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Tisztelt Felhasználónk! 

 

Az EESZT Üzemeltetés tájékoztatása szerint az eSzemélyi Kliens alkalmazás a legújabb 1.5.x verzióra 

frissítését 2018.11.19-ig szükséges elvégezni a rendelőkben használt számítógépeken. Annak érdekében, 

hogy az EESZT rendszerében történő azonosítás 2018.11.19-t követően is zavartalanul működjön, kérjük 

szánjon rá néhány percet, hogy ellenőrizze az Ön által használt gépen az eSzemélyi kliens programot. 

 

Indítsa el az eSzemélyi kliens programot. Általában megtalálja a Windows asztalon, egy elforgatott kék E 

betű az ikonja: 

 

A felső menüsorban a Segítségre kattintva a lenyíló választékból kiválasztja a Névjegyet, akkor a mellékelt 

kép szerint megtalálja rajta az Ön eSzemélyi kliens programjának aktuális verzió-számát. A mellékelt 

Névjegy képen ez 1.3.13. Ha az Öné már 1.5.10 vagy 1.5.11, akkor nincs teendője. 

 

 

Ha Önnek nem Windows XP operációs rendszere van a gépen, akkor szinte biztos, hogy az eSzemélyi kliens 

program már automatikusan lefrissítette magát 1.5.10-re. Ez egy beállítástól függ, melyet a következő 

képen lát. A verzió ellenőrzéséhez az eSzemélyi kliens programban a bal oldali oszlop menüben kattintson a 

Beállításokra. Az ablakon ekkor jobb oldalon felül láthatja, hogy be van-e pipálva az Induláskor keressen 

frissítéseket opció. Ha igen, akkor a program automatikusan lefrissíti magát.  

Ha esetleg ez nem lenne bepipálva, mint a képen, akkor most pipálja be, hogy legközelebb ez ne okozzon 

gondot. 
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Ha szükséges az eSzemélyi kliens telepítése, akkor alul kattintson a Frissítések ellenőrzésére. Ekkor a 

program az Interneten megkeresi a legfrissebb verziót, s felajánlja a frissítést, amint ez a következő képen 

látható. A Frissítés telepítése gombra kattintva a program elvégzi a frissítést. 

 

 

Abban az esetben, ha Önnek még Windows XP van a gépén, és régebbi verziójú eSzemélyi kliens program 

van telepítve, kérjük vegye fel a kapcsolatot az EESZT üzemeltetéssel a helpdesk.eeszt@aeek.hu email 

címen, vagy a 06-1-920-1050-es telefonszámon. 

Reméljük, ezekkel az információkkal könnyen el tudják végezni a frissítést. Természetesen, ha bármi 

nehézségük, kérdésük adódik, továbbra is forduljanak munkatársainkhoz bizalommal a szokott módok 

valamelyikén, készséggel segítünk. 


