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Az EESZT  

Az EESZT az egészségügyi ellátó hálózat informatikai rendszereinek együttműködését biztosító, 

miniszteri rendeletben meghatározott központi elektronikus szolgáltatásokat megvalósító 

egészségügyi ágazati informatikai rendszer. 

Az EESZT szabályozása több jogszabályi szinten valósul meg. A nyilvántartásaival kapcsolatos 

adatvédelmi szabályozás a 1997. évi XLVII. törvényben (Eüak.) került rögzítésre, mely szabályzás adja 

meg az EESZT működtetője számára azokat a jogokat, melyek segítségével jogszerűen kezelhet 

(tárolhat, dolgozhat fel, jeleníthet meg stb.) egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat.  

Csatlakozott adatkezelő alatt olyan adatkezelőket értünk, melyek az EESZT-hez egészségügyi 

informatikai rendszer (HIS) segítségével csatlakoznak. 

Az adatvédelemben alapvető fogalomnak minősül az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint a 

tevékenységüket jellemző adatkezelés és adatfeldolgozás. (2011. évi CXII. törvény, Infotv.) 

Adatvédelmi fogalmakat használva a legtöbb szolgáltatás esetében az EESZT működtetője 

adatkezelőnek minősül, míg az adatfeldolgozási tevékenységet a Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt. végzi. 

EESZT ágazati kiterjesztése  

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszere nemcsak az egészségügyi ágazat 

intézményeit és szolgáltatóit összekötő kommunikációs platform, hanem egy e-egészségügyi 

szolgáltatási rendszer is, aminek funkciói biztonságosabbá, hatékonyabbá és kényelmessé teszik a 

betegek ellátását. 

Az EESZT ágazati kiterjesztése 2017. február 15-én indult az EESZT éles próbaüzemével, amely 

augusztus közepéig tartott. A próbaüzemben részt vevő kórházakat, háziorvosokat és patikákat 2017. 

március közepétől fokozatosan kapcsolták be a rendszerbe. A pilotot követően, 2017 szeptember 1-

jétől bármely egészségügyi ellátó intézmény csatlakozhat az EESZT-hez, ez a szabad csatlakozás 

időszaka. A kötelező csatlakozás egy magadott időpont, amikorra a törvényben elrendelt 

szolgáltatóknak kapcsolódniuk kell az EESZT-hez. Ez a közfinanszírozott egészségügyi ellátók esetében 

2017.11.01, a magán egészségügyi ellátók és az országos mentőszolgálat esetében 2018.11.01. 

2017. november 1-jétől az ország minden gyógyszertárában elérhetőnek kell lennie az e-recept 

rendszerének az EESZT-n keresztül. 2018. december 31-éig gyógyszerrendeléskor minden orvosnak 

felírási igazolást kell kiállítania, mely majdnem minden tekintetben megegyezik a jelenlegi 



papírvénnyel, 2019-től pedig kérésre kell felírási igazolást nyomtatnia. A kötelező csatlakozást 

követően, 2017. november 1-je után bárki papíralapú recept nélkül is kiválthatja a saját gyógyszereit. 

Az EESZT kialakításánál fontos szempont volt, hogy a meglévő folyamatok ne változzanak, így minden 

intézmény az eddig megszokott rendszerét használhatja a jövőben is. A szoftverfejlesztők mindenhol 

kialakítják a kétfaktoros azonosítási folyamatot, hogy az orvosok és gyógyszerészek e-személyi 

igazolvánnyal belépve használhassák az EESZT-hez csatlakoztatott Intézményi rendszert. Jelenleg a 

fejlesztői körbe a háziorvosi, járó- és fekvőbeteg ellátó és gyógyszertári rendszerek gyártóin, fejlesztőin 

túl a laborrendszerek, fogorvosi rendszerek szolgáltatói is bevonásra kerülnek. Az alapkövetelmények 

és alapfeltételek mellett, minden rendszerszállító a saját szoftverébe leginkább illeszthető módon 

valósítja meg az EESZT szolgáltatások bevezetését. 

Csatlakozás menete 

Az EESZT törvényi szabályozása tartalmazza, hogy mely szervezeteknek kell kötelezően csatlakozniuk 

az EESZT-hez. Ők azok, akiknek az EESZT nyilvántartásaiba adatot kell szolgáltatni, valamint jogosultak 

az EESZT szolgáltatásainak igénybe vételére is. 

 

A csatlakozás során a csatlakozó adatkezelő saját informatikai rendszerét illeszti az EESZT-hez. A 

törvény lehetőséget ad arra is, hogy más, az egészségügyi ellátó hálózatba tartozó adatkezelők 

önkéntesen csatlakozhassanak. A csatlakozásukkal rájuk is vonatkoznak az adatszolgáltatási 

kötelezettségek és használhatják az EESZT szolgáltatásait is. 

A csatlakozást az e-egeszsegugy.gov.hu portálon elérhető eKapu menüpont alatt lehet kezdeményezni. 

 

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


Csatlakozás jogi szabályzása 

A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendeletben megfogalmazott követelmények szerint 2017. november 1-

jéig meg kell valósítania a csatlakozást: 

22. § (1) A csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét 

• a) az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatlakozásra köteles, közfinanszírozott 

egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató 2017. november 1. napjáig, 

• c) az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatlakozásra köteles gyógyszertár 2017. 

november 1. napjáig,  

Csatlakozásra kötelezett szolgáltatók száma ~ 10e egészségügyi szolgáltató: 

 6000 háziorvos 

 3000 gyógyszertár 

 500 járó-/fekvőbetegellátó intézmény 

Az EESZT Felhasználói 

Az EESZT felhasználói az EESZT-hez történő hozzáférési mód és bejelentkezési típus szerint a 

következőek lehetnek: 

 Ágazati felhasználók  

o Ágazati portálon  

o Egészségügyi informatikai rendszeren (HIS) keresztül  

 Ellátottak  

o Lakossági portálon  

Az EESZT használatához az Ágazati felhasználóknak aktiválni kell felhasználójukat az EESZT 

rendszerben. Az aktiváláshoz az EESZT Ágazati portál felületét kell használni az „Aktiválás és 

bejelentkezés” részben leírtaknak megfelelően. 

Az EESZT Felhasználók azonosítása 

Az egészségügyi ágazatban tevékenykedő szakemberek két külön csoportot alkotnak: 

 ENKK nyilvántartásban azonosítóval rendelkező felhasználók 



Ezen a felhasználók az EESZT szolgáltatásait a napi betegellátási tevékenységük során 

használják 

 ENKK nyilvántartásban azonosítóval nem rendelkező felhasználók 

Ezen felhasználókat az EESZT működtetője külön kérésre veszi fel az azonosítási és 

jogosultságkezelési nyilvántartásába. Ilyen felhasználók jellemzően a rendszerrel kapcsolatos 

adminisztrációs tevékenységet végző személyek, akik természetesen egészségügyi adathoz 

nem férhetnek hozzá. 

Személyes és egészségügyi adatok védelme érdekében az Ágazati felhasználók az EESZT szolgáltatásait 

kizárólag többfaktoros azonosítással használhatják. A többfaktoros azonosításhoz az EESZT-ben az 

alábbi lehetőségek vannak: 

 eSzemélyi azonosítás  

Elsődleges azonosítási mód, mely esetben a felhasználónak új típusú 

elektronikus azonosításra alkalmas eSzemélyi igazolvánnyal kell rendelkeznie. 

 Azonosítás OTP tokennel  

Olyan esetekben lehetséges, amikor a felhasználó valamely jogszabályi okból 

kifolyólag nem rendelkezhet eSzemélyivel. Ez esetben az EESZT működtetője 

biztosít részére eszközt az azonosításhoz. 

Elkülönült csoportot képeznek az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő állampolgárok. Bárki, aki 

elektronikus ügyfélkapuval rendelkezik, hozzáférhet a rendszerhez, és saját magára vonatkozóan 

informálódhat, valamint bizonyos szolgáltatásokat (pl. digitális önrendelkezés) használhat. Ezeknek a 

felhasználóknak az azonosítását az ügyfélkapu végzi el. 

Az EESZT-hez csatlakozó rendszerek automatizált kapcsolataiban az Intézményi felhasználóval történik 

a csatlakozás, melyhez minősített szolgáltató által kiadott tanúsítványt kell használniuk az 

azonosításhoz. 

 



EESZT felhasználói jogosultságok 

Az EESZT felhasználók jogosultságai az alapvető modulok tekintetében a következőek: 

 

Eseménykatalógus EHR eProfil eRecepet eBeutaló 

Írás Intézmény Intézmény orvos orvos orvos 

olvasás kezelőorvos kezelőorvos kezelőorvos 
kezelőorvos + 

gyógyszertár (mint 
intézmény) 

Intézmény 

listák lekérdezése kezelőorvos kezelőorvos NA kezelőorvos Intézmény 

A jogosultsági rendszer további finomítását adja a digitális önrendelkezés lehetősége.  

Ágazati portál 

Az Ágazati portál publikálja a közhiteles törzsadatokat, amelyek történeti sorrendben, verziókezeléssel 

és időpecséttel megjelölve, akár hitelesítési dokumentummal együtt tölthetőek le. Minden EESZT 

szolgáltatási modul a portálról is elérhető, betegadatok lekérdezését biztosítja a felület. Az Ágazati 

portál felületére az egészségügyi dolgozók számára ugyanúgy kétfaktoros azonosítást követően lehet 

belépni, mint a saját - EESZT-hez csatlakozott - intézményi rendszerükbe, ehhez is az e-személyi 

igazolvány biztosítja az azonosítást. 

Felhasználók köre: egészségügyi ágazat dolgozói 

A felhasználók adott nyilvántartásokból kerülnek be az EESZT-be, úgy kapnak jogosultságot a portál 

használatához, az őket foglalkoztató intézmény pedig szerepköröket rendel hozzájuk. Így az Ágazati 

portálra csak azok a felhasználók tudnak belépni, akik munkahelyén már az EESZT-hez csatlakoztatott 

rendszer működik. 

Az ágazati portál webes felületként teszi elérhetővé a teret függetlenül a HIS vagy patika- és 

háziorvosi rendszerektől. A felhasználói nyelvek köre idővel bővülhet. A felhasználó számára a 

portálon látható tartalom a hozzá rendelt jogosultság és szerepkörök függvénye. Gyógyszerész csak 

az e-recept funkciót használhatja, más egészségügyi adathoz nem férhet hozzá. 

 



Ágazati portál nyitó oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ágazati portál nyitó oldala valamint a nyilvános kódtörzsek mindenki számára elérhetőek. A 

Bejelentkezés gomb segítségével lehet aktiválni és belépni a portálra. A kérdőjel alatt általános 

súgótájékoztató olvasható. 

Aktiválás és bejelentkezés 

Az EESZT-be csak aktivált felhasználó léphet be. Akár a saját intézményének HIS-, háziorvosi- vagy 

patikarendszerén keresztül szeretne belépni, akár az EESZT webes felületén, mindenképpen 

aktiválnia kell magát az Ágazati portálon keresztül. 

Az egészségügyi dolgozók számára a pilotidőszakot követően e-személyi igazolvánnyal lehetséges a 

belépés, amihez első alkalommal aktiválniuk kell magukat a rendszerben, amit az Ágazati portálon, a 

Belépés gombra kattintva az Aktiválás lehetőségét választva kell megtenni. Aktiválni csak azok a 

felhasználók tudnak, akiknek a munkahelyi informatikai rendszere már csatlakozott az EESZT-hez, és 

elvégezték, valamint sikeres vizsgával zárták ezt az e-learning képzést. 

Az Aktiválás folyamán a felhasználó nem lép be az EESZT rendszerébe, személyes adatainak 

leellenőrzése történik a rendszerben, hogy a továbbiakban felhasználóneve megadása után a géphez 

csatlakoztatott e-személyi olvasó segítségével, elektronikus személyi-igazolványának és PIN kódjának 

használatával tudjon belépni. 



Sikertelen aktiválás 

Amennyiben a felhasználó nem dolgozik olyan egészségügyi ellátó intézményben, mely már 

csatlakozott az EESZT-hez, nem tudja aktiválni magát az EESZT-ben. Az e-személyi használatával 

történő aktiválás és belépés esetében fontos, hogy az adott számítógépre telepítve legyen az eSzig 

kliens, és az alkalmazás fusson, különben nem sikerülhet az autentikáció. 

Bejelentkezés e-Személyi igazolvánnyal 

Az EESZT a legmagasabb biztonsági szintű besorolással működő rendszer, ezért az egészségügyi 

dolgozóknak az EESZT szolgáltatásainak igénybevételéhez másodfokú azonosítással kell belépniük a 

rendszerbe, amit az e-személyi igazolvány használata biztosít. Az e-személyi igazolvánnyal történő 

autentikáció során nincs szükség sem ujjlenyomatra, sem elektronikus aláírásra, csak az érvényes 

igazolványra és a PIN kódra. A kétfaktoros azonosítás biztosított mind az Ágazati portálon, mind a 

csatlakozó HIS-, háziorvosi- és gyógyszertári rendszerekben. 

 

Bejelentkezés felhasználónévvel és jelszóval 

Azon felhasználók számára, akik nem kaphatnak Magyarországon elektronikus személyi igazolványt, a 

felhasználónév, jelszó és az egyszer-használatos jelszó (token által generálva) biztosítja a belépési 

lehetőséget. Őket az EESZT-t üzemeltető ÁEEK aktiválja a rendszerben. 

Ez esetben a generált jelszót a felhasználó az adott intézmény HR vezetője és az ÁEEK munkatársa, 

mint tanúk jelenlétében, aláírásokkal igazolva veszi át. Elfelejtett jelszó esetén, a felhasználó írásbeli 

kérése alapján, az ÁEEK egyedileg megismétli az aktiválást, új jelszavát pedig az előzőleg leírt, 



dokumentált módon kapja meg a felhasználó. Első belépéskor ajánlott a jelszó megváltoztatása a 

jelszószabály betartásával. 

 

A jelszóválasztásra a szokásostól kicsit eltérő jelszószabály érvényes 

Min. 8 karakter hosszú, és az alábbi 4 karakterszabály közül 3-nak teljesülnie kell: 

- min. 2 kisbetű  

- min. 2 nagybetű 

- min. 2 számjegy 

- min. 1 egyéb (írásjel) 

Az előzővel nem lehet megegyező, és 24 órán belül nem lehet újból megváltoztatni. 

Amennyiben valaki nem egy, hanem több eü. intézmény által lett regisztrálva a térben, a 

bejelentkezéskor azonnal ki kell választania, hogy aktuális bejelentkezésekor, mely intézménye 

nevében, ottani jogosultságaival és szerepkörével kívánja a feladatait ellátni. Ez egy fontos lépés, mert 

amennyiben más szerepkörrel más intézmény nevében jár el a felhasználó, a térben ez így kerül 

rögzítésre. 

Bejelentkezés blokkolása 

Amennyiben az aktivált ágazati felhasználó két héten belül nem ismeri meg az ÁEEK képzési felületén 

(ILKA) elhelyezett EESZT Felhasználói Tájékoztatót, melynek elolvasását ellenőrző kérdések 

megválaszolásával igazolja (a felületen letölthető oktatási segédlet is található), akkor az EESZT 



üzemeltetője blokkolja a felhasználó belépést a rendszerben. Blokkolást a képzés elvégzésével lehet 

feloldani. 

Saját fiók 
A saját fiók testreszabása jelenleg eléggé korlátozott: 

Nyelv kiválasztása – ami most csak magyar lehet 

Időzóna 

Jelszóváltoztatás lehetősége (felhasználónévvel és jelszóval belépőknek) 

 

EESZT szolgáltatási tér funkciói 

Az EESZT menürendszere jogosultságtól és szerepkörtől függően jelenik meg a felhasználónak.  

A gyógyszerészek csak az e-recept funkciót érik el, csak e-recept adatokat ismerhetnek meg.  

Az alábbi egészségügyi ellátást támogató szolgáltatások a kezelőorvosok számára érhetőek el. 

 

Eseménykatalógus 

Az eseménykatalógus a betegút követésének lehetőségét biztosítja. Itt regisztrálnak minden ellátási 

eseményt, ami az egészségügyi ellátás folyamán történik (járóbeteg-szakellátás, fekvőbeteg ellátás, 

háziorvosi megjelenés, stb.), itt csak az ellátás ténye kerül rögzítésre. 

A csatlakozott adatkezelő köteles a nyilvántartásba az általa kezelt személlyel kapcsolatos adatokat a 

térbe küldeni. Az eseménykatalógusba történő adatszolgáltatást a csatlakozó információs rendszerek 

automatikusan elvégzik. A nyilvántartás a személyhez kötött adatokat az érintett halálát követő 5 évig 

kezelheti. 

e-Kórtörténet (Betegdokumentumok) 

Ez a rendszer kezeli minden ellátott egészségügyi dokumentációját. A vizsgálati eredmények, ambuláns 

lapok, röntgenfelvételek, zárójelentések stb. hozzáférése innen lehetséges az arra jogosult ellátó orvos 

számára. Az EESZT adatbiztonsági okokból minden egyes hozzáférést – még a sikerteleneket is - 

naplózza. 

A törvény zárójelentések, ambuláns lapok, szövettani és patológiai leletek, laborleletek, képalkotó 

diagnosztikai ellátások leletei és műtéti leírások küldését írja elő. A pontos adattartalom – azaz, hogy 

az egyes dokumentumok mely adatainak továbbítása szükséges – rendeletben kerül meghatározásra. 



e-Beutaló 

Az elektronikus beutaló bevezetésével egyszerűbbé válik a betegirányítás, hiszen a továbbiakban nem 

kell a betegnek egy papírra írt vagy nyomtatott beutalóval keresgélnie, hol is végeznék el az adott 

vizsgálatot, vagy beavatkozást, amit az orvosa előírt számára. Az erőforrás-publikációs rendszer 

segítségével könnyen megtalálható az az intézmény, amely fogadni tudja a beteget, így a beutaló 

elkészítésével egyidejűleg akár az időpont is lefoglalható a szabad kapacitással rendelkező 

intézményben. 

Az elektronikus beutaló érdekében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény (Ebtv.) módosítása vált szükségessé. Az elektronikus beutalókat és az időpontfoglalásokat az 

EESZT egy külön nyilvántartásában tárolja, melynek adatait a beutaló visszavonásától, felhasználásától 

vagy felhasználási idejének lejártától számított 5 év, illetve az időpontfoglalások időpontjától számított 

5 év elteltével törli. 

e-Recept 

Az elektronikus recepttel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó szabályokat is az Eüak. módosítása 

tartalmazta. Ennek értelmében a gyógyszer, illetve a gyógyszertárban forgalmazható gyógyászati 

segédeszköz rendelésére jogosult felhasználó a vényt elektronikus úton is kiállíthatja, visszavonhatja, 

valamint továbbíthatja az EESZT segítségével a kiszolgálója részére. 

A kialakított folyamatok lényege az, hogy a vényrendelési esemény (a megfelelő vénytartalommal 

együtt) az EESZT-ben (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) tárolt adatbázisba kerül, ahonnan 

az expediáló le tudja kérdezni a beteg érvényes vényeit, és a kiadás után a kiadott készítményt jelenti 

a modulnak. A kiváltás vagy a páciens TAJ száma alapján, vagy az az átruházható felírási igazolással 

lehetséges. TAJ alapon kizárólag maga a páciens válthatja ki vényeit, és a TAJ kártya mellett fényképes 

személyazonosító igazolványt is fel kell mutatnia. Amennyiben a páciens rendelkezik e-Személyi 

igazolvánnyal, akkor csupán erre az igazolványra van szükség. Más személy receptjeit továbbra is a 

megszokott módon válthatjuk ki: a nyomtatott felírási igazolás (2018. végéig ez megegyezik a jelenlegi 

nyomtatott recepttel és az orvos minden esetben köteles kiállítani) a jelenlegi papír vényekhez 

hasonlóan lehetővé teszi a kiváltást TAJ megadása nélkül. 

Ha a gyógyszertár nem éri el az EESZT-t, akkor aláírt, bélyegzett NEAK vényre nyomtatott felírási 

igazolás alapján lehet kiadni a felírt készítményt. Ha van EESZT kapcsolat, de az expediáló nem tud 

belépni az EESZT-be, akkor ő kizárólag papír alapú vényeket adhat ki. Az EESZT-be az adatokat 

mindkét esetben a kapcsolat helyreállása után be kell küldeni. 



 

Elektronikus vényt kizárólag orvos írhat fel, ehhez be kell lépnie az EESZT-be. A helyi rendszerben az 

asszisztens az elektronikus vényt belépés nélkül előkészítheti, de beküldeni csak az orvos tudja. Ha az 

orvos (bármilyen okból) nem éri el az EESZT-t, akkor papír alapú vényt állít ki, utólagos adatküldés 

nélkül. 

 

Az e-egészségügyi rendszer bevezetésének fontos szempontja, hogy a jelenleg meglévő folyamatokban 

ne okozzunk törést, így a jövőben is lehet majd papíralapon vényt rendelni, és a kézzel írott vények is 

érvényesek maradnak. A "pro familia" receptek változatlanul papír alapon lesznek rendelhetők. A papír 

alapon, TAJ számmal felírt vények kiváltáskor a gyógyszertárban kerülnek be az EESZT-be, és válnak az 

eredetileg elektronikus úton rendelt vényekhez hasonlóan kereshetőkké. 

Kiskorú vagy cselekvésképtelen személyek esetében engedélyezett a törvényes képviselő vagy 

meghatalmazott általi receptkiváltás. A meghatalmazotti rendelkezés esetén érvényes 

meghatalmazás, törvényes képviselő esetében annak bizonyítására alkalmas irat és a meghatalmazó / 

képviselt TAJ- illetve személyazonosításra alkalmas igazolványa szükséges.  

e-Profil 

Az e-Profil minden ellátottról a már megismert, ritkán vagy soha sem változó adatokat tárolja, melyek 

létfontosságúak esetleges életmentéskor vagy sürgősségi ellátáskor: allergiák, 

gyógyszerérzékenységek, ismert betegségek (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség, súlyos 

immunhiányos betegség), ismert egyéb jellemzők (pl. vércsoport stb.).  

A digitális önrendelkezés keretén belül bárki dönthet úgy, hogy nem engedélyezi e-profiljának 

feltöltését, ez esetben ezek az adatok a későbbiekben sem lesznek elérhetőek engedélyező beállítás 

mellett sem. 

Az egészségügyi profil nyilvántartásába történő adatszolgáltatás az egyetlen olyan kötelezettség, mely 

nem magát a csatlakozott szervezetet, hanem közvetlenül a kezelőorvost vagy háziorvost érinti. Az 

érintett kezelőorvosa, ennek hiányában háziorvosa rögzíti az általa kezelt érintettel kapcsolatban 

felmerülő, és rendeletben meghatározott adatokat. Az egészségügyi profilban található személyes 

adatokat – hasonlóan az EESZT legtöbb nyilvántartásában tárolt adathoz - az érintett halála után 5 

évvel helyreállíthatatlanul törölni kell. 



Digitális képtovábbítás és távkonzílium 

Az ellátás menetének meggyorsítása érdekében került kifejlesztésére az a rendszer, melyben az ellátó 

orvosok eredeti minőségben tekinthetik meg a beteg korszerű, digitális képalkotó berendezéseken 

készült CT, röntgen felvételeit, illetve leleteit. Mivel ezek nagy felbontásuk miatt hatalmas tárhelyet 

igényelnek, nem a térben, hanem a keletkezés helyén tárolják azokat, azonban a rendszer biztosítja, 

hogy az orvosok hozzáférést kérjenek a digitális képekhez. Ugyanennek a szolgáltatásnak a keretében 

lehet távkonzíliumot kezdeményezni, ami lehetőséget ad, hogy a szakorvosok egy időben, azonos 

minőségben látva a leleteredményeket, az ország bármely pontján tartózkodva tartsanak konzíliumot 

a legjobb kezelés meghatározásának érdekében. 

Önrendelkezés 

A digitális önrendelkezés keretében minden ellátottnak lehetősége nyílik, hogy bármely kormányablak 

ügyintézőjénél ugyanazokat az önrendelkezési szolgáltatásokat vegye igénybe, mint amiket 

ügyfélkapus regisztrációval a Lakossági portálfelületen tehetne meg. Ezért a kormányablak 

ügyintézőinek az Ágazati portálon keresztül van lehetőségük ezeket a rendelkezéseket érvényesíteni 

az ügyfelük számára, aki személyazonosító okmánnyal (Személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) és 

TAJ kártyával vagy e-személyi igazolvánnyal igazolta személyi azonosságát és érvényes 

társadalombiztosítási azonosító jelét. Digitális önrendelkezést minden társadalombiztosítással 

rendelkező ellátott tehet saját maga is az Ügyfélkapun keresztül belépve a Lakossági portál felületén. 

Rendelkezhet arról, hogy az EESZT-be kerülő egészségügyi adataihoz ki férhessen hozzá.  

Az ellátóoldali felhasználók csak végzettségüknek és intézményi szerepkörüknek megfelelő tartalmakat 

érhetnek el a rendszerben, így a dokumentumokat és egészségügyi adatokat csak a kezelést végző 

orvos érheti el. A legérzékenyebb egészségügyi adatok, mint a nemi betegségekre, pszichológiai, 

addiktológiai vagy HIV/AIDS fertőzöttségre vonatkozó adatok eleve csak azon kezelőorvosok 

számára hozzáférhetők, akik az adott szakterületen dolgoznak, az adminisztratív munkakörben 

dolgozók nem kapnak jogosultságot a megtekintésre. Az ellátás során fontos egészségügyi adatok 

elérése csak emeltszintű bejelentkezéssel, többszörös azonosítás után lehetséges. 

Az ellátottak engedélyezéseket vagy korlátozásokat állíthatnak be, lekérdező intézményre, orvosra, 

dokumentumtípusra, vagy betegségkategóriához kapcsolódó adatokra. Akár teljes tiltást is 

beállíthatnak, hogy egyetlen ellátóoldali lekérdező se láthassa az EESZT-be kerülő adataikat. A betegek 

azt is eldönthetik, hogy a lekérdezést kezdeményező orvos kapjon-e figyelmeztetést arról, hogy a beteg 



adatainak hozzáférésében korlátozva van (amennyiben nem engedélyezte a beteg a figyelmeztető 

visszajelzést, az orvos nem tudhatja, hogy van olyan betegadat, amit ő nem lát).  

Korlátozások alól - adott naptári napra szóló - egyedi engedélyt állíthat be a beteg, akár a digitális 

önrendelkezés felületén, akár a vizsgálat helyszínén az orvosánál írásban.   

Sürgős szükség esetén, életmentés céljából a kezelőorvos feloldhatja a beteg korlátozó rendelkezéseit, 

de ezt írásban meg kell indokolnia. 

A digitális önrendelkezés alapja az EESZT önrendelkezési nyilvántartása, melyet az Eüak. hoz létre. A 

nyilvántartás érintettjére vonatkozó bejegyzéseket az érintett halála után 5 évvel törölni kell. 

Jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség 

Az EESZT alkalmas jelentések elektronikus küldésére valamint adatszolgáltatásra. Azon jelentéseknek 

a köre, melyeket az EESZT útján is továbbítani kell a jelentés címzettjének, a miniszteri rendelet 

mellékletében kerül meghatározásra.  

Elektronikus betegségregiszter 

Az ESSZT működtetője külön megállapodás alapján betegségregisztert vezető szerv részére 

szolgáltatásként nyújtja az elektronikus regisztert. Jogszabály kötelezővé teheti egyes 

betegségregisztereknek az elektronikus betegségregiszter útján történő működtetését is. A 

betegségregiszter működtetését és a keresztreferenciatár üzemeltetését Kormányrendelet alapján az 

ÁEEK látja el. A keresztreferenciatár lehetőséget ad az összeszedett anonim adatok egységes 

keretrendszerben történő kezelésére és feldolgozására, így a személyhez nem köthető adatok kutatási 

célú felhasználására.  

Közhiteles törzsek és nyilvántartások 

A törzsadat nyilvántartás ágazati nyilvántartások, kódtörzsek (együttesen: törzsadatok) publikálására 

lehetőséget adó szolgáltatás. A törzsadat-nyilvántartás miniszteri rendeletben meghatározott 

törzsadatokhoz biztosít hozzáférést bárki számára, aki jogszabály alapján az adat megismerésére 

jogosult.  

A törzsadat gazdája az EESZT útján hozzáférést köteles biztosítani az adatokhoz, de ez a kötelezettsége 

nem érinti azt a lehetőségét vagy jogszabályon alapuló kötelezettségét, hogy a nyilvántartáshoz való 

hozzáférést más úton is biztosítsa. A publikált nyilvántartásokban található adatok valósággal 

megegyezősége mellett vélelem szól, valamint az a felhasználó, aki egyébként jogosult és lehetősége 

is van az adat megismerésére, nem hivatkozhat arra, hogy az adatot nem ismerte, illetve, ha a közzétett 

nyilvántartás adataiban bízva jár el, akkor jóhiszeműségét is vélelmezni kell. 



A változásértesítés nemcsak az adott törzs vagy nyilvántartás megnyitásakor, vagy rákeresésekor 

tekinthető meg, hanem mindenki számára adott a lehetőség, hogy beállítsa a változás-bejelentés 

kérését, így automatikusan küld jelzést a rendszer a törzsek változásakor. Adott törzsek időpecséttel 

elérhetőek, és a korábbi változatok, adott időre, vagy időszakra vonatkoztatva is elérhetőek maradnak. 

További információk 

Medikairendszer-specifikus oktatás 

Minden felhasználó kérhet hozzáférést, hogy az általa használt medikai rendszer EESZT-funkcióinak 

oktatási anyagát is megismerhesse. A rendszerspecifikus felhasználói oktatást nem kell vizsgával 

zárni, azonban hasznos lehet a mindennapi munkavégzésben, mivel egészen a bejelentkezéstől 

végigvezeti a felhasználót az új funkciók és szolgáltatások használatán. 

Hozzáférés igénylése: 

EESZT Kontakt Center - 06-1-920-1050 

helpdesk.eeszt@aeek.hu 

 

Tájékozódás az EESZT-ről 

Amennyiben további naprakész információkat szeretne az EESZT rendszeréről, annak bevezetéséről 

és a csatlakozás menetéről, az alábbi weboldalon böngészhet az információk között, vagy kapcsolatba 

léphet általa a munkatársainkkal: 

www.e-egeszsegugy.gov.hu 
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