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Tisztelt Gyógyszerész Partnerünk! 

 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (AEEK), mint működtető hamarosan bevezeti az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) szolgáltatásait az egészségügyi ágazatban, 2017. november 1-jétől 
kötelező a csatlakozás. 

Ezzel kapcsolatban jelenleg a gyógyszertáraknak 3 teendőjük van, kérjük, aki ezeket még nem végezte el, 
mielőbb tegye meg: 

1. Az EESZT rendszerben való hitelesített kommunikáció során kiemelt szerepet kap az új típusú 
eSzemélyi igazolvány alkalmazása, éppen ezért ennek igénylését mielőbb szükséges kezdeményeznie a 
gyógyszertár valamennyi vénybeváltást végző munkatársának. eSzemélyi igazolványhoz célszerű 
elektronikus aláírást is igényelni, de ez nem feltétele az eRecept beváltásához kapcsolódó gyógyszerészi 
munkának, ugyanakkor hasznos lehet a későbbiek során, amikor dokumentumokat lehet hitelesíteni, 
vagy gyógyszer kiadás átvételét lehet majd igazolni elektronikus aláírással. 

Az eSzemélyi igazolványt az átvétel során, vagy azt követően első használat előtt a birtokosának aktiválni 
kell. 

2. A eSzemélyi igazolvány alkalmazása a gyógyszertárban egy kártyaolvasó segítségével történik majd, 
ami hitelesíti a rendszert használó személyt. A kártyaolvasó berendezést központi forrásból fogják 
finanszírozni, és minden eSzemélyivel rendelkező munkatárs ezen keresztül tud a szolgáltatási térhez 
csatlakozni. A kártyaolvasók átvételéről ÁEEK tájékoztatása szerint szeptember 18-tól kezdődően 
minden gyógyszertár e-mailben kap személyre szabott tájékoztatást, hogy hol és mikor veheti át az e-
személyi olvasókat.  

3. A csatlakozás fontos lépése a regisztráció, amelyet az alábbi portálon lehet megtenni:http://e-

egeszsegugy.gov.hu/ekapu. 
Az e-vénnyel kapcsolatos további kérdések megválaszolásában az alábbi portálon és elérhetőségeken 

kaphatnak segítséget: https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informacios-portal/gyik, telefon: 

+36/1/9201050, helpdesk: helpdesk.eeszt@aeek.hu. 

Segédlet a regisztrációhoz: 

A HC POINTER KFT. által fejlesztett és az EESZT rendszerben alkalmazott szoftver a MEDIVUS. 
A regisztrációs kérdőíven a szoftver típusánál és verziójánál a 

MEDIVUS 3.4.2 nevet szükséges rögzíteni. 

 

A fentiekkel kapcsolatban a kamara honlapján is található egy friss tájékoztató, melyet a Magyar 

Gyógyszerész Kamara kérésére alapján továbbítunk a gyógyszertárak felé: 

„Teendők az e-receptrendszerhez való csatlakozással kapcsolatban –                                  A 

gyógyszertárvezetők figyelmébe 

 

Az ÁEEK-tól kapott tájékoztatás szerint szeptember 14-ig 1913 közforgalmú és fiókgyógyszertár kezdte 
el az e-receptrendszerhez szükséges csatlakozást. Kérjük, hogy mindazok, akik még ezt nem indították el, 
minél hamarább tegyék meg a november elsejei zökkenőmentes indulás érdekében! A regisztráció 
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pontos végrehajtásának lépései a honlap Tájékoztatás az EESZT rendszerébe való kötelező csatlakozás 
lépéseiről című (http://www.mgyk.hu/admin/data/file/6172_esztt-taj-1.pdf) tájékoztatóban találhatók. 

Úgyszintén az ÁEEK tájékoztatása szerint szeptember 18-tól kezdődően minden gyógyszertár e-
mailben kap személyre szabott tájékoztatást, hogy hol és mikor veheti át az e-személyi olvasókat. 
Úgyszintén kérjük a minél gyorsabb ügyintézést, hogy a rendszergazdák minden gyógyszertár 
csatlakozását határidőre tudják teljesíteni! 
 
Budapest, 2017. szeptember 15. 
 
Dr. Hankó Zoltán 
elnök „ 
 

http://www.mgyk.hu/index.php?id=teendok-az-e-receptrendszerhez-valo-csatlakozassal-kapcsolatban-

a-gyogyszertarvezetok-figyelmebe 

 

Amennyiben a fenti információkkal kapcsolatban kérdésük van, kérjük, hívják pécsi irodánkat vagy a 
területi képviselőjüket (20/5797-810, 20/9655-008, 20/4069-069, 20/2710-605, 72/504-014, 72/504-037, 
72/504-060), továbbá tájékozódjanak a 
http://pointer.hu/termekek_es_szolgaltatasok_pointer/eeszt.html honlapon. 

 

Pécs, 2017. szeptember 18.        HC Pointer Kft.  

http://www.mgyk.hu/admin/data/file/6172_esztt-taj-1.pdf
http://www.mgyk.hu/index.php?id=teendok-az-e-receptrendszerhez-valo-csatlakozassal-kapcsolatban-a-gyogyszertarvezetok-figyelmebe
http://www.mgyk.hu/index.php?id=teendok-az-e-receptrendszerhez-valo-csatlakozassal-kapcsolatban-a-gyogyszertarvezetok-figyelmebe
http://pointer.hu/termekek_es_szolgaltatasok_pointer/eeszt.html

