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EESZT fejlesztési szakértő, ÁEEK 



• Egészségügyi adatok 
• Kiemelten nagy 

mennyiségű különleges 
személyes adat 

• Ágazatirányítási 
információk 

Mi az az EESZT? 

• cca. 200 virtuális gép, 
• geoclusterben 
• magas rendelkezésre 

állással 

• 170 ezer ágazati 
dolgozó 

• 10 millió állampolgár 
• Több száz kapcsolódó 

rendszer 



• Egészségügyi adatok 
• Kiemelten nagy 

mennyiségű különleges 
személyes adat 

• Ágazatirányítási 
információk 

Az egészségügyi ellátó hálózat informatikai rendszereinek 
együttműködését biztosító, 

 jogszabályban meghatározott központi elektronikus 
szolgáltatásokat megvalósító  

egészségügyi ágazati informatikai rendszer. 
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• Több száz kapcsolódó 

rendszer 



„ …egészségügyi informatikai rendszerek együttműködését biztosító … 
egészségügyi ágazati informatikai rendszer” 



Együttműködés, kommunikáció 

 

 

•Horizontális: B2B - ellátó-ellátó között 

 

 

•Vertikális: B2G - az ágazatirányítás és az 
ellátásban részt vevő szereplők 



Központi informatikai szolgáltatások 

 

• Szolgáltatások: 
• nem a személyek, hanem a rendszerek csatlakoznak 

• Minden felhasználó a saját rendszerén keresztül éri el 

 

• Felhő alapú, központi rendszer 
• Egységes szolgáltatások 

• Egységes technológia 

• Egységes authentikáció 

• Közös törzsek 

 



Jogszabályban meghatározott 

• 2015: törvények, kormányrendeletek 
• Szolgáltatások, adatkezelés, csatlakozási kötelezettségek 

 

• 2016: miniszteri rendelet 
• Részletes szabályok, csatlakozási időpontok 

 

• 2017: elektronikus recept szabályozása, miniszteri 
rendelet 

• Elektronikus vényrendelés szabályozása 

 



„ … jogszabályban meghatározott …” 

2015. évi CCXXIV. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 

413/2015 (XII.23) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 

 

• 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről (Eütv) 

• 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv) 
• 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
• 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának részletes szabályairól 

• 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatok kezeléséről és védelméről (Eüak) 

 

• 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek 
rendeléséről és kiadásáról 

• Az emberi erőforrások minisztere 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelete az 
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról 

 



Kinek? 

Egészségügyi 
szakemberek 

•Szakmai 
szolgáltatások 

•Meglévő 
rendszereiken 
keresztül 

Egészségügyi 
szolgáltatók 

•A szolgáltatóknak 
kell csatlakozni 

•Intézményi szintű 
szolgáltatások:  
jelentéstovábbítás 

Ellátottak 

•Saját adatok 
elérése 

•Digitális 
önrendelkezés 

•EESZT Adatkezelési 
napló 

Ágazatirányítás 
szervei 

•Nyilvántartások, 
kódtáblák, 
kódrendszerek 
publikálása 

•Ágazati jelentések, 
riportok 

• 6000+ háziorvos 

• 300+ járóbeteg szakellátó 

• 100+ Kórház (járó- és fekvőbeteg ellátás) 

• 3000+ gyógyszertár 



Szolgáltatásokat nyújt … 



eRecept 

• Felírás 
• Felíráskor az adattartalom bekerül az EESZT-be 

• A páciens nem vényt, hanem felírási igazolást 
kap, mely tartalmazza az eRecept azonosítóját 

• A papír alapú rendelés lehetősége továbbra is 
megmarad 

• A papír vények a kiváltáskor, a gyógyszertárban 
kerülnek be az EESZT-be (!) 

• eVényen írhatók 
• Gyógyszer 

• Minimális korlátozás 

• GYSE: később indul 

• Kiváltás  
• a felírási igazolás (eRecept ID) alapján, vagy  

• Személyazonosítással (TAJ), papír nélkül 

• Kiváltáskor rögzítésre kerül a kiadott készítmény 

 

• Elszámolás 
• Az elszámolási folyamat lényegileg nem változik 

A vény felírás-kiváltás elektronikus leképezése 



Az eRecept - ma 
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• Napi 800e vény 

 

• A vények több, mint 60%-a 
már eReceptként kerül a 
rendszerbe 

 

• Felírási hibarátája 2% alatt 
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GYSE az eRecept-ben 

 

• Jelenleg eVényen csak gyógyszer rendelhető 

 

• GYSE bevezetés előkészítése 2018. év elején megindult 

 

• A folyamat kapcsán eddig két széleskörű egyeztetés zajlott le 
• 2018. április 4-én, május 14-én.  

• EMMI Gyógyszerügyi Főosztály, EMMI Egészségbiztosítási Alap Kontrolling Főosztály, 
Szakmai Ellenőrzési és Módszertani Osztály, NEAK, FESZ, OSZ, ETOSZ, MGYK, ÁEEK 

 



Célok 

„a GYSE elektronikus vényen történő kiváltási lehetőségének biztosítása 
során meg kell találni azokat a főbb mérföldköveket, melyek segítik a 

munkát.” 

 

 

• a folyamat pontos körülhatárolása 

• a szükséges alapkérdések, a fejlesztéshez szükséges lépések 
meghatározása 

• egy konszenzuson alapuló ütemezés kialakítása 

 



Roadmap 

 

• Konszenzus-teremtés 

• Jogszabály-alkotás, működési környezet megteremtése 

 

• Informatikai szállítók felkészítése 

• Csatlakozó szolgáltatók felkészítése 

• Csatlakozás támogatása 

 

• Bevezetés céldátuma: 2020 

 

 



Fő feladatok, kihívások 

Szolgáltatói kör hatékony 
kezelése 

•elengedhetetlen az 
informatikai szolgáltatók 
bevonása, és a feléjük 
küldött egyértelmű 
állásfoglalás.  

•A GYSE termékek 
forgalmazásában érintett 
szolgáltatói kör sok 
esetben technikai 
problémákkal küzd:  

•nem áll rendelkezésükre 
IT infrastruktúra  

•nincs informatikai 
felhasználói gyakorlatuk  

•igény van a forgalmazók 
támogatásáraa 

GYSE-hez kapcsolódó 
folyamatok kezelése 

•eRecept folyamat 
mintájára 

•Javaslat: a NEAK vénytől 
való elszakadás - mely 
támogatott a résztvevő 
szervezetek részéről 

•A folyamattal 
kapcsolatban 
vizsgálandók a speciális 
jogszabályi környezetből 
adódó extra funkcionális 
igények, ezek 
szükségessége és 
megvalósíthatósága 

Jogosultságok kezelése 

•A GYSE forgalmazók 
EESZT felhasználók 
lesznek. 

•Az adatokhoz történő 
hozzáférésüket a GYSE 
szerepkör elkülönítésével 
lehet megoldani. 

•A forgalmazók és az 
érintett dolgozók 
nyilvántartását biztosítani 
kell. 

•A dolgozók egyes 
forgalmazókhoz való 
kapcsolását – a 
gyógyszertárakhoz 
hasonlóan – az EESZT 
VMátrix rendszerén 
keresztül lehet 
megvalósítani. 

•Szükséges a vonatkozó 
jogszabályok módosítása.  

Termékcsoportok 
meghatározása 

•Kódrendszerek, törzsek 

Piacvédelem kérdésköre 

•GYSE forgalmazók - 
Gyógyszertárak 



 
 

Köszönöm a figyelmet! 
 
 

Puskás Zsolt Péter 
puskas.zsolt@hcexpert.hu 


