
1.  Mobil TOKEN Androidon és IOS-on is használható lesz a jövőben? 

Mobil token jelenleg android-os készülékeken használható. Az iOS operációs rendszerre 

fejlesztett applikáció AppleStore-ban történő engedélyezése jelenleg folyamatban van. Az 

engedélyezési folyamat lényegesen hosszabb időt vesz igénybe, mint az Android app-oknál a 

Google Play rendszerében. Amint az engedélyezés megtörténik azonnal publikáljuk az 

alkalmazást. 

2. Kötelező egyszerre csatlakozni a gyse forgalmazóknak, gyártóknak, kölcsönzést és 

javítást végző szolgáltatóknak? 

Ahogy jeleztük, az orvos és fogorvos szakmakóddal rendelkező egészségügyi szolgáltatóknak 

kötelező csatlakoznia és adatot szolgáltatnia. A GYSE forgalmazóknak, gyártóknak, 

kölcsönzést és javítást végző szolgáltatóknak jelenleg nem áll fenn csatlakozási vagy 

adatszolgáltatási kötelezettségük. Arról, hogy ez mikor kerül előírásra, arról az EMMI dönt, 

tudomásunk szerint jelenleg a 2021-ben történő csatlakoztatásuk van napirenden. 

A csatlakozásra nem kötelezett egészségügyi szolgáltatók ugyanakkor az Eüak. szerint 

jogosultak önkéntesen csatlakozni. Ugyanekkor az önkéntes csatlakozásból még nem 

következik, hogy e szolgáltatók tudnának adatokat lekérdezni a Térből, vagy hogy lehetne 

náluk is GYSE-t eRecept alapján kiváltani, vagy más módon GYSE-t az EESZT útján rendelni. A 

szabályozás ugyanis csak eRecepten történő rendelést és csak a csatlakozásra köteles 

szolgáltatóknál való kiváltást teszi jelenleg lehetővé. Valódi megoldást erre a GYSE elektronikus 

rendelésének szabályozása fog adni, ami jelenleg folyamatban van az EMMI-ben. 

3. Nem orvos magánegészségügyi szolgáltatóknak kell-e adatot szolgáltatni 2020.06.01- 

től ha nem, mikortól várható (vállalkozó gyógytornász, dietetikus, védőnő, stb) ? 

Erre vonatkozóan a rendeletmódosítás megjelenését követően lesz egyértelmű és biztos 

információnk. 

4. Mikortól lesz elérhető a miniHIS rendszer?  

A miniHIS alkalmazást 2020. június 01-jétől tudják használni az egészségügyi szolgáltatók.  

5. Gyógytornászoknak mikortól kell csatlakozni az EESZT-hez? 

A jelenleg érvényes jogszabály nem írja elő a csatlakozásukat és adatszolgáltatási 

kötelezettségüket. 

6. Röntgen adatokat hogyan tud a gyógytornász lekérni a felhőből? 

Jelenleg a röntgen adatokból kizárólag a leletek kerülnek feltöltésre az EESZT-be, a képeket 

kezelő modul kizárólag pilot üzemben működik. A feltöltött leleteket jelenleg csak a 

kezelőorvos érheti el, a jogosultságok kiterjesztése egyéb felhasználói csoportokra 

folyamatban van, várhatóan év végéig lesz rá megoldás. 

7. Hallókészülék forgalmazás esetében mit kell jelenteni és mikortól? 

A jelenleg érvényes jogszabály nem írja elő a csatlakozásukat és adatszolgáltatási 

kötelezettségüket. 

8. Gyógyászati segédeszköz forgalmazóknak legkorábban mikortól kell (lehet) 

csatlakozni? Műszaki vagy jogszabályi akadálya van-e jelenleg az EESZT-hez történő 

azonnali csatlakozásnak? 
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9. Ha a csatlakozásnak műszaki akadálya van, akkor milyen módon tudja a csatlakozást a 

gyse forgalmazó vállalkozás gyorsítani? 

Nem egyértelmű, hogy milyen műszaki akadály lehet, kérjük, pontosítsák a kérdést.  

10. Otthoni szakápoló és hospice ellátó szolgálatoknak mikortól kell csatlakozni? 

A jelenleg érvényes jogszabály nem írja elő a csatlakozásukat és adatszolgáltatási 

kötelezettségüket. 

11. Tokent a szolgáltató igényelhet vagy a telephelyen dolgozó orvos is? Magánszemély 

orvos ugyanazt a tokent használhatja a finanszírozott szolgáltatónál és a magánorvosi 

szolgáltatónál történő bejelentkezés során is? 

Token eszközt mindig az egészségügyi intézménynek adunk, de természetesen, ha rendelkezik 

eszközzel, egy másik intézményben használhatja a bejelentkezéshez, független az intézmény 

finanszírozási formájától.  

12. Magánorvosi rendelőben történt rendelés során a papír alapon rendelt gyse vényeket 

nem kell feltölteni igaz? Technikai akadály esetén vagy beteg kérésére papír alapú 

vényen rendelt gyógyszer vényeket sem? 

A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet alapján, ha az orvos a gyógyszert papíralapú vényen 

rendelte, a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadásakor köteles az EESZT vénynyilvántartásában 

a papíralapú vény adatait rögzíteni. GYSE rendelésre vonatkozóan nincs jelenleg ilyen előírás; 

várhatóan ez a fentebb jelzett, előkészítés alatt lévő szabályozásban kerül majd rögzítésre. 

13. Kiváltható, helyettesíthető-e az e-személyi olvasó mobil Tokennel? 

Az EESZT-be való elsődleges belépési eszköz az eSzemélyi igazolvány, külföldiek részére a hard 

token eszköz. A mobiltoken egy másodlagos, kiegészítő belépési lehetőség, a mobilToken 

készítéshez az elsődleges belépési eszközök valamelyikével szükséges rendelkezni.  

14. Az EESZT munkacsoport üléseken korábban azt kommunikálták az EESZT munkatársai, 

hogy a gyse szaküzletek számára a patikával megegyezően az AEEK biztosítja az e- 

személyi olvasót. Gábri Annamária előadásában (8. dia) feltüntetett egyéni beszerzés 

csak a magánorvosi rendelésekre vonatkozik? A gyse szaküzletek csatlakozásakor az e- 

személyi olvasót várhatóan továbbra is az AEEK biztosítja? 

Az Egészségügyi Államtitkársággal már egyeztetéseket folytatunk, ennek eredményét 

hamarosan publikáljuk.  

15. Lehetséges-e az ORCA-ból adatokat exportálni a miniHIS rendszerébe? 

Nem, jelenleg nem lehetséges az ORKA rendszerből való adatexport.  

16. EESZT oldalról mit nevezünk mobil eszköznek és mit telemedicina eszköznek? 

Mobil eszköznek azt hívjuk az EESZT oldaláról, amely olyan alkalmazást futtat, amely képes 

adatot szolgáltatni az EESZT-be, de önmaga nem képes vizsgálatokat végezni és annak 

eredményeit tárolni. Értelemszerűen a telemedicina eszköz ehhez képest annyival több, hogy 

az bizonyos vizsgálatok elvégzését és az eredmények tárolását is képes megoldani. 

17. Tervezi-e az üzemeltető az EESZT-ben a telemedicina eszközökből kinyerhető adatok 

standardizását? 

Vannak ilyen tervek, amelyek jelenleg két szálon futnak. Az első fejlesztés lehetővé fogja tenni 

a telemedicina eszközök csatlakoztatását és adatfeltöltését az EESZT-be, illetve van egy másik, 

amely a jelenleg EESZT-be feltöltött adatok standardizálást oldja meg. A két fejlesztés össze 

fog érni és a telemedicina eszközök adatait is standardizálni fogja, erre pontos határidő még 

nem adható. 

  


