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> 3000 gyógyszertár

Közel 300 járóbeteg-
ellátó intézmény

> 2 millió
Ügyfélkapu regisztráció

Kb. 16000 
önrendelkezés

Az EESZT működése
> 1 milliárd

egészségügyi adat

> 100 fekvőbeteg-ellátó 
intézmény

Több mint 6500 háziorvosi 
praxis



Közel 10.000 közfinanszírozott + közel 15 000 
magán egészségügyi szolgáltató



• Kik csatlakoztak eddig? 

• 2018. november 1-jéig a Központi Implantátumregiszterbe és a Nemzeti Csípő- és 

Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszterbe jelentésre kötelezettek

• 2020-ban a teljes magánszolgáltatói kör bevonásra kerül

• minden orvosi,- és fogorvosi szolgáltatási típuskóddal és működési engedéllyel 

rendelkező egészségügyi szolgáltatónak kötelező lesz

• Adminisztratív csatlakozás: 2020. január 1-ig

• Adatszolgáltatási kötelezettség: 2020. június 1-től

Magánszolgáltatói csatlakozás 2019-2020



EESZT akkreditált medikai rendszerek

• Célja: törvényi feltételeknek való megfelelés
• 39/2016 (XII.21.) EMMI rendelet

• 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet

• 1997. évi LXXXIII. Törvény

• Mit ellenőrzünk:
• Biztonsági követelmények,

• Általános feltételek,

• Funkciók működése

• Ellenőrzési módszerek:
• Nyilatkozat,

• Funkcionális tesztelés

e-egeszsegugy.gov.hu



eSzemélyi, mint azonosítási rendszer az 
egészségügyi dolgozók számára 

• kétfaktoros azonosítás (birtoklás és tudás alapú)

• akinek nem lehet eSzemélyi igazolványa: token



Kötelező adatszolgáltatás – 2020. június 1-től

• 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 12.§ és 18.§

alapján kötelező az

• Ellátási események adatainak továbbítása 

• Egészségügyi dokumentumok továbbítása

• Ellátott egészségügyi profiljának kitöltése

• Vények EESZT útján történő rendelése (eRecept)



miniHIS

Kiknek szól?

• akik jelenleg nem rendelkeznek informatikai rendszerrel

• alacsony betegforgalommal rendelkező szolgáltatóknak

nem helyettesíti az ellátást hatékonyan segítő informatikai 
rendszereket



miniHIS

Mi a miniHIS?

• EESZT adatszolgáltatásra képes egészségügyi informatikai rendszer

• fejlesztési alapelvek:
• ingyenes
• felhőben működő
• webes technológián alapuló
• egyszerűen használható

Mi nem a miniHIS?

• egyéb – nem a kötelező EESZT dokumentáláshoz tartozó – orvosszakmai 
információk rögzítése

• nem EESZT-hez kapcsolódó jelentési kötelezettségek teljesítése (pl. NEAK 
finanszírozási jelentés)



miniHIS

Működése

• páciens regisztráció

• megjelenés és távozás rögzítése, beküldése, lekérdezése 
(Eseménykatalógus)

• előírt dokumentáció rögzítése, beküldése, lekérdezése (Dokumentumtár –
EHR)

• vény írása, beküldése, lekérdezése (eRecept)

• beutaló írása, beküldése, lekérdezése (eBeutaló)

• profil írása, beküldése, lekérdezése (eProfil)



Az eBeutaló jövője 
• Közfinanszírozott területen: kötelező lesz az eBeutaló használata

• 2020. műszaki és felhasználói felkészülés

• 2021. elejétől kötelező használat a jogszabályban meghatározott, legfontosabb 

területeken

• az átmeneti időszak támogatására - az eRecepthez hasonlóan – kötelező a papíros 

igazolás az indulás utáni első évben, 2021-ben

• az eBeutaló-köteles ellátások köre fokozatosan kerül további kiterjesztésre

• A magánszolgáltatók is használhatják az EESZT eBeutaló szolgáltatásait
• más szolgáltatótól történő szolgáltatás-megrendeléshez

• az ellátott érdeke: teljesebb kép az EESZT-ben

• jobb kommunikáció az ellátók közötti: lehetővé válik a kérés pontos leírása



Új fejlesztések – BPR

• Mobil eszközök

• Telemedicina eszközök

• Döntéstámogatás

• Járóbeteg előjegyzés

• Visszamenőleges adatbetöltés

• Egészségügyi nyilatkozatok és 
rendelkezések kiállításának 
lehetősége 



Standardizáció

• Laborlelet

• Szakorvosi javaslat

• Mentős esetlap

• Általános képalkotó vizsgálat

• Ergometria



EESZT 
központi 

szolgáltatások

Speciális szakterületi 
elemzőrendszer

A rendszerkapcsolatok 
segítségével a projektbe 
bevont ellátó intézmények 
betegei hozzájuthatnak az OI 
által biztosított speciális 
kezelésekhez.

Szakterületi elemzőrendszer kapcsolatok kialakítása

Egy adott szakma 
szerinti speciális 

tudással rendelkező 
intézmény



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!



Csatlakozás az EESZT-hez az eKapun keresztül
Gábri Annamária 

EESZT Kontakt Center csoportvezető



https://e-egeszsegugy.gov.hu/maganszolgaltatoknak



1. Adminisztratív csatlakozás/2020. január 01.

2. Műszaki csatlakozás/2020. június 01.



Adminisztratív csatlakozás

1. Regisztráció az eKapu felületen

• egyedi azonosító megadása

• saját e-mail cím megadása

• jelszó megadása

2. Csatlakozási nyilatkozat elektronikus kitöltése

• pdf generálása, 

• nyomtatás

• Postai beküldés (aláírási jogosultság igazolása) 

3. ÁEEK jóváhagy vagy hiánypótlásra szólít fel



Csatlakozási nyilatkozat

1. Csatlakozó szervezet azonosító adatai / általános adatok

2. Csatlakozás jogalapja / elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett nem 

közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató

3. Csatlakozó informatikai rendszer alapvető adatai / ha nincs még elektronikus 

rendszer, ezt kérjük beírni

4. A csatlakozásért felelős adminisztratív kapcsolattartó / olyan személy, aki az 

adminisztratív folyamatokért felel

5. Az intézményi EESZT jogosultság adminisztrátor adatai / jogosultság kiosztó felelős, 

lehet egészségügyi, vagy nem egészségügyi

EESZT csatlakozás Postacím: 1525 Budapest 114. Pf.: 32.



Kitöltési segédlet

Az alábbi dokumentumok segítik Önöket a csatlakozásban:

✓EESZT Kontakt Center támogatás (06-1-920-1050)

✓E-mail-es támogatás (helpdesk.eeszt@aeek.hu)

✓e-egeszsegugy.gov.hu/maganszolgaltatoknak

✓eKapu felületén letöltések menüben található:

- Általános Csatlakozási Feltételek

- Működési kézikönyv

- Űrlapkitöltési útmutató



Műszaki csatlakozás

• ÁEEK készít tanúsítványt + 1 főt regisztrál a jogosultság kezelő rendszerben

• Intézmény jogosultság adminisztrátora belép az ágazati portálra, letölti a 

tanúsítványt, beállítja az intézményben dolgozók jogosultságait (Vmátrix)

• Ellenőrző alkalmazást szükséges letölteni és futtatni, majd az eredményt 

visszatölteni – csatlakozási igazolás letöltése

• Technikai beállítások az informatikai beszállító (rendszerüzemeltető, 

szállító) segítségével



Mire van még szükség?

1. Belépéshez

• eSzemélyi olvasóra/ önállóan kell beszerezni

• magyar állampolgárságú egészségügyi dolgozók részére eSzemélyi igazolványra

• külföldi állampolgárságú egészségügyi dolgozók részére token eszközre (ÁEEK-

től igényelhető)

• Nem egészségügyi dolgozók részére felhasználó névre (X-es kezdetű, ÁEEK-től

igényelhető)

2. Szoftveres fokozott biztonságú, szervezeti authentikációs tanúsítványra 

(NMHH által nyilvántartott, minősített bizalmi szolgáltatók listájáról)

• Rendszerszállító állapítja meg, hogy szükséges-e



EESZT akkreditált medikai rendszerek

• A jelenleg akkreditált rendszerek listáját megtalálhatják az információs 
portálon:

https://e-egeszsegugy.gov.hu/medikai-rendszerek



Mérföldkövek

1. Adminisztratív csatlakozás 2020.január 01-jéig

2. Műszaki csatlakozás 2020. június 01-jéig

3. Adatszolgáltatás megkezdése 2020. június 01-től

Adatok felküldése:

➢Központi Eseménykatalógus

➢Egészségügyi Dokumentáció

➢Vények

➢eProfil feltöltés



Köszönöm a figyelmet!

EESZT Kontakt Center elérhetősége:

helpdesk.eeszt@aeek.hu

06-1-920-1050

mailto:helpdesk.eeszt@aeek.hu

