
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2020/1. szám 

Tovább bővül az EESZT felhasználóinak köre 

2020. január 1-ig minden, nem közfinanszírozott szolgáltatást 

nyújtó orvosi és fogorvosi szolgáltatási típuskóddal és 

működési engedéllyel rendelkező egészségügyi 

szolgáltatónak el kellett végeznie a csatlakozással kapcsolatos 

teendőit, és legkésőbb 2020. június 1-től meg kell kezdeniük 

az EESZT-be történő adatszolgáltatást.  

A magánegészségügyi szolgáltatók és fogorvosok csatlakozásával megtörténik az ország teljes 

lefedettsége és az EESZT-hez csatlakozott egészségügyi szolgáltatók száma 25 ezerre nő.  

Az EESZT-hez történő csatlakozás a betegbiztonság szempontjából komoly előrelépés, 

egyaránt fontos az ellátottak és az ellátók számára: az adatszolgáltatással az ellátottakról szóló 

elérhető információk köre teljesebbé válik az ellátók számára, így a szolgáltató sokkal 

részletesebb és pontosabb információhoz juthat a páciens egyéb betegségeiről, 

gyógyszerérzékenységeiről, korábbi ellátásairól. Egy egységes, a beteg minden egészségügyi 

szempontból fontos adatát tartalmazó rendszer felgyorsíthatja az ellátást, egyszerűsítheti a 

gyógyszerek felírását és az utókezeléseket, kiiktathatja a hiányos kórtörténeteket.  

Az EESZT-hez csatlakozott egészségügyi szolgáltatók kötelesek az ellátási események adatait 
és a kapcsolódó ellátási dokumentumokat továbbítani az EESZT-be, az ellátás során felírásra 
kerülő vényeket pedig az EESZT-n keresztül megrendelni. Mivel a csatlakozott szolgáltatónál 
dolgozó orvos a beteg ellátása során a beteg kezelőorvosává válik, az ellátott egészségügyi 
profilját is ki kell töltenie. 

Az EESZT-t használó orvosok, egészségügyi szakdolgozók és gyógyszerészek továbbra is a 

saját, megszokott informatikai rendszerükön keresztül érhetik el a szolgáltatásokat, ezáltal 

gyorsabbá, hatékonyabbá válik a betegek ellátása.  

Mindez elősegíti a hatékony és azonnali információcserét a köz- és magánellátást nyújtó 

egészségügyi szolgáltatók között, növeli a betegbiztonságot, tovább erősíti a beteg 

kórelőzményeinek megismerését és biztosítja a rendszer átláthatóságát. 

 

 

 



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Könnyebb lesz a hozzátartozók receptjeinek 
kiváltása 

Hozzátartozók számára eddig is ki lehetett váltani gyógyszert, 

ha valaki vitte a más számára felírt receptet, papír alapú 

receptet vagy a felírási igazolást. A mostani változásra azért 

volt szükség, mert teljesen elektronikus ügyintézésre eddig 

csak saját részre lehetett használni az EESZT-t. 2020-tól 

viszont egyrészt az EESZT-ben való adatkezelésre lehet majd meghatalmazást adni, illetve 

törvényes képviselőt rögzíteni. Másrészt az eReceptek EESZT-ben rögzített képviselő által is 

kiválthatóak lesznek, így más személy eReceptjeit nem csupán felírási igazolással lehet 

kiváltani, hanem a képviseletre jogosult személy saját eSzemélyi igazolványának vagy személyi 

igazolványának és TAJ - kártyájának együttes bemutatásával.  

Az EESZT képviseleti jogosultsági rendszerén keresztül a meghatalmazott 
vagy a törvényes képviselő általa képviselt személy vonatkozásában 
hamarosan megtekintheti és használhatja az EESZT lakossági portált. Ez 
lehetővé teszi majd minden meghatalmazott számára, hogy támogatást 
nyújtson az érintett pácienseknek az ott található információk nyomon 

követésében, értelmezésében. Így például segíthet a receptekkel, a laborleletekkel vizsgálati 
lapokkal kapcsolatban. Továbbá az Elektronikus recept kiváltására adott meghatalmazással az 
állampolgár jogosultságot biztosít majd a meghatalmazott személy számára, hogy felírási 
igazolás felmutatása nélkül, saját okiratai bemutatásával, az EESZT útján kiállított 
elektronikus recepteket helyette kiváltsa. 

A meghatalmazás rögzítése megtehető lesz majd 

elektronikus úton, az EESZT Lakossági Portálján vagy 

kérhető lesz a Kormányablakban. A 

Kormányablakban az ügyintézés történhet 

személyesen, valamint lehetőség lesz a kérelem meghatalmazott által történő benyújtására, 

így mozgáskorlátozott, beteg érintett esetében nem szükséges majd személyesen eljárni. 

A 14 éven aluli gyermekek, szülői felügyelet vagy gyámság alatt álló 14 év feletti személyek, 

illetve gondnokság alá tartozó cselekvőképtelen vagy 

korlátozottan cselekvőképes személyek esetén a 

törvényes képviselet rögzítésére kizárólag a 

Kormányablakban van lehetőség a megfelelő azonosítás és 

törvényes képviseleti jog igazolásának szükségessége 

miatt. 



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hogyan válthatók ki más személy eReceptjei papír nélkül?  

1. A meghatalmazó kérelmére a képviseleti jogosultság (meghatalmazás vagy törvényes 

képviselet) rögzítésre kerül az EESZT rendszerében.  

2. Az eRecept kiváltásához a meghatalmazottnak elegendő a patikában megadnia az ellátott 

páciens TAJ-számát. 

3. A gyógyszerész a korábban megadott személyes adatai alapján azonosítja a 

meghatalmazottat az EESZT rendszerében, és átadja az ellátott számára felírt készítményt. 

Hogyan érhetők el a képviselt személy egészségügyi adatai?  

Az EESZT-ben rögzített képviseleti jogosultság birtokában a 

meghatalmazott személy a saját Lakossági Portálján keresztül 

férhet hozzá a képviselt személy bizonyos, EESZT-ben tárolt 

egészségügyi adataihoz és helyette, illetve a nevében digitális 

önrendelkezési nyilatkozatot is tehet. Ezt a belépést követően, a 

képviselt személy TAJ-számának kiválasztásával teheti majd meg. 

A képviseleti rendszer bevezetésének feltétele a megfelelő jogszabályi háttér megteremtése, 

a vonatkozó jogszabályok módosítása. A képviseleti jogosultság alapján történő eRecept 

kiváltás a 44/2004 rendelet módosítása után válik majd elérhetővé. 

Sikeres egyetemi EESZT – oktatások 
A 2019/2020-as tanévben Budapest és Debrecen után Pécsett és 

Szegeden is elkezdődött az elméleti és gyakorlati EESZT - 

oktatás. Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT) 

használatának elméleti és gyakorlati oktatásán az Általános 

Orvostudományi, Fogorvosi és Gyógyszerésztudományi karok 

ötödéves hallgatói az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) és az Egyetemek közös 

szervezésében megtartott órákon az EESZT szolgáltatásait számukra karonként egyedileg 

kialakított rendszeren keresztül ismerhették meg és próbálhatták ki a gyakorlatban. 

A tanórák helyszínéül szolgáló Egyetemek és az ÁEEK 2018 tavaszán kezdték el az oktatáshoz 

szükséges előkészületeket. Először informatikai fejlesztések zajlottak az egyes 

szakterületeknek megfelelően, hogy a valósággal teljesen megegyező egészségügyi 

platformok az oktatásra alkalmas módon legyenek használhatóak. Az oktatás lényege az, hogy 

mindenki a maga szakterületén ismerkedjen meg az EESZT rendszerrel, amit a mindennapi 

munkája során használni fog. 



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Az orvostan-, gyógyszerész és fogorvostan-hallgatók oktatása egyaránt elméleti képzéssel 

kezdődik, majd a karok elvárásainak és a valós későbbi munkakörülményeknek megfelelő 

gyakorlati képzéssel folytatódik.  

Az Általános Orvostudományi Karokon a hallgatóknak a rendelkezésre álló kórelőzményi 

dokumentáció és eProfil adatok alapján ki kell választaniuk egy fiktív beteg számára a 

leginkább megfelelő gyógyszerkészítményt, amiről eReceptet állítanak ki. A gyakorlat végén, 

az EESZT Lakossági Portál segítségével történik a gyakorlati feladat ellenőrzése.  

A Gyógyszerésztudományi Karok ötödéves hallgatói medikai rendszeren keresztül 

ismerkedhetnek meg a gyógyszerfelírás funkcióval, majd eRecept azonosító és TAJ-alapú 

lekérdezés használatával is gyakorolhatják a gyógyszerkiadás teljes folyamatát, az EESZT-ben 

rögzített adatok ellenőrzésével együtt.  

A fogorvostan-hallgatók a rendszer használatát a fogorvosi praxisoknak megfelelően 

gyakorolják: a beteg eProfil adatainak megtekintése után – csak virtuálisan – fogászati 

beavatkozást végeznek, amiről ambuláns lapot állítanak ki, majd feltöltik azt az EESZT 

rendszerébe, mely szintén ellenőrzésre kerül a Lakossági portálon keresztül. 

A fenti oktatásokról kapott pozitív visszajelzések alapján az EESZT Fenntartási és Üzemeltetési 

Főosztály a bővítési lehetőségeken dolgozik egyrészt a szakképzésben, másrészt a már 

gyakorló egészségügyi dolgozók akkreditált képzésében való megjelenéssel.   

A közeljövőben számos kulcsfontosságú 

fejlesztéssel egészül ki az Elektronikus 

Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
Az idei év fejlesztései közül kiemelt hangsúlyt kap az 
egyes szakellátási formákhoz tartozó egészségügyi 
dokumentumok egységesítése, amelynek 
eredményeképpen az adatok gépi módon 
feldolgozhatók és könnyen elemezhetők lesznek, 
így fejlődésnek indulhatnak az ezeken az adatokon 
alapuló orvosi döntéstámogató fejlesztések, 
elősegítve az ágazat humán erőforrás-kihasználásának további javítását.  

 Az egységesítés keretében első lépésben a betegellátáskor a kórházi informatikai 
rendszerekben keletkező laboreredmények, vizsgálati lapok, zárójelentések  
szabványosítása, azaz uniós ajánlások és szabványok alapján történő formai és tartalmi 
egységesítése történik majd meg. Ez a fejlesztés a kórházi információs rendszerek (HIS) 



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

elektronikusan kibocsátott dokumentumainak standardizálása mellett fokozatosan újabb 
dokumentumtípusok bevezetésével bővül majd a felmerülő új igényeknek megfelelően. 

A fejlesztés révén lehetővé válik az adatok gépi feldolgozása és hatékony kereshetősége. 
Mindez komoly áttörést hozhat a betegellátásban, hiszen a rendszerezett és feldolgozott 
egészségügyi adatok az orvosok döntését jóval magasabb szinten tudják támogatni. 

Az elektronikusan feldolgozható adathalmaz hozzájárul egy hatékonyabban szervezett 
egészségügy kialakításához, az ágazatvezetői tervezés megalapozásához és az eredmények 
pontosabb nyomon követéséhez.  

Szintén ebben az évben a mobil elérhetőségre is fókuszálunk mind az orvosok, 

mind a betegek számára. Ennek keretében mobil eszközökre (pl. telefon, tablet) 

fejlesztünk olyan felületet, amely segítségével az orvosi szoftverek képessé válnak 

az EESZT-csatlakozásra, ami eddig csak számítógépes kapcsolat esetén volt 

elérhető.  

Kontakt Center  

Kérdése van? Kérdezze kollégánkat írásban a helpdesk.eeszt@aeek.hu címen 

vagy telefonon a +36 1 920 1050-es számon  

(H-CS: 8:00-16:30 és P: 8:00-14:00). 

 

Munkaidőn kívül kérjük, hívja a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalat! 
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