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2016. évi változások az e-

közigazgatásban 

Szilassi Andrea 

2016 sok újdonságot hozott az elektronikusan 

végezhető ügyek tekintetében. Tegyük hozzá, 

hogy nem váratlanul, hiszen a 2014-2020 

időszakra szóló Nemzeti Infokommunikációs 

Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósítása 

szépen halad. 

Januártól életbe lépett az új, magas biztonságú, 

beépített chipet tartalmazó személyi igazolvány. 

Ez minden olyan adatelemet tartalmaz, mint az 

előző, de egyben ellátja a TAJ- és adókártya 

funkcióját is. Határátlépésre azonban ez az 

okmány nem jogosít, ezért akinek még nem 

indokolt, nem célszerű lecserélnie. Kedvező 

körülmény ugyanakkor, hogy illetékmentes az 

igénylése, és 8 napon belül hozzá lehet jutni. 

Érvényessége 10-ről 6 évre csökken.Tulajdonosa 

felhatalmazásával rögzíthetik a chipen 

ujjnyomatát (biometrikus azonosítóját). Ezzel a 

kártyával ügyfélkapus regisztrációt is végezhet 

tulajdonosa anélkül, hogy bemenne a hivatalba. 

Az új személyi okmány az elektronikus aláírás 

követelményeinek is megfelel.  
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Ellenben 2016. július 1-től hatályát veszti a 

korábbi, 2001. évi XXXV törvény az 

elektronikus aláírásról. Helyette a 2016. január 

1-én hatályba lépett 2015. évi CCXXII. törvény 

rendelkezik ezzel kapcsolatban is az elektronikus 

ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól című joganyagban. 

 

Ugyancsak ez a törvény rendelkezik arról, hogy 

2016. július 1-től kötelező lesz az elektronikus 

kapcsolattartás polgári peres eljárásokban a 

gazdálkodó szervezetek, a jogi képviselővel 

eljáró peres felek, valamint a közigazgatási 

szervek számára. Az adatközlés az adóbevallás 

elkészítéséhez alkalmazható, ún. Általános 

Nyomtatványkitöltő Program és ügyfélkapus 

azonosító segítségével történhet. Az elektronikus 

nyomtatványok letölthetők innen: 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok A 

bíróság honlapján az ügyleírásokról is találunk 

részletes, letölthető tájékoztatókat itt: 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/ugyleirasok  

Nagy horderejű változások érlelődnek az 

egészségügyben is. Tavaly év végén befejeződött 

az Nemzeti Egészségügyi Informatikai Rendszer 

fejlesztésének uniós projektje, amelyre 2,1 

milliárd fejlesztési forrást fordítottak. Mivel ezek 

a változások széles körben hatnak, de jelenleg 

még csak 12 kórházban zajlik a tesztüzem, ezért 

érdemes részletesebben is írni róla, hiszen nem 

közismertek a változások.  

 

A fejlesztés több szinten és lépcsőzetesen 

bevezetve valósul meg. 2015 végétől 2017 

közepéig minden egészségügyi intézményben 

bevezetik az Elektronikus Egészségügyi 

Szolgáltatási Teret. Ennek egyik kardinális 

eleme, hogy egységesíteni, egyszerűsíteni és 

gyorsítani fogják az intézmények közti 
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kommunikációt, adatcserét. Az esetleírások, 

röntgenfelvételek, zárójelentések, leletek az 

EESZT rendszerben egy biztonságos digitális 

téren belül mozognak, közvetlenül az 

egészségügy hálózatán belül. Remélhetőleg 

valóban nem lesz szükség többé arra, hogy egy 

beteg több kilométert utazva juttassa el leleteit 

szakorvosának papíron vagy CD-n. 

 

Az eProfil rendszer különösen sürgős esetekben 

hasznos. Minden beteg fontos és ritkán változó 

adatait tartja nyilván, mint például a vércsoport, 

krónikus betegségek, gyógyszerérzékenység. A 

legfontosabb változás ezzel kapcsolatban, hogy 

már a mentőautóban hozzájuthat ezekhez a 

létfontosságú adatokhoz a mentőorvos, miközben 

a beteg felé halad a mentőautó. 

 

Az eRecept azon túl, hogy elektronikus úton jut el 

orvostól a páciensen át a gyógyszerészig – 

hasznos információkkal szolgál a betegellátásban 

érintett intézmények és döntéshozók számára. A 

beteg számára pedig előny, hogy orvosa tisztában 

lehet mindenféle egyéb, szedett gyógyszereivel, 

és ez segít elkerülni a gyógyszerek káros 

interakcióiból fakadó problémákat, vagyis a nem 

megfelelő gyógyszerfelírásokat. Nem utolsó 

sorban, recept helyett akár okostelefonján 

keresztül is magával viheti a beteg a patikába az 

orvos által felírt eReceptet. E rendszer 

sajátossága, hogy képes integrálni valamennyi, 

jelenleg használatos háziorvosi és gyógyszertári 

szoftvert. Jelenleg ugyanis hét különböző szoftver 

működik a rendelőkben. Az új rendszer befogadja 

és átkonvertálja a beérkező adatokat az 

egységesített adatformákra. 

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér 

része lesz még az eBeutaló és a Távkonzílium is. 

Ezzel kapcsolatban alapfeltétel megteremteni a 

biztonságos digitális teret az adatátvitel számára, 

és létrehozni a hozzáférésben érintettek számára a 

személyre szabott jogosultságokat. Emellett a 

szélessávú hálózatok fejlesztése szintén 

kulcsfontosságú. Az egymással összekötött 

rendszerek azt is lehetővé teszik, hogy az 

egészségügyi szolgáltatók szabad kapacitásai 

láthatóak legyenek az eBeutaló rendszer számára. 

Az orvos betegének CT vizsgálatra utalásakor 

már időpontot is foglalhat a legközelebbi helyre 

és időpontra. A kiépülő rendszer természetesen 

képes lesz befogadni az archív anyagokat is, 

integrálva a beteg kórtörténetéhez a friss adatokat. 

A leletek, kezelések, gyógyszerek TAJ-szám 

alapján kérdezhetők le mind az állampolgárok, 

mind az egészségügyi dolgozók számára. A 

lakosság ezt az ügyfélkapun történő belépést 

követően teheti meg.  
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Ez a szolgáltatási tér az elektronikus 

információbiztonságról szóló törvény szerint 5-ös 

biztonsági osztályba sorolt. Ez azt jelenti, hogy 

technikailag biztosított lesz, hogy ne lehessen 

jogosulatlan hozzáférés a személyes adatokhoz. A 

rendszer minden eseményt naplóz, rögzítve a 

hozzáférés idejét, sikerességét és a felhasználó 

adatait, valamint a lekérdezett egészségügyi 

dokumentumot. Fontos tudni azt is, hogy 

rendelkezhetünk az ügyfélkapun keresztül arról, 

hogy láthassák vagy éppen ne betegségeink 

információit bizonyos egészségügyi dolgozók 

vagy konkrét intézmények. A digitális 

önrendelkezés fontos szempont volt a 

fejlesztéseknél.  

A jelenleg még pilot típusú program 2017. első 

negyedévében minden hazai egészségügyi 

intézményben bevezetésre kerül. Reméljük, hogy 

mind az egészségügyi dolgozók, mind a 

páciensek megelégedettségére. 

eProfil 

eRecept 
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