
 
 
 
 
 

 
 

Sikeres volt az egészségügyi felhő költöztetése 
 

A hazai egészségügy legnagyobb szabású infrastruktúra költöztetésére került sor az augusztusi 
hosszú hétvégén. Elképesztő adatmennyiség és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
(EESZT) teljes infrastruktúrája került át egy új, még magasabb védelmi szintet biztosító 
Kormányzati Adatközpontba. 

Több mint 140 millió dokumentum gyűlt össze az elmúlt három évben az egészségügyi 
felhőben. Ez a hatalmas adatmennyiség költözött át a 2020. augusztus 19. és 23. közötti 
hosszú hétvégén egy új tárhelyre, a Kormányzati Adatközpontba. Ez idő alatt az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) nem volt elérhető, de ez a betegellátás menetét nem 
befolyásolta, mert a medikai rendszerek és a gyógyszerkiváltás EESZT-kapcsolat nélkül is 
működtek. A költözés jól sikerült, az új szerverek fennakadás nélkül kezelték az újraindítást 
követő, megnövekedett terhelést. Az EESZT infrastruktúrája 2020. augusztus 24-től új, még 
magasabb védelmi szintet biztosító szervereken fut. 

Ez a fejlesztés támogatja az egészségügyi intézmények munkáját, segíti a betegellátás 
színvonalának javítását, és közvetve a koronavírus-járvány elleni egészségügyi védekezést is. 

A költözést az is indokolta, hogy egyre népszerűbbek lettek a lakosság körében a hazai 
digitális egészségügyi szolgáltatások. A koronavírus-járvány első hulláma alatt tapasztalható 
volt, hogy a korábbi hónapokhoz képest meghatszorozódott az online egészségügyi 
ügyintézést választók száma. Ma már naponta több mint 13 ezren jelentkeznek be a digitális 
egészségügyi térbe és több mint 240 ezer egészségügyi dokumentum kerül feltöltésre az 
EESZT-be. Emellett az egészségügyi felhő újabb szolgáltatásokkal bővül a jövőben, mely 
fejlesztések hatékonyabb informatikai hátteret igényelnek. 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által üzemeltetett EESZT egy olyan felhőalapú 
technológiát használó kommunikációs felület, amely Magyarország egész területén 
összekapcsolja egymással az állami és a magán egészségügyi ellátókat – a kórházi-, a 
járóbeteg- és a háziorvosi ellátást –, a gyógyszertárakat és a lakosságot. Az így megosztott 
betegadatok pedig elősegítik a gyorsabb, pontosabb diagnózist és a célzottabb terápiát. 

Az ügyfélkapus bejelentkezést követően az EESZT-ben bárki nyomon követheti az egészségügyi 
ellátása során keletkezett dokumentumokat, egyebek között a számára felírt recepteket, de 
az eeszt.gov.hu oldalon azt is megnézheti, hogy megérkezett-e a laboreredménye, így nem kell 
visszamennie a leletért abba az intézménybe, ahol a vizsgálatot elvégezték. 

 

 

 

eReceptek felírása és kiváltási lehetőségei 
 



 
 
 
 
 

 
 

Szeptember 17-ig telemedicinális ellátás keretében is rendelhető gyógyszer. Ilyen 
esetben nincs szükség felírási igazolás kiállítására.  

Az ezt követő időszakra vonatkozó a jogszabály-módosítás még nem lépett hatályba, 
de a kormányzati szándék megvan az ellátás ezen formájának meghosszabbítására.  

 

Az  eRecept felírása és kiváltása az alábbiak szerint történik: 

 

Minden orvos az eddig megszokott számítógépes programjával ír 
receptet, ami automatikusan eReceptté válik és felkerül a "Tér"-be, 
ahonnan bármely patikában lekérdezhetővé válik. 

A beteg kérésére, valamint 14 éven aluli páciensek részére történő 
vényírás esetén az eRecepthez kapcsolódó felírási igazolás kiállítása 
és átadása továbbra is kötelező az orvosok számára.  

      

A felírási igazolás 2020.07.01. napjától már formai 
kötöttségek nélkül állítható ki. Így nem csak a 
hagyományos papírrecepthez hasonló, egy harmadik 
vonalkódot tartalmazó igazolás, hanem a megfelelő 
tartalommal bíró bármely papír alapú formátumban 
kiállított rendelvény is felírási igazolásnak minősül.  

 

Papírral saját részre és más számára is kiváltható a recept 

 

 

- felírási igazolással (eRecept) és hagyományos papírvénnyel továbbra is lehet receptet 
kiváltani az eddig megszokott módon, saját magunk vagy 
akár más számára 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 

Papír nélkül saját részre az alábbi módokon lehet receptet kiváltani 

 

- személyazonosság igazolásával és TAJ-kártya felmutatásával 

 

VAGY 

 

 

- tárolóelemmel rendelkező eSzemélyi igazolvánnyal, PIN-kód 
megadásával 

 

 

Papír nélkül más személy részére az alábbi módon lehet receptet kiváltani 

 

• TAJ közlésével: a beteg TAJ-számának közlésével, a kiváltó személy 

azonosítása mellett. 

• EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben 

rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett, a páciens 

TAJ-számának ismeretével, bármilyen további dokumentum 

szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt 

gyógyszereket, 

• EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az 

EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás 

mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével bármilyen további 

dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy 

részére felírt gyógyszereket. 

Kontakt Center  

Kérdése van? Kérdezze kollégánkat írásban a helpdesk.eeszt@aeek.hu címen 

vagy telefonon a +36 1 920 1050-es számon  

(H-CS: 8:00-16:30 és P: 8:00-14:00). 
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