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Működési kézikönyv
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez

A Működési Kézikönyv az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos 1.
mellékletben feltüntetett jogszabályok alapján az EESZT használatának jogi szabályozását
tartalmazza.

1. A Működési Kézikönyv nem szabályozza az EESZT használatának technikai
feltételeit és követelményeit, valamint az EESZT-hez történő csatlakozás
feltételeit, amelyekre külön dokumentumok szabályai vonatkoznak.Fogalmak
1.1. Ágazati felhasználó
Az EESZT azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartásában szereplő felhasználó,
függetlenül attól, hogy természetes személy vagy szervezeti felhasználó.
1.2. Ágazati portál
A működtető által az ágazati felhasználók számára biztosított, az EESZT egyes
szolgáltatásainak csatlakoztatott informatikai rendszer nélküli használatát lehetővé tevő
közvetlen hozzáférési felület.
1.3. Azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás
Az Eüak. szerinti azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás.
1.4. Csatlakozási megállapodás
A Csatlakozási nyilatkozat és az Általános csatlakozási feltételek együttesen.
1.5. Csatlakozott adatkezelő
Az Eüak. 35/B. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a csatlakozást informatikai rendszer
útján már megvalósító adatkezelő.
1.6. EESZT működtetője
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ.
1.7. Eüak.
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény.
1.8. EESZT felhasználó
Az EESZT-t saját nevében, vagy valamely Csatlakozott adatkezelő nevében használó
természetes személy.
1.9. EESZT rendelet
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Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló a
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet.
1.10. Szervezeti felhasználó
A Csatlakozott adatkezelő számára az EESZT azonosítási és jogosultságkezelési
nyilvántartásában, a csatlakozott adatkezelőre vonatkozó kötelezettségek teljesítése
érdekében létrehozott EESZT felhasználó.
1.11. Üzemszünet
A Csatlakozott adatkezelő informatikai rendszerét érintő, tervezett karbantartások.
1.12. Üzemzavar
Nem tervezett szolgáltatáskiesés az EESZT egészére, vagy egyes szolgáltatásaira
vonatkozóan.
1.13. Műszaki dokumentáció
Az EESZT működtetője által elkészített, a csatlakozási felület informatikai rendszerbe
illesztéséhez, valamint a rendszerek közötti kapcsolat kialakításához szükséges technikai
leírásokat, a csatlakozás informatikai feltételeit és informatikai biztonsági követelményeit
tartalmazó dokumentáció.
1.14. Működési engedély
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti működési
engedély.

2. Az EESZT működtetőjének elérhetőségei
Az EESZT működtetője az alábbi elérhetőségeken kereshető meg és érhető el:
Postacím:
Intézményi
csatlakozással
általános kérdések:
Hibabejelentés:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 1525
Budapest 114. Pf.: 32.
kapcsolatos csatlakozas.eeszt@aeek.hu
helpdesk@aeek.hu

Az EESZT működésével kapcsolatos további információ érhető el:
-

https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/nyito-oldal
https://portal.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/nyito-oldal
https://e-egeszsegugy.gov.hu/
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3. Az EESZT használatával kapcsolatos általános szabályok
3.1. Az EESZT felhasználókezelése
Az EESZT használata csak az Eüak. 35/C. § (3) bekezdése szerinti azonosítási és
jogosultságkezelési nyilvántartásban szereplő EESZT felhasználó számára, előre
meghatározott azonosítási módszerek alkalmazásával biztosított. Az EESZT felhasználók
rögzítésére sikeres csatlakozást követően van lehetőség.
Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartásba az EESZT felhasználókat a
csatlakozáskor megadott, az Általános Csatlakozási Feltételek szerinti intézményi EESZT
jogosultság adminisztrátor rögzítheti be.
Az intézményi EESZT jogosultság adminisztrátor feladata ezen felül:
-

az EESZT eléréséhez szükséges SSL tanúsítványok letöltése.

Az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás [az Eüak. 35/C. § (3) bekezdése és az
EESZT rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése alapján] tartalmazza:
-

egészségügyi szakképesítéssel rendelkező EESZT felhasználó esetén alap és működési
nyilvántartásában szereplő adatai alapján megállapítható jogosultságait,
a Csatlakozott adatkezelő által az ágazati felhasználóhoz rendelt jogosultságokat és a
jogosultságok megvonását,
a működtető által beállított jogosultságokat és a jogosultságok megvonását,
a Szervezeti felhasználó azonosítóját,
a Szervezeti felhasználóhoz rendelt szimbolikus nevet,
a Szervezeti felhasználó létrehozását kérő csatlakozó adatkezelő szervezet EESZT
azonosítóját, megnevezését, típusát, székhelyét, levelezési címét, email címét,
telefonszámát, továbbá - ha rendelkezik ilyen azonosítókkal - az egészségügyi
szolgáltatók által végezhető, engedélyezett szakmák és működési engedélyek
nyilvántartásában szereplő azonosítóját, az egészségbiztosítási szerv által adott
finanszírozási azonosítóját.

Az EESZT működtetője az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező EESZT felhasználók alapés működési nyilvántartásában szereplő adatait az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező
személyek alap- és működési nyilvántartásából veszi át. Az alap és működési nyilvántartás
adatait a nyilvántartásokat vezető szervek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információátadás
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vagy legfeljebb huszonnégy órás rendszerességgel megvalósuló egyszerű információátadás
útján biztosítják az EESZT számára.
Az EESZT felhasználó jogosultságának megszűnését az intézményi EESZT jogosultság
adminisztrátor 2 munkanapon belül köteles az EESZT-ben átvezetni.
3.2. Hozzáférés az EESZT-hez
Az EESZT szolgáltatásai az EESZT működtetője az Ágazati portálon, valamint a csatlakozott
adatkezelő informatikai rendszerén keresztül is igénybe vehetők.
Az Ágazati portál igénybevétele érdekében az Ágazati portálon regisztrációra köteles
valamennyi EESZT felhasználó.
Az EESZT felhasználó regisztrációját megelőzően köteles az EESZT működtetője által
meghatározott formában oktatásban részt venni és tudásáról számot adni. Az oktatás és a
számonkérés rendjét külön dokumentum tartalmazza. Oktatás és számonkérés hiányában a
regisztrációt az EESZT működtetője megtagadja.
Az EESZT működtetője az EESZT felhasználó azonosítását követően [az EESZT rendelet 9. § (3)
bekezdése alapján] az EESZT minden egyes szolgáltatásának használatát megelőzően
ellenőrzi, hogy az ágazati felhasználó
-

-

jogosult-e az adott szolgáltatás használatára,
amennyiben az EESZT felhasználó Csatlakozott adatkezelő nevében jár el, akkor
jogosult-e a Csatlakozott adatkezelő vagy annak szervezeti egysége nevében az adott
szolgáltatás vonatkozásában eljárni,
megfelel-e az adott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó speciális feltételeknek,
valamint
jogosult-e az önrendelkezési nyilvántartás adatait is figyelembe véve az adat
megismerésére.

Az ellenőrzéseket a rendszerbe épített automatizmusok biztosítják.
3.3. Többtényezős hitelesítési eljárás meghatározása
Az EESZT használatához [az EESZT rendelet 9. § (2) bekezdése alapján] szükséges azonosítás:
-

Szervezeti felhasználó esetében a működtető által meghatározott tulajdonságokkal
rendelkező elektronikus tanúsítvánnyal,
EESZT felhasználó esetében a működtető által meghatározott többtényezős
hitelesítést alkalmazó azonosítás igénybevételével,

valósulhat meg.
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Az EESZT működtetője az EESZT felhasználó esetében alkalmazott többtényezős hitelesítést
alkalmazó azonosítási megoldásként határozza meg [az EESZT rendelet 9. § (3) bekezdés c)
pontja alapján]:
-

-

általános jelleggel a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az
azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerinti tárolóelemmel
rendelkező állandó személyazonosító igazolványt,
a Kormányablakban dolgozó tisztviselők esetén a külön dokumentum szerint
igényelhető egyszeri jelszó generáló tokent,
olyan természetes személy ágazati felhasználók esetén, akik jogszabály alapján nem
rendelkezhetnek magyar hatóság által kiállított tárolóelemmel rendelkező állandó
személyazonosító igazolvánnyal, az egyszeri jelszó generáló tokent.

3.4. Az EESZT egyes szolgáltatásainak elérhetősége
A jogszabályi előírások alapján az alábbi szolgáltatások használata, az alábbi határidővel
kötelező:
-

Törzsadat nyilvántartások közzététele: a törzsadatot tartalmazó nyilvántartás
vezetője vagy kódtörzs közzétevője közzétételi kötelezettségét legkésőbb 2017.
március 1. napjától köteles teljesíteni az EESZT-n keresztül [EESZT rendelet 22. § (3)
bekezdés alapján].

-

Jelentéstételi kötelezettség teljesítése: 2017. november 1.-től az EESZT rendeletben
meghatározott jelentéseket az EESZT-n keresztül kel továbbítani [EESZT rendelet 22.
§ (4) bekezdés alapján].

-

Egészségügyi profil feltöltése: 2017. november 1.-től a kezelőorvos vagy a háziorvos
részéről kötelező az egészségügyi profil feltöltése [EESZT rendelet 22. § (5) bekezdés
alapján].

-

Központi eseménykatalógus és egészségügyi dokumentáció nyilvántartás feltöltése,
vezetése [EESZT rendelet 22. § (2) bekezdés alapján]:
-

a közfinanszírozott egészségügyi ellátások tekintetében 2017. november 1.
napjától kötelező,

-

a nem közfinanszírozott egészségügyi ellátások tekintetében 2018. november 1.
napjától kötelező.

Azon szolgáltatások esetében, ahol a jogszabály nem írt elő konkrét határidőt a szolgáltatás
használatára, a szolgáltatás használatára jogosult, de nem kötelezett a Csatlakozott
adatkezelő és az EESZT felhasználó. Az EESZT működtetője a nem kötelezően igénybe veendő
szolgáltatások elérhetőségét korlátozhatja.
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3.5. Adatkezeléssel kapcsolatos speciális szabályok
Az EESZT a betegek adatvédelmi jogainak figyelembe vétele érdekében [az EESZT rendelet 10
fejezetének megfelelően] az önrendelkezési nyilvántartáson keresztül biztosítja a betegek
egészségügyi adataira vonatkozó nyilatkozatainak megtételét.
Az önrendelkezési nyilvántartás tartalmazza a betegnek az EESZT digitális önrendelkezés
szolgáltatásán keresztül megtett, az EESZT-ben megvalósuló egészségügyi adatkezelésekkel
kapcsolatos nyilatkozatait és korlátozásait.
Az adatkezelési nyilatkozatokban korlátozni lehet az EESZT-ben megvalósuló egészségügyi
célú adatkezeléseket, szűkíteni lehet az adatokhoz hozzáférő személyek körét, vagy külön
engedélyt lehet adni ezek megismeréséhez.
Az EESZT működtetője az EESZT felhasználó azonosítását követően adott beteg adataihoz
való hozzáférést megelőzően minden esetben megvizsgálja, hogy a beteg engedélyezte-e a
személyes adataihoz történő hozzáférést egy EESZT felhasználó számára, minden esetben
figyelembe veszi az önrendelkezési nyilvántartásba tett nyilatkozatok tartalmát is.
Amennyiben a beteg kizárta, vagy korlátozta az egészségügyi adataihoz való hozzáférést az
EESZT-n keresztül, erről az EESZT működtetője az adatok lekérésekor tájékoztatja az EESZT
felhasználót és megtagadja az adatokhoz való hozzáférést.
Amennyiben a beteg teljes mértékben kizárta az egészségügyi adataihoz való hozzáférést az
EESZT-n keresztül, adatai csak akkor ismerhetőek meg és használhatóak fel, ha:
-

-

a beteg esetileg a kezelőorvosa előtt írásban a külön dokumentum szerinti
nyilatkozatot tesz az adatok megismerésére vonatkozóan,
az érintett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja az érintett nevében
önrendelkezési nyilatkozatot módosítja vagy visszavonja a külön dokumentum
szerinti szerinti jegyzőkönyv alkalmazásával,
az önrendelkezési nyilatkozat figyelmen kívül hagyása szükséges az alábbi esetek
fennállása miatt:
o az Eüak. 12. § (3) bekezdése szerinti sürgős szükség esetén,
o az Eüak. 13. § szerinti esetekben:
 ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy az Eüak. 1. számú
mellékletben
felsorolt
valamely
betegség
kórokozója
által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben,
illetve fertőző betegségben szenved, kivéve a 15. § (6) bekezdése
szerinti esetet,
 ha az adatkezelésre az Eüak. 2. számú mellékletben felsorolt szűrőés alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség,
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heveny mérgezés esetén,
ha valószínűsíthető, hogy a beteg az Eüak. 3. számú melléklet
szerinti foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved,
ha az adatszolgáltatásra magzat, illetve kiskorú gyermek
gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése vagy védelme
érdekében van szükség,
ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi,
bírósági eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági
eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte ,
ha az adatkezelésre a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség.

Az önrendelkezési nyilatkozat figyelmek kívül hagyásának tényét és körülményeit minden
esetben az adatokat az önrendelkezési nyilatkozat ellenében megismerő EESZT
felhasználónak kell az adatok megismerését megelőzően rögzíteni az EESZT-ben, ezt
követően az EESZT működtetője 24 órás időintervallumban biztosítja az EESZT felhasználó
számára az adatok megismerését.
Az önrendelkezési nyilatkozat figyelmen kívül hagyására okot adó körülményt az EESZT
működtetője nem vizsgálja, de annak valóságtartalmáért és indokoltságáért az EESZT
felhasználó teljeskörű felelősséggel tartozik a beteggel szemben.
3.6. Változáskezelés
Az EESZT működtetője jogosult módosítani:
-

jelen működési kézikönyvet,
az EESZT használatához, vagy a csatlakozáshoz szükséges dokumentumokat,
eljárásokat,
az EESZT működésével kapcsolatos technikai feltételeket.

Az egyoldalú módosítás jogalapja lehet különösen jogszabályváltozás, az EESZT
működéséhez, vagy a csatlakozás megvalósításához szükséges technikai követelmények
pontosítása, az EESZT működésével kapcsolatos fejlesztések és hibák kijavítása.
Az EESZT használatával összefüggő módosítások esetén:
-

az EESZT működtetője a módosítást megfelelő időben közzéteszi, valamint a
módosításról és a követendő eljárásrendről értesíti a Csatlakozott adatkezelőket,
műszaki jellegű módosítás esetén a módosítást úgy hajtja végre, hogy az a lehető
legkisebb mértékben veszélyeztesse az egészségügyi ellátás zavartalanságát.
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Verzióváltásra vonatkozó módosítás esetén az EESZT működtetője a verzióváltással
kapcsolatos előzetes tájékoztatást:
-

-

az EESZT műszaki specifikációját nem érintő verzióváltás esetén annak tervezett
időpontját megelőzően legalább három nappal közzéteszi legalább:
o a verzióváltás tervezett időpontjával, és
o az érintett szolgáltatások körének megjelölésével.
az EESZT műszaki specifikációját érintő verzióváltás esetén annak tervezett időpontját
megelőzően legalább hatvan nappal közzétenni legalább:
o a verzióváltás tervezett időpontjának,
o a verzióváltással érintett szolgáltatások körének megjelölésével, és
o az új verzióra vonatkozó műszaki leírások elérhetőségével.

3.7. Csatlakozott adatkezelő érdekkörében felmerülő változások kezelése
Amennyiben a Csatlakozó adatkezelő megszűnik, köteles a megszűnésről legalább 30 nappal
a megszűnést megelőzően az EESZT működtetőjét értesíteni.
A megszűnt Csatlakozott adatkezelő az EESZT használatára a megszűnés napjától nem
jogosult, helyébe - amennyiben a jogutódja erre az Eüak. alapján jogosult - jogutódja léphet.
A megszűnő Csatlakozó adatkezelő, a jogutódja, valamint az EESZT működtetője a jogutódlás
kezelésével kapcsolatban kötelesek egyeztetéseket lefolytani, hogy a jogutódlás a lehető
legkisebb mértékben akadályozza az egészségügyi ellátás zavartalanságát.
3.8. Hibajavítás
Az EESZT működése során a Csatlakozott adatkezelő és az EESZT felhasználó az által észlelt
hiba esetén:
-

köteles megvizsgálni, hogy a hiba oka a saját informatikai rendszerében merült-e fel,
amennyiben úgy ítéli meg, hogy a hiba az EESZT oldalán merült fel, a hibát az EESZT
működtetője számára köteles jelezni.

Az EESZT működtetője a hibajelzést követően:
-

haladéktalanul megvizsgálja a jelzett hibát,
amennyiben a hiba a vizsgálat alapján a Csatlakozott adatkezelő, vagy az EESZT
felhasználó érdekkörében merült fel, azt legkésőbb 15 napon belül jelzi,
amennyiben a hiba az EESZT oldalán merült fel, a hiba kijavítása iránt intézkedik.

Amennyiben az EESZT oldalán fellépő a hiba miatt a Csatlakozott adatkezelő, vagy az EESZT
felhasználó az EESZT valamely szolgáltatását nem tudja használni, az üzemzavarra vonatkozó
szabályok szerint kell eljárni az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során.
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3.9. Felelősség az EESZT használatával kapcsolatban
3.9.1. Az EESZT működtetője felelőssége
Az EESZT működtetőjének felelősségi körébe tartozik:
-

az EESZT működésének biztosítása,
az EESZT működését meghatározó jogszabályokban és jelen működési kézikönyvben
foglaltak teljesítése,
a betegek önrendelkezési nyilvántartásba tett nyilatkozatainak érvényre juttatása az
EESZT használata során,
az EESZT információbiztonsági védelme,
az EESZT felhasználók alap szintű oktatása az EESZT használatával kapcsolatban,
tájékoztató anyagok folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása,
telefonos ügyfélszolgálati rendszer biztosítása,
az EESZT működésével kapcsolatos hibabejelentések fogadása és kezelése.

Az EESZT működtetője a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy
egészséget megkárosító károkozásért való felelősségen kívül kizárja az EESZT működésével
kapcsolatban keletkező bármely személlyel szembeni felelősségét.
3.9.2. A Csatlakozott adatkezelő felelőssége
A Csatlakozott adatkezelő felelősségi körébe tartozik:
-

a műszaki dokumentációkban, a jogszabályokban és a működési kézikönyvben
meghatározottak szerinti eljárás az EESZT használata során,
az EESZT felhasználók EESZT-vel kapcsolatos tevékenységének munkáltatói jogkörön
belüli ellenőrzése,
az EESZT felhasználók körének, valamint jogosultságaik naprakészen tartása a 3.1.
pont szerint, ide nem értve az olyan adatok módosítását, amelyek az EESZT-be
automatikusan kerülnek be.

3.9.3. Az EESZT felhasználó felelőssége
Az EESZT felhasználó felelősségi körébe tartozik:
-

a jogszabályokban és a működési kézikönyvben meghatározottak szerinti eljárás az
EESZT használata során,
az EESZT működtetője által átadott oktató anyagokban foglaltak elsajátítása.

4. Üzemszünet és üzemzavar
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4.1. Üzemszünet, vagy üzemzavar az EESZT oldalán
Az EESZT működtetője az EESZT üzemeltetésével kapcsolatos eseményekről [az EESZT
rendelet 11. § (1) bekezdése alapján] üzemeltetési nyilvántartás vezet, amely tartalmazza:
-

az üzemszünet előrejelzését,
az üzemzavarról szóló tájékoztatást, és
verzióváltás esetén az azzal kapcsolatos előzetes tájékoztatást.

A működtető köteles [az EESZT rendelet 11. § (2) bekezdése alapján] az üzemszünet
tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal közzétenni
-

a karbantartás megkezdésének és befejezésének időpontját, és
az érintett szolgáltatások körét és a várható szolgáltatáskiesés jellegét.

A működtető köteles az üzemzavar észlelését követően azonnal közzétenni
-

az üzemzavar észlelésének időpontját,
az üzemzavar leírását, mely tartalmazza az érintett szolgáltatások körét és a
szolgáltatáskiesés jellegét, és
ha megállapítható, az üzemzavar elhárításának becsült időpontját.

4.2. Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése üzemszünet, vagy üzemzavar esetében
Az EESZT működését érintő üzemszünet vagy üzemzavar következtében elmulasztott
adatszolgáltatási kötelezettség esetén [az EESZT rendelet 10. § (1) bekezdése alapján] a
Csatlakozott adatkezelőnek:
-

a központi eseménykatalógusba történő adatszolgáltatási kötelezettségét,
törzsadat közzétételére vonatkozó kötelezettségét,
az EESZT útján nyilvántartott egészségügyi dokumentumokra vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettségét,
jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettségét

az üzemszünet esetén annak végét, üzemvar esetén annak tényleges megszűnését követő
négy napon belül kell teljesítenie.
4.3. Üzemszünet, vagy üzemzavar a Csatlakozott adatkezelő oldalán
A Csatlakozott adatkezelő oldalán felmerült üzemszünet vagy üzemzavar - ideértve a
távközlési hálózat vagy a tápellátási rendszer hibáját is - esetén a csatlakozott adatkezelő
köteles:
-

a hiba tényét annak észlelését követően jelezni az EESZT működtetője felé,
huszonnégy órát meghaladó hibajavítás esetén a hibaelhárítást követően az elhárítás
megtörténtét jelzi az EESZT működtetője felé, és
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-

a jogszabályok alapján elmulasztott adatszolgáltatást a 4.2. pont szerint teljesíteni.

5. Vegyes rendelkezések
5.1. Irányadó jog
Az EESZT működtetője az EESZT működtetése során a Magyarországon érvényes és hatályos
jogszabályok az irányadóak.
Amennyiben valamely kérdésben a jelen működési feltételek kézikönyv nem rendelkezik, az
Eüak. az EESZT rendelet és más Magyarországon érvényes és hatályos jogszabályok
rendelkezései alkalmazandók.
5.2. Együttműködés, Jogviták rendezése
Az EESZT működtetője, a Csatlakozott adatkezelők és az EESZT felhasználók kötelesek az
EESZT használata során egymással együttműködve eljárni és a vitás kérdést békés úton, a
másik fél jogos érdekének figyelembevételével rendezni.
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6. Mellékletek
1. melléklet: Az EESZT működését szabályozó jogszabályok
Törvényi szint:
-

EESZT általános szabályok:
o az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) III/A. fejezet,
o a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító
kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 23. § k), l), m) pont a TAJ szám
működtető általi több célból történő kezeléséről,

-

elektronikus vény:
o Eüak. 14/A. § (1a)-(1d) bekezdés, (2a) bekezdés az elektronikus vény törvényi
szabályairól,

-

e-beutaló:
o kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 18/A. §,

Rendeleti szint:
-

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról
szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (EESZT rendelet):
o általános szabályok: I. fejezet,
o Központi eseménykatalógus: 12. § és 1. melléklet,
o Törzsadat nyilvántartás: 13. § és 2. melléklet,
o Önrendelkezési nyilvántartás: 15. §,
o Egészségügyi profil: 18. § és 3. melléklet,
o Egészségügyi dokumentumok nyilvántartása: 19. § és 4. melléklet,
o Jelentéstétel: 20. §. és 5. melléklet,
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-

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet:
o 4/A. § az elektronikus beutaló szabályairól,
o 4/B. § az erőforrás publikálás szabályairól.
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