
 

  

 

 

 

 

 

2021/1. szám 

Létrejött az Országos Kórházi Főigazgatóság 

2020. december 31-ével megszűnt az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ (ÁEEK), melynek minden korábbi feladatát 
az Országos Kórházi Főigazgatóság vette át. Az Országos 
Kórházi Főigazgatóság az egészségügyért felelős miniszter 

irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.  
Az új szervezet feladatai közé tartozik többek között az egészségügyi ellátórendszer 
működésének figyelemmel kísérése, a felülvizsgálatát érintő stratégiai kormányzati döntések 
megalapozása, melynek keretében közreműködik az egységes és átlátható új nemzeti 
egészségügyi irányítási rendszer kialakításában is.  

Az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője Jenei Zoltán főigazgató, helyettesei: 
Bábiné Szottfried Gabriella (Népegészségügyért és Prevencióért Felelős Főigazgató-helyettes) 
Dr. Bene Ildikó (Humánpolitikai és Jogi Főigazgató-helyettes) 
Szabó Bálint (Informatikai Főigazgató-helyettes) 
Dr. Takács Péter (Alap- és Szakellátásért Felelős Főigazgató-helyettes) 
Tóbiás Tamás (Gazdasági Főigazgató-helyettes) 
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2021. január 1-től a beutalót az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér útján kell kiállítani  

Az eBeutaló az egészségügyi ellátórendszerben keletkező beutalók elektronikus 
nyilvántartása. Az igazolás az elektronikus beutaló adattartalmát és az elektronikus beutaló 
EESZT azonosítóját tartalmazza vonalkódos és szövegesen olvasható formában.  

2021. január 1-től a beutalót az EESZT útján kell kiállítani, ha a beutalót háziorvos, házi 
gyermekorvos, járóbeteg-szakellátásban dolgozó orvos, valamint egynapos ellátást nyújtó 
szolgáltató orvosa állítja ki. Az EESZT útján kiállított beutaló esetében a beutaló orvos a beteg 
kérésére papíralapú igazolást állít ki a beutalóról. Vagyis 2021. január 1-től elektronikus úton 
állítják ki a beutalókat, és csak kérésre nyomtatják ki.  

Az elektronikus beutaló bevezetésével egyszerűbbé válik a betegirányítás és tervezhetőbbé a 
betegút. A beutalásokról elektronikus nyilvántartás készül melyet az érintettek, jogosultak 
listaszerűen lekérdezhetnek. A fejlesztésnek köszönhetően az egészségügyi ellátók a 
beutalásokról előre értesülnek, a beutalásokkal és azok eredményeivel kapcsolatban a 
jogosultak értesítést kaphatnak. Az állampolgárok pedig a lakossági portálon 
(https://eeszt.gov.hu) ügyfélkapus bejelentkezést követően és a TAJ-száma megadásával 
bármikor megtekinthetik EESZT-be kerülő egészségügyi információkat.  

Egyszerűsödik a halotti ügyintézés 

Februártól az elektronikus halottvizsgálati bizonyítványt kiállító eHVB-rendszernek 
köszönhetően az anyakönyvvezetők elektronikusan is megkapják majd az elhunytak személyes 
adatait.  Az európai uniós forrásból megvalósuló ingyenes eHVB-rendszernek köszönhetően a 
halálozás anyakönyvezéséhez szükséges adatok elektronikusan továbbíthatók lesznek, a 
hatóságok pedig egységes, zárt rendszerben érik el az adatokat. 

Az eHVB és az elektronikus anyakönyvi rendszer között az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér (EESZT) biztosítja az adatintegrációt.  
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A halottvizsgálati bizonyítványokat a jelenleg érvényes szabályok szerint februártól is papíron 
állítják ki az orvosok, ugyanakkor a halottvizsgálatot végző orvos feladata lesz, hogy a halál 
tényének és idejének megállapítása után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az azt 
követő első munkanapon az anyakönyvezéshez szükséges adatokat rögzítse az eHVB-
rendszerben. 

A rendszer teljes bevezetése és használata az év végére valósul meg. A projekt 
megvalósításához szükséges forrásokat a Széchenyi 2020 program biztosítja, az eHVB-t az 
OKFŐ működteti. 

A vezetői engedély kiadásának egyszerűsítése az EESZT 
segítségével 
A vezetői engedély kiadására irányuló eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében 
2021. február 1-től a vezetői engedélyek kiadásához szükséges egészségügyi alkalmasságról 
szóló igazolást a kiadó orvos az EESZT útján elektronikusan továbbítja a vezetői engedély 
nyilvántartás felé.  

A vezetői engedély kiadásához, meghosszabbításához és a kategóriabővítéshez kapcsolódó 
orvosi alkalmassági vizsgálatot háziorvos, vagy foglalkozás-egészségügyi orvos (a 
továbbiakban: üzemorvos) végezhet. Jogszabály alapján bizonyos esetekben szakértői 
bizottság jár el, illetve a Magyar Honvédségnél, rendvédelmi szerveknél, nemzetbiztonsági 
szolgálatoknál szolgálatot teljesítők, illetve vasúti dolgozók esetében jogszabály speciális 
szerveket jelöl ki. Az orvosi vizsgálat személyes megjelenési kötelezettséghez kötött, és 
korcsoporttól függően díjköteles. Az orvosi alkalmassági vizsgálat a KRESZ vizsga feltétele. Az 
egészségügyi alkalmasságra vonatkozó igazolást az orvos jelenleg papír alapon állítja ki és adja 
át a jelentkező részére. 

Az 2019. évi CXVI. törvény tartalmazza az első vezetői engedély kiállításához kapcsolódó 
egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményeinek EESZT útján történő továbbításával 
kapcsolatos törvényi szabályokat, amely alapján az orvosi alkalmassági vizsgálat eredménye 
az EESZT útján kerül továbbításra. 2021. február 01. napjától az egészségügyi alkalmassági 
vizsgálat lefolytatásáról szóló papír alapú igazolás kiállítása mellett annak tartalmát 
elektronikus úton is meg kell küldeni a vezetői engedély-nyilvántartó szerv 
(Belügyminisztérium) felé.  

Az orvosi alkalmassági vizsgálatnak elektronikusan is rögzítésre kell kerülnie, ehhez a miniHIS 
rendszert kell használni. Minden olyan háziorvosnak és üzemorvosnak regisztrálnia kell a 

miniHIS rendszerbe, aki alkalmassági vizsgálatot állít ki, 
majd a vizsgálatot követően az ott található űrlapot ki 
kell töltenie. Az űrlap továbbítását követően a további 
folyamatok automatikusan zajlanak, az orvos egyéb 
beavatkozására nincs szükség. 



 

 

 

4 

 

 

 

EESZT oktatások 

Az EESZT továbbra is nagy hangsúlyt fektet a felhasználók oktatására. A 
rendszer használatának elméleti és gyakorlati oktatása 2018/19-es 
tanévben indult, 2019/20-as tanévre pedig négy magyar orvosi egyetem 
általános orvostudományi, fogorvosi és gyógyszerésztudományi karán 
kerül be az órarendbe és további karok bevonására is sor kerül majd.   

A 2020/21-es tanévre akkreditált továbbképzési tanfolyamok is 
meghirdetésre kerültek az egészségügyi dolgozók részére. A sikeres vizsgát 
követően kreditpontok szerezhetők az EESZT tananyagok elvégzésével. 
2020. szeptember 01-től a szakdolgozók részére szabadon  

választható eLearning ill. blended learning (kombinált oktatás) akkreditált 
továbbképzésekre van lehetőség. A tananyagok modern technológiával és 
szemléletmóddal kerülnek átadásra a hallgatóságnak. A tanfolyam során a 
résztvevők betekintést nyernek az EESZT moduljainak működésébe, majd 
a saját szakmacsoportjukra szabott funkciókkal is megismerkednek.  

A szakdolgozói akkreditált továbbképzések mellett 2021.január 01-től egy 
kifejezetten orvosoknak fejlesztett akkreditált tanfolyam is indul eLearning 
formájában, melyre OFTEX portálon lehet jelentkezni. 

A rendszer fejlesztéseivel egyidejűleg felmerült az igény arra, hogy a 
középfokú szakképzésben is megjelenjen az EESZT, mint tananyag. Ennek 
eredményeképpen a 2020/21-es tanévtől az egészségügyi szakképző 
intézmények tanulói is részesülnek EESZT-oktatásban. A diákok a 9. 
évfolyam első félévében ismerkedhetnek meg a rendszerrel. Az új 
tananyagrész sikeres átadásához tanári kézikönyv mellett prezentáció-
vázlatot és az órák megvalósítását támogató interaktív feladatjavaslatokat 
állítottunk össze a pedagógusok részére.  

További információk az oktatásról az alábbi linken olvashatók:  
https://e-egeszsegugy.gov.hu/oktatasok-ismeretterjesztes 

 

 

Kapcsolat:  

Kérdezze kollégánkat írásban a helpdesk.eeszt@okfo.gov.hu címen vagy 
telefonon a  

+36 1 920 1050-es számon  
(H-CS: 8:00-16:30 és P: 8:00-14:00). 

https://e-egeszsegugy.gov.hu/oktatasok-ismeretterjesztes
mailto:helpdesk.eeszt@okfo.gov.hu
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