
Mi az az eRecept?   

 

Az egészségügy digitalizálásával a hagyományos receptek mellett megjelent az e-recept 

fogalma. Ez annyit jelent, hogy az orvos által felírt recept egy online térbe kerül, ahonnan a 

gyógyszerész a TAJ-szám segítségével le tudja kérdezni és ki tudja adni.   

 

Miért jó az eRecept? 

A rendszeresen szedett gyógyszereket telefonon vagy e-mailben is fel lehet iratni, nem 

feltétlenül kell elmenni az orvoshoz, ha amúgy nem szükséges a vizsgálat. 

Nem lehet elveszíteni a receptet, mert nem papír alapú, hanem a digitális térben, azaz a 

„felhőben” van. 

Bármelyik patikában ki lehet váltani. 

 

Hogyan kell feliratni?  

Az eReceptet – úgy, mint a papír alapút– fel kell íratni az orvossal.     

Hogyan lehet kiváltani? 

Személyesen, saját tajszám és fényképes személyi igazolvány 

bemutatásával. A gyógyszer kiadása után a beteg a patikában 

nyomtatott kiadási igazolást aláírja. 

Ha valaki más váltja ki a gyógyszerünket, az orvostól kapott felírási igazolást kell bemutatni a 

patikusnak, aki ez alapján adja át a felírt gyógyszert. Ez a nyomtatott felírási igazolás, a 



megszokott papírvényhez hasonlóan, tajkártya nélkül is kiváltható, de csak akkor, ha a 

készítményt felíró orvos feltöltötte a vényt a felhőbe. Ha  nem töltötte fel, akkor a 

megszokott, hagyományos receptet kell vinni. 

Meghatalmazással más számára is is kiváltható az e-recept. A meghatalmazást innen lehet 

letölteni :   

https://www.eeszt.gov.hu/hu/kepviseleti-jogosultsagok-az-eeszt-ben  ( erről a felületről a 

későbbiekben lesz szó)  

Az e-vények kiválthatósági ideje ugyanúgy 90 nap, ha ez alatt nem kerül kiváltásra eltűnik a 

térből. 

 

Honnan tudom, hogy milyen gyógyszerek vannak feltöltve nekem a térbe?   

Létezik egy elektronikus felület, ahol megtekinthetők az aktív és a már kiváltott e-receptek is, 

a neve: Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). Ezzel jelentős időt és 

bosszúságot spórolhatunk meg, ha a gyógyszertárba indulás előtt ellenőrizzük, hogy 

receptjeink ténylegesen felírásra kerültek-e!  

A rendszer használata természetesen ingyenes. és ügyfélkapus hozzáféréssel tudsz 

bejelentkezni,  

Tehát előfeltétel, hogy rendelkezz ügyfélkapuval. Ha ez megvan, akkor a böngésződbe írd 

be: https://www.eeszt.gov.hu ( a linket a CTRL billenyűt lenyomva, kattintással lehet 

megnyitni)  

Jobb felül kattints a Bejelentkezés gombra, majd lépj be az ügyfélkapud segítségével. Miután 

beléptél, máris kezelheted az egészségügyi adataidat. 
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Az önrendelkezés menüpontban rendelkezhetsz arról, hogy az egészségeddel kapcsolatos 

adataidhoz ki és milyen ügyben férhet hozzá. Itt értelemszerűen tudod beállítani, hogy mihez 

engedsz hozzáférést másoknak és mihez nem. 

A személyes információ fül alatt megadhatod a saját 

email címedet, ide kérhetsz értesítéseket a 

rendszertől. Szintén itt megadhatsz egy vészhelyzet 

esetén értesítendő személyt. Az egészségügyi 

intézmények látják az itt megadott adatot, és 

egészségügyi vészhelyzet esetén értesítik azt, akit itt 

megadsz. 

Az értesítések beállítása menüpontban beállíthatod, 

hogy küldjön-e a rendszer értesítést Neked különféle 

eseményekről (új e-recept, beutaló vagy egyéb 

dokumentum érkezése). 

 

 

 

 

 

  


