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1. melléklet 
A csatlakozás eljárásrendje 

 
A csatlakozás érdekében a Csatlakozó adatkezelőnek (a gyógyszertárnak) az alábbi 
folyamat szerint kell informatikai rendszerének csatlakozását megvalósítani: 
 
1. Regisztráció a https://e-egeszsegugy.gov.hu/eKapu oldalon 
 
A Csatlakozás első lépéseként a Csatlakozó adatkezelő képviselőjének el kell végeznie az 
EESZT működtető által erre a célra kialakított felületen a Csatlakozó adatkezelő 
regisztrációját, amellyel létrejön a Csatlakozó adatkezelőhöz kapcsolt fiók. 
 
A regisztrációhoz meg kell adni: 
 

 a Csatlakozó adatkezelő (gyógyszertár), OGYÉI által kiadott egyedi azonosítóját, 

 a csatlakozás során alkalmazandó email címet. 
 
A sikeres regisztrációról az EESZT működtetője a megadott email címre visszaigazoló emailt 
küld, majd a visszaigazoló email-ben írt módon meg kell erősíteni a regisztrációt, valamint a 
felhasználói fiókhoz kapcsolódó jelszót kell megadni. 
 
A csatlakozás során alkalmazandó email cím megadásakor célszerű figyelembe venni, hogy 
a létrejövő felhasználói fiók a Csatlakozó adatkezelő (gyógyszertár) és az EESZT 
működtetője közötti kapcsolattartásra szolgál, így a felhasználói fiók a Csatlakozó 
adatkezelőhöz (gyógyszertárhoz) kapcsolódik, nem a regisztrációt elvégző személyhez. 
 
Egy Csatlakozó adatkezelő (gyógyszertár) csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet, 
többszöri regisztráció nem megengedett. 
 
Amennyiben a Csatlakozó adatkezelő (a gyógyszertár) a regisztráció során hibás adatot 
adott meg, ezt köteles haladéktalanul jelezni az EESZT működtetője számára elektronikus 
úton a csatlakozas.eeszt@aeek.hu e-mail címen. A jelzésben meg kell jelölni, hogy mely 
Csatlakozó adatkezelő regisztrációjához kapcsolódik az adatbeviteli hiba, mi volt a hibásan 
megadott adat és mi a helyes adat. 
 

https://e-egeszsegugy.gov.hu/eKapu
mailto:csatlakozas.eeszt@aeek.hu
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2. melléklet 

 
2. Csatlakozási nyilatkozat kitöltése 

 
A csatlakozási folyamat következő lépése a felhasználói fiókban elérhető csatlakozási 
nyilatkozat kitöltése. A csatlakozási nyilatkozat kitöltése a Csatlakozási megállapodás 
létrehozatalához, valamint a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatok megtételéhez 
szükséges. 
 
Az EESZT működtetője a regisztráció során megadott működési engedély száma alapján, az 
elérhető adatbázisok felhasználásával előre kitölti az nyilatkozat azon mezőit, amelyek a 
nyilvántartásból elérhetőek, valamint azon mezőket, amelyek tartalma korábbi 
adatszolgáltatás során megadásra került 
 
A nyilatkozaton az OGYEI nyilvántartásából származó adatok nem módosíthatóak. 
Amennyiben a Csatlakozó adatkezelő (gyógyszertár) az adatokban hibát fedez fel, akkor a 
hiba az adat forrásául szolgáló nyilvántartásban is fennáll, így a Csatlakozó adatkezelő a 
hibát az nyilvántartást vezető szerv (OGYEI) felé köteles jelezni és az adatok helyesbítése 
érdekében eljárni. A nyilvántartás módosítása után a nyilatkozat adattartalma is 
értelemszerűen módosul. 
 
Az egyéb, korábbi adatszolgáltatásokból származó adatok szabadon módosíthatóak. 
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3. melléklet 

 
3. Csatlakozási dokumentumok postai elküldése az EESZT működtetője számára 

 
A helyes adatokkal kitöltött nyilatkozatot ki kell nyomtatni, a Csatlakozó szervezet 
(gyógyszertár) nevében aláírásra jogosult személynek (a személyi jogos gyógyszerésznek, 
vagy a gyógyszertár képviseletére a csatlakozási folyamatban feljogosított személynek) alá 
kell írnia, majd az EESZT működtetőjének postafiók címére (Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ, 1525, Budapest, 114 Pf. 32) szükséges postázni. 
 
A csatlakozási nyilatkozat aláírása egyben az Általános Csatlakozási Feltételek elfogadását 
is jelenti. 
 
Az Általános Csatlakozási Feltételek és az egyéb, hivatkozott dokumentumok a felhasználói 
fiók sikeres regisztrációja után letölthetők a https://e-egeszsegugy.gov.hu/ekapu portálról. 
 
A Csatlakozási nyilatkozathoz kötelezően csatolni kell az aláírási jogosultság igazolását: 

 

 amennyiben a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője ír alá, a törvényes képviselő 
képviseleti jogosultságát igazoló iratot (pl: kinevezés, SZMSZ, Alapító Okirat), 

 

 amennyiben nem a Csatlakozó adatkezelő törvényes képviselője ír alá, a törvényes 
képviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását, vagy 
szervezeti dokumentumot, ami az aláírási jogot keletkezteti, és a meghatalmazó aláírási 
címpéldányát, valamint a meghatalmazó képviseleti jogosultságát igazoló iratot. 

 
Amennyiben az aláírási jogosultság igazolásához nyilvánosan, az interneten keresztül 
elérhető szabályzat bemutatása is szükséges, elegendő külön dokumentumban a szabályzat 
elérési útvonalát, releváns pontjának megjelölését és az aláírási jogosultságok rendjének 
szükség szerinti bemutatását elküldeni, nem szükséges a teljes szabályzat csatolása az 
nyilatkozathoz.  
 
Az aláírási jogosultság igazolásához csatolni kell mindazokat a dokumentumokat, amik 
alapján az EESZT működtetője hitelt érdemlően meg tudja állapítani az aláírási 
jogosultságot. Ilyen irat különösen: a személyes gyógyszertár működtetési jogról szóló 
igazolás, társasági szerződés, a csatlakozási folyamatban a gyógyszertár képviseletére 
feljogosított személynek teljes bizonyító erejű magánokirat. 
 
A Csatlakozási nyilatkozat és melléklete(i) (a továbbiakban: Csatlakozási dokumentáció) 
postai kézbesítésének sikerességéről az EESZT működtetője a felhasználói fiók 
regisztrációja során megadott email címre visszaigazoló üzenetet küld. 

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

 
 
4. A Csatlakozási dokumentáció ellenőrzése 

 
Az EESZT működtetője az EMMI fentebb hivatkozott rendelete alapján a Csatlakozási 
dokumentáció postai kézbesítését követő 15 napon belül: 
 

 ellenőrzi a Csatlakozási dokumentáció tartalmát, 

 megvizsgálja, hogy a Csatlakozó adatkezelő (gyógyszertár) jogosult-e az EESZT 
csatlakozásra, 

 szükség esetén felhívja a Csatlakozó adatkezelőt (a gyógyszertárat) a hiányok pótlására, 
vagy ha a hiánypótlás nem szükséges, visszaigazolja a csatlakozás megkezdésének 
lehetőségét. 

 
Az EESZT működtetője a hiánypótlásra vonatkozó felhívást és a csatlakozás 
megkezdésének lehetőségéről szóló tájékoztatást a felhasználói fiók regisztrációja során 
megadott email címre küldi ki. 
 
Hiánypótlás előírása esetén a Csatlakozási nyilatkozat módosítható és újra nyomtatható, újra 
postázható. 
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5. melléklet 

 
5. Azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartást kezelő felhasználó regisztrációja 
és az EESZT eléréséhez szükséges SSL tanúsítvány elkészítése 

 
A Csatlakozási dokumentáció elfogadását követően az EESZT működtetője elvégzi a 
Csatlakozó adatkezelő nevében az Eüak. szerinti azonosítási és jogosultságkezelési 
nyilvántartást kezelő felhasználó (intézményi EESZT jogosultság adminisztrátor) felvételét. 
 
Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartást kezelő felhasználóként a Csatlakozási 
nyilatkozaton intézményi EESZT jogosultság adminisztrátorként megadott személy kerül 
rögzítésre. 
 
Az intézményi EESZT jogosultság adminisztrátor felhasználó felvételével egyidőben az 
EESZT működtetője a Csatlakozó adatkezelő számára létrehozza és az ágazati portálon az 
intézményi EESZT jogosultság adminisztrátor számára elérhetővé teszi az EESZT-hez 
történő biztonságos kapcsolódáshoz szükséges, ún. SSL tanúsítványt. 
 
Az EESZT működtetője a felhasználó felvételét és az SSL tanúsítvány létrehozását követően 
a felhasználói fiók regisztrációjához megadott email címre értesítést küld, valamint az 
intézményi EESZT jogosultság adminisztrátorhoz a Csatlakozási nyilatkozatban megadott 
email címre megküldi a felhasználó belépéshez szükséges adatait. 
 
Az SSL tanúsítványt az intézményi EESZT jogosultság adminisztrátor az EESZT ágazati 
portálra történő belépés után, az ágazati portálról töltheti le. 
 
Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartást kezelő felhasználó későbbi 
módosítására az EESZT működtetője által kiadott műszaki dokumentáció szerint van 
lehetőség. A műszaki dokumentáció letölthető a https://e-egeszsegugy.gov.hu/ekapu 
portálról a sikeres regisztráció után.  
 

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

 
 
6. Csatlakozás műszaki megvalósítása 

 
Az EESZT-hez történő biztonságos kapcsolódáshoz szükséges SSL tanúsítvány letöltését 
követően a Csatlakozó adatkezelő feladata, hogy az EESZT működtetője által kiadott 
műszaki dokumentumban foglaltak szerint: 
 

 megvalósítsa az informatikai rendszere csatlakozását az EESZT-hez, 

  az intézményi EESZT jogosultság adminisztrátor által regisztrálja az EESZT 
használatára jogosult, a Csatlakozó adatkezelőhöz tartozó ágazati felhasználókat és 
beállítsa azok jogosultságait. 

 
Az EESZT működését szabályozó 39/2016 EMMI rendelet 9. § alapján EESZT szolgáltatás 
kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jogosultsággal rendelkező 
felhasználó által, annak azonosítását követően vehető igénybe. 
 
Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján az azonosítása a természetes személy ágazati 
felhasználó esetében a működtető által meghatározott többtényezős hitelesítést alkalmazó 
azonosítás igénybevételével történik meg. 
 
Ezért az EESZT szolgáltatásainak a helyi informatikai rendszeren keresztül történő 
elérésekor, valamint az ágazati portál használatához a belépéshez a felhasználóknak (az 
expediáló szakembereknek) eSzemélyi igazolványra, az intézményekben eSzemélyi 
kártyaolvasókra van szükség. 
 
Minden olyan dolgozó részére szükséges az eSzemélyi igazolvány  kiváltása, aki az EESZT-
hez kapcsolódóan az EESZT-be adatokat fog továbbítani. A gyógyszertárban ez minden 
olyan szakembert érint, aki jogszabály szerint expediálásra jogosult és a továbbiakban a 
gyógyszer-expediálásban várhatóan részt vesz.  
 
A természetes személy ágazati felhasználók (expediáló szakemberek) a rendszer 
használatával kapcsolatos alapvető szabályok ismeretét a regisztrációjukkal párhuzamosan 
igazolniuk kell. A szükséges ismeretek közzétételéről az EESZT működtetői gondoskodnak.  
 
A kártyaolvasókat az ÁEEK biztosítja az egyes szolgáltatóknak az erre a célra kialakított 
formaszerződés alapján. Az olvasók a területileg illetékes járási hivatalban lesznek 
átvehetőek, a szállítással kapcsolatban munkatársaim a következő hetekben meg fogják 
keresni az adatszolgáltatásnál jelzett kapcsolattartót. 
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7. melléklet 

 
7. Csatlakozás tesztelése, igazolás kiadása 

 
A csatlakozás műszaki megvalósítását követően a Csatlakozó adatkezelő köteles az EESZT 
működtetője által kiadott keretprogram segítéségével elvégezni a csatlakozás műszaki 
ellenőrzését. 
 
A keretprogram a műszak ellenőrzés eredményéről elektronikus formátumban állít ki 
igazolást. Az igazolást a Csatlakozó adatkezelőnek fel kell töltenie a felhasználói fiók erre 
szolgáló funkcióján keresztül. 
 
Az EESZT működtetője a feltöltött állományt 30 napon belül megvizsgálja, amely alapján,: 

 ha megállapítja, hogy a csatlakozás műszakilag hibás, vagy hiányos, a hiányosságok 
megjelölésével felhívja a Csatlakozó adatkezelőt (gyógyszertárat) a hibák javítására, 

 ha megállapítja, hogy a csatlakozás műszakilag megfelelő, a Csatlakozó adatkezelő 
(gyógyszertár) minden a működtető által előírt, előre közölt műszaki és egyéb feltételt 
teljesít, ennek megállapítását követő 8 napon belül kiállítja a műszaki csatlakozás 
sikerességéről szóló, a fentebb már hivatkozott EMMI rendelet 2. § (2) bekezdése 
szerinti igazolást. 

 
Az igazolás kiállításának feltétele, hogy a Csatlakozó adatkezelő (gyógyszertár)  

 saját informatikai rendszere útján, az EESZT működtetője által meghatározott 
követelményeknek megfelelően képes legyen biztosítani az EESZT-hez való hozzáférést, 
azonosítást, szolgáltatáshívást, a kommunikációs csatorna védelmének működését, és 

 elvégezte az EESZT szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a csatlakozó 
adatkezelőhöz köthető hozzáférési jogosultságok beállítását. 

 
Az EESZT működtetője a hibákról szóló tájékoztatást és a csatlakozás megfelelőségéről 
szóló igazolást a felhasználói fiók regisztrációja során megadott email címre küldi ki. 
 
Hibajavítási kötelezettség esetén az ellenőrzési folyamatot a keretprogram segítéségével 
ismetelten le kell folytatni és az .xml állományt a felhasználói fiókon keresztül el kell juttatni 
az EESZT működtetője számára. 
 
 


