
TIOP-2.3.2-12/1-2013-0001 és KMOP-4.3.3.A-12-1-2013-0001 
Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - Elektronikus 

közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése 
 

 EESZT - eRecept 



EESZT: válasz a kor kihívására, ami más területeken már 
megváltoztatta életünket és mindennapjaink részévé vált 
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− Terheltség csökkentése 

− Adminisztratív 

− Redundancia 

− Információáramlás javítása 

− Ágazatvezetés 

− Ágazati operatív 

− Lakossági 

Az EESZT céljai 
 



EESZT: Karabiner az egészségügyi ágazat szereplői között 
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− Könnyű bevezethetőség 

− Ágazati folyamatok ne módosuljanak 

− A meglévő, bevált csatornák maradjanak meg 

− Az új térszolgáltatások a jelenleg is használt 

információs rendszerekben jelenjenek meg 

− Egységes adatkinyerő felületek – Portál 

− Nem cél a „betegirányítás” 

Fő tervezési szempontok 

 
Az ágazati bevezetés ne legyen 

megterhelő az intézmények számára 
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− Külföldi tapasztalatok felhasználása 

− 5-ös biztonsági besorolás - Auditált rendszer 

− Szoros együttműködés az illetékes 

hatóságokkal (NAIH, NEIH) 

− Digitális Önrendelkezési Alrendszer 

Adatvédelem biztosítása 

 
Adatvédelem 



 
E-Recept modul 

Modul célja 
Az Elektronikus receptkezelő és nyilvántartó rendszer olyan központi szolgáltatásokat valósít meg, 

amelyek megvalósítják az elektronikus vényrendelés és kiváltás – ártámogatáson kívüli - valamennyi 

funkcióját 

 

Kezelt tartalom 
gyári és magisztrális gyógyszerkészítmények 

GYSE 

fekvőbeteg ellátás során kapott gyógyszerelés valamint OTC szerek vásárlása rögíthető lehet az 

EESZT-ben, de nem valódi receptként 

nem scope:gyógyfürdő, anyatej 

 



 
E-Recept modul 

Vényírási funkciók 

 

Recept beküldése 
Gyógyszert, GYSE-t tartalmazó elektronikus recept rögzítése az EESZT-ben a felíró orvos vagy az 

expediáló (kizárólag papír alapú recept rögzítése esetén) által. 

 

Ismétlődő eRecept beküldése 
Több havi gyógyszer külön vényekre történő felírását tartalmazó elektronikus recept rögzítése az 

EESZT-ben a felíró orvos által, páciens több havi gyógyszerrel való ellátására. 

 

Meglévő recept érvénytelenítése (inaktiválása) 
A páciens számára felírt recept logikai törlése („visszavont” státusz beállítása), amit kizárólag az 

eredeti rögzítő, vagy az ő nevében eljáró személy tehet meg. 

 

Felírási igazolás előállítása 
A páciensnek egy alkalommal felírt összes vényet egyben tartalmazó papíralapú vagy elektronikus 

igazolás. A receptek birtoklás alapú azonosítását teszi lehetővé. 

 



 
E-Recept modul 

Lekérdezési funkciók 

 

Páciensnek felírt receptek listájának lekérdezése páciens azonosító 

alapján 
A páciens számára a megadott időszakban felírt (a DÖR ill. a jogszabályi előírásoknak megfelelő) 

receptek listájának lekérdezése. 

 

Receptek listájának lekérdezése csoportazonosító alapján 
A páciens számára egy csoportban felírt (a DÖR ill. a jogszabályi előírásoknak megfelelő) receptek 

listájának lekérdezése a recept csoport azonosító kódjának megadásával.  

 

Recept letöltése recept azonosító alapján 
A konkrét recept lekérdezése a recept azonosító kódjának megadásával (vénylistából kiválasztott 

tétel). 



 
E-Recept modul 

Kiváltási funkciók 

 

Kiadás előkészítése (foglalás) 
Amennyiben a készítmény azonnal nem adható ki, az expediáló lefoglalja a vényt a párhuzamos 

kiadás elkerülése érdekében. 

 

Vényfoglalás felszabadítása (foglalás törlése) 
Az elektronikus recept „nyitott” státuszba állítása, amennyiben a foglalt vény kiadása nem történik 

meg. Az eredeti rögzítő, vagy az ő nevében eljáró személy teheti meg. Határidő letelte után 

automatikusan felszabadul. 

 

Kiadás (teljes vagy részleges kiadás) 
A kiadott termék adatainak rögzítése és a recept „kiadott” vagy „részlegesen kiadott” státuszba 

állítása. 

 

Kiadás törlése 
Hibás(an jelentett) kiadás visszavonása. Az expediáló törli a recept tévesen rögzített kiadási adatait. 

Az eredeti rögzítő, vagy az ő nevében eljáró személy teheti meg. 



 
E-Recept modul 

Használat 

 

Orvos 
(Ismétlődő) receptek felírása és törlése, felírt és kiváltott receptek lekérdezése 

Szakorvosi javaslat adása és felhasználása 

Elérés: kórházi/rendelői/háziorvosi rendeszeren vagy a szakmai portálon keresztül 

 

Gyógyszertári és GYSE forgalmazó dolgozók 
Felírt és kiváltott receptek lekérdezése, foglalás és törlése, kiadás és törlése 

Receptek rögzítése, törlése: csak papíralapú vény esetén 

Elérés: gyógyszertári / GYSE forgalmazó információs rendszeren keresztül 

 

Állampolgár 
Felírt és kiváltott receptek lekérdezése 

Elérés: állampolgári portálon keresztül 

 



 
E-Recept modul 

Jogosultsági ellenőrzések 
Orvos, gyógyszerész, gyógyszertári asszisztensek és GYSE forgalmazó dolgozók 

Törlés: csak az eredeti felhasználó, vagy annak nevében eljáró személy teheti meg 

Láthatóság: aktív vény patikában mindig látszik, minden más esetben DÖR szabályok szerint szűrés 

GYSE forgalmazó csak GYSE-t rendelő aktív vényeket lát 

 

Üzleti ellenőrzések 
Formai ellenőrzés: a beküldött dokumentum megfelel az előírt szerkezetnek 

Tartalmi ellenőrzés: 

1. Közhiteles törzseknek való megfelelés: csak létező termék, eü. dolgozó, szolgáltató stb. 

2. Jogszabályi előírásoknak való megfelelés 

 

Finanszírozási ellenőrzés 
Finanszírozási szabályoknak való megfelelés (csak támogatott rendelés esetén) 

 





Felírási igazolás 

 

Receptcsoport azonosító: Rp0123456789 

Kiállítási dátum: 2015.04.25. 

Orvos:                Dr. Nagysallósi Bubó Hugó (12345) 

Szolgáltató: Napsugár Gyógyító központ (123456789) 

1234 Szászhalombatta-Alsó, Rekettyés utca 32., Tel.: 06-32-123-4567  

Páciens: 

Név:  SASHALMI BENEDEK JÁNOS                               

Azonosító: 123-456-789   Azonosító típusa:  TAJ 

Felírt receptek: 

Rp. VITAMIN D3 3000 NE BIOEXTRA LÁGY KAPSZULA 

kolekalciferol , 3000 NE (0,075 mg) 

20x buborékcsomagolásban, 4 doboz 

Utasítás:  2 naponta 1 x 1 kapszula. Az előírt adagot ne lépje túl! 

Kiváltható:  2015.04.25 – 2015.07.24 

Rp. ALGOPYRIN 500 MG TABLETTA 

metamizol-nátrium, 500 mg 

10x buborékcsomagolásban, 2 doboz 

Utasítás:  R:1 D:0 E:1 LE:0 tabletta. Az előírt adagot ne lépje túl! 

Kiváltható:  2015.04.25 – 2015.07.24 

Rp. SIMVASTATIN 20 MG TABLETTA No. LX- 60x - , - ,  

Utasítás: Napi 2x3 filmtabletta. Az előírt adagot ne lépje túl! 

Kiváltható:  2015.04.25 – 2015.07.24 

2015.05.25 – 2015.08.24 

2015.06.25 – 2015.09.24 

 



Felírt recept 

Orvos és szolgáltató: 

Orvos:  Dr. Nagysallósi Bubó Hugó   Pecsétszáma: 12345 

Szolgáltató: Napsugár Gyógyító központ                         Kilencjegyű azonosító:        
123456789 

1234 Szászhalombatta-Alsó, Rekettyés utca 32., Tel.: 06-32-123-4567   

Páciens: 

Név:  SASHALMI BENEDEK JÁNOS                                                 Neme: férfi 

Lakcím: 1234 Szászhalombatta-Alsó, Akácos út 23.   Születési dátum: 1987.11.23. 

Állampolgárság: magyar                                                     Biztosító:          OEP 01-
000001 

Biztosított azonosító: 123-456-789         Azonosító típusa: TAJ 

Közgyógy ig. szám: 12345678   KGY ig. érvényessége: 2015.12.31. 

Vényírási és ellátási esemény: 

Vény sorszám: (21) 1405340722796412 Kiállítási dátum: 2015.04.25 14:02 

Naplószám:  010221027                                     Kiváltható:           2015.04.25 -
2015.07.24 

Felírási jogcím: normatív   Vénytípus: normál 

Diagnózis:  M0800 Fiatalkori reumás ízületi gyulladás 

Szakorvosi javaslat: 

Kiállító orvos: 24135  Kiállítási dátum: 2015.04.20. 

Rp. 

Termék típus:  Hatóanyag  Helyettesíthető: igen 

Készítmény:  

Hatóanyag:                    kolekalciferol                    

Hatáserősség:  3000 NE (0,075 mg) 

Kiszerelés:  20x buborékcsomagolásban 

Mennyiség:  4 doboz 

------------------------------------------------------------------------------ 

Alkalmazási javaslat: 

Adagolás:  2 naponta 1 x 1 kapszula  Dózis túllépés jelző: nem 

Orvosi utasítás: Az előírt adagot ne lépje túl! 

Megjegyzés:  Tejszegény táplálkozás estén mellé VN Calcium 500 mg is adható. 

Ellátva:  30 napra 

 

Nyilatkozatok, közlemények: …………… 

 



Kiadott recept 

Vénykiadási esemény: 

Azonosító:      1234567891011 

Dátum: 2015.04.29. 16:39 

Hely:  Gyöngyvirág Patika, 1234 Karakószörcsög, Pókháló utca 99. 

Kiadó: Dr. Péter Csaba János gyógyszerész       Mük. nyilv. szám:               12345 

Páciens és átvevő: 

Név:  Sashalmi Benedek János 

Azonosító: 123-456-789    Azonosító típusa:  TAJ 
szám 

Átvevő:          Sashalmi Réka 

Azonosító: AJ153486                                                      Azonosító típusa:  Sz.ig. 

Kiadott termék: 

Termék típus:  Gyógyszer   Jogcím: normatív 

Készítmény:                VITAMIN D3 3000 NE BIOEXTRA LÁGY KAPSZULA 

Kiszerelés:  20x buborékcsomagolásban 

Mennyiség:  4 doboz 

Megjegyzés:  A beteget tájékoztattuk a túladagolás veszélyeiről. 



 

Köszönöm a figyelmet! 

 
heja.gergely@aeek.hu 


