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1. A szabályzat célja 

 

Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartásában 
működő kórházak számviteli és pénzügyi nyilvántartásaiban a vényforgalmú gyógyszertárakhoz 
kapcsolódó készletek és szállítói kötelezettségek más készletektől, illetve szállítói kötelezettségektől 
való elkülönítésének szükségességét és főbb szabályait. 

2. A szabályzat hatálya 

 

 A Szabályzat rendelkezései az ÁEEK fenntartásában költségvetési szervként működő Intézmény 
feladatainak ellátására terjednek ki;  

 A Szabályzat előírásait és rendelkezéseit valamennyi Intézmény érintett alkalmazottjának 
ismernie és alkalmaznia kell; 

 A jelen szabályzatban foglaltak megismeréséért és alkalmazásáért az Intézmények gazdasági 
vezetői felelősek; 

 A Szabályzat előírásainak be nem tartása a közalkalmazott jogviszonyával kapcsolatos 
kötelezettségek megszegéséhez fűződő jogkövetkezményeket vonhat maga után.  

3.  Felelősség meghatározása  

Jelen szabályzatban meghatározott, szabályozott tevékenységek végrehajtásában az alábbiak 
illetékesek, felelősek:  

A jelen szabályzat készítéséért és rendszeres felülvizsgálatáért:  

 ÁEEK gazdasági főigazgató-helyettes.  

A jelen szabályzat ellenőrzéséért:  

 ÁEEK integritás tanácsadó (integritási ellenőrzés). 

A jelen szabályzat jóváhagyásáért:  

 ÁEEK főigazgató.  

A jelen szabályzatban foglaltak alkalmazásáért meghatározott feladatkörben:  

 az Intézmények mindazon munkatársai, akik számára a jelen 
szabályzat feladatot határoz meg.  

A jelen szabályzat alkalmazásának ellenőrzéséért:  

 belső ellenőrök,  

 a jelen szabályzatban erre feljogosított vezetők.  
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4. Fogalom meghatározások 

 
Jelen szabályzat nem tartalmaz fogalom meghatározásokat. 

 

5. A szabályzat leírása 

 

Alapelvként az intézeti vényforgalmú gyógyszertárak számviteli és pénzügyi elszámolásait az intézet 
egyéb működéséhez kapcsolódó elszámolásoktól teljesen elkülönítetten kell kezelni: 

 Minden megrendelést a vényforgalmú gyógyszertár beszerzéseire vonatkozóan úgy kell 
elkészíteni, hogy abból világosan kiderüljön, hogy az adott áru/gyógyszer a vényforgalmú 
gyógyszertár árukészlete lesz; 

 A beérkezett árut a megrendelés alapján a vényforgalmú gyógyszertár elkülönített raktárába 
haladéktalanul be kell vételezni. Az intézeti gyógyszertár és a vényforgalmú gyógyszertár 
raktáraiba bevételezett készlet nem keveredhet; 

 A vényforgalmú gyógyszertár raktárkészletét a mérlegben az áru soron kell szerepeltetni (az 
5/2015 ÁEEK Főigazgatói utasítás az ÁEEK által fenntartott intézmények egységes intézményi 
szabályozása szerinti 21201 Gyógyszertári áruk számla használatával); 

 Az intézethez beérkezett számlák nyilvántartásba vételét a pénzügyi modulon belül 
elkülönítetten kell elvégezni. Lekérdezéskor egyértelműen meg kell tudni jeleníteni a fenti 
elkülönítés alapján nyilvántartásba vett szállítói számlákat (pl. kulcsszóval, esetleg 
paraméterezhető belső sorszámmal); 

 A könyvelés során elkülönítetten kell kezelni a bevételeket, költségeket, valamint az ELÁBÉ-t, 
bármikor egyértelműen meg kell tudni határozni a vényforgalmú gyógyszertár saját 
eredményét (az 5/2015 ÁEEK Főigazgatói utasítás az ÁEEK által fenntartott intézmények 
egységes intézményi szabályozása szerinti 7470003 Gyógyszer kiskereskedelem számla 
használatával). 

 

Tekintettel arra, hogy a vényforgalmú gyógyszertár bevételei folyamatosan érkeznek az intézet 
bankszámlájára (készpénzes bevételek befizetése, bankkártyás fizetések, OEP utalások), a 
vényforgalmú gyógyszertárral kapcsolatban az intézetnek lejárt fizetési határidejű számlatartozása 
nem lehet. 

Minden vényforgalmú gyógyszertári árubeszerzéssel kapcsolatban beérkezett szállítói számlát a 
vényforgalmú gyógyszertár áruértékesítéséből befolyt bevételekből határidőben ki kell egyenlíteni. 

Az áruértékesítés bevételének csak az a része használható fel az intézet egyéb költségeinek 
fedezetére, melyből az árubeszerzések, a vényforgalmú gyógyszertár közvetlen bérei és járulékai 
valamint egyéb közvetlen költségei levonásra kerültek. 
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6. Kapcsolódó külső és belső szabályzó dokumentumok 

 

Külső szabályozó dokumentumok:  

 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)  

 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartási számvitelről (Áhsz.)  

 27/2015. (II.25.) Korm. rendelet az Állami Egészségügyi Ellátó Központról  

 

Belső szabályozó dokumentumok: 

 5/2015 ÁEEK Főigazgatói utasítás az ÁEEK által fenntartott intézmények egységes 
intézményi szabályozása 

 

7. Mellékletek 

Jelen szabályzathoz nem kapcsolódnak mellékletek. 
 

 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 
Jelen szabályzat az aláírást követő napon lép hatályba.  
 


