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NetLock – Hiteles elektronikus ügyintézés az egészségügyben
•

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) webes felületű licitrendszert hozott létre a gyógyszergyártók,
gyógyszerkereskedők, és a gyógyászatisegédeszköz‐ellátók számára az árváltoztatási kérelmek és
árajánlatok elektronikus úton történő benyújtásának támogatására

•

A NetLock Kft. szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár webes licitrendszere (OEP OWL) példaértékű,
és egy újabb meghatározó lépést jelent az elektronikus ügyintézés elterjedésében, illetve az elektronikus
aláírás egészségügyben történő alkalmazásában

•

A gyógyszergyártók és gyógyászatisegédeszköz‐ellátók számára a NetLock Kft. egy speciális tanúsítvány
csomagot kínál, amely minden olyan eszközt és tanúsítványt tartalmaz, amely az OEP által kötelezővé tett
webes licitrendszer (OWL) használatához szükséges

Budapest, 2007. június X. – A törvényi szabályozásnak megfelelően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(OEP) egy olyan webes licitrendszert hozott létre, amelynek célja a gyors, hiteles és biztonságos elektronikus
adatszolgáltatás bevezetése. Az új rendszer lehetőséget biztosít a gyógyszergyártók, gyógyászati
segédeszközgyártók számára az árváltoztatási kérelmek, árajánlatok elektronikus úton történő benyújtására és
az OEP weboldalán történő gyors és áttekinthető megjelenítésére. A hazai elektronikus ügyintézés piacán
vezető szerepet betöltő NetLock Kft. rendkívül fontosnak tartja az új rendszer létrehozását, mivel
nagymértékben hozzájárul az elektronikus aláírás egészségügyben történő alkalmazásának elterjedéséhez. A
vállalat a rendszerhez csatlakozni kívánó szervezetek részére egy olyan tanúsítvány csomagot állított össze,
amely tartalmazza a törvény által kötelezően előírt közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazható nem
minősített (fokozott biztonságú) tanúsítványt, chipkártyát és kártyaolvasót. Az új webes licitrendszer
használatának fő előnye, hogy a gyógyszergyártó vállalatok árajánlataikat gyorsan, egyszerűen, jelentős
megjelenítési, nyomtatási és postaköltséget megtakarítva, interneten keresztül tölthetik fel az OEP nyilvános
felületére.

„Több mint tíz éves tapasztalatunkra alapozva úgy gondoljuk, hogy a korszerű, hiteles elektronikus ügyintézés
növeli a versenyképességet, segít az államigazgatási szervek – köztük az egészségügy – költségvetési
kiadásainak lefaragásában, valamint gyors és egyszerű ügyintézést biztosít a vállalatok, intézmények és a
lakosság számára” – mondta Rózsahegyi Zsolt, a NetLock Kft. ügyvezető igazgatója. „Az OEP elektronikus
licitrendszerének létrehozását azért tartjuk nagyon fontosnak, mert bővíti a hiteles elektronikus ügyintézés
területét és egy újabb lehetőséget biztosít az elektronikus aláírás egészségügyben történő felhasználására.
Véleményünk szerint az új webes licitrendszer megteremtésével felgyorsul és leegyszerűsödik az

adatszolgáltatás folyamata, illetve jelentősen csökken a termelői árcsökkentésre vonatkozó ajánlatok
elküldésének, feldolgozásának és megjelentetésének ideje” – tette hozzá Rózsahegyi Zsolt.

Törvényi szabályozás
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer‐ és gyógyászatisegédeszköz‐ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 24. § (2) bekezdése, illetve 25. § (5) bekezdése alapján az
OEP a hozzá beérkező termelői árcsökkentésre vonatkozó ajánlatokat a honlapján köteles megjelentetni. A
szervezet a törvényi előírásnak megfelelve az árváltoztatási kérelmek fogadását az erre rendszeresített OWL
licitrendszerrel valósítja meg.

Mivel a termelői árcsökkentésre vonatkozó ajánlatok megküldése és feldolgozása a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) hatálya alá
tartozó eljárás, ezért az eljárás során elektronikus ügyintézést kell alkalmazni, így a Ket. 160. § (2)
bekezdésének megfelelő módon kell azonosítani a kérelmet benyújtó személyeket. Az előírás szerint az eljárás
során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól rendelkező törvény előírásainak
megfelelően kell eljárni, ezért az OWL használatához az adatszolgáltató gyógyszergyártóknak a közigazgatási
hatósági eljárás során felhasználható, legalább nem minősített (fokozott biztonságú) aláíró tanúsítvánnyal,
valamint bejelentkezési névvel és jelszóval kell rendelkezniük.

OEP OWL csomag
Az OEP Webes Licitrendszer használatára kötelezett gyógyszergyártó vállalatok számára a NetLock Kft. egy
speciális tanúsítvány csomagot kínál, amely tartalmaz minden olyan eszközt, és tanúsítványt, amely az OWL
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termékcsomagjának használatával a gyógyszergyártó, gyógyszerforgalmazó vállalatok egyszerűen és gyorsan
eleget tudnak tenni az adatszolgáltatással szemben támasztott hitelesítésre vonatkozó követelményeknek. A
csomag használatának további előnye, hogy a benne szereplő munkatársi tanúsítvány közigazgatási
ügyintézésre is alkalmas nem minősített (fokozott biztonságú) "B" osztályú aláíró tanúsítvány, amely a
rendszerhez szükséges hitelesítés mellett tökéletesen használható minden más olyan felhasználási területen,
ahol ezt jogszabály megengedi.
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http://www.netlock.hu/owl.html weboldalon érhető el. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elektronikus
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http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,6107715&_dad=portal&_schema=PORTAL weboldalon olvashat.

A NetLock Kft.‐ről
A NetLock Kft. Magyarország vezető hitelesítés‐szolgáltató, PKI tanácsadó és PKI rendszerintegrátor
vállalataként a hazai elektronikus ügyintézés és ügyvitel meghatározó szereplője. Több mint tízéves
tevékenysége során megszerezte a hitelesítés‐szolgáltatásban Magyarországon elérhető legmagasabb szintű
minősítéseket, a felhalmozott szakmai tudásnak köszönhetően pedig a PKI technológia egyik vezető szakértő
vállalatává vált. A NetLock Kft. munkatársai a legszigorúbb követelményeknek is megfelelő szolgáltatói hátteret
üzemeltetnek és bevezették az ISO 9001:2002 minőségbiztosítási‐, a BS7799 információ‐biztonsági irányítási
rendszert, illetve részt vettek a MELASZ‐Ready szabvány kidolgozásában. Mindezek mellett a NetLock Kft. az
első, közigazgatásban is elfogadott hitelesítés‐szolgáltató Magyarországon.

Szakértő tanácsadóként segítséget nyújt a vállalatok hosszútávú versenyképességéhez, illetve hatékonyságuk
növeléséhez nélkülözhetetlen ügyviteli folyamatok elektronizálásában és rendelkezik nagyvállalati, intézményi
hitelesítési infrastruktúrák kialakításához szükséges speciális jogi és informatikai know how‐val.
A NetLock Kft. 1999 óta világszerte valamennyi Microsoft termékben (Internet Explorer, Outlook, Outlook
Express), valamint 2005 óta a Mozilla Suite 1.8, Firefox 1.5., Thunderbird 1.5 böngészőkben és levelező
szoftverekben mint megbízható legfelső színtű hitelesítés‐szolgáltató szerepel. Nevéhez fűződik az első
minősített aláírás létrehozására alkalmas eszköz regisztrációja, az első elektronikus számla kibocsátása, NetLock
tanúsítványokat alkalmaznak a cégbírák, a vizsgaszervezők, illetve a vállalat hozzájárult az első hiteles
elektronikus ügyintézést lehetővé tevő önkormányzat, továbbá a digitális tachográf rendszer elindításához is.
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