
NEAK OJOTE Betegéletút webszolgáltatás API – Gyakran Ismételt Kérdések 
 
Mi az a betegéletút?  
A betegéletút egy olyan NEAK által biztosított szolgáltatás, amelyet az állampolgár az Ügyfélkapura 
bejelentkezve, a NEAK szolgáltatások / Betegéletút lekérdezés menüpontból érhet el. A betegéletút 
tartalmazza, hogy mikor-milyen egészségügyi ellátásban részesült, milyen gyógyszereket váltott ki és 
mikor részesült pénzbeli ellátásban.  
 
Kik jogosultak NEM Ügyfélkapus felületen a betegéletút lekérdezésére?  
Minden állampolgár jogosult saját igénybe vett egészségügyi szolgáltatás adatait lekérdezni. Ezen kívül 
az 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 11. § (3) bekezdése szerint azok a háziorvosok, akik 
az OJOTE e-Jelentés rendszerben regisztrálva vannak, (felhasználó nevük 9 jegyű NEAK-kódjukkal össze 
van párosítva), valamint az adott beteg háziorvosai. A beteg háziorvosán és a betegen kívül senki más 
nem férhet hozzá ezekhez az adatokhoz.  
 
Letilthatja az állampolgár a háziorvos betegéletút megtekintési jogát?  
Igen. Az Ügyfélkapura bejelentkezve, a NEAK szolgáltatások / Betegéletút / Háziorvosi beállítások 
menüpontból érhető el.  Ha a beteg nem járul hozzá a saját adatai megtekintéséhez, a későbbiekben a 
háziorvosnak nem szabad hozzáférnie ezekhez az adatokhoz.  
 
Mi a különbség a háziorvosok által elérhető betegéletút és az Ügyfélkapus betegéletút lekérdezés 
között?  
Lényegében semmi. A háziorvosok – a pénzbeli ellátás összegének kivételével – ugyanazokat az 
adatokat látják, mint ha állampolgárként a beteg jelentkezne be az Ügyfélkapura és kérdezné le saját 
betegéletútját.  
 
Hol érhető el a háziorvosok számára a betegéletút lekérdezés?  
A NEAK a betegéletút lekérdezést a háziorvosok számára az OJOTE rendszerben, a 
https://jogviszony.neak.gov.hu címen, a TAJ lekérdezés menüpont „betegéletút” gombjára kattintva 
biztosítja. Emellett a háziorvosoknak lehetősége van arra is, hogy a betegéletút lekérdezést saját 
szoftverükkel integrált módon, ún. webszolgáltatásként használják.  
 
Milyen címen érhető el a betegéletút webszolgáltatás?  
A betegéletút webszolgáltatások a https://jogviszony.neak.gov.hu/eletut/eletut végponton érhetőek 
el. A webszolgáltatással kapcsolatos dokumentáció a 
https://tesztjogviszony.neak.gov.hu/ojote/altalanos-tudnivalok/ címről tölthető le.  
A tesztrendszer esetén a végpont címe: https://tesztjogviszony.neak.gov.hu/eletut/eletut.  
 
Miért kell a fejlesztő cégeknek a betegéletút webszolgáltatás használatához regisztrálniuk?  
Mert a betegéletút webszolgáltatást csak egy ún. programazonosító birtokában lehet használni. 
Mindazon fejlesztőcégek számára, akik nem regisztrálnak, a NEAK nem biztosítja a webszolgáltatás 
használatát. A nem regisztrált fejlesztőcégek által fejlesztett szoftvert használó orvosok a betegéletutat 
az OJOTE rendszer webes felületén (https://jogviszony.neak.gov.hu) tudják csak lekérdezni.  
 



Ezek szerint három bejelentkező adatra van szükség ahhoz, hogy egy háziorvosi rendszer a 
webszolgáltatást használni tudja?  
Igen. Szükség van az orvos bejelentkezési nevére, jelszavára és egy programazonosítóra. Míg az előbbi 
két adattal csak az orvos rendelkezik, addig a programazonosítót csak a fejlesztő cég tudhatja.  
 
Hogyan kaphatok programazonosítót?  
Programazonosítót úgy kaphat, ha regisztrál. Regisztrálni éles rendszerbe a 
http://jogviszony.neak.gov.hu/ojote/eletut-api-reg/ címen, tesztrendszer esetén a 
http://tesztjogviszony.neak.gov.hu/ojote/eletut-api-reg/ címen lehetséges. A regisztrációt követően 
az ott megadott email címre a NEAK ki fog küldeni egy programazonosítót.  
 
Hogyan néz ki egy programazonosító?  
A programazonosító egy véletlen számsorozat, amit a webszolgáltatások meghíváskor a program 
mezőben kell átadni. Egy programazonosító például így néz ki: asBzP9YRzZC8lGYn8wz90Fr92983vM  
 
Miért van szükség a programazonosítóra?  
A betegéletút adatok összeállítása hosszú idő (~15 másodperc) és CPU-igényes művelet. Egy hanyagul 
megírt program drasztikusan lelassíthatja a többi program használatát. Indokoltnak láttuk, hogy a 
webszolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen használó, emailben többször figyelmeztetett programok 
számára a használatot – a többi felhasználó érdekében – megtiltsuk. (Lásd: regisztráció / ÁSZF ide 
vonatkozó fejezetei.)  
 
Mi van, ha a NEAK kitilt egy programazonosítót?  
Az adott programazonosítót használó program – a kitiltás ideje alatt – nem tudja használni a NEAK 
betegéletút webszolgáltatását. Ez sok szempontból olyan, mintha a fejlesztő cég nem rendelkezne 
programazonosítóval.  
 
Hogyan kell a programazonosítót a programokba beépíteni?  
A webszolgáltatások meghívásánál a regisztrációkor emailben megkapott programazonosítót a 
program mezőben kell átadni. Bővebb információk az OJOTE Betegéletút API dokumentációban.  
Példa a programazonosító felhasználására egy requestben: asBzP9YRzZC8lGYn8wz90Fr92983vM  
 
A programazonosítót beégethetem a programomba?  
Amennyiben a programja verziókezelt és távolról is frissíthető a programazonosító változása esetén, 
beégetheti a programba. Egyébként célszerű a programazonosítót egy paraméter fájlba lerakni. A 
programazonosító ritkán változik, de változhat.  
 
Az éles és a teszt rendszerekben a programazonosító ugyanaz?  
NEM. Bár az Általános Szerződési Feltételek a teszt és az éles rendszer esetében is azonosak, mindkét 
rendszer használatához külön regisztrálni kell!  
 
Mi a betegéletút lekérdezés folyamata a webszolgáltatás meghívása esetén?  
Mivel az eredmény összeállítása hosszú időt vehet igénybe, ezért a betegéletút lekérdezéséhez két 
webszolgáltatást is meg kell hívni. Az első hívással a lekérdezés indítható el, míg a másodikkal az 
elkészült eredmény kérdezhető le. Az első hívás eredménye egy jegy és egy idő. A jegy azonosítja 



egyértelműen a lekérdezést a rendszerben, az idő érték határozza meg, hogy legalább mennyi 
másodpercet kell várni az eredmény lekérdezésére. A visszaadott idő elteltével hívható meg az 
eredmény lekérdezés, amely vagy a következő hívásig történő várakozás idejét adja meg 
másodpercben, vagy ha az eredmény elkészült, akkor betegéletút adatokat adja vissza. Mire szolgál az 
életút webszolgáltatásban a válaszban szereplő jegy paraméter? Pontosan mikor használhatom fel? A 
jegyet az eredmény webszolgáltatás meghívásakor kell felhasználni – legkorábban az életút 
webszolgáltatásban visszaadott másodperc (idő) elteltével, legkésőbb amíg le nem töltötte az 
eredményt, de legfeljebb 1 órán belül.  
 
Van arra nézve valamilyen korlátozás, hogy egy felhasználónak egyidejűleg hány jegye lehet?  
Igen. Egy felhasználónak, egy időben maximum 1 kiszolgálás alatt lévő jegye lehet. (Ez a szám egy 
rendszer paraméter, amely az egy felhasználóhoz tartozó egyidejű lekérdezések maximumát vezérli.)  
 
Indíthat-e újabb lekérdezést az a felhasználó, aki nem használta fel a jegyét, de a jegy eredményét a 
NEAK szervere már tárolja?  
Nem, megkísérlése esetén hibaüzenet érkezik a válaszban. Az új lekérdezéshez a felhasználónak előbb 
a régi jegyét fel kell használnia.  
 
Mi történik, ha a jegyet a program véletlenül a következő hívási idő előtt próbálja meg felhasználni?  
Ilyen esetben a kérés hibaüzenettel tér vissza. Amennyiben ez nem ismétlődik meg gyakran, nem lesz 
belőle probléma, a gyakori idő előtti lekérdezés azonban nem rendeltetésszerű használatnak minősül, 
és érvényesek rá a Betegéletút API ÁSZF-jében ismertetett feltételek.  
 
Van a jegynek érvényességi ideje? Ha igen, mi a maximum?  
Igen, a jegy 1 órán belül használható fel.  
 
Mi a teendő akkor, ha az eredmény webszolgáltatás meghívásakor nem kapom meg a betegéletút 
leírást?  
Ilyen eset akkor fordulhat elő, ha a betegéletút valamilyen okból mégsem készült el a megadott időn 
belül. Ilyenkor a válaszban kapott idő (idő) múlva újra meg kell ismételnie a lekérdezést (részletekért 
lásd API dokumentáció).  
 
Van arra valamilyen lehetőségem, hogy a betegéletút szolgáltatások aktuális elérhetőségét 
leellenőrizzem?  
Igen. Arról, hogy a NEAK webszolgáltatásai aktuálisan elérhetőek-e vagy sem, a ping szolgáltatás 
meghívásával tud meggyőződni.  
A szolgáltatás címe…  

 teszt környezet esetén: http://tesztjogviszony.neak.gov.hu/eletut/ping  
 éles környezet esetén: https://jogviszony.neak.gov.hu/eletut/ping  

A fenti címeket HTTP/GET metódust használatával kell meghívni, paraméter átadása nélkül. 
Amennyiben a válaszüzenet a „pong” szót tartalmazza, a betegéletút webszolgáltatások elérhetőek, 
egyéb esetben nem. Kérjük, amennyiben úgy érzi, a ping szolgáltatás meghívására Önnek szüksége van, 
a szolgáltatást minimum 5 másodperces (de inkább 30 másodpercenkénti) hívásgyakorisággal hívja 
meg.  
 



Milyen felhasználó nevében, és milyen adatokkal tudom tesztelni a programomat?  
A betegéletút lekérdezést a teszt környezetben a programazonosítójához kapott felhasználó nevében 
tudja tesztelni.  
Az Ön generált háziorvosi szolgálatához rendelt TAJ-ok: 

 104443219 
 118959029  

A teszt rendszer eléréséhez szükséges programazonosítót a 
https://tesztjogviszony.neak.gov.hu/ojote/eletut-api-reg/ címen szerezheti be.  
A betegéletút teszteléshez készített felhasználójának elérése 2 percenként automatikusan feloldódik.  
 
Meddig szavatolja a NEAK a webszolgáltatások változatlan működését?  
A NEAK azonban az ÁSZF-ben részletezett feltételek szerint időt hagy a webszolgáltatások új 
verziójának követésére.  
 
Hova fordulhatok, ha problémám van?  
Kérdéseit az helpdesk@neak.gov.hu címen teheti fel. 


