EESZT Ágazati Portál
elérhetősége és a
bejelentkezéshez szükséges
tudnivalók

Tartalom
1. Szükséges előkészületek ................................................................................................... 3
1.1. EESZT felhasználó aktiválása eSzemélyi igazolvánnyal .................................................... 4
2. Bejelentkezés az Ágazati Portálra..................................................................................... 6
2.1. Felhasználónév megadása ............................................................................................ 6
2.2. Azonosítás................................................................................................................... 7
2.3. Intézmény/szervezeti egység kiválasztása ................................................................... 11

2 / 11

1. Szükséges előkészületek
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér elérésének és használatának egyik alapfeltétele a hiteles
személyazonosítás. Az úgynevezett kétfaktoros azonosítás – melyet az EESZT is alkalmaz – a kellő
biztonsági szint eléréséhez együttesen két, eltérő elven alapuló azonosítási módszert egymástól
függetlenül ötvöz. Ezek a tudás alapú módszer (pl.: PIN kód, jelszó), illetve a birtoklás alapú módszer,
ami egy eszköz birtoklásával teszi lehetővé az azonosítást.
Az EESZT kétfaktoros azonosításához alkalmas eszközök az Elektronikus személyazonosító igazolvány
és a HardToken. Utóbbi kizárólag olyan természetes személy számára igényelhető és alkalmazható, aki
jogszabály alapján nem rendelkezhet magyar hatóság által kiállított tárolóelemmel rendelkező állandó
személyazonosító igazolvánnyal, vagy aki az azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartásban olyan
csatlakozott adatkezelő alatt van nyilvántartva, ahol az e-személyi használata technikai okokból nem
biztosított, és számára az EESZT működtetője a token használatát engedélyezte.
(eSzemélyi) történő bejelentkezéshez az eSzemélyi kártyaolvasó
készüléket csatlakoztatni szükséges a számítógéphez. Az eszköz megfelelő működéséhez
elengedhetetlen a kártyaolvasó alkalmazás (eSzemélyi kliens) előzetes telepítése!
Az eSzemélyi igazolvány a hozzá tartozó, 6 számjegyből álló PIN kóddal teszi lehetővé az azonosítást,
így erre a kódra az eSzemélyi használatához minden esetben szükség van. Amennyiben a kártya nem
került előzetesen aktiválásra, abban az esetben az aktiválás megtehető az eSzemélyi kliens PIN KEZELÉS
menüpontjában, az eSzemélyi azonosító kód kártyán található, 5 számjegyből álló, úgynevezett
aktiváló PIN kóddal. A sikeres aktiválás elvégzésével lehetőségünk van szabadon választott, 6 jegyű PIN
kód megadására.
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A felhasználók bejelentkezésének alapkövetelménye az EESZT-ben végrehajtott előzetes aktiválás,
melyre az Ágazati Portál felületén van lehetőség. Az eSzemélyi igazolvány EESZT aktiválása során
ellenőrzésre kerülnek az adott felhasználó személyazonosító igazolványán tárolt, illetve EESZT
felhasználónevéhez rendelt adatai.
Az eSzemélyi igazolvánnyal történő aktiválásra kizárólag egy alkalommal van szükség. Sikeres aktiválást
követően lehetővé válik az EESZT rendszerébe való bejelentkezés.

EESZT Ágazati Portál: https://portal.eeszt.gov.hu

1. Az Ágazati Portál oldalára belépve a jobb felső sarokban található BEJELENTKEZÉS gombra
kattintva érhetők el a bejelentkezési és aktiválási lehetőségek.

2. Az aktiválás az EESZT felhasználónév megadása után az AKTIVÁLÁS gombra kattintva
kezdhető meg.
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3. A megjelenő felületen a felhasználónév újbóli beírása, illetve az alatta található ellenőrző
kód megadása szükséges. Továbblépni újfent az AKTIVÁLÁS gombbal van lehetőségünk.

Mivel a rendszer az eSzemélyi igazolványon tárolt adatok alapján végzi az aktiválási folyamatot, fontos,
hogy az igazolvány kapcsolatot tudjon létesíteni a számítógéppel a kártyaolvasó által!

4. Az azonosítást az eSzemélyi kliens alkalmazás végzi, mely ellenőrzi a kártyaolvasó
kapcsolatát a számítógéppel és a személyi igazolványon tárolt személyazonosító
információkat.

5. Amint az eSzemélyi kliens sikeresen ellenőrizte az adatokat, a TOVÁBB gombra kattintva
megkezdhető a kártyaolvasó általi authentikáció. Ezen lépésben a kártyaolvasó bekéri a
személyazonosító igazolványhoz tartozó, 6 számjegyű PIN kódot.
6. A PIN kód megadását követően az OK gombra szükséges kattintani. Ekkor az azonosítás
befejeződik, és az Ágazati Portál felületén megjelenik a „Sikeres aktiválás” üzenet.
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2. Bejelentkezés az Ágazati Portálra

Orvosoknak: Alapnyilvántartási számuk1 (más néven pecsétszám), egy nagy „O” karakterrel
kiegészítve.
Pl.: O95745

Szakdolgozóknak: Alapnyilvántartási számuk, egy nagy „S” karakterrel kiegészítve.
Pl.: S669988

Gyógyszerészeknek: Alapnyilvántartási számuk, egy nagy „G” karakterrel kiegészítve.
Pl.: G97782

Egyéb felhasználóknak: Az egészségügyi intézményekben dolgozó olyan munkatársak, akik nem
szerepelnek a fentiekben megnevezett egyik nyilvántartásban sem, de munkájuknál fogva szükséges
számukra EESZT hozzáférés. Jellemzően ilyen munkatársak az osztályos adminisztrátorok,
informatikusok, intézményi adatvédelmi megbízott, betegfelvételi adminisztráció munkatársai.
Ezen felhasználók EESZT felhasználónevét az intézményi kapcsolattartó írásbeli kérelmére az EESZT
Üzemeltetés hozza létre. A kérelem az erre vonatkozó, nem egészségügyi felhasználói fiók igénylő lap
kitöltésével nyújtható be e-mail útján a következő elektronikus levélcímre:
jogosultsag.eeszt@okfo.gov.hu
A létrehozott, és e-mailben megküldött EESZT azonosító: Az EESZT Üzemeltetés által kiadott sorszám
egy nagy „X” karakterrel bevezetve.
Pl.: X00121

A felhasználónév megadásának lehetősége az Ágazati Portálon található BEJELENTKEZÉS gombra
kattintva érhető el.

1

Az ENKK adatbázisában ellenőrizhető – https://kereso.enkk.hu/
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Az eSzemélyi igazolványt be kell helyezni a számítógéphez csatlakozó eSzemélyi olvasó készülékbe,
majd az Ágazati Portál felületén megjelenő FELHASZNÁLÓNÉV rubrikába megadható a személy EESZT
felhasználói azonosítója.
A BEJELENTKEZÉS gombra kattintva megkezdhető a bejelentkezés.

Ekkor a kártyaolvasó alkalmazás leellenőrzi a kártyán tárolt személyes adatokat. Ezt követően az
eSzemélyihez tartozó 6 jegyű PIN kód megadása szükséges. A PIN kód beírása után az OK gombra való
kattintással végezhető el az azonosítás.

Mivel a Token készülék egyszer használatos jelszót és állandó jelszót is alkalmaz, ezért Tokenes
azonosításhoz az oldal jobb alsó sarkában található BEJELENTKEZÉS FELHASZNÁLÓNÉVVEL ÉS
JELSZÓVAL gombra kattintva kezdhető meg a bejelentkezés.

FONTOS! HardTokennel történő EESZT aktiválás az állandó jelszó beállításával történik, melyhez
elengedhetetlen, hogy az adott személy rendelkezzen Ügyfélkapuval! Ügyfélkapus bejelentkezés
hiányában a HardToken nem aktiválható az EESZT Ágazati Portálján!
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A megjelenő felületen a legelső bejelentkezést megelőzően az AKTIVÁLÁS gombra szükséges
kattintani az EESZT aktiválás megtétele érdekében.

Az aktiválás Ügyfélkapus bejelentkezést követően tehető meg.

Amennyiben az aktiválni kívánó fél nem rendelkezik Ügyfélkapuval, azt jeleznie kell az EESZT Kiemelt
helpdesk felé az alábbi elérhetőségek egyikén:
Telefonszám: 06 1 920 10 50
E-mail: helpdesk.eeszt@okfo.gov.hu
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Az EESZT felhasználónév megadása után beállítható a HardToken állandó jelszava, melyet a MENTÉS
gombra kattintva hagyhatunk jóvá. A sikeres mentéssel aktiválásra kerül a Token.

Bejelentkezéshez a következő adatok megadása szükséges:
EESZT felhasználónév, a Tokenhez beállított állandó jelszó, a Token készülék által generált egyszer
használatos jelszó, illetve a képen megjelenő ellenőrző kód.
Az adatok beírását követően a BEJELENTKEZÉS gombra kattintva jelentkezhetünk be.
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A MobilToken bejelentkezés alapfeltétele, hogy az EESZT által szolgáltatott MobilToken applikáció
telepítve legyen a felhasználó mobiltelefon készülékére, és ezen alkalmazás előzetesen regisztrálásra
kerüljön az EESZT Ágazati Portálján. A mobilalkalmazás regisztrációjához eSzemélyi igazolvánnyal vagy
HardTokennel való bejelentkezés szükséges.

A Mobiltoken regisztrációjához tartozó segédletek az alábbi oldalon érhetők el:
https://portal.eeszt.gov.hu/hu/belepes-az-eeszt-be

Az előzetesen regisztrált MobilTokennel – hasonlóan a HardTokenhez – a BEJELENTKEZÉS
FELHASZNÁLÓNÉVVEL ÉS JELSZÓVAL funkció alatt van lehetőség bejelentkezni, a következő adatok
megadásával: EESZT felhasználónév, a MobilToken applikáció által generált 6 számjegyű egyszer
használatos kód/jelszó, illetve a képen megjelenő ellenőrző kód.

Az adatok sikeres megadását követően a BEJELENTKEZÉS gombra kattintva engedi tovább az oldal
a felhasználót.
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Az intézmény/szervezeti egység kiválasztásakor azon intézményt és szervezeti egységet vagy ellátást
van lehetőség kiválasztani, ahol az adott személy a munkavégzése ellátásához alkalmas EESZT
jogosultsággal rendelkezik.
Amennyiben a felhasználó a felület
szeretné elérni, olyan
lehetőséget kell választania a legördülő intézményi listából, ahol kizárólag a választani kívánt
egészségügyi szolgáltató neve szerepel, és nem jelenik meg a szolgáltató neve mellett kötőjellel
elválasztva az ellátás neve is.
Amennyiben a felhasználó a felület
szeretné elérni, olyan lehetőséget
kell választania a legördülő intézményi listából, ahol az egészségügyi szolgáltató neve mellett
kötőjellel szerepeltetve van a választani kívánt ellátás, szervezeti egység neve is.

A megjelenő legördülő listából szükséges kiválasztani a megfelelő intézményt és/vagy szervezeti
egységet. A BELÉPÉS gombra kattintva elérhetővé válik az Ágazati Portál felülete – a választott
egészségügyi szolgáltatóhoz kapcsolódó funkciókkal.
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