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1. Belépés az ELUKER rendszerbe 

1.1. Bejelentkezés Ojote autentikációval 

 
 

Az ELUKER kezdőképernyőjén a bejelentkezés ablak fogadja a felhasználót, ahol a Felhasználónevet és 
a Jelszót megadva juthat be a rendszerbe.  

Az ELUKER rendszerbe csak az tud belépni, aki rendelkezik e-Jelentés felhasználónévvel és jelszóval, 
illetve megfelelő jogosultsággal. Amennyiben nem rendelkezik ilyennel, akkor igényelnie kell a 
Rendszergazdánál! 

A rendszerbe belépésre használt Felhasználónév tulajdonosa felel, hogy csak ő ismerje a 
Felhasználónévhez tartozó jelszót és így csak ő tudjon az adott Felhasználónévvel belépni a 
rendszerbe! 

Az ELUKER rendszer megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el a Rendszer használatának 
feltételeit! 

 

 

 

 

1.2. Belépéskor előforduló hibaüzenetek 

 

Hibaüzenet A hiba oka illetve javítása 

Érvénytelen felhasználónév vagy jelszó A felhasználónév illetve jelszó javítása 

Érvénytelen felhasználónév vagy jelszó. A 
felhasználó bejelentkezése 1 órára felfüggesztésre 
került! 

Nem létező felhasználónévvel próbált belépni, 
vagy háromszor rossz jelszót adott meg. 1 óra 
múlva lépjen be a helyes adatokkal. 
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A felhasználó bejelentkezése éééé.hh.nn 
óó:pp:mp-ig fel van függesztve! 

Nem létező felhasználónévvel próbált belépni, 
vagy háromszor rossz jelszót adott meg. A 
rendszer felfüggesztette a belépését 1 órára, mely 
még nem telt le! 

A felhasználó jogosultsága nem megfelelő, mert 
nem rendelkezik a szükséges szerepkörrel! 

A megadott felhasználónévhez nem tartozik Ojote 
autentikáció. Forduljon a Rendszergazdához! 

 

 

1.3. Kezdőképernyő 

 

Bejelentkezés után a felhasználó a Kezdőlap / Igénylések listája c. részhez érkezik.  

A bejelentkezett felhasználó neve a jobb felső sarokban látható. Első bejelentkezéskor az Igénylések 
listája üres, később pedig az általa rögzített igénylések láthatók, illetve azok, amelyekhez jogosultságot 
kap. 
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2. Utazási igénylések rögzítése 

2.1.  Az Űrlap kitöltése 

 
 
A Kezdőlap/Igénylések listája menüpontból kétféleképpen tudja elindítani az Igénylések rögzítését. 
Kattintson a baloldalon található + jelre, vagy a képernyő alján található Új igény gombra. 
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Új igénylőlap rögzítését indíthat a fentieken kívül a Kezdőlapról is. 
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Ezután megjelenik a kitöltendő űrlap. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező! 

 

 
 

 

 

 

Útmutató az adatok kitöltéséhez: 
 

- SZEAK kód: szervezeti egység kód (NEAK által generált), mindig kötelező megadni. 

Alapértelmezett értékként a felhasználó által utoljára beállított SZEAK kód kerül bele, melyet 

igény esetén módosíthat a felhasználó. A kód megadása után a jobbra mellette található 

mezőben ellenőrzés céljából megjelenik a hozzá tartozó szervezeti egység neve és címe.  

A SZEAK kód általános esetben a NEAK által generált 9 jegyű szervezeti egység kód.  
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Patika, gyse és gyógyfürdő esetében a SZEAK kód 10 számjegyű lesz, ami a 6 számjegyű 

intézménykódból és a 4 számjegyű elszámoló egység sorszámból áll össze. (Patika esetén 

természetesen a PA előtag nélkül.) 

- TAJ szám: mindig kötelező, maximum 9 karakter és CDV szabályra ellenőrzött; 

- Ellátás típusa: mindig kötelező, maximum 1 választható ki; az űrlap megnyitásakor kap kezdő 

értéket, mégpedig az aktuálisan bejelentkezett felhasználó által utoljára használt értéket. 

Alapértelmezetten a „Járóbeteg-szakellátásra” kerül kiválasztásra.  

- Közforgalmi közlekedési eszközzel utaztatható: alapértelmezetten „igen” értékű; 

- Térítést igényel: a fekvőbeteg-szakellátás ellátás típust kivéve, minden egyéb ellátás típusnál 

fixen jelölt mező, változtatni nem lehet. Ez a jelölés az oda és a vissza út igénylést egyben 

tartalmazza. 

- Térítést igényel (odaút): kizárólag fekvőbeteg-szakellátás ellátás típusa esetén jelenik meg külön 

mezőként, bepipálásával megadható a beteg oda útjára vonatkozóan felmerült költségtérítés 

igénylés (kitöltése kötelező, ha a visszaút nem lett bepipálva) 

- Térítést igényel (visszaút): kizárólag fekvőbeteg-szakellátás ellátás típusa esetén jelenik meg 

külön mezőként, bepipálásával megadható a beteg visszaútjára vonatkozóan felmerült 

költségtérítés igénylés (kitöltése kötelező, ha az odaút nem lett bepipálva) 

- Kísérő szükséges: alapértelmezetten „nem” értékű; 16 éven aluliak esetén nem jelenik meg a 

mező, mivel esetükben nem orvosszakmai döntés, hogy indokolt volt a kísérővel történő utazás. 

- Ellátás azonosító: maximális hossza 20 karakter, értéke járóbeteg ellátás esetén naplószám, 

fekvőbeteg esetén törzsszám, minden más esetben egyéb azonosító. Amennyiben kötelező 

rögzíteni ellátási azonosítót és nem áll rendelkezésére egyéb, kapcsolódó azonosító szám, akkor 

szíveskedjen 9 db nullát (000000000) beírni a mezőbe. Amennyiben kötelező rögzíteni ellátási 

azonosítót és egyéb, kapcsolódó azonosító szám is rendelkezésére áll, de az kevesebb, mint 9 

számjegy, akkor az azonosító szám elejét nullákkal kell kiegészíteni. 

- Dátum (Ellátás dátuma/ideje): kitöltése kötelező, elfogadott formátum: ÉÉÉÉ.HH.NN. ÓÓ:PP . 

(alapértelmezett értéke a kitöltés napja és ideje lesz, de igény szerint átírható); 

- Orvos kód: orvosi pecsétszám  

- Területi ellátási kötelezettség fennáll-e: igen/nem típusú mező. Csak bizonyos ellátás típusok 

esetén jelenik meg. Amennyiben megjelenik, úgy abban az esetben kell jelölni a területi ellátási 

kötelezettséget, ha az egészségügyi ellátás igénybevételére a beteg lakó helye alapján került sor. 

Minden egyéb ok szerinti területi ellátási kötelezettség esetén, illetve ha az ellátásra nem 

területi ellátásra kötelezettség alapján került sor, akkor a mezőt üresen kell hagyni. Ebben az 

esetben a kormányhivatalok az utazási költségtérítés iránti kérelem elbírálása során vizsgálni 

fogják a területi ellátási kötelezettség fennállását; illetve azt, hogy orvosszakmailag indokolt volt-

e, hogy a beteg a területi ellátásra kötelezettől eltérő intézményben vett igénybe egészségügyi 

szolgáltatást. 
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Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy mely ellátás típus esetén melyik dátum ad kitöltési lehetőséget  

a rendszer a felületen, illetve melyik esetén szükséges kitölteni a „Területi ellátási kötelezettség 

fennáll-e” mezőt. 

 

Ellátás típusa Kitöltendő dátum 
Területi 
ell.köt. 

 
Járóbeteg-szakellátás Megjelenés dátuma 

 
X 

Tételes elszámolás alá eső hatóanyagot 
tartalmazó gyógyszerrel történő kezelés Megjelenés dátuma 

 

 
Fekvőbeteg-szakellátás 

Megjelenés dátuma Odaúthoz tartozó dátum, 
ha térítés igény jelentkezik az odaútra. 
Visszaúthoz tartozó dátum, ha térítés igény 
jelentkezik a visszaútra. 

 
X 

 
Gyógyászati ellátás, gyógyfürdő Megjelenés dátuma 

 
X 

 
Rehabilitáció Megjelenés dátuma 

 
X 

 
Orvosszakértői vizsgálat Megjelenés dátuma 

 

 
Fogászati szakellátás Megjelenés dátuma 

 
X 

Gyógyászati segédeszköz próbája, 
kiszolgáltatása Megjelenés dátuma 

 

 
Szűrővizsgálat Megjelenés dátuma 

 

Koraszülött intézményben az anya által 
történő megjelenés a gyermekének 
anyatejellátása érdekében 

Megjelenés dátuma 
 

 

Nagyon fontos szabály, hogy a rendszerben alapvetően nem lehet visszamenőlegesen igénylést 

rögzíteni, ami azt jelenti, hogy csak a megjelenés napján (fekvőbeteg-szakellátás esetén a távozás 

napján) lehet az igénylést kérnie a betegnek, mivel az ELUKER rendszer nem fogad el az adott naptól 

eltérő dátumot. Fekvőbeteg ellátás esetén a távozás napján lehet rögzíteni a fekvőbeteg 

intézménybe történő felvétel (odaút) napját is. 

Az ellátás dátumára (időszakra) vonatkozó rögzítési szabályok: 
 
Járóbeteg ellátás esetén 

A járóbeteg szakellátáson megjelenés dátumát kell kitölteni perc pontossággal. 
 



ELUKER felhasználói kézikönyv – EÜ dolgozók részére 11 

Fekvőbeteg ellátás esetén  
Több lehetőség áll rendelkezésre, az ellátás során fellépő szituációtól függően. Az alábbi esetek 
állhatnak fent, és csak az igény későbbi értelmezéséhez feltétlenül szükséges input adatok 
megadásának módját írják le a lenti példák. 
 
1. Érkezéskor (odaút) rögzítik be az igénylést (nem preferált, mert ekkor még nem tudni, hogy 

meddig marad a beteg az intézményben, továbbá az ellátás azonosító sem ismert ekkor még) 

az alábbi adatok megadásával: 

o Térítést igényel (odaút): IGEN (pipa) 

▪ Dátum:  

• kezdő dátum: érkezés időpontja 

o a visszaút térítését kéri-e a beteg: NEM (mivel előre nem tudható, hogy mikor és 

hogyan távozik) 

o azaz jelen esetben csak az ellátásra érkezéssel kapcsolatos igénylést 

adminisztráljuk, 

o külön igényként fog megjelenni, amikor ténylegesen elhagyja a beteg az 

intézményt 

2. Távozáskor rögzítik be az igénylést (ez a preferált eljárás) az alábbi adatok megadásával: 

o Térítést igényel (odaút): igény szerint beállítani 

▪ Dátum: érkezés dátuma és ideje 

o Térítést igényel (visszaút): igény szerint beállítani 

▪ Dátum: távozás dátuma és ideje 

o tehát ebben az esetben minden adat rendelkezésre áll a korrekt információk 

megadásához 

3. Érkezés után átszállításra kerül a beteg egy másik osztályra vagy akár másik intézménybe. Azon 

intézménynek, ahonnét átszállítják a beteget egy másik osztályra/intézménybe az 1. pont 

szerint kell eljárnia, azaz csak az odaút kerül rögzítésre. Ebben az esetben az új osztályra, 

intézménybe történő érkezéskor nincs mit rögzíteni az ELUKER-ben, majd távozáskor új igényt 

kell felvenni, de ott már csak a távozási adatokat megadni (visszaút) az alábbiak szerint: 

o Térítést igényel (odaút): azaz az ellátásra érkezés útjának térítését kéri-e a beteg: 

NEM 

o Térítést igényel (visszaút): azaz a visszaút térítését kéri-e a beteg: IGEN 

 

 

2.2.  Az Utazási igény elmentése 
 

Az űrlap megfelelő kitöltése után kattintson a Mentés gombra. (Ha nem szeretné megtartani 

a kitöltött űrlapot, akkor pedig a Mégsem gombra. Ebben az esetben a beírt adatok elvesznek!) 

 

A mentés folyamán, az űrlapon rögzített adatok elmentésre kerülnek az adatbázisban, 

valamint egy egyedi sorszám generálódik az igényléshez. A sorszám 12 jegyű, nullától induló 

folyamatosan növekvő szám, az elején nullákkal feltöltve. Pl. 000000000001 
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A Mentés gomb megnyomása után az alábbi felugró ablak jelenik meg. Itt még egyszer 

lehetősége van, hogy visszatérjen az űrlaphoz és javítsa, ha szükséges.  

 

Amennyiben biztos benne, hogy az űrlap helyesen lett kitöltve és azt nem szeretné 

kinyomtatni, nyomja meg az Igen gombot.  

Az elmentett Utazási költségtérítési igénylés többé már nem módosítható és nem is törölhető! 

Az űrlap elmentését követően nincs mód utólagos javításra. Amennyiben ezt követően derül 

ki, hogy valamely adat hibásan került rögzítésre, úgy új űrlap kitöltésével és a helyes adatok 

rögzítésével lehet a hibát javítani. 
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2.3.  Az Utazási igény nyomtatása 

 
Amennyiben a kitöltött igénylőlapot ki szeretné nyomtatni, akkor a felugró ablakban pipálja ki 
az Igazolás nyomtatását. 
 
Ez után két lehetősége van. Nyomtatás a Biztosított nevével, vagy anélkül, de mindkét esetben 
a nyomtatás elindításával egy pdf formátumú nyomtatási képet dob fel a rendszer, melynek 
kinyomtatásával kaphatja meg a Biztosított az igazolást arról, hogy igénylést adott le. Az 
igazolás nyomtatására utólag is van lehetőség. 
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A nyomtatott igazoláson feltüntetésre kerül, hogy az utazási költségtérítés igénylése és a 
nyomtatott igazolás nem jelenti a kifizetés kérelmezését is egyben, valamint, hogy a kifizetés 
kérelmezésének milyen lehetőségei vannak.  
 
Az igazolás nyomtatásának igénylését nem naplózza a rendszer! 

 

 

 

 
 

Pdf formátumú nyomtatási kép: 
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2.3.1.  Utazási igény nyomtatása név nélkül 
 

Amennyiben a beteg nem kéri, hogy az Utazási igényen szerepeljen a neve, akkor a felugró 
ablakban az Utazási igény nyomtatásának kipipálása után nyomja meg az Igen gombot. 
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2.3.2. Utazási igény nyomtatása névvel 
 

Ha a beteg szeretné, hogy a neve szerepeljen az Utazási igényen, akkor a felugró ablakban az 
Utazási igény nyomtatásának kipipálása után töltse ki a név mezőt. Ezután nyomja meg az Igen 
gombot.  
A beteg nevét a rendszer nem tárolja, nem őrzi meg, az csak a nyomtatványon jelenik meg! 
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3. Utazási igénylések listázása 

3.1.  Szűrés, keresés 
 

Az ELUKER rendszerben lehetőség van a már rögzített Utazási igénylések utólagos listázására 
és megadott kritériumok alapján való szűrésére. 
 
A Kezdőlap/Igénylések listája menüpontban szűrheti le az aktuálisan bejelentkezett 
felhasználó által rögzített Utazási igényléseket illetve azokat amelyekhez jogosultságot kapott, 
az alábbi feltételek szerint: 
 
- Szervezeti egység kód 
- TAJ szám 
- Feladás kelte 
- Érkezés dátuma 
- Távozás dátuma 
 
Ezen kívül lehetősége van az alábbi oszlopok szerint az Igénylések sorrendjét megváltoztatni: 
 
- Azonosító 
- Rögzítés dátuma 
- TAJ szám 
 
Az eddigi funkciókon felül lehetőség van keresésre is. 
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3.2.  Utazási költségtérítési igénylések utólagos megjelenítése 
 

A már rögzített és elmentett Utazási költségtérítési igényléseket a Kezdőlap/Utazási 

igénylésekből indítva lehet megtekinteni.  

 

A listából kiválasztott Igénylés sorában a Nagyító ikonra kattintva megnyílik az Igénylés. 

 
 

 
A már rögzített és elmentett Utazási költségtérítési igényléseket a Kezdőlapról és a jobb felső menüből 

is ki lehet listázni. 

 

  

 
A megnyitott dokumentumot nem lehet módosítani vagy törölni. Megtekintés után, az oldal alján 
található Vissza gombra kattintással lehet kilépni belőle. 
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3.3. Utazási költségtérítési igénylések utólagos nyomtatása 

3.3.1. Nyomtatás név nélkül 

 

 
A már rögzített és elmentett Utazási költségtérítési igényléseket a Kezdőlap/Utazási 

igénylésekből indítva lehet utólag kinyomtatni.  

A listából kiválasztott Igénylés sorában a Nyomtató ikonra kattintva megjelenik egy felugró 

ablak. Itt két lehetőség közül lehet választani. 

 
Amennyiben a beteg nem kéri, hogy az Utazási igényen szerepeljen a neve, akkor a felugró 
ablakban kattintson a Nyomtatás gombra. 
A Mégsem gombra kattintással tudja megszakítani a folyamatot és visszatér az Igénylések 
listájába. 
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3.3.2 Nyomtatás névvel 

 
Ha a beteg szeretné, hogy a neve szerepeljen az Utazási igényen, akkor a felugró ablakban 
töltse ki a név mezőt. Ezután nyomja meg az Nyomtatás gombot.  
 
A beteg nevét a rendszer nem tárolja, nem őrzi meg, az csak a nyomtatványon jelenik meg! Ha 
egyszer már a beteg nevével az Igénylés kinyomtatásra került, a név mező itt akkor is üres lesz. 
Továbbá nem őrződik meg a nyomtatás ténye sem. Később nem tudja visszakeresni, hogy egy 
Utazási költségtérítési igénylés kinyomtatásra került-e már. 
 
 



ELUKER felhasználói kézikönyv – EÜ dolgozók részére 21 

4.  Kifizetési kérelem 
Bár az egészségügyi szolgáltató rögzítette a biztosított utazási költségtérítési támogatás iránti 
kérését, ezen rögzítés alapján az egészségbiztosítónál a támogatás megállapítására irányuló 
eljárás hivatalból nem indul meg. A biztosítottnak az utazási költségtérítés kifizetése iránt az 
egészségbiztosítóhoz - a Magyar Államkincstár Központ által erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon - külön kérelmet kell benyújtani elektronikusan, postai úton vagy személyesen 
a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes kormányhivatalban. 
 
Ezt a kérelmet – igény esetén – a rendszerből is ki lehet nyomtatni a Súgó mellett balra 
található link megnyomásával. Lásd a következő ábra. 

 
 
A link megnyomására a kérelem egy új lapon nyílik meg a böngészőben. 
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5. Súgó használata 
 
A Súgó segítségével arról a funkcióról kaphat további információkat, amelyen a Súgó 
meghívása történt. 
 
A Súgó az alábbi helyekről érhető el: 
 
- Kezdőlap 
- Kezdőlap/Igénylések listája 
- Jobb felső menü 
- Új igénylés rögzítése 
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6. Kilépés az ELUKER rendszerből 
 
Az ELUKER rendszerből a jobb felső menüben a Kilépésre kattintva tud kilépni.  
 
Amennyiben Új igénylés rögzítése közben lép ki, a beírt adatok elvesznek! 
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7. Biztonsági funkciók 
 
Az ELUKER rendszer biztonságos használata érdekében az alábbi biztonsági funkciók kerültek 
beépítésre 
 

- Ha 90 percig nem használja a rendszert, az automatikusan kilépteti a felhasználót.  
 

- A többi biztonsági funkciót az OJOTE rendszer által meghatározott, illetve megkövetelt 
módon kell figyelembe venni.  

 
A felhasználónak az alábbiakra kell figyelni: 
 

- Figyelmesen olvassa el a kezdőképernyőn megjelenő tájékoztatót 

 
 

- Vigyázzon a jelszavára, hogy más ne lássa belépéskor, és ne tudja meg egyéb módon 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


