OSAP-1913
Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer beszerzéseiről és kiszállításairól, valamint a
gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállításairól

Kitöltési útmutató
Verziószám: 6.00 (2014. április 8.)

Általános szabályok
Adatszolgáltató: valamennyi Gyógyszergyártó és Gyógyszer-nagykereskedő.
Adatgyűjtő: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP)
Az adatszolgáltatás a 288/2009. (XII. 15.) Korm. Rendelet 2. számú melléklete
alapján kötelező. Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a
késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve szabálysértési eljárást vonhat maga
után.
Határidő: tárgyidőszakot követő hónap 15. napja.
Formátum: DBASE IV.
A jelentési formátum DBASE IV. A mezőnevek, hosszok és típusok ellenőrzésre
kerülnek a beolvasás során. A nem megfelelő formátum, adattartalom esetén a
rendszer hibaüzenetet állít elő, melyet a megadott e-mail címre visszaküldünk.
Ennek alapján az adatszolgáltató módosítani/javítani tudja a jelentést.
Külön dbf állományt kell küldeni a beszerzésekről szóló adatok jelentéséhez, illetve a
kiszállításokról szóló adatokról.
Havonta egy nagykereskedői azonosítóhoz (NKAZON) csak egy beszerzési és egy
kiszállítási törzs kerül feldolgozásra.
Az elkészített állományokat a www.oep.hu/panka címen elérhető P@NKA (Portál a
NagyKereskedői Adatszolgáltatáshoz) felületen bejelentkezve tölthetik fel.
Az adatszolgáltatással kapcsolatos további kérdéseiket kérjük, küldjék el e-mail-ben
a nagykerjelentes@oep.hu címre.
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Jelentendő tételek:
A jelentés tartalmát – a beküldött adatokból felépülő forgalmi adatbázisban keletkező
redundancia elkerülése érdekében – kizárólag a ’végfelhasználókhoz’ kiszállított
mennyiségek képezik!
Nem szerepelhetnek az alábbi tételek:
 egyéb nagykereskedőknek történő kiszállítások
 utólagos minőségi vizsgálat céljára történő kiszállítások
File elnevezésére vonatkozó szabály:
Beszerzésekre vonatkozó jelentés esetén:
NKERBE_ NKAZON _ÉÉÉÉHH_V1.DBF
Kiszállításokra vonatkozó jelentés esetén:
NKERKI_ NKAZON _ÉÉÉÉHH_V1.DBF
Ahol:
- NKAZON: az OEP-től kapott 6 számjegyű nagykereskedői azonosító kód
(NKAZON)
- ÉÉÉÉHH: a jelentés tárgy hónapjának dátuma (év: négy számjegyen, hónap: két
számjegyen megadva)
- V1: az adott hónapra vonatkozóan beküldött jelentés verziószáma. Az első
jelentés verziószáma v1, a később beküldött pótlólagos vagy javított jelentések
esetében pedig a soron következő szám., (pl. az első javított jelentés esetében V2).
A pótlólagosan vagy javítottan megküldött törzs(ek)nek tartalmaznia kell a tárgy
időszakra vonatkozó teljes adatállományt, mivel az azonos hónapra vonatkozó
korábbi betöltés felülírásra kerül.
Nagyobb méretű DBASE IV. (dbf) esetén lehetőség van tömörített állomány
beküldésére is. Ebben az esetben ZIP tömörítési formátumot használjanak. Egy ZIP
állomány egy DBF állományt tartalmazzon. A ZIP állományt ugyanúgy kell elnevezni,
ahogy a benne található DBF állományt, tehát a ZIP-re is a fent megadott elnevezési
konvenciót kell alkalmazni.
Minden adatmező kitöltése kötelező!
A beszerzésekre vonatkozó jelentés esetében minden egyes, a nagykereskedő által
forgalmazott készítményhez (vagyis TTT kódonként) egy-egy sort kell tartalmaznia a
jelentésnek.
A kiszállításokra vonatkozó jelentésnek NKAZON, ADOSZAM, DATUM, GYNEV,
TTT, TKSZAM, KSZ, IRSZAM, TELEPULES mezők szerint egyedinek kell lennie.
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Adatstruktúra:
Beszerzésekről szóló jelentés:
MEZŐNÉV MEGNEVEZÉS
HOSSZ
TÍPUS
Nagykereskedő OEP-es azonosítója:
Ezen azonosítót a regisztrációt követően e-mailben – a
regisztrációs lapon szereplő hivatalos kapcsolattartásra
NKAZON
6
Karakteres
megadott e-mail címre – az OEP-től kap minden
nagykereskedő.
A
jelentés
minden
rekordjában
szerepelnie kell ennek az egyedi azonosítónak.
Nagykereskedő adószámának első nyolc jegye
ADOSZAM A jelentés minden rekordjában szerepelnie kell az
8
Karakteres
adószámnak.
Adott hónap dátuma („ÉÉÉÉHH „)
DATUM Minden tételsorban ugyanazon értéknek kell szerepelnie a
6
Karakteres
jelentésen belül.
A kiszállított készítmény szöveges megnevezése. A
forgalomba hozatali engedélyben szereplő név, melynek
GYNEV
255
Karakteres
felépítése a következő: Márkanév (Brand) + hatáserősség
+ gyógyszerforma (Pl. Minta 10 mg tabletta)
A készítmény azonosítására, az OEP által használt kód
(TTT)
A havonta frissülő gyógyszertörzs (PUPHA) letölthető a
TTT
9
Karakteres
http://www.oep.hu/gyogyszer oldalról, a Végleges publikus
gyógyszertörzs menüpontnál.
(Publikus gyógyszertörzs – Lakossági tájékoztató
)
A készítmény OGYI vagy EMEA által kiadott törzskönyvi
TKSZAM
20
Karakteres
száma (ld.: OEP által publikált törzsben (PUPHA))
A készítmény kiszerelésének megnevezése (ld.: OEP által
publikált törzsben (PUPHA))
A jelentésben megadott kiszállítási mennyiségek ebben az
KSZ
255
Karakteres
egységben megadva kell, hogy szerepeljenek.
(Tehát a kiszerelés mennyisége ne a nagykereskedő által
kiszállított egységcsomagban, pl. karton, szerepeljen.)
Tárgyhó első napjának nyitókészlet mennyisége (TTT által
kódolt kiszerelési egységben kifejezve)
12
Numerikus
NYITO
Gyógyszergyártók esetében 0-val kell kitölteni.
Tárgyhónapban beszerzett mennyiség (TTT által kódolt
kiszerelési egységben kifejezve)
12
Numerikus
BESZ
Gyógyszergyártók esetében 0-val kell kitölteni.
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Kiszállításokról szóló jelentés:
MEZŐNÉV

NKAZON

ADOSZAM

DATUM

GYNEV

TTT

TKSZAM

KSZ

IRSZAM

MEGNEVEZÉS
HOSSZ
TÍPUS
Nagykereskedő OEP-es azonosítója:
Ezen azonosítót a regisztrációt követően e-mailben – a
regisztrációs lapon szereplő hivatalos kapcsolattartásra
6
Karakteres
megadott e-mail címre – az OEP-től kap minden
nagykereskedő. A jelentés minden rekordjában
szerepelnie kell ennek az egyedi azonosítónak.
Nagykereskedő adószámának első nyolc jegye
A jelentés minden rekordjában szerepelnie kell az
8
Karakteres
adószámnak.
Adott hónap dátuma („ÉÉÉÉHH „)
Minden
tételsorban
ugyanazon
értéknek
kell
6
Karakteres
szerepelnie a jelentésen belül.
A kiszállított készítmény szöveges megnevezése. A
forgalomba hozatali engedélyben szereplő név,
melynek felépítése a következő: Márkanév (Brand) + 255
Karakteres
hatáserősség + gyógyszerforma (Pl. Minta 10 mg
tabletta)
A készítmény azonosítására, az OEP által használt
kód (TTT)
A havonta frissülő gyógyszertörzs (PUPHA) letölthető
a http://www.oep.hu/gyogyszer oldalról, a Végleges
9
Karakteres
publikus gyógyszertörzs menüpontnál.
(Publikus
gyógyszertörzs
–
Lakossági
tájékoztató
)
A készítmény OGYI vagy EMEA által kiadott
törzskönyvi száma (ld.: OEP által publikált törzsben
20
Karakteres
(PUPHA))
A készítmény kiszerelésének megnevezése (ld.: OEP
által publikált törzsben (PUPHA))
A jelentésben megadott kiszállítási mennyiségek
ebben
az
egységben
megadva
kell,
hogy
255
Karakteres
szerepeljenek.
(Tehát a kiszerelés mennyisége ne a nagykereskedő
által kiszállított egységcsomagban, pl. karton,
szerepeljen.)
A kiszállítás helyének 4 jegyű irányítószáma.
Egyedi azonosítású irányítószámok:
Kiszállítás
Irányítószám
ÁNTSZ
1999
Magánorvos
1998
Fogorvos
1997
4
Karakteres
Állatorvos
1996
Magán mentő
1995
Idősotthon
1994
Dialízis központ 1993
ezen tételeket az ERT_INT_FB oszlopban kérjük
szerepeltetni
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MEZŐNÉV
MEGNEVEZÉS
HOSSZ
TÍPUS
TELEPULES A kiszállítás helye (településnév)
255
Karakteres
Közforgalmú
gyógyszertárba
kiszállított
mennyiség, illetve intézeti gyógyszertárak számára
közvetlen lakossági ellátásra kiszállított mennyiség
dobozban megadva (ahol a doboz jelentése, a
ERT_KOZF
12
Numerikus
publikus gyógyszertörzsben szereplő TTT kód által
egyértelműen definiált kiszerelési egység).
- közforgalmú gyógyszertár
- kórházi vényforgalmú patika
Intézeti - fekvőbeteg gyógyintézeti felhasználásra
kiszállított mennyiség dobozban megadva (ahol a
doboz jelentése, a publikus gyógyszertörzsben
szereplő TTT kód által egyértelműen definiált
kiszerelési egység).
- Intézeti gyógyszertár számára fekvőbeteg
gyógyintézeti felhasználásra szánt gyógyszerek
- egészségügyi centrumoknak szállított termékek
- egészségügyi szolgáltatókat (foglalkozásERT_INT_FB
12
Numerikus
egészségügyi feladatokat ellátó) cégeknek
kiszállított termékek
- ÁNTSZ-nek történő kiszállítás (Irszam: 1999)
- Magánorvos (Irszam: 1998)
- Állatorvos (Irszam: 1997)
- Fogorvos (Irszam: 1996)
- Magán mentő (Irszam: 1995)
- Időotthon (Irszam: 1994)
- Dialízis központ (Irsz: 1993)
Egyéb - gyógyszertáron kívüli forgalmazási
helyekre (például benzinkút, illatszer üzlet) kiszállított
mennyiség dobozban megadva (ahol a doboz
jelentése a publikus gyógyszertörzsben szereplő TTT
ERT_EGYEB
12
Numerikus
kód által egyértelműen definiált kiszerelési egység).
Ebben az oszlopban, kizárólag patikán kívül is
forgalmazható termékek szerepelhetnek! (A PUPHA
adatbázis PATIKA oszlopában K-val jelzett termékek.)
Amennyiben az adott készítményre vonatkozóan nem került sor pl. közforgalmú
gyógyszertári kiszállításra (ERT_KOZF), abban az esetben az ERT_KOZF mezőt 0val kell feltölteni.
Amennyiben adott hónapban nem történt kiszállítás az alábbi kategóriák egyikébe
sem, mindhárom oszlopba ’0’ értéket kell szerepeltetni.
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MAGYARÁZAT AZ OEP HONLAPRÓL LETÖLTHETŐ DBF MINTAÁLLOMÁNYOKHOZ
BESZERZÉSRE VONATKOZÓ ÁLLOMÁNY:
Állomány neve:

NKERBE_NKAZON_201401_V1.DBF

Melyben NKAZON a nagykereskedő azonosítószáma, 201401 a tárgy időszakot (2014. januárt), a V1 az első beküldött változatot
jelöli.
NKAZON

ADOSZAM

DATUM GYNEV

TTT

TKSZAM

KSZ

NYITO

BESZ

123456

12345678

201401

MINTA 10 mg tabletta

123456789

OGYI-T-12345/01

28x

10000

1000

123456

12345678

201401

0

000000000

0

0

0

0

Minden adatmező kitöltése kötelező.
A beszerzésekre vonatkozó jelentés esetében minden egyes, a nagykereskedő által forgalmazott készítményhez (vagyis TTT
kódonként) egy-egy sort kell tartalmaznia a jelentésnek.
A beszerzésekre vonatkozó jelentésnek NKAZON, ADOSZAM, DATUM, GYNEV, TTT, TKSZAM, KSZ mezők szerint egyedinek kell
lennie.
A mintaállomány 1. sora egy gyógyszer beszerzésére vonatkozó adatokra mutat példát.
NULLÁS JELENTÉS BESZERZÉSEKRŐL: (lásd mintaállomány 2. sora)
Ha adott cégnél nem történt beszerzés a tárgyidőszakban, csak a 2. sornak megfelelő rekordot kell visszaküldeni a jelentésben.
Ebben az esetben a TTT kódot 9 db 0-val töltsük fel. A GYNEV, TKSZAM, KSZ mezők esetében egy 0 kerüljön a mezőbe, illetve a
NYITO és BESZ mezőkbe is 0 kerüljön.
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MAGYARÁZAT AZ OEP HONLAPRÓL LETÖLTHETŐ DBF MINTAÁLLOMÁNYOKHOZ
KISZÁLLÍTÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLLOMÁNY:
Állomány neve:
NKERKI_123456_201401_V1.DBF
Melyben NKAZON a nagykereskedő azonosítószáma, 201401 a tárgy időszakot (2014. januárt), a V1 az első beküldött változatot
jelöli.
NKAZON ADOSZAM DATUM GYNEV
MINTA 10
123456 12345678 201401 mg tabletta
MINTA 10
123456 12345678 201401 mg tabletta
MINTA 10
123456 12345678 201401 mg tabletta

TTT

TKSZAM

KSZ

IRSZAM TELEPULES ERT_KOZF

ERT_INT_FB ERT_EGYEB

123456789

OGYI-T-12345/01

28x

1024

Budapest

300

0

10

123456789

OGYI-T-12345/01

28x

3885

Arka

0

1000

0

123456789

OGYI-T-12345/01

28x

2017

Pócsmegyer 200

500

10

123456

000000000

0

0

0000

0

0

0

12345678 201401

0

0

Minden adatmező kitöltése kötelező.
A kiszállításra vonatkozó adatokat TTT kódonként, minden egyes irányítószám és minden településnév szerint egyedileg kell
megadni. (Egy irányítószám és a hozzá kapcsolódó településnév TTT kódonként csak egyszer szerepeljen. Amennyiben egy
irányítószámhoz több település tartozik, és több településre is történt kiszállítás, településenként külön rekordban kell szerepeltetni a
kiszállított mennyiségeket. Csak a Magyar Posta hivatalos listáján szereplő (http://posta.hu/ugyfelszolgalat/iranyitoszam_kereso)
irányítószámokat tudjuk elfogadni)
A mintaállomány 1. sorában szereplő irányítószám esetében nem történt Intézeti fekvőbeteg célú értékesítés, csak közforgalmi és
egyéb. A 2. sorban csak Intézeti fekvőbeteg célú értékesítés történt. A 3. sorban pedig egyaránt történt kiszállítás közforgalmú
gyógyszertárba, intézetbe és egyéb helyre (pl. benzinkút).
NULLÁS JELENTÉS KISZÁLLÍTÁSOKRÓL: (lásd mintaállomány 4. sora)
Ha adott cégnél nem történt kiszállítás, értékesítés a tárgyidőszakban, csak az 4. sornak megfelelő rekordot kell visszaküldeni a
jelentésben.
Ebben az esetben a TTT kódot 9 db 0-val, az irányítószámot pedig 4 db 0-val töltsük fel. A GYNEV, TKSZAM, KSZ, TELEPULES
mezők esetében egy 0 kerüljön a mezőbe, illetve az ERT mezőkbe is 0 kerüljön.
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