
Tájékoztató felhasználók részére a Nemzeti Csípő- és Térd Endoprotézis Beültetés 

Regiszter használatához 

 

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. 

évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 16/B. §-ának 2016. január 1. napjától hatályos 

rendelkezése értelmében a csípő- és térdízületi endoprotézis beültetésével, kivételével és cseréjével 

kapcsolatos beavatkozáson átesett beteg további gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon 

követése érdekében Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter (továbbiakban: 

Protézis Regiszter) működik. 

A beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató a regisztrációt követően a Protézis Regiszterben az 

alábbi adatokat köteles rögzíteni: 

a) az érintett beteg Eüak. szerinti személyazonosító adatait, 

b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 101/C. § (1) bekezdés b)-

f) pontjában foglalt adatokat, 

c) a betegnek a protézis beültetésével, kivételével, cseréjével kapcsolatos, a beavatkozással 

összefüggő és egészségügyi állapotára vonatkozó, miniszteri rendeletben meghatározott 

egészségügyi adatait. 

A Protézis Regiszter részére a fenti adatokat  

a) a nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató a regisztráció köteles  beavatkozás elvégzését 

követően, az azzal érintett személynek az egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátásától 

számított 8 napon belül, 

b) a közfinanszírozott szolgáltató legkésőbb a regisztráció köteles beavatkozáshoz kapcsolódó, az 

egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt finanszírozási jelentéstétellel egyidejűleg továbbítja. 

Ezen protézisek tekintetében, az adatok Protézis Regiszterbe történő továbbítása - a 22/B. § szerinti 

informatikai felülettel történő összekapcsolás útján - egyidejűleg a 22/B. § szerinti Központi 

Implantátumregiszterbe történő adattovábbításnak is minősül. 

 
Annak érdekében, hogy megfeleljen a fenti, jogszabályokban rögzített kötelességének, regisztrálnia 
kell a Protézis Regiszterbe. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Regisztráció: 

Az új felhasználó (Szolgáltató) regisztrációjának lépései a következők: 

Az online felületen a kötelezően kitöltendő mezőket *-gal (piros csillaggal) jelzi, míg amennyiben két 
mező közül legalább az egyik kitöltése kötelező, azt *-gal (kék csillaggal) jelöltük. 
 

Az online felület fő oldalán a képernyő bal oldalán található menüből válassza ki a „Regisztráció” 

menüpontot! 

A kinyíló ablakban az alábbi képet láthatja: 

 

 

A regisztráció első lépéseként kérjük, válassza ki a szolgáltató típusánál milyen finanszírozási 

formában működik az intézménye: közfinanszírozott szolgáltató esetében a „Közfinanszírozott 

szolgáltató” opciót, nem közfinanszírozott szolgáltató esetén a „Nem közfinanszírozott szolgáltató” 

opciót kérjük jelölni. Amennyiben az Ön intézményében mindkét, fent felsorolt típusú szolgáltatás 

végezhető, külön-külön regisztráció szükséges a közfinanszírozott és a nem közfinanszírozott 

tevékenység jelentéséhez! 

 

 



Amennyiben Ön a „Közfinanszírozott szolgáltató” opciót választja, az alábbi képernyő látható: 

 

 

 

Kérjük, a „Közfinanszírozott szolgáltató neve” pont alatt válassza ki a lenyíló listából, melyik 

jelentésre kötelezett tevékenységet végző Szolgáltatót kívánja regisztrálni.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Amennyiben Ön az előző pontban a „Nem közfinanszírozott szolgáltató” opciót választotta, az alábbi 

képernyő képet láthatja: 

 

 

 

Kérjük, a „Nem közfinanszírozott szolgáltató neve” pont alatt gépelje be a nem közfinanszírozott, 

jelentésre kötelezett tevékenységet végző Szolgáltató nevét. Amennyiben az Ön által regisztrált 

Szolgáltató adatai még nem szerepelnek a Protézis Regiszterben kérjük, adja  meg a Szolgáltató 

ÁNTSZ működési engedély számát, a működési engedély keltének dátumát, valamint a képernyő 

alján a Szolgáltató székhelyét és telefonszámát! 

Amennyiben a Szolgáltató rendelkezik telephellyel, azt a „Van telephely?” kérdésre adott „van” 

válasszal jelezze! Ekkor a következő képernyő kép válik láthatóvá: 



 

A lenyíló „Telephely címe” szöveges mezőbe a telephely címét (formátuma: pl.: 1111 Város, Postacím 

u. 35/b), míg a „Telephely telefonszáma” szöveges mezőben a telephely telefonszámát szíveskedjék 

megadni (formátuma: +36 zz xxx yyyy)! 

Következő lépésként kérjük, adja meg email címét, melyek segítségével szükség esetén az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár felveheti a kapcsolatot Önnel, mint Szolgáltatóval! Külön szeretnénk 

felhívni a figyelmet arra, hogy a kommunikáció egészségügyi és személyes adatokat is érinthet, így az 

email cím kiválasztásakor és használatakor ügyeljen a megfelelő adatbiztonságra! 

Következő lépésként kérjük, rögzítse a „Választott belépési név” opciónál az Ön által választott 

belépési nevet a szöveges mezőbe! A beírt alfanumerikus karaktersor a későbbiekben az online 

felület alkalmazása során, mint felhasználónév funkcionál, így kérjük, őrizze meg! Amennyiben Ön 

nem kíván választott belépési nevet megadni, a belépési név lehet az Ön által megadott email cím is, 

ebben az esetben „Az email cím legyen egyben a belépési név is” opció mellett található 

jelölőnégyzetre kattintva a megadott email cím egyben betölti a „Választott belépési név” funkcióját 

is. 

Következő lépésként kérjük, adja meg, majd ismételje meg választott jelszavát, mely minimum 6, 

maximum 20 karakter hosszú, számot, illetve kis- és nagybetűt egyaránt tartalmazó alfanumerikus 

karaktersor lehet. Kérjük, jegyezze meg jelszavát, mert az online felület későbbi alkalmazásához 

ennek ismerete nélkülözhetetlen! 



Ezt követően a „Szolgáltatói nyilatkozat”, majd az „Adatgazdai nyilatkozat” pontra kattintva 

letöltheti a regisztrációhoz szükséges Szolgáltatói nyilatkozatot és Adatgazdai nyilatkozatot. Fenti 

nyilatkozatok a képernyő bal oldali szélén látható „Letölthető anyagok” menüpontból is elérhetők. A 

„Szolgáltatói nyilatkozat”, majd az „Adatgazdai nyilatkozat” kitöltése és cégszerű aláírása után 

kérjük, hogy azt scannelt formában a protreg@oep.hu címre megküldeni szíveskedjenek!  

A regisztráció a „Regisztráció” feliratra kattintva fejezhető be. 

A sikeres regisztrációt követően a korábban megadott email címre a Protézis Regiszter automatikus 

értesítést küld. Az aláírt nyilatkozatok kézhezvételét követően az OEP aktiválja a regisztrált 

Szolgáltató online rögzítési lehetőségét, melyről szintén a megadott email címre értesítést küldünk.  


