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• Mozaikszó: 

    Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér kezdőbetűiből. 

• Gyakran használjuk a rövidítését: Tér  

• Az e-Recept ennek az egyik alrendszere 

• Lényege, hogy az orvos által (eddig papírra) felírt vény egy 
központi felhő alapú adatbázisban jelenik meg 

 

Mit jelent az EESZT? 



Kiknek kötelező a csatlakozás a Térhez? 

• 2017. november 1-én a közfinanszírozásban résztvevő 
egészségügyi szolgáltatóknak és gyógyszertáraknak 
kötelező a csatlakozás. 39/2016 (XII. 21) EMMI rendelet 
szerint. 

• Közfinanszírozásban résztvevők: háziorvosok, 
szakrendelők, kórházak, gyógyszertárak. 

• 2018. november 1. csatlakozás? 



2018. november 1.  

• Csatlakozniuk kell az EESZT-hez azoknak a nem 
közfinanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatóknak, amelyek a Központi Implantátumregiszter vagy 
a Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter 
rendszerébe kötelesek adatokat szolgáltatni 

• Szintén november 1-jéig csatlakozik az online egészségügyi 
rendszerhez az Országos Mentőszolgálat.  

 



Mi ez a Tér?  

• Felhő 

• Számítógépek 

• Internet 

 



• Központi szerver tárolási hely: Nemzeti Infokommunikációs Zrt.  

• EESZT központi szoftver 

• A gyógyszertári/ majd gyse rendszer és a Tér közötti illesztés 

• Internet 

 

 

Ki kicsoda és mit csinál a Térben ? 



Az emberek egészségügyi adatai érzékenyek.  Az EESZT-ben tömegesen 
találhatóak bizalmas adatok.  Ezek védelme elengedhetetlen. 

Milyen informatikai védelmi megoldásokat alkalmaz az EESZT? 

• A térhez csak minősített rendszerek férhetnek hozzá 

• A hozzáférés minden esetben teljesíti az 5-ös biztonsági szintet 

• A szervertermek banki biztonsággal őrzött területek 

• A minősített rendszerek és a felhasználók csak tanúsítványokkal férhetnek a rendszerhez 
(SSL és SAML) 

 

 

 

Biztonság 



• A DÖR (Digitális Önrendelkezés) a lakossági portálon keresztül érhető el. Itt lehet 
beállítani, hogy az állampolgár milyen EESZT esemény kapcsán kér értesítést a 
rendszertől és folyamatosan követheti, ki kért hozzáférést az adataihoz 

• A DÖR lehetőséget ad arra, hogy az állampolgár hozzáférjen az EESZT által kezelt 
egészségügyi adataihoz 

• Eldöntheti, hogy kezelőorvosa kaphat-e részletes információt egészségügyi 
adatairól 

• Ügyfélkapu (www.eeszt.gov.hu) 

 

 

 

 

Hogyan tudom szabályozni, hogy ki férhet 
hozzá az adataimhoz? 

http://www.eeszt.gov.hu/


Az e-személyi 

• Milyen adatok lehetnek az e-Személyiben? 

Összes publikus adat  

Elektronikus aláírás 

Ujjlenyomat 

Azonosító 

TAJ szám 

Adószám 

 



Mi az e-személyi olvasó? 

• Ez egy rádiós elven működő berendezés. 

• Rádióhullámokkal képes adatokat kiolvasni a  
  e-Személyi igazolványon található chip-ből. (NFC) 

 

 

Műszaki megoldások a rendszerben 



Ha nincs internet, akkor nem lehet a Teret elérni. Hogyan lehet az e-Receptre 
felírt terméket kiváltani? 

• Felírási igazolással, amelyen van orvosi bélyegző és aláírás. Erre a gyógyszertár 
kiadhatja a felírt gyógyszert. 

• Azonosítás alapon (TAJ + személyi igazolvány vagy e-Személyi)  internet nélkül 
nem lehet kiváltani. 

 

 

Műszaki megoldások a rendszerben 



Az EESZT internet nélkül nem használható. Megoldási javaslat? 

• Alternatív médián működő internet hozzáférés  

• Vezetékes internet 

• Mobil internet 

• Automatikus átkapcsoló eszköz (router) 

 

Műszaki megoldások a rendszerben 



• 2018. 12.31-ig elektronikus recept felírásánál kötelező egy 
„felírási igazolást” nyomtatni.  

• Átmenetileg ez a hagyományos NEAK papírvény. Egy recepten 
egy termék szerepelhet. 

• 2019. január 1-től csak a beteg kérésére kell felírási igazolást 
nyomtatni. Ekkor már nem a hagyományos vény lesz, hanem a 
felírási igazolás egy orvos-beteg találkozás során felírt összes 
gyógyszert fogja tartalmazni.  

 

 

Hogyan írja fel az orvos a terméket az 
EESZT-ben? 



 
 

Hogyan működik a Gyógyír rendszer a Térben? 
 
 

Lehet javítani elektronikus receptet?   

• Orvos: Nem javíthat, a változtatás okát megjelölve a vényt visszavonja. 

• Gyógyszertár: a Térbe felküldött receptet módosíthatja (retaxa) 

Vényfoglalás, Tartozás kezelés 

 A  recept a Térben, munkanapon 48 órára „foglalt” státuszba kerülhet, ekkor 
más gyógyszertár nem látja a receptet. A foglalás meghosszabbítható, beteg 
kérésére megszüntethető. 

 

 



 
 
 

Hogyan működik a Gyógyír rendszer a Térben? 
 
 
 

 

• Retaxa 

 NEAK felé csak retaxált vényt lehet elszámolni. Az EESZT-ből lekérdezett, „felírt” és 
a kiadott e-Recept tartalmát kell összehasonlítani. (papírvény alapján 
2018.december 31-ig lehet retaxálni, utána elektronikus retaxa ) 

• Kiváltási igazolás 

 Az elektronikusan felírt és kiváltott recepthez kell a kiváltási igazolás (tartalmát a 
44/2004 rendelet 9. melléklete tartalmazza) 

 Minden esetben alá kell iratni (NEAk ellenőrzési szempont) 

 TAJ alapú kiváltás: kiváltási igazolást kell nyomtatni, ezt alá kell írni! 

 

 

 

 

 



Hogyan működik a Gyógyír rendszer a Térben? 
1. Bejelentkezés 

• Csak gyógyszerész és szakasszisztens az EESZT-
ben! Forgalmazók esetében még nincs jogszabály 

Bejelentkezési módok 

• e-Személyivel 

• Hagyományos módon (ha nincs tér) 

• Tokennel (külföldi állampolgár)  

 

 

 



E recept lekérdezés TAJ szám alapján 

Alt+T 



 

 

 

Részletes recept adatok  ( az e-recept) 



Kiadott státuszú eRecept betegadat lekérdezése 
(Elektronikus retaxa) 



 
 

 
 
 
 

Kiadott státuszú eRecept betegadat lekérdezése 

Sárga: a vény felírására 

vonatkozó adatok, orvos neve, a 

recept érvényessége 

Kék: a termékre vonatkozó 

adatok, TTT kód, vény státusz 

Zöld: beteg adatok név, TAJ, kgy 

szám 



Új megoldások: 
 

• A beteg látja a felírt vényeit 

• Látja a fizetendő összeget 

• Bejelölheti az érintőképernyőn a megvásárolni kívánt cikkeket 

• Ebben a szakember a segítségére lehet egy új műszaki 
megoldással: 

Milyen új lehetőségek rejlenek az informatikai 
rendszerben, melyekről esetleg még nem hallhattak ? 



Új adatok a betegek felé 

A beteg látja a felírt vényeit, a fizetendő összeget, 
bejelölheti az érintőképernyőn a megvásárolni kívánt 
cikkeket,  



Új adatok a betegek felé 

A beteg látja az akciót és a felírt gyógyszer 
fotóját! 



Köszönöm a figyelmet! 
 


