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Legyen részese egészségének!

Mi az EESZT?

Egészségügyi dokumentumok

Milyen eredményei lettek?

Milyen recepteket írt fel orvosa?

eRecept

Milyen ellátásokra utalta be orvosa?

eBeutaló

Milyen vizsgálatokon járt?

Eseménykatalógus 

Szeretné, ha fontos egészségügyi adatai 
(allergia, vércsoport) egy helyen lennének?

eProfil

Kérje adatai feltöltését kezelõorvosától!

Ön is kérheti orvosától, hogy ellenõrizze az EESZT-be került adatait, ezáltal kezelése szélesebb 
körû információkra támaszkodhat.
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Minden egy 
helyen, bármikor 

elérhetõ?

Ki, mikor, mit 
láthat rólam?

Hogyan tudom 
használni?

Mi az EESZT?

Minden Önre vonatkozó egészségügyi információ egy helyen, 
elektronikusan megtalálható!

eRecept

Hogyan lehet eReceptet kiváltani?
Saját részre:

 

– eSzemélyi igazolvánnyal, 

– régi típusú személyi igazolvánnyal és 
TAJ-kártyával,

– az orvostól kapott Felírási igazolással. 

Hogyan történik a receptfelírás?

A felírás az eddig megszokott módon történik.

14 év alatti gyermek, valamint más személy 
részére:

– az orvostól kapott Felírási igazolással.

eeszt.gov.hu
Tekintse meg kiváltott és még kiváltásra váró vényeit a Lakossági Portálon:



Hogyan tudom használni?

Mi kell hozzá?
Ügyfélkapu-bejelentkezés és TAJ-kártya.

Nincs ügyfélkapu-azonosítója?
Igényelheti bármelyik kormányablakban, ahol személyesen, ügyfélkapus bejelentkezés nélkül 

is rendelkezhet EESZT adatai felett.

Az EESZT lakosság számára is hozzáférhetõ weboldalán, a Lakossági Portálon keresztül:

Miért hasznos a Lakossági Portál?
– Beállíthatja, hogy e-mailben értesítést kapjon betegdokumentum (eRecept, lelet, 

zárójelentés stb.) érkezésérõl.
– Ellenõrizheti, kik, mikor tekintették meg adatait.

– Egészségügyi dokumentumait gyorsan és kényelmesen megnézheti, letöltheti.
– Megtekintheti kiváltott vagy kiváltásra váró vényeit.

eeszt.gov.hu

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Amennyiben kérdése van, írjon nekünk 

vagy hívja Kontakt Centerünket!

helpdesk.eeszt@aeek.hu

+36 1 920 1050

Bõvebb információkat az EESZT-rõl az 

oldalon talál.

e-egeszsegugy.gov.hu
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Lépjen be a Lakossági Portálra, tekintse meg az önre vonatkozó egészségügyi információkat, 
és állítsa be a személyes adataira vonatkozó rendelkezéseit:

Lehetõsége van az EESZT-ben tárolt adatainak megtekintéséhez engedélyt adni vagy korlátozást 
beállítani. 

Ezt hívjuk Digitális Önrendelkezésnek.

Egészségügyi adatairól Ön dönt!

Ki, mikor, mit láthat rólam?

eeszt.gov.hu


