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Rólunk
Az 1993-ban alapított cég 26 éve sikeresen működő és 
folyamatosan bővülő vállalkozás. Tagjai mindannyian 

gyógyszertárat működtető gyógyszerészek, illetve 
gyógyszer-kiskereskedelmi háttérrel rendelkező 

vállalkozások. A cég jegyzett tőkéje 200 millióFt. A saját 
tőke ennek több mint 3-szorosa, a tagok tulajdoni aránya 

szinte azonos. 



Számok

 A „VIRIDIS-PHARMA” kizárólag belföldön értékesít. Működési területe 
főként az ország keleti régiója, úgymint Borsod- Abaúj-Zemplén, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Nógrád, Pest megye és Budapest. 

 A cég 2018. évben Fóton telephelyet nyitott, ezzel biztosítva Pest 
megye és környéke ellátását. Cél a további bővülés, forgalomnövelés. 
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Cikkek száma

 Az áruforgalom az évek során folyamatosan emelkedett, 2018. évben 
közel 17 milliárd forint forgalmat bonyolított a cég.

 Ennek nagy részét tagpatikai vásárlások, kisebb részét 135 külső 
gyógyszertár rendelései adják. Patikai forgalom alapján a „VIRIDIS-
PHARMA” Kft. jelentős helyet foglal el az ország keleti régiójában.
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Saját gépjárműpark

 Gépjármű parkunkat 
folyamatosan 
megújítjuk. 2018-ban 
14db Peugeot Boxer 
gépjárművet 
helyeztünk üzembe, 
melyekkel biztosítjuk a 
GDP szabványnak 
megfelelő 
gyógyszerszállítást.



RAKTÁR
A cég 1600m2 európai színvonalú 
raktárterületen gazdálkodik, a 

forgalmazott cikkek száma eléri a 
6500-at. 

A megnövekedett igények miatt 
2019. évben új raktárat építünk, 
melynek célja a cikkszámbővítés 

és a forgalom- növelés



Új raktár építés
2019.



Miért a Viridis?

 A tagsági viszony kiemelt 
előnyökkel jár.

 Versenytársainknál alacsonyabb 
árakon dolgozunk.

 A gyári akciók mellett saját 
akcióink is vannak.

 Reklamációkezelésünk gyors és 
rugalmas.

 Kis forgalmú partnereinknek is 
előnyös, biztonságos 
feltételeket ajánlunk.

 Az egészséges piaci verseny 
fenntartásában fontos szereplők 
vagyunk.



Államosítások

 1948-ban gyárak államosítása

 1949-ben nagykereskedelem államosítása

 1950.július.28 patikák államosítása



Gyógyáruértékesitő vállalat 
„A vállalat a magán-nagykereskedelem, a gyógy-
szertárak valamint a biztosító intézetek és 
kórházak részére köteles közvetíteni a 
gyógyáru-készítményeket. Az újonnan 
létrehozott nemzeti vállalatot a Ricó, a Török 
Labor és a Rex gyárak eladási szerveire kell 
felépíteni.” (részlet a Gyógyáruértékesítő 
Nemzeti Vállalat szervezése tárgyában 
összehívott értekezlet feljegyzéseiből, 1949. 
január 6.)

Öt vidéki fiókraktár kialakítása:
- Debrecen
- Miskolc
- Győr
- Pécs
- Szeged



Megyei
Gyógyszertári

Központok



Megyei Gyógyszertári Központok

A kétszintű nagykereskedelem alsó szintjén álltak a megyei gyógyszertári központok, a
budapestivel együtt szám szerint húsz, valamennyi természetszerűleg a megyeszékhelyen
működött. A megyei gyógyszertári központok a Gyógyérttől szerezték be és a megyében
működő patikáknak osztották szét a gyógyszereket.

1990-ben mintegy ezerötszáz patikát tartott számon a statisztika. Az egy-egy patikára
jutó átlagos lakosságszámot tekintve viszonylag kiegyenlített volt a gyógyszertárak terü-
leti megyénkénti megoszlása

. 

Negyven éven át egycsatornás és kétszintű elosztási rendszer működött.
A Gyógyért (ma Hungaropharma) monopolhelyzetű nagykereskedelmi cég volt, a megyei
gyógyszertári központok termelő (galenusi laboratóriumok), nagykereskedelmi
(elosztó) és kiskereskedelmi funkciót láttak el, de ezek közül a fő tevékenységük a
gyógyszerek területi elosztása volt. A gyógyszertári központok szakmai, gazdasági és
munkajogi kapcsolatban álltak a patikákkal.

1950-ben alakultak meg a megyei gyógyszertári központok (Állami Gyógyszertári
Nemzeti Vállalatok). 1957-ben az Egészségügyi Minisztérium a felügyeleti
jogosítványokat a fővárosi, illetve a megyei tanácsokra ruházta át.



Rendszerváltás  
Privatizáció

A nagykereskedelem a kétszintű és egycsatornás rendszerből egyszintű, 
többcsatornás rendszerré alakultak át.
Ez azt jelenti, hogy megszűnik a Gyógyért (Hungaropharma) 
monopolhelyzete, illetve a 
Gyógyértből és a gyógyszertári központokból egymás mellé rendelt 
nagykereskedelmi cégek alakulnak ki. 
Közel negyven nagykereskedelmi engedélyt adtak ki, amely irreálisan sok 
volt az ország méretéhez viszonyítva (Ebben az időben Ausztriában 
például, öt nagykereskedelmi cég működött). 

Három tömörülést hoztak létre a gyógyszertári központok:  

HUNGAROPHARMA-hoz tartozott a Gyógyért és nyolc megyei 
gyógyszertári központ;
FUZIOPHARMA fogta össze Budapestet és hét másik megyét, 
REGIOPHARMA a németetek 50%-os részesedésével és négy megyei 
gyógyszertári központtal 



A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége a gyógyszer
nagykereskedelmi szektor működése feltételeinek, a szabályozás

körülményeinek alakításában, fenntartásában képviseli
tagszervezetinek érdekeit a döntéshozók felé.

Ennek érdekében együttműködik a gyógyszerészet területén
dolgozó hatóságokkal, szövetségekkel és egyéb szervezetekkel, 
továbbá az Európai Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségével.



Tagszervezetek

 Bellis

 Csanád Pharma

 Euromedic

 Hungaropharma

 Phoenix Pharma

 PharmaRoad

 Viridis Pharma

 Gyógyszerpiac 97% 
fedik le a tagvállalatok            



Etikai szabályzat
5.1. A SZÖVETSÉG ELKÖTELEZETT A TISZTESSÉGES PIACI VERSENY MELLETT, MŰKÖDÉSÉT 
EZEN ELV SZEMELŐTT TARTÁSÁVAÉ SZERVEZI.

MIVEL A PIACI VERSENYBEN A PIACI SZEREPLŐK DÖNTÉSEIKET EGYMÁSTÓL 
FÜGGETLENÜL HOZZÁK MEG, ÍGY A SZÖVETSÉG ÉS TAGJAI KIEMELT FIGYELMET 
FORDÍTANAK ARRA, HOGY EZT TISZTELETBEN TARTSÁK. 

5.2. Tilos a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet tisztességtelenül folytatni

5.3. Tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, valamint valós tény hamis színben való
feltüntetésével,  a Szövetség többi tagjának jó hírnevét vagy hitelképességét sérteni, illetve veszélyeztetni. 

5.5. Tilos a gazdasági versenyben a megrendelőket és a fogyasztókat reklámozás útján vagy
egyéb módon megtéveszteni, különösen előnyös vásárlás hamis látszatát kelteni. 



6.1. A SZÖVETSÉG TAGJAI KÖZÖTT TILOS MINDEN OLYAN EGYEZTETÉS.
INFORMÁCIÓCSERE, INFORMÁCIÓÁTADÁS, AMELY VERSENYKORLÁTOZÁS GYANÚJÁT 
VETI FEL. 

6.1. 3. A Szövetség rendes tagjai számára tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen:

a, az üzleti kapcsolatokban az eladási árakat tisztességtelenül megállapítani

b, indokolatlan előnyök elérése érdekében egyes alacsony árfekvésű gyógyszerkészítmények
forgalmazását a partnerek kárára korlátozni

c,egyes gyógyszerkészítményeket az ár emelését megelőzően vagy az ár emelkedésének előelőidézése céljából, 
vagy egyébként indokolatlan előny szerzésére, illetve versenyhátrány okozására alkalmas módon a forgalomból 
visszaélésszerűen kivonni, illetve visszatartani; 



Gyógyszer-
nagykereskedők

engedélyezésének
és ellenőrzésének

folyamata



A KÉRELEM BENYÚJTÁSA
53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet
5. § (1) A tevékenységi engedély 
kiadása iránti kérelmet az OGYÉI-
hez kell benyújtani. A kérelemnek 
tartalmaznia kell:
a) – j) pont szerinti adatokat



2005. évi XCV. Törvény,1. számú melléklet
Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély

- Helyszíni ellenőrzése (telephelyenként)
360 000 Ft. 

- Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély kiadása
90 000 Ft. 

- Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély
módosítása 90 000 Ft. 



• 5. § (1) A tevékenységi engedély kiadása iránti kérelmet az OGYÉI-hez kell 
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a forgalmazni kívánt gyógyszercsoport vagy gyógyszercsoportok 1. számú 
melléklet szerinti megnevezését, megjelölve azt is, ha a kérelmező 
különleges tárolási hőmérsékletet igénylő gyógyszereket kíván 
forgalmazni;

b) a székhely, a telephely vagy telephelyek címét, pontosan megnevezve a 
létesítményeket, ahol a kérelmező a nagykereskedelmi tevékenységet 
folytatni kívánja;

c) a beérkezett gyógyszerek minőségértékelését és eladható készletbe 
helyezését végző felelős személy –
több telephely esetén személyek – nevét;

d) a beérkezett gyógyszerek minőségértékelését és eladható készletbe 
helyezését végző felelős személy
szakképesítését igazoló oklevél másolatát, munkaköri leírását, 
szakmai gyakorlatának igazolását;



e) a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét;
f) a működés tervezett ügyrendjét, ennek keretében:
• fa) a szakmai dokumentálás módját,
• fb) a minőségbiztosítás rendjét,
• fc) az érvényes eljárás utasítások listáját,
• fd) a forgalomból való kivonás és a forgalmazás felfüggesztés 
végrehajtásának módját,
• fe) a be- és kiszállítás, továbbá a termékvisszavétel módját,
• ff) a telephely üzemidejét,
g) a technikai felszereltség leírását;
h) a nagykereskedelmi tevékenységnek helyet adó telephely és létesítmény 
alaprajzát;
i) a kivonás végrehajtásához használt elektronikus levélcímet;
j) a nagykereskedelmi tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási 
szerződés másolatát.



5. § (1) a)
a forgalmazni kívánt gyógyszercsoport vagy gyógyszercsoportok R. 1. számú
melléklet szerinti megnevezését , megjelölve azt is, ha a kérelmező
különleges tárolási hőmérsékletet igénylőgyógyszereket kíván forgalmazni; 

Forgalmazható gyógyszerek
1. Forgalomba hozatalra engedélyezett
a) allopátiás gyógyszerek
b) homeopátiás gyógyszerek
c) radiofarmakon gyógyszerek

2. A Magyar, illetve az Európai Gyógyszerkönyvben 
szereplő, vagy az OGYÉI által gyógyszerkészítésre 
engedélyezett
a) gyógyszeranyagok,
b) növényi és állati drogok.

3. Orvosi gázok.

4. Folyamatos ambuláns peritoniális dialízishez 
alkalmazott
dializáló oldatok (ún. CAPD oldatok)

R. 6.§ (3) A tevékenységi
engedély módosítását kell
kérelmezni
e) a forgalmazni kívánt
gyógyszercsoport vagy
gyógyszercsoportok változása
esetén.

hideg, 2-8°C
hűvös, 8-15°C
fagyasztott 



5. § (1) b)
b) a székhely, a telephely vagy telephelyek címét,pontosan megnevezve a 
létesítményeket, ahol a kérelmező a nagykereskedelmi tevékenységet 
folytatni kívánja;

irányítószám, helység, utca, házszám, vagy hrsz., épület, kapuszám, emelet, 
ajtószám,
a létesítményen belül raktári azonosító, hűtő-azonosító;tárhelyekkel
megkülönböztetett raktáriterület (m2)
2151 Fót Keleti Márton út 12 2019 hrsz Masped Észak Pesti Logisztikai Központ 4 terminál 1 
csarnokhoz tartozó Róna raktárrész és iroda 

6.§ (3) A tevékenységi engedélymódosítását kell kérelmezni
a) új telephely létesítése
b) meglévő telephelyenúj raktár építése,
c) meglévő alapterületbővítése esetén,



5. § (1) c)
c) a beérkezett gyógyszerek minőségértékelését és eladható készletbe helyezését 
végző felelős személy – több telephely esetén személyek – nevét;

39/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet – gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében 
meghatalmazottszemély képesítési feltételeiről,
3.§ (6) Felelős személy az lehet, aki az (1) bekezdésszerinti, a meghatalmazott 
személyre vonatkozófeltételeknek megfelel.
(7) A felelős személynek az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően igazolnia kell, 
hogy legalább egyéves gyakorlati tapasztalatot szerzett egy vagy
több gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnél 
a gyógyszerek és gyógyszeranyagok minőségbiztosításában



5. § (1) d)
a beérkezett gyógyszerek minőségértékelését és eladható készletbe helyezését végző 
felelős személy szakképesítését igazoló oklevél másolatát , munkaköri leírását, szakmai 
gyakorlatának igazolását;

39/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet                                                             
gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési 
feltételeiről,                                                                                                               

3. § (1)
Meghatalmazott személy / Felelős személy olyan egyetemi végzettségi szintet 
tanúsító vagy ezzel egyenértékűnek elismert oklevéllel rendelkező személy lehet, 
aki gyógyszerészi, orvosi, állatorvosi, vegyészi, gyógyszerkémiai, vegyészmérnöki 
vagy biológiai tanulmányai során, vagy azt követően az
alábbiakban felsorolt alaptantárgyak mindegyikére vonatkozóan elméleti és 
gyakorlati képzésben részesült:



a) kísérleti fizika,
b) általános és szervetlen kémia,
c) szerves kémia,
d) analitikai kémia,
e) gyógyszerészi kémia, ideértve a gyógyszer-
analitikát,
f) általános és alkalmazott biokémia (orvosi),
g) élettan,
h) mikrobiológia,
i) farmakológia (gyógyszertan),
j) gyógyszer-technológia,
k) toxikológia,
l) farmakognózia (növényi és állati eredeti 
természetes
hatóanyagok összetételének és hatásainak 
tanulmányozása)

6.§ (3) A tevékenységi
engedély módosítását
kell kérelmezni
d) a beérkezett
gyógyszerek
minőségértékelését és
eladható készletbe
helyezését végző felelős
személy változása esetén



5. § (1) e)
a kapcsolattartó személy nevét és
elérhetőségét;
név, munkakör vagy beosztás
postai cím:
tel:
mobil:
fax:
E-mail:

6. § 2) A Nagykereskedő haladéktalanul köteles 
bejelenteni az OGYÉI-nek, ha az 5. § (1) 
bekezdés e) pontjában,változás történik.



5. § (1) f) a működés tervezett ügyrendjét, ennek keretében:

fa) a szakmai dokumentálás módját,
fb) a minőségbiztosítás rendjét,
fc) az érvényes eljárás utasítások listáját,
fd) a forgalomból való kivonás és a forgalmazás
felfüggesztés végrehajtásának módját,
fe) a be- és kiszállítás, továbbá a
termékvisszavétel módját,
ff) a telephely üzemidejét,



5. § (1) fa)
a szakmai dokumentálás módját a teljes tevékenységre,
nem csak a raktári tevékenységre
szabványműveleti előiratok, eljárás utasítások
papír alapú és elektronikus formában

5. § (1) fa)
a szakmai dokumentálás módját,
szerződések minőségbiztosítási tartalma, forgalombahozatali engedélyek , 
minőségtanúsító bizonylatok,
a tevékenység lépéseit rögzítő dokumentumok,
önellenőrzések, partnerauditok, vizsgálatok, kalibrálás
+kvalifikálás + validálás dokumentumai, eljárásrendek
és utasítások verziói, visszakereshető hőmérsékleti
adatok stb., - -



5. § (1) fb)a minőségbiztosítás rendjét

A minőségbiztosítási rendszer kidolgozásakor vagy módosításakor szem 
előtt kell tartani a gyógyszer-nagykereskedő tevékenységeinek 
volumenét, felépítését és összetettségét.

5. § (1) fc)az érvényes eljárás utasítások listáját,
Ha tisztázottak a tervezett tevékenységhatárai, a felelősségi körök, 
akkor egyértelmű, hogy mely lépéseket kell szabályozni.
1. a Kérelmező / Ügyfél SOP-i,
2. esetleg az Anyacég ún. globál SOP-i is,
3. esetleg a logisztikai szolgáltató SOP-i is.



5. § (1) fe)
a be- és kiszállítás, továbbá a termékvisszavétel módja,

A be- és kiszállítás miképpen történik. Az eladó a beszállító, vagy a vevő 
partnere vagy saját maga felelősségével történik a szállítmányozás.

A szabályozásban a tényleges tevékenységet kell leírni, és azt beadni.

5. § (1) ff)
a telephely üzemidejét

A telephely üzemideje folyamatos, vagy a raktár 
nyitvatartási ideje : -tól -ig

6.§ 2) A nagykereskedő haladéktalanul köteles bejelenteni az OGYÉInek, ha az 
5. § (1) bekezdés, f) pont, ff) alpontjában felsoroltakban, változás történik.

5. § (1) fd)
a forgalomból való kivonás és a
forgalmazás felfüggesztés végrehajtásának módja,



5. § (1) g)
a technikai felszereltség leírását;

Figyelembe kell venni, hogy melyek a kérelmező tevékenységének a felelősségi határai 
és körei. Ennek megfelelően kell össze állítani.

Kérdés:
Raktár nélküli vagy raktáros-e a tevékenység?
Ha raktár nélküli, akkor  a szállításért felel-e a kérelmező?
Mindkét esetben szükséges – IT rendszer, telefon, nyomtató, esetleg dataloggerek. 
Raktárosnál hőtérkép, a raktárak hőmérsékletét biztosító és a körülményeket monitorozó
rendszerek, berendezések, hűtőkamrák adatai, a polcrendszer, az anyagmozgató eszközök, 
a csomagolás eszközei (pl. fóliázó, pántoló).

Gépjárműveknél típusok, hőtérképek, a szállítás alatti tárolási körülményeket biztosító és a 
körülményeket monitorozó rendszerek, távoli pontokra, átrakással történő kiszállítások 
eszközei, aktív vagy passzív hűtőládák.



dokkoló rámpa 
állványrendszer
polcrendszer
épületfelügyeleti rendszer
riasztó rendszer
a tárolási hőmérsékletet biztosító rendszerek, légtechnikai rendszer
a hőmérsékletet mérő és hőmérsékleti adatokat rögzítő rendszer

hideg kamra (2-8°C) x db                                                               
hűvös kamra (8-15°C) x db
árukiadó hűtőszekrény (2-8°C) x db                                                        
árukiadó hűtőszekrény (8-15°C) x db                         
fagyasztóláda x db (jégakkukhoz )

információs technológiai rendszerek
raktározási és vállalatirányítási rendszer
elektronikus dokumentumkezelő és iktatórendszer



5. § (1) h)
a nagykereskedelmi tevékenységnek helyet adó telephely és létesítmény
alaprajzát;

5. § (1) i)
a kivonás végrehajtásához használt elektronikus levélcímet;
minosegbiztositas@....
felelos.szemely.neve@...

6.§ (2) A nagykereskedő haladéktalanul köteles bejelenteni az OGYÉI-nek, ha az 5. §(1) 
bekezdés …i)pontjában felsoroltakban változás történik.



5. § (1) j)
a nagykereskedelmi tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási
szerződés másolatát

A Kérelmező nagykereskedelmi tevékenységére vonatkozót, nem pedig az 
alvállalkozójának vagy a kiszervezett tevékenységet folytató partnerének 
tevékenységére vonatkozót kell benyújtani.



Engedélyezés

Kérelem  
Értékelés
Hiánypótlás
Helyszíniszemle  
Hiánypótlás 
Értékelés
Döntés



Helyszíni szemle 

Ellenőrzés célja megvizsgálni, hogy a 
kérelmező rendelkezik-e a hatályos jog és 
szakmai szabályoknak megfelelő
- személyi és tárgyi feltételekkel valamint
- dokumentációs és minőségbiztosítási 
rendszerrel



Az első lépés  tisztázni a tervezett tevékenység – időbeli és térbeli -
határait, valamint a felek és a munkatársaik – felelősségi köreit

- milyen típusú gyógyszer-nagykereskedelmet kívánnak végezni (pl. raktározási 
tevékenység végzésével vagy anélkül)
- mely termékkörökkel foglalkoznak (pl. orvosi gázok, homeopátia….)
- milyen tárolási hőmérsékleten fogják kezelni a gyógyszereket (tárolni, szállítani…)

- kb. mekkora mennyiségű gyógyszercikket fognak kezelni
- kezelnek-e a raktárban és a szállítás alatt egyéb termékeket is pl. gyógyászati
segédeszköz, táplálék-kiegészítő,
- mekkora a tárolási hely-igény (pl.homeopátiás, gyógyszeranyag,…)



- külföldi és / vagy magyar kereskedelmi partnerekkel folytatják-e a tevékenységet
- az eladó, beszállító, vevő partnerek, szállítási címek tervezett száma
- milyen típusú vevőik lesznek (pl. gyógyszertárak, gyógyszertáron kívüli forgalmazók,    
gyógyszer-nagykereskedők , humán orvosi rendelők, betegek)

- végeznek-e beszállítást vagy kiszállítást
- milyen távolságról és milyen távolságra szállítanak
- szárazföldi, légi szállítást végeznek-e
- milyen gyakran fogadnak gyógyszerszállítmányokat
- milyen gyakran adnak ki vagy szállítanak ki gyógyszer-rakományokat

- mekkora gépjárművekkel kell parkolni a raktárak mellett?
- mi az üzemidő?
- ügyeletet tartanak-e (pl. életmentő gyógyszerek tartása)?
- melyik fél felel a szállításokminőségbiztosításáért?
- mi módon mérik a szállítás alatti tárolási hőmérsékleteket és ki biztosítja a 
mérőeszközöket?



mindehhez mekkora létszámú személyzet áll rendelkezésre
- a személyek alkalmazottak-e, (munkaszerződéssel), megbízási 
szerződéssel működnek-e, vagy kiszervezett tevékenységre kötött 
szerződés alapján a szerződött partner alvállalkozójaként működik
- az elektronikus készletnyilvántartó rendszer saját rendszer-e

Ha tisztázottak a tervezett tevékenység határai, a felelősségi körök, akkor egyértelmű, 
hogy a Kérelmező pontosan mely lépéseket végzi a gyógyszer-nagykereskedelmi 
tevékenységen belül, valamint egyértelmű, hogy a revizornak mit kell ellenőriznie.



Személyi feltételek

Szervezeti ábra, kapcsolati ábra, / naprakész, jóváhagyott
Munka-szerződések, megbízási szerződések / aláírt

Munkaköri leírások / naprakész, aláírt
Oktatás: SOP, éves terv, elvégzett oktatások dokumentumai, / jóváhagyott 



Személyi feltételek

Szervezeti ábra, kapcsolati ábra, / naprakész, jóváhagyott
Munka-szerződések, megbízási szerződések / aláírt

Munkaköri leírások / naprakész, aláírt
Oktatás: SOP, éves terv, elvégzett oktatások dokumentumai, / jóváhagyott 

SOP – SZME

Raktári eljárások/ügyrend

Minőségbiztosítási eljárások/ügyrend

Általános eljárások/ügyrend - Az ügyvezetés által hozott  
telephelyi eljárások



SZME – R (RAKTÁRI ÜGYREND)

 1 - Saját gépjárművel történő áruszállítás 

 2 - A raktár logisztikai térképe

 3 - Árufogadás és áruátvétel rendje

 4 – Betárolás szakmai rendje

 5 - Megrendelések kiszedése, revideálása, csomagolása - Az árukiadás és kiszállítás 
rendje

 6 - Ládánkénti kiszedés rendje

 7 - Rovarok és rágcsálók elleni védekezés a telephelyen

 8 - A klonazepám hatóanyagú gyógyszereknél alkalmazandó eljárásrend, megrendelések 
kezelése, kiszedése, revideálása, csomagolása - Az árukiadás és kiszállítás rendje

 9 - A fóti telephely működésének eljárásrendje

 10 - Jégakku kezelésének szabályozási ügyrendje



SZME – MB 
(MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÜGYREND)

 Mintavételi vizsgálati eljárás

 Minőségértékelés - Eladható készletbe helyezés

 Gyógyszerek és egyéb termékek tárolási, hőmérsékleti követelményei

 Hőmérséklet és páratartalom mérése - Testo Saveris rendszer működése -
Mérőeszközök hitelesítése és karbantartása

 Felfüggesztés, Forgalomból történő kivonás és visszahívás végrehajtása -
Visszagyűjtés rendje

 Reklamációs ügyrend

(Vevői és Beszállítói reklamáció ügyrend)



SZME – MB 
(MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÜGYREND)

 Szakmai dokumentálás módja - Irattárazás

 Higienes és takarítási utasítás - Ládamosás

 Oktatási rend

 Hulladék és selejtkezelés rendje - Megsemmisítés

 Önellenőrzés

 Az OGYÉI honlapjára történő napi fellépés igazolása

 Minőségügyi kockázat felismerése - Minőségügyi kockázatkezelés

 Hőmérsékleti térkép készítése, kvalifikálás

 A Viridis Pharma Kft. saját áruszállító járműveinek kvalifikálása

 Eltérések kezelésének szabályzása



SZME – A (ÁLTALÁNOS - Az ügyvezetés 
által hozott  telephelyi eljárások)

 Hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba kerülésének megakadályozása

 Szerződések megkötésének rendje

 Farmakovigilancia rendszer működése a nagykereskedelemben

 Biztonsági szabályok a gyógyszerminőség megőrzése érdekében a raktárban és 
a telephelyen - Intézkedési terv portaszolgálat részére riasztások esetén

 Szabványműveleti eljárás (SZME) készítés módja

 Gyógyszer beszállítók minősítése

 Szervezeti felépítés, organogram

 Korrupció ellenes szabályzat

 Biztonsági szabályok Fót telephely területén és a raktárban



Tárgyi feltételek

Raktározási tevékenység végzésével folytatandó nagykereskedelmi 
tevékenység esetén:
- iroda, archívum, alkalmas információs technológiai eszközök, berendezések.
- raktárak, raktári eszközök, berendezések,
légellátó rendszerek, hőmérséklet monitorozó rendszerek

Raktározási tevékenység végzése nélküli nagykereskedelmi tevékenység 
esetén:
Számítógépes nyilvántartó rendszer
Papír alapú dokumentáció és bizonylat kezelése, rendszere, archíválása



Kalibrált, kvalifikált eszközök és berendezések és validált rendszerek 
szükségesek.

Vizsgálják, a minőségbiztosítási rendszer teljes körű dokumentálását, és a nyomon 
követését.
Vizsgálják, hogy a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos valamennyi 
tevékenységet
meghatározták-e és dokumentálják-e. (pl.szerződéskötések rendje, partnerek 
kiválasztásának rendje, ..)



Minőségbiztosítási rendszer

Vizsgálják, hogy a gyógyszernagykereskedő minőségbiztosítási rendszere lefedi-e a teljes 
tevékenységet.

Meghatározták-e a felelősségi köröket, a folyamatokat.

Vizsgálják az eladható készletre helyezésre jogosultak körét, az eladható készletre 
helyezés módját.

Vizsgálják, kiterjed-e pl. a kockázat kezelésre , változáskövetésre, eltérés-kezelésre,
javító, megelőző tevékenységre  ,hamis gyógyszerek kiszűrésére,

Vizsgálják a számítógépes készletnyilvántartást és bizonylatkezelést



Inspekció – ellenőrzés folyamata

 a beérkezett kérelem elbírálása és szükség esetén a kérelmező felszólítása 
hiánypótlásra,

 hiánytalan, formailag és tartalmilag megfelelő kérelem esetén a kérelmező 
hivatalos értesítése a helyszíni ellenőrzés (inspekció) időpontjáról,

 helyszíni ellenőrzés (inspekció) a megadott időpontban és helyszínen,

 kérelmező felszólítása az inspekción feltárt és az inspektori jelentésben 
részletezett hiányosságok javítására (hiánypótlás benyújtás),

 a hiánypótlásban benyújtott dokumentumok értékelése,

 gyógyszer-nagykereskedelmi engedély kiállítása, információk feltöltése az 
EudraGMDP adatbázisba,

 ha a tartalmi kiegészítés, vagy a hiánypótlásban benyújtott dokumentumok nem 
megfelelőek, a kérelem elutasítása.



Az engedélyező határozat tartalma:

• Felelős személy megnevezése 

• Forgalmazott gyógyszer csoportok

• Forgalmazott gyógyszerek tárolási hőmérséklete

• Raktárterület pontos megnevezése



Minőség irányítás

A minőségbiztosítási
rendszer feladata , hogy a 
gyógyszerek minősége , 
sértetlensége nem változik
,és a termék a tárolás és 
szállítás során a legális
láncon belül marad.



Felelő személy 

 Felelő személy nélkül nincs nagykereskedelmi engedély !!!

 Kis szervezetnél lehet az engedély tulajdonosa

 Nagyobb szervezetnél független személyt kell kinevezni

 Minden telephelye kell  egy állandóan elérhető személy

 Állhat munkaviszonyban vagy szerződéssel

 A felelős személy feladatokat átruházhat, felelőségi köröket nem.



A felelős személy feladatai

 Gondoskodik a minőségbiztosítási rendszer végrehajtásáról,fenntartásáról

 Munkája középpontjában az engedélyezett tevékenység irányítása

 Biztosítja az alap és továbbképzési programot

 Végrehajtja a visszahívási határozatokat

 Biztosítja a vevői panaszok kezelést

 Jóváhagyja a vevők, beszállítókkal kötött szerződéseket

 Szerződéseket minőségbiztosítási melléklettel látja el

 Jóváhagyja a  kiszervezett tevékenységeket

 Elvégzi az önellenörzéseket

 Átruházott feladatokról nyilvántartást vezet



Felelős személy feladatai

 Döntést hoz a visszaküldött , visszahívott ,hamisított termékek 
végső rendeltetéséről

 Jóváhagyja az eladható készletbe történő esetleges 
visszahelyezést  

 Minősíti a beszállítókat illetve a vevőket /külső audit /
 Gyógyszer minősítése eladható készletre helyezés
 Jelen van minden gyógyszerszállítmány érkezésekor : 

organoleptikus vizsgálat bizonylatolás,  sérült termékek 
elkülönítése

 Felkészülés az inspekcióra
 Problémás helyzetek ismertetése a vezetőséggel



Működési feltételek: telephelyek

 Feleljen meg az előírásoknak. 

  elegendő kapacitás 

  elkülönített helyiségek: pihenő, tisztálkodó, büfé (étkező), mintavételező, vizsgáló, csomagoló, 
árúkiadó, veszélyes anyagok tárolására 

  elkülönített területek: fizikai vagy elektronikus: visszahozott-, letiltott-, visszahívott-, selejt-, 
nem EU-s termékekre 

  elválasztott területek: átvétel (karantén), tárolás, expediálás 

  illetéktelen hozzáférés elkerülése, riasztó rendszer 

  élősködőktől mentesítés 

 Hőmérséklet és környezeti szabályozás 

  hőmérséklet 

  páratartalom 

  tisztaság (kártevő ellenőrzés)

 Igénybevétel előtt hőmérséklet feltérképezés kockázatértékelés alapján. 

 Hőmérséklet monitorozó berendezés elhelyezése a hőmérséklet feltérképezése alapján 



Működési feltételek: Berendezések
 Kulcsfontosságú berendezések: 

  hűtök vagy hűtött tároló helyiségek 

  távfelügyeleti rendszerek 

  beléptető rendszerek 

  termo-higrométerek 

  hőmérsékletet és páratartalmat rögzítő készülékek 

  levegőkezelő egységek 

 Tervezett megelőző karbantartás! 

 Általános elvek: 

  kialakítás, elhelyezés és karbantartás az alkalmazási célnak megfelelően, 

  kalibrálás: 

  meghatározott időközönként kockázatértékelés

  riasztórendszerek, riasztási szintek beállítása, tesztelése 

  nyilvántartások és tesztek dokumentumainak megőrzése. 



Számítógépes rendszerek

 SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZEREK LELTÁR ALAPFELTÉTEL ! 

Amit minimálisan tartalmaznia kell: 

  rendszer egyedi azonosítója

  rendszer neve 

  rendszer rövid leírása 

  a rendszer tulajdonosa 

  a rendzer fizikai tárolási helye, és a kapcsolódó dokumentumok tárolási helye 

  kapcsolt rendszer, ha van 

  rendszer típusa (vállalt irányítási, minőségbizosítás, raktár irányí- tási, hőmérséklet 
szabályozó stb.) 

  bevezetés éve 

  rendszergazda 

  szoftver szállító stb



Működési feltételek: Számítógépes 
rendszerek

 A számítógépes rendszerek használatbavétele előtt megfelelő validáló és 
ellenőrző vizsgálatokkal igazolni kell, hogy a rendszer képes a kívánt 
eredmények pontos, következetes és megismételhető elérésére. 

 A rendszerről írásos, részletes, adott esetben ábrákat is tartalmazó leírást 
kell készíteni. Ezt naprakész állapotban kell tartani. 

 A dokumentumnak tartalmaznia kell az alapelvek, célkitűzések, biztonsági 
intézkedések ismertetését, a rendszer alkalmazási körét és fő jellemzőit, a 
számítógépes rendszer alkalmazásának módját, valamint azt, hogy milyen 
kölcsönhatásban áll más rendszerekkel. 

 Az adatok számítógépes rendszerbe táplálását vagy módosítását kizárólag 
az erre felhatalmazott személyek végezhetik. 

 Az adatok biztonságát fizikai és elektronikus úton kell biztosítani, és 
azokat a véletlen vagy illetéktelen módosításoktól védeni kell. 



Számítógépes rendszerek

 A tárolt adatok hozzáférhetőségét időszakonként ellenőrizni kell. Az 
adatokat rendszeres időközönként készített biztonsági másolatokkal kell 
védeni. A biztonsági másolatokat legalább öt évig egy különálló és biztonságos 
helyen kell megőrizni. Digitális archiválás : 117/2007.(VXII.29)GKM rendelet 
Elektronikus archiválás szabályai: 

  ki kell zárni az utólagos módosítás lehetőségeit 

  a dokumentumokat védeni kell a törlés, megsemmisítés, a véletlen sérülés 
illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen 

 Biztosítani kell, hogy a dokumentumok olvashatósága a megőrzési 
kötelezettség időtartama alatt megmaradjon. 



Számítógépes rendszerek
Hatósági szempontok

Rendszerből kinyerhető jogosultsági lista (ki, mihez férhet hozzá, olvasási, módosítási jogosultság, ki 
kezeli, hogyan). A jogosultság strukturált? Munkakörhöz kötött? 
 Biztonsági mentés hogyan történik? Milyen gyakran? Hány helyre? Kinek a felelőssége? (van 
rendszergazda?) 
 Az adatok reprodukálhatóak 5 évre visszamenőleg? Mikor, ki, milyen lépést tett a rendszerb
 Adat módosításra milyen utasítás van? 
 Tényleges adatok rögzítésének módja, ki, mikor , mit rögzíthet? 
 Van folyamatos ellenőrzés? Ki, milyen gyakran, hogyan? 
 Van eseménynaplózás (audit trail) ? Ki?hol?mikor? milyen módosítást hajtott végre? Adatok 
védettek? 
 Hogyan történik a gyógyszer felszabadítás? Ki változtathatja meg a gyógyszer státuszát? Milyen 
utasítás alaján? 
 Több számítógépes rendszer használat esetén, hogy kerülnek át az adatok egyik rendszerből a 
másikba? Ellenőrzés? Biztonság? 
 Kaptak oktatást az IT munkatársak? a felhasználók? 



Milyen adatokat rögzítünk egy termékhez?



Milyen adatokat rögzítünk egy vevő 
partnernél?



Milyen adatokat rögzítünk egy szállító 
partnernél?



Nagykereskedelmi folyamatok

• Beszerzés
• Vevői visszáruk
• Beáramló áruforgalom

BEÉRKEZÉS KISZÁLLÍTÁS

• Áru előkészítése
• Csomagolás
• Kommissiózás
• Ellenőrzések 

Belső folyamatok

TÁROLÁS – ANYAGMOZGATÁS - SZÁLLÍTÁS



Alapelvek

 Minden tevékenységben biztosítani kell, hogy a gyógyszer azonosítása ne 
vesszen el a műveletek során és a gyógyszer elosztása úgy történjen, hogy 
megfeleljen a külső csomagolásán levő információknak. 

 Minden lehetőt meg kell tenni azért, hogy a legális ellátási láncba hamis 
gyógyszer belépésének kockázata minimális legyen.

 EU-ba csak olyan gyógyszer forgalmazható, ami rendelkezik EU forgalomba 
hozatali engedéllyel. 

 Ha a disztribútor nem a forgalomba hozatali engedély tulajdonosa, import 
esetén jelentenie kell a forgalomba hozatali engedély tulajdonosának és a 
kompetens hatóságnak. 

 Minden kulcsfontosságú műveletet teljes körűen szabályozni , dokumentálni 
kell. 



Beszerzés

MILYEN GYÓGYSZERT VEHET A NAGYKERESKEDŐ? 

Rendelkezik az alábbiakkal: 

forgalombahozatali engedély 

végleg minta, ( címke szöveg és beteg tájékoztató) 

OGYÉI alaki hibás engedéllyel egy adott sarzs adott mennyiségére: 

- kisebb hiba, szövegben nem jelentős elírás 

- nagyobb hiba, külföldi csomagolás: át kell csomagolni magyar         címkét 
ráragasztani és a betegtájékoztatót kicserélni magyarra. 



Árrés





Beszállítás

gyártó saját jármű       
szerződéses szállító 
gyártó saját jármű       
szerződéses szállító 

Áru fogadás: fogadó 
kapuvédelem  
Áru fogadás: fogadó 
kapuvédelem  

áruátvételi hely, áruátvételi hely, 

mennyiségi átvétel 
(raklapos )
mennyiségi átvétel 
(raklapos )



Gyógyszer átvétel

Mennyiségi átvétel, 
külső csomagolás 

épségének 
ellenőrzése 

Karanténban a 
minőségi átvétel, 
tárolás a döntésig 

Bevételezés 
nyilvántartási 

rendszerbe

beérkezési 
azonosító címkék 

nyomtatása 

Felelős személy 
felszabadítás 

(eladható készletbe 
helyezés);   

Betárolás 
végrehajtása



Tárolás

 53/2004.(VI.2) EszCsM rendelet 2. számú melléklet 

Átvevő terület az időjárás hatásától védett, a tároló területtől független legyen. 

Eltérő körülmények között tárolandó gyógyszer haladéktalan azonosítás után az erre a célra 
kialakított tárolótérbe legyen elhelyezve. 

A gyógyszer tárolása a forgalomba hozatali engedély előírásainak feleljen meg. 

A hőmérséklet ellenőrzés naponta legalább kétszer dokumentáltan, a dokumentumok adatainak 
rendszeres felülvizsgálata, mérőeszközök hitelesítése. 

A tároló területen hőmérséklet regisztráló legyen és olyan eljárások, amelyek biztosítják, hogy 
a tárolótér minden része az előírt hőmérséklet tartományokon belül legyen. 

A tárolóterületek tiszták, hulladéktól, portól, rovaroktól és rágcsálóktól mentesek legyenek. 

A lejárati időn túli készletek, a sérült csomagolású gyógyszerek, a minőségi hibás, a forgalomból 
kivont gyógyszerek legyenek elkülönítve a felhasználható készlettől. 

A FEFO elv érvényesüljön. 

A nem minősített termékeket a minősítésig karanténban kell tárolni. 



Rendelés felvétel

 KINEK ÉS MIT ADHAT EL A NAGYKERESKEDŐ? 

Csak eladható készletre engedélyezett gyógyszert adhat ki 

forgalmazási engedéllyel rendelkezőknek, 

-lakossági gyógyszerellátási engedéllyel rendelkező gyógyszertárnak , nagykereskedőknek

-lakosság részére csak 

orvosi oxigént, 

dializáló oldatokat

-boltok részére gyógyszertáron kívülforgalmazható gyógyszerek



Komissiózás

 Kiszedés, komissiózás

 Ellenőrzési rendszer, hogy megfelelő készítmény legyen kiválasztva, megfelelő 
felhasználhatósági időtartam, FEFO, sarzs szám rögzítése. 

összekészítés a kiadott rendelési utasításokra, 

ellenőrzési rendszer biztosítsa (mennyiségi , minőségi )  

ép, sértetlen csomagolást 

Csomagolás 

Csomagolás biztosítsa a törés és a lopás elkerülését.

A termék tárolási előírásának betartását biztosítsa a szállítás alatt.  

kiszállításig tárolás

előírt körülmények biztosítása, hűtött tárolás!!! 



Kiszállítás

 Alapelvek 

A nagykereskedő felelőssége a szállítási feltételek biztosítása, a termék 
minőségének megőrzése, megfelelő óvintézkedések megtétele. 

Alkalmazható légi, közúti, tengeri, vonaton szállítás vagy ezek 
kombinációja, de a szállítási feltételek megfelelősége igazolt legyen. 

Kockázat elemzés alapján történjen a szállítási útvonal tervezése. 

A szállítási körülmények validáltak legyenek. 



Szállítás -
Szállítólevél

Szállítólevél tartalmazza: Szállítólevél tartalmazza: 

szállítási dátum szállítási dátum 

gyógyszer neve, gyógyszerforma gyógyszer neve, gyógyszerforma 

mennyiség mennyiség 

beszállító neve és címe beszállító neve és címe 

címzett neve és szállítási címe, tényleges tárolási hely!! címzett neve és szállítási címe, tényleges tárolási hely!! 

szállítási-, tárolási körülmények szállítási-, tárolási körülmények 

Nemzetközi fuvarlevél: CMR egyezmény alapján Nemzetközi fuvarlevél: CMR egyezmény alapján 



Megfelelő – nem megfelelő 
szállítás



Szállítás
 Szállítási tárolásra vonatkozó előírások 

Tárolási feltételek határértéken belül legyenek. 

Közvetlenül címre szállítás, alternatív helyiségben ne maradjon a készítmény.

 Szállító járműre vonatkozó előírások: 

SOP a jármű használatára és felszereltségére. 

Dedikált jármű használata

Nagykereskedő felelőssége a jármű megfelelősége, tisztaság igazolása. 

Hőmérséklet monitorozás módja, műszer kalibrálás évente. Igazolás. 

 Szállítóra vonatkozó előírás: 

A szállítók oktatása a GDP vonatkozó pontjaira, termék ismeretre. 

 Egyéb előírás: 

Eltérés kivizsgálás, jelentés gyógyszer forgalmazónak és az átvevő félnek. 

Lopás bejelentése – hamisított gyógyszer 



Szerződések a partnerekkel

 Alapelvek 

 Írott szerződés legyen.

 Megbízó és megbízott is rendelkezzen nagykereskedelmi engedéllyel.

 A szerződés minden tevékenységet tartalmazzon, azokat is, amelyek valószínűleg 
hatnak a GDP-vel kapcsolatos tevékenységekre.

 A szerződés világosan rögzítse mindkét fél feladatait és felelősségeit. 

 Megbízó :

Felelős a szerződéses tevékenységekért. 

Felelős a megbízott hozzáértésének felméréséért. 

A GDP követését auditokkal biztosítja. 

Az összes szükséges információt biztosítja a Megbízottnak.

 Megbízott : 

Biztosítja a szükséges feltételeket, telephely, eljárások, személyzet… 

3. félnek hozzájárulás nélkül nem ad át tevékenységet. 

Elkerül minden olyan tevékenységet, ami a termék minőségét hátrányosan befolyásolja. 

Minden információt átadni a Megbízónak, ami a termék minőségére hathat 



Szerződés 
tartalma

Gyógyszer átvétel.

Gyógyszer tárolás. 

Szállítás. 

Váratlan esemény. 

Gyógyszer visszaküldés. 

Panaszok és hamisított készítmények 

Visszahívás. 

Audit és inspekció. 

Alvállalkozó. 

Kapcsolattartás részletezve: kapcsolattartó, módok. 

Feladat-Felelősségi mátrix. 

Érvényesség, felülvizsgálat dátuma. 

Aláírások: Felelős személy!! 



Hűtőlánc fenntartása 

Iránymutatások (2013. március 7.) az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek helyes 
nagykereskedelmi gyakorlatáról (2013/C 68/01)

Fő Alapelv:
A szállító nagykereskedelmi forgalmazó felelőssége, hogy 
a gyógyszert védje a töréstől, hamisítástól és lopástól, és 
biztosítsa, hogy a hőmérsékleti viszonyok a szállítás 
során elfogadható korlátok között maradnak. 
A szállítási módtól függetlenül igazolhatónak kell lennie, 
hogy a gyógyszerek nem voltak a minőségüket és 
sértetlenségüket veszélyeztető körülményeknek kitéve. A 
szállítás megtervezésekor kockázatalapú megközelítést 
kell alkalmazni



Szállítmányozás
 A gyógyszerek előírásos tárolási körülményeit a 

szállítás során a gyártók által vagy a külső 
csomagoláson leírtak szerint meghatározott 
korlátok között kell tartani. 

 Ha a szállítás során eltérés, például 
hőmérsékleti kilengés vagy a termék károsodása 
következett be, ezt az érintett gyógyszerek 
forgalmazójának és az átvevő félnek jelenteni 
kell. Eljárást kell alkalmazni a hőmérsékleti 
kilengések kivizsgálására és kezelésére is. 

 A nagykereskedelmi forgalmazó felelőssége 
annak biztosítása, hogy a gyógyszerek 
forgalmazására, tárolására vagy kezelésére 
alkalmazott járművek és berendezések 
használati céljuknak megfelelőek. 

 A forgalmazási folyamatban közreműködő 
összes jármű és berendezés működtetését és 
karbantartását – így a takarítást és a biztonsági 
óvintézkedéseket is – írásbeli eljárásokban kell 
szabályozni.



Szállítmányozás
 Árukiadás idejét a hűtős szállítmányok 

esetében minimalizálni kell

 Szállítmányozás során használt hőmérsékletet 
regisztráló készülékek előkészítése és 
rakományba való elhelyezése

 Meghatározni hány mérőeszköz szükséges 
szállímtányonként

 Mérőműszerek elhelyezése: kartonon 
belül/kívül/tetején/közel a termékhez

 A karton/gyűjtő megjelölése ahol a 
mérőeszköz elhelyezkedik

 Egyértelmű, világos  kezelési útmutatók a 
készülék elhelyezkedésére vonatkozóan

 Készülék leolvasására vonatkozó eljárások 

 Lehívható adatok a kiértékelések - grafikonok



 Hőszigetelt dobozokban elhelyezett hűtőtasakok alkalmazása esetén ügyelni 
kell arra, hogy a termék a hűtőtasakkal ne kerüljön közvetlen érintkezésbe. 

 A személyzetnek képzést kell kapnia a hőszigetelt dobozok összeállítási 
eljárásairól (évszaktól függő konfigurációk) és a hűtőtasakok 
újrafelhasználásáról. 

 A hűtőtasakok újrafelhasználásának ellenőrzésére rendszert kell bevezetni



Kapcsolat a patikai rendszergazdákkal

VIRIDIS-PHARMA Kft.
NOVODATA
LX-LINE

QUADROBYTE
HC-POINTER



PATIKÁK ÉS NAGYKERESKEDŐK 
KAPCSOLATA

 Kapcsolatrendszer

 Telefonon

 Személyesen

 Elektronikusan

 Papír alapon 

 A napi többszöri szállítás és a folyamatos készletgazdálkodás miatt célszerű a 
megrendeléseket a nagykereskedők felé elektronikusan küldeni. Az így küldött 
rendeléseket szintén elektronikusan igazolják vissza, és az így megrendelt  áruk 
számláját le is lehet tölteni online.

 A nagykereskedők minden Patikai Rendszergazdának (PRG) elküldték a törzs- és ár-
adataikat, amelyek a szerződött patikáikban rendszert üzemeltetnek. Ahány Patikai 
Rendszergazdával voltak kapcsolatban az egyes nagykereskedők, annyi féle export 
készült.





Az Egységes Nagykereskedői Kód illetve közös törzs bevezetése után az 
alábbiak szerint módosult az információs struktúra:
A nagykereskedők aktuális termékadatait Alimed összegyűjti, egységesíti 
és a – patikai rendszergazdák-nagykereskedők között - érvényben lévő 
szerződések alapján az annak megfelelő gyakorisággal és 
adattartalommal Alimed elektronikusan elérhetővé teszi a patikai 
rendszergazdáknak.
A nagykereskedők és Alimed közötti adatcsere során a belistázott új 
cikkekhez Egységes Nagykereskedői Kódot (Alimed Kódot) generálnak, 
és létrehozzák az egységes közös nevet / neveket.





Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!


