Iktatószám: ÁEEK/705-

/2018

Ügyintéző: Mázi Miklós
Telefon: +36 70 491 9064
e-mail: mazi.miklos@aeek.hu

Dr. Hermann Péter
elnök részére
Magyar Orvosi Kamara
Fogorvosok Területi Szervezet
Kézbesítés kizárólag elektronikus úton: kamara@fogorvos.hu
Tárgy: Válasz a VII/254-2/2018-as iktatási számú levélre

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel megkaptam a VII/254-2/2018-ass iktatási számú levelét, amelyben feltett
kérdéseire a következő válaszokat adom:
1. Az

EESZT-hez

csatlakozási

kötelezettség

általánosan

minden

magán

egészségügyi szolgáltatót érint-e vagy csak azokat, akik működésük során az
Implant regiszterbe már jelentettek, illetve a jövőben jelentési kötelezettségük
keletkezik?
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak). 35/C. § (1) bek. a) pontja alapján
csatlakozásra kötelezett az egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi
államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egészségügyi
szolgáltató, aki elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett. A nem közfinanszírozott
magánfogorvosok

vonatkozásában

ilyen

adatszolgáltatási

kötelezettség

a

Központi

Implantátumregiszterbe történő adatszolgáltatási kötelezettség, amelyet az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 101/C. § szabályoz.
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Ez alapján tehát az EESZT-hez csatlakozási kötelezettség nem érint minden magán
egészségügyi szolgáltató fogorvost, hanem csak azokat, akik működésük során az Implant
regiszterbe már jelentettek, illetve a jövőben jelentési kötelezettségük keletkezik.

2. Amennyiben csak az Implant regiszterbe jelentő fogorvosokat érinti a
csatlakozási kötelezettség, akkor az ő esetükben az EESZT-be történő beteg
adat jelentés a szolgáltató minden páciensére vonatkozik-e, vagy csak azon
páciensek adatait köteles rögzíteni, melyeket az Implant regiszterbe is
jelentenie kell?
A csatlakozott adatkezelő az Eüak. 35/F. §-a alapján teljes körben köteles az EESZT-be való
adatszolgáltatásra. Ha tehát valamely szolgáltató csatlakozásra köteles, a csatlakozást
követően az adatszolgáltatás minden egyes páciensre vonatkozik, akit az adott szolgáltató
lát el. Az impantátumregiszterbe történő adatszolgáltatás csak a csatlakozási kötelezettség
szempontjából releváns, a csatlakozást követően az általános szabályok szerint kell eljárni,
tehát minden páciens adatait rögzíteni kell.

3. A korábban az Implant regiszterbe jelentett páciens, amennyiben egyéb, nem
jelentési kötelezettség alá tartozó beavatkozást vesz igénybe a szolgáltatónál,
rögzíteni kell-e az EESZT rendszerbe? Tehát a páciens összes fogászati
beavatkozása során keletkezett egészségügyi adatot? Ha álláspontjuk szerint
igen kérjük, a jogalapot megjelölni szíveskedjenek.
Az előző válasz nyomán a csatlakozást követően minden páciens minden ellátással
kapcsolatos adatát rögzíteni szükséges, ebből a szempontból már nem releváns az
implantátumregiszterbe rögzítés. Tehát az Eüak. 35/F. §-a alapján a páciens összes
fogászati beavatkozása során keletkezett egészségügyi adatot rögzíteni kell a Térben.

4. Az EESZT-hez való csatlakozást követően az egészségügyi szolgáltató duplikált
adat

bejelentésre

kötelezett-e?

Párhuzamosan

szükséges

az

Implant

regiszterbe és az EESZT-be is adatokat küldenie?
A jelenlegi jogszabályi környezet külön kötelezettségként határozza meg az Implant
regiszterbe való adatszolgáltatást és az EESZT-be való adatfeltöltést.
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Előkészítés alatt van a szabályozás módosítása, ami alapján az eseménykatalógusba való
rögzítés egyben az impalntátumregiszterbe való adatszolgáltatásnak is minősülne, ennek
elfogadásáig azonban a jelenlegi szabályozási környezetben mindkét adatszolgáltatást
teljesíteni szükséges.

5. Milyen módon csatlakozhat az EESZT rendszerhez az a fogorvos, aki a
414/2015. (XII. 23.) a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes
arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló Kormányrendelet szerint
nem jogosult úgynevezett e-személyi igazolvány kiváltására? (pl.: tartózkodási
engedéllyel rendelkező fogorvos esetében)
Ehhez az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól ún. tokent szükséges igényelni. Az EESZT
működtetője azon EESZT felhasználók esetében, akik az alkalmazott többtényezős
hitelesítést alkalmazó azonosítási megoldásként jogszabályi okokból nem rendelkezhetnek
magyar hatóság által kiállított tárolóelemmel rendelkező állandó személyazonosító
igazolvánnyal, azonosítási megoldásként egyszeri jelszó generáló token használatát
határozza meg.

Tisztelettel:

Szabó Bálint
EESZT Fenntartási és Üzemeltetési főosztályvezető
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
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