechnikai eszközök 
      ORKI (Orvos és Kórháztechnikai Intézet) 
      EMKI (Eszközminősítő és kórháztechnikai igazgatóság) 
      OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés- egészségügyi Intézet) részeként 



Egészségpénztári elszámolás folyamata  

A termék egészségpénztári elszámolására 2 lehetséges 
megoldás létezik: 
 

- beteg, vásárló számlát kér, és maga intézi az 
egészségpénztári kifizetést, 

  
- beteg rendelkezik egészségpénztári kártyával és azzal 
szeretne fizetni, így a pénzügyi műveletek az 
egészségpénztárban történnek meg 



Egészségpénztári elszámolás folyamata 

A beteg, vásárló számlát kér: 
 
 Többféle változatban kérik a vevő megnevezését az 
 egészségpénztárak a készpénzes számlákon: 
  - Beteg, vásárló neve, cím, tagi azonosító, 
  - Egészségpénztár neve, cím, tagi azonosító, 
  - Egészségpénztár neve + vevő neve, cím, tagi   
 azonosító, 
 
A többlet adminisztráció miatt hasznos ezt ismerni. 
  



Egészségpénztári elszámolás elektronikus 
folyamata 

  
A beteg rendelkezik egészségpénztári kártyával és azzal szeretne fizetni 
 
 - Ahhoz, hogy ez lehetséges legyen:  

• az adott üzletnek szerződésben kell állnia az adott 
egészségpénztárral elektronikus elszámolásra vonatkozóan 
 

 - Az elektronikus fizetéshez elengedhetetlen: 
• az EFT (bankkártya olvasó) terminál, vagy valamilyen elektronikus 
„interface”. 

 - Az üzletben dolgozó kolléga feladata, hogy eldöntse, a vevő által 
vásárolni kívánt termék az eladható adómentes egészségpénztári 
finanszírozásban, vagy nem. 
 ? POS – ERP előnye. 



Egészségpénztári elektronikus elszámoló 
központok és egészség pénztárak 

Prémium Navosz 

Vitamin Herend 

Vasutas Allianz 

MKB OTP 

MKB 

Medicina 

Honvéd 

Tempo 

Generali Dimenzió 

ProVita 

Medicina 

Patika egészség pénztár 



Egészségpénztári elektronikus elszámoló 
központok 

Az E2K, egy szókép:  Egészségpénztári Elszámoló Központ Kft,  

 
Az E2K 2007 óta segíti az egészségpénztárakat, az egészségpénztári tagokat és a 
gyógyszertárakat, optikai üzleteket, az egészségpénztári vásárlások bonyolításában.  
 
Ebbe a tevékenységbe beletartozik a megvásárolható termékek listájának a cikktörzsnek a 
gondozása, az elektronikus számla eljuttatása az egészségpénztárakba. 
  
A E2K, az EDI alapú elektronikus számlát választotta a két lehetséges elektronikus számla 
közül. Az EDI számla sajátossága, hogy a vevő és a szállító között papír alapú 
megállapodásnak kell létrejönnie a használt EDI adattartalom vonatkozásában.  
  
A jelenlegi cikktörzs arra épül, hogy egy forgalmazott termék esetében meg tudjuk mondani, 
hogy az egészségpénztárban elszámolható vagy sem.  
 

 



Egészségpénztári elektronikus elszámoló 
központok 

 
 
 

MediSmart 
A MediSmart a rendszerében szereplő tudás bázisa alapján 
tájékoztatást nyújt, hogy az adott termékek a Dimenzió, Generáli és 
ProV1ta Egészségpénztárak vonatkozásában elszámolhatóak-e.  
Rendszere az elektronikus számlarendszerre alapul. 
 
Elérhető az elszámoláshoz szükséges pozitív cikktörzs. 
 
Ha még nincs információ egy adott termékről, úgy pontosítást kér, és 
tájékoztatja a szolgáltatót, milyen adatok, engedélyek biztosításával 
tud egyértelmű választ adni egy termék elszámolhatóságával 
kapcsolatban.  
 
Szükség esetén állásfoglalást kér az egészségpénztári partnereitől. 



A termék egészségpénztári finanszírozásban  

ADÓMENTES 
kiválasztott termék árát az egészségpénztári 
kártya segítségével kifizettetjük a vásárlóval 

az EFT terminálon keresztül 

 a  beteggel aláíratjuk, hogy a terméket 
átvette 

hónap végén összesítő / nem elektronikus 
rendszer  esetén számla / alapján ezt 

elküldjük az egészségpénztárnak. 

az egészségpénztár ezek alapján utalja a 
számla ellenértékét 

A VÁSÁRLÁSI FOLYAMAT: 



A termék egészségpénztári finanszírozásban  

 
 
 
Az adófizetésre az egészségpénztár 
figyelmezteti a vásárlót.  
Ezért javasolt a figyelmeztetés! 
 

ADÓKÖTELES 

A termék Adóköteles 

Medismart:  A kiválasztott termék árát az 
egészségpénztári kártya segítségével kifizettetjük a 
vásárlóval az EFT terminálon keresztül.  

A  beteggel aláíratjuk, hogy a terméket átvette. 
hónap végén összesítő számla alapján ezt 

elküldjük az egészségpénztárnak. 

az egészségpénztár ezek alapján utalja a 
számla ellenértékét 

E2K:  
A termék nem eladható, ha ezt mégis 
megteszik, nem kerül kifizetésre!!! 

Ebben az esetben eltérő megoldások vannak: 

A VÁSÁRLÁSI FOLYAMAT: 



 
 

A Generali, Dimenzió, Provita EP-k a jelenleg hatályban lévő 
belső szabályzataik alapján kötelezettséget vállalnak a számlák 
kifizetésére a szolgáltatók felé, jogosulatlan szolgáltatás 
igénybevétele esetén is. Ilyen esetben a tagokat az év folyamán 
többször felszólítják a jogosulatlan igénybevétel rendezésére. 
Amennyiben ez nem történik meg, úgy vásárlása egyéb 
jövedelemnek minősül, és adóbevallásában szerepeltetnie kell.  

 
 Egyéb Egészségpénztárak esetén: 

 

A MediSmart nem ellenőrzi a termékek elszámolhatóságát, a 
feladott adatokból minden esetben papír számla készül, melyet 
az EP-kkel kialakított csatornákon keresztül továbbít 
ellenőrzésre és kifizetésre. 
 

 

MEDISMART 

A termék egészségpénztári finanszírozásban  



Hol tudja ellenőrizni a kifizetéseket. 

Az E2K rendszerébe küldött EDI számlák adatai 
lekérdezhetők az E2K által üzemeltetett WEB 
felületről.  
A  webes felületen nem csak az látható, hogy a 
számla elkészült és eljutott az egészségpénztárba, de 
az is látható, hogy a számla értékét mikor utalta el az 
egészségpénztár 
 
Az informatikai rendszerek képesek arra, hogy ezt a 
rendszeren belül is megjelenítsék. 
 
 
 

E2K 



Hol tudja ellenőrizni a kifizetéseket 

 

Ha elektronikus úton számol el a szolgáltató, 
  Dimenzió, Generáli és ProVita esetén : 

 elszámolható termék esetében elektronikus számla 
készül, nem elszámolható termék esetében papír alapú, 
melyet a Szolgáltatók a https://providers.medismart.hu/ 
oldalról letölthetnek, nyomtathatnak.  
 
Ugyanitt megtekinthető, az adott számla kifizetési státusza! 
 
Az informatikai rendszerek képesek arra, hogy ezt a 
rendszeren belül is megjelenítsék. 
 
 
 
 

 

 

MEDISMART 



Informatikai megoldások pénztárgép 
számítógéppel 

kereskedelmi modul 

számlázási modul 

vonalkód előállító modul 

rendelésfeladás/bizományosi 

értékesítés modul 

leltározó modul 

pénzügyi elszámolást 

támogató modul 

könyveléshez feladás modul 

egyéni számlavezetés modul 

kommunikációs modul 

vezetői információs modul  

NovoShop.Win
, Gyógyír.Win 

Pénztárgép  

modul 

AEE   

Pénztárgép felépítése 

PC 

monitor 

blokknyomtató 

vevőkijelző 

pénzfiók 

Vonalkód olvasó 

 



Az E2K törzs fizikai megjelenése a 
Novodata NovoShop rendszerében 

Előnyök : 
- Naprakész készlet, 
- Árak, 
- Készlet, 
- E. pénztári 

elszámolhatósági 
információ, 

- Kereskedelmi 
információk, 

- Egységes 
kedvezményrendszer, 

- Elektronikus rendelés. 



Az E2K törzs fizikai megjelenése a 
Novodata NovoShop rendszerében 

További előny: 
- Szerződött 

egészségpénztárak 
nyilvántartása, 
 

- Teljeskörű 
egészségpénztári 
elszámolás kezelés 



Az E2K törzs fizikai megjelenése a 
Novodata Gyógyír rendszerében 

Megoldásaink: 
- Több mint 1300 

patikában működik, 
- GYSE üzletekben is 

használják, 
- Teljeskörű 

egészségpénztári 
integrációja van. 

- GYSE szakmai 
információ is elérhető.  

- Rendkívül 
egyszerű 
kezelőfelületekkel 
könnyű az 
adminisztráció, 
 



Az E2K törzs fizikai megjelenése a 
Novodata Gyógyír rendszerében 

Az egészségpénztári 
integráció keretében a 
törzslapon is látszik, 
hogy az adómentesen 
elszámolható termék! 
 
Hasznos információ 
több folyamatban! 



Az Egészségpénztári kifizetések fizikai 
megjelenése a Novodata rendszerében 

Az elektronikus rendszerek 
kétségtelen előnye, az 
integrált egészségpénztári 
fizetési ellenőrző rendszer. 
- Nem kell telefonálni, 
- Nem kell WEB 

oldalakon keresgélni, 
- Csak kattintunk, és 

látjuk mi van kifizetve és 
mi nincs! 
 
 

Próbálja meg Ön is! 



Köszönöm a figyelmet!  


