
Csatlakozás 

Szükség van egy eddig nem használt 9 jegyû ANTSZ kódra. 

Az OTH kód keresõben keresse meg, és jegyezze fel!  

Ez NEM mindig azonos a 9 jegyû OEP kóddal. 

www.antsz.hu/euszolg 

 

 

  



A Vmátrixban ellenõrizze az alábbi képernyõ alapján, hogy a szervezeti egység ki van-e töltve. Ha azt 

látja, hogy nincs adat, akkor vegye fel újra a felhasználót, felvételnél töltse ki a Szervezeti egységet. 

A belépést intézményi adminisztrátor végezze!  

Ha lát adatot és 9 jegyû számot, akkor nincs teendõje.

 

Ha "nincs adat" felirat elenik meg, akkor "Új bejegyzés", és be kell írni a szervezeti egységet, és a 

Felhasználónevet.

 

Ezután az összes szerepkört, ahogy eddig is, javasoljuk, hogy bal oldalról tegye át a jobb oldalra, utána 

TÁROL + VISSZA. 



Ezután telepíthető a 17.17-es verzió. Telepítés után az alábbi pontokat  

ellenőrizzük: 

 

-létezik-e letöltött tanúsítvány a a Dokumentumok vagy a Letöltések mappában?  

-6 jegyű OTH kód meg van-e adva? (Főmenü, O menüpont) OTH kód kereső. 

-9 jegyű ANTSZ kód meg van-e adva? (Főmenü, O menüpont)OTH kód kereső. A két 9 jegyű kód 

közül a bal oldali kell. 

-Főmenüben a z F12-t megnyomva: jelszó, orvos vagy asszisztens működési engedély száma, O vagy 

S betû megvan-e? 

-ne legyen két egyforma jelszó beállítva a Wikiben (szintén főmenü F12) 

____________________________________________________________________________ 

Az új 17.17 verzió letöltése a wiki főmenüjéből az F10-et megnyomva indítható. 

Wiki-be belépéskor az F12-ben megadott jelszót használjuk ! Innentől a kövesse az alábbi lépéseket: 

 

A Főmenü C pontjában (tanúsítvány beolvasása wikibe) az SMS-ben kapott jelszót be kell írni. 

Ha jól írtuk be, akkor a "A TANUSÍTVÁNY BETÖLTVE A WIKIBE" feliratot jelenik meg. 

Ha rosszul írtuk be, vagy a tanúsítvány nincs a Letöltések/Dokumentumok mappában, akkor  

"NINCS LETÖLTÖTT TANUSÍTVÁNY VAGY HIBÁS JELSZÓ " üzenetet kapunk. Mindenképp 

próbáljuk meg kilépés nélkül másodszor is beírni a jelszót, egyes esetekben csak másodszorra fogadja 

el. 

 

EESZT bekapcsolása: 

Főmenü R-O menüpont, vagy Főmenü F11-es gomb.  

Ha be van PIPÁLVA eRecepet, akkor a Wiki az EESZT-hez csatlakozva működik. 

Ha NINCS PIPA, akkor EESZT nélkül működik a Wiki, ilyenkor nem töltünk Adatokat és Recepteket 

a felhőbe, és a szokásos módon működik a Wiki.  

Minden EESZT-bel kapcsolatos hiba esetén a kikapcsolást javasoljuk, és kérjük jelezze felénk. 

 

Ha az EESZT nem volt elérhető, akkor a WIKI kiveszi a pipát, és Önöknek kell visszakapcsolni! 

  



 

Mennyiben változik a napi munka? 

 

-Legalább egyszeri bejelentkezés szükséges. Ezt a Wiki fogja kezdeményezni, a betegbe lépve.  

Ilyenkor a szokásos OK-OK- PIN-OK lépéseket kell a kártyaolvasón megtenni. Ha a Wikiből 

kilépünk, a bejelentkezés elvész. 

 

-Ezután a friss dokumentumok, események is megtekinthetők lesznek. 

 

-Recept törlését máshogy kell ezután csinálni: 

 

Ha egy receptet felküldtünk az EESZT-be, és még sincs rá szükség, az eReceptet törölni kell: 

Terápiás lapon és az összetett vizsgálati lapon van egy e-Recept feliratú nyomógomb 

Ott van több lehetőség recept lekérdezésekre, és törlésre. Ezek internet sebességtől függően bizonyos 

lekérdezések tovább is tarthatnak. 

-ma felírt receptek  

-korábban felírt receptek. 

-kiváltott E-recepteket visszamenőleg maximum 12 hónapra. 

-Recept törlés a lekérdezés után a kiválasztott receptre vonatkozik. 

 

-Amennyiben a recept felírója a mi orvosunk, és még nincs kiváltva az eRecept, addig lehet törölni. 

 

-Ha van további kérdése, nézze meg a Gyakran Ismételt Kérdéseket ! 


