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Utazási költségtérítést érintő szakmai kérdésekben a Magyar Államkincstár kollégái 
(penzbeli@allamkincstar.gov.hu), az ELUKER rendszerrel kapcsolatos kérdésekben pedig a NEAK 
munkatársai (helpdesk@neak.gov.hu) tudnak információval szolgálni.  
 
 

 Hogyan vehető igénybe az ELUKER rendszer? 

Az ELUKER rendszer kétféle módon vehető igénybe:  

 Azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyeknél HIS-rendszer működik, lehetőségük van a 
HIS-rendszerbe beépítetten kapcsolódni az ELUKER-hez. Ehhez természetesen szükséges 
az alkalmazott orvosi informatikai rendszer fejlesztése, amelyhez a kapcsolódó fejlesztői 
segédletet a NEAK megküldte a fejlesztő cégek számára.  

 Minden utazási költségtérítés igénybevétele érdekében megjelenést igazoló szerv, 
intézmény tudja használni az ELUKER Webes felületét, amely a következő internetes 
hivatkozás alatt érhető el 2022. július 1. napjától: https://eluker.neak.gov.hu/   
 

 Hogyan és mikor tudom elérni az ELUKER webes felületét? 

Az ELUKER Webes felülete 2022. július 1. napjától a következő internetes hivatkozás alatt érhető 
el: https://eluker.neak.gov.hu/   
 

 Hogyan juthatok hozzá az ELUKER felhasználói kézikönyvéhez? 

Az ELUKER felhasználói kézikönyve 2022. június 13-tól elérhető a következő weboldalon: 
https://tesztjogviszony.neak.gov.hu/ojote/altalanos-tudnivalok/  
Továbbá, 2022. július 1-től a felhasználói kézikönyv elérhető az ELUKER rendszer Súgó menüpontjából. 
 

 Hogyan tudok belépni az ELUKER rendszerbe? 

Az ELUKER kezdőképernyőjén a bejelentkezés ablak fogadja a felhasználót, ahol a „BELÉPÉS 
(OJOTE)” felületre kattintva, az e-Jelentés (csak OJOTE jog nem elég) Felhasználónevet és a Jelszót 
megadva juthat be a rendszerbe. Az ELUKER rendszerbe csak az tud belépni, aki rendelkezik e-
Jelentés felhasználónévvel és jelszóval. 
 

 Hogyan tudok e-Jelentés felhasználónevet és jelszót igényelni? 

Az ELUKER rendszerbe e-Jelentés felhasználónévvel és jelszóval lehet belépni. Minden olyan 

intézmény, szolgáltató, amelynek használnia kell az ELUKER rendszert, már rendelkezik legalább egy e-

Jelentés jogú felhasználónévvel, amelyet a szerződéskötéskor megkapott. De nem szükséges kiadni az 

ügyintézőknek a meglévő e-Jelentés felhasználóneveket, mivel azokkal hozzáférnek a beállítás szerinti 

e-Jelentés tartalmakhoz is. 
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A fentieknek megfelelően, az ELUKER rendszerbe be lehet lépni a szerződéskötéskor kapott e-Jelentés 

felhasználónévvel, továbbá a NEAK által generált ELUKER-es felhasználónévvel is, amelyhez egy 

úgynevezett üres kassza került beállításra (ezzel az e-Jelentésbe belépve semmi nem látszódik).  

Amennyiben van az intézménynek intézményi ojoteadmin hozzáférése, akkor ezzel tetszőleges számú 

és jogú saját felhasználónevet tud létrehozni, így pl. az ELUKER-eseket is. Ez esetben azonban nagyon 

fontos, hogy csak az e-Jelentés beküldő jog, és az üres kassza (VAK kassza néven érhető el) legyen 

hozzárendelve a felhasználónévhez. Intézményi ojoteadmin hozzáférést a megyei NEAK 

kirendeltségeken lehet igényelni. 

 

 Milyen korlátozások vannak az ELUKER rendszerben az e-Jelentés felhasználónevek 
tekintetében? 

Ha valahol több felhasználónevet használnak az ELUKER-hez, akkor mindegyikkel csak a saját 

adatfelviteleit lehet látni. Pl XXXXELUKER1 felhasználónévvel belépve nem látja az XXXXELUKER2 által 

felvitt útiköltség adatokat, és fordítva sem.  

Egy felhasználónévvel egyszerre csak egy helyen lehet belépni. Ha belépnek egy felhasználónévvel, 

majd ugyanezzel egy másik helyen, akkor az előző belépőt (akár adatrögzítés közben is) kilépteti. 

 

 

 

 


