
Informatikai jegyzet

1996 Gyõr



1. Bevezetés 

1.1 A kommunikáció fejlődése 

Az informatika fejlődését alapvetően a kommunikáció, az ismeret-
reprezentáció és a számítástechnika fejlődése határozza meg. A 
kommunikáció –az információátadás tudománya és gyakorlata– a 
mikroelektronika, illetve az ennek eredményeire épülő számítás-
technika fejlődése kapcsán vált önállóvá. Az informatika fejlődé-
sének meghatározó vonulata a kommunikáció fejlődése, melynek 
dinamikája exponenciális jellegű görbeként ábrázolható. Az infor-
mációátadás fejlődésében hosszú évmilliárdok teltek el, amíg az 
állatvilágra jellemző metakommunikatív jelekből az emberré válás 
folyamatában az absztrakt gondolkodás fejlődésével a Földön 
kialakult a beszéd. Ehhez képest egy rövidebb periódus alatt vég-
bemenve, –de az ember történetében még mindig hosszú időszak-
ként, több tíz-ezer év alatt– az írásbeliség megjelenése volt a 
következő fejlődési állomás. Az írásbeliség alapozta meg az isme-
ret, a tudás megőrzését és terjesztését. Az ezt követő alapvető, az 
információk terjedését felgyorsító változás a könyvnyomtatás 
megjelenése volt. Ez alapozta meg a tömegkommunikációt, az 
információk nagytömegű, 
nagy távolságra is eljutó 
terjedését.  
Az írásbeliség kialaku-
lása, a kódex tekercsek 
léte tulajdonképpen a tu-
dás kontinualitását biz-
tosította a beavatottak 
számára, de lényegét te-
kintve csak az ismeretek 
vertikális átörökítését 
tette lehetővé a kisszámú 
értők részére. A nyomta-
tás ezzel szemben lehe-
tővé tette az ismeret és a 
„tudó” szétválasztását, az 
ismeretek klónozását, 
multiplikálását, vertikális terítését. A nyomtatás tömegesedésével 
az újságok elterjedése jelentett újabb változást a hírek, ismeretek, 
információk gyors, relatíve nagytömegű terjesztésével.  

Kincses Gyula
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A kommunikáció fejlõdése

a beszéd kialakulása
az írásbeliség megjelenése
a könyvnyomtatás megjelenése
a táv- és tömegkommunikáció elter jedése
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vizualizáció (mozi, TV, multimédia)
elter jedése
táv-adatátvitel - elektronikus highway-k
általánossá válása
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A következő minőségi fejlődési lépcső az új médiumok belépése: a 
rádió elterjedése után a televízió, amely nemcsak az információt, 
kommunikációt, hanem az egész életünket, kapcsolatrendszerünket, 
szokásainkat megváltoztatta. Kitágította a világot, kiterjesztette az 
információs lehetőségeket, ráadásul az információszerzés 
hagyományos eszközeit –látás, hallás–, felhasználó módon. A 
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vizualizációban a multimédia ismét minőségileg újat hozott. A 
multimédia a vizuális, akusztikus, verbális és primer információk 
interaktív megjelenítési formája, amely mind az oktatást, mind a 
primer információk tárolási és visszaadási lehetőségével az egész-
ségügyi dokumentációs technológiákat is forradalmasítja. 
A kommunikáció fejlődése oly mértékben felgyorsult, hogy az 
utolsó mérföldkövek évtizedes léptékben következnek. Valószínű, 
hogy ma még nem tudjuk pontosan megbecsülni, hogy az Internet 
hálózat terjedése, az elektronikus autósztrádák kiépülése milyen 
folyamatokat indít el a kommunikáció fejlődésében. A térbeli 
távolságok leküzdésével az információ globalizációjának belátha-
tatlan távlata jelent meg, mely várhatóan nem csak az informatiká-
ban, hanem az emberiség kultúrájában is új korszakot nyit. 

1.2 A műszaki-technikai környezet fejlődése 

Az informatika fejlődésének másik vonulata az információtechno-
lógiát (IT) modernizáló számítástechnika, illetve az ezt megalapozó 
mikroelektronika fejlődéséhez köthető. A számítástechnika 
fejlődésének ismertetése természetesen nem lehet e jegyzet 
feladata, de pár alapvető trendet, amelyek várhatóan szűkebb 
szakterületünk fejlődési irányát is meghatározzák, röviden érinte-
nünk kell. 
Az első jól érzékelhető tendencia az IT eszközök egységesítési tö-
rekvése. Nem rég mind felhasználási területeit tekintve, mind archi-
tektúrájában, mind a programozásban, mind kezelésükben igen 
különbözött a PC világ a nagygépes (Main Frame) rendszerektől, 
illetve a RISC alapú gépektől. Az egyik rendszerben megszerzett 
tudás csak kismértékben volt konvertálható a másik gépcsoport 
használatában, és nem csak a kezelés, de természetesen az egyes 
gépcsoportok alkalmazási területei is markánsan elkülönültek egy-
mástól. Még az azonos kategóriájú gépek is lényegesen különböz-
tek: a WINDOWS megjelenése előtt: egy Apple PC és egy IBM PC 
két külön világnak számított. Az utóbbi időben az egyes gépcso-
portok közötti különbségek egyre csökkennek. Ma már pl. egy 
DEC ALPHA PC sebességben, teljesítményben és háttérkapacitás-
ban bátran versenyre kel a 10 évvel ezelőtti termeket betöltő nagy-
gépes testvéreivel, és mindezt a teljesítményt a hagyományos PC 
méretben az íróasztal szélén meghúzódva teszi, kezelése pedig a 
WINDOWS NT operációs rendszeren keresztül a teljesen laikus 
felhasználók számára sem jelent érdemi problémát. A méretek kö-
zeledésben mind az up sizing kifejezés (a PC-k teljesítménynöve-
kedése), mind a down sizing (a nagygépes rendszerek méretcsök-
kenése, illetve kisgépekre jellemző könnyű kezelhetősége) 
elterjedt. Ezt a tendenciát a middle sizing kifejezéssel foglalhatjuk 
össze. 
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A második –részben az előzőekből következő– tendencia a felhasz-
nálói felületek egységesedése. A felhasználói felületek 
egységesítsében az első komoly lépés a WINDOWS grafikus felü-
let és operációs rendszer- kiterjesztés elkészítése volt. A PC-k a 
régi nagygépes környezethez képest valóban felhasználóbarát 
kezelést nyújtottak, de ehhez képest minőségi változást hozott a 
Macintosh Apple személyi számítógépe a grafikus felületű, menü 
és ikonvezérelt operációs rendszerével. Ha a hagyományos PC-s 
világ állni akarta a versenyt, akkor meg kellett találni a megfelelő 
választ, és ez volt a WINDOWS. Ezzel elindult egy folyamat: ma 
már a legkülönbözőbb operációs rendszerek, hálózati operációs 
rendszerek, adatbázis-kezelők, stb. (WINDOWS NT, OS2, UNIX, 
ORACLE, INGRES, de már a dBASE for Windows is) gyakorlati-
lag azonos, vagy hasonló felhasználói felületen keresztül kezelhe-
tők. Ennek következtében a szabvány felületek megismerése után 
gyakorlatilag bármilyen új szoftver alapszintű kezelésére képesek 
vagyunk. 
A felhasználói felületek egységesülésének, a szoftverek felhaszná-
lóbarát voltának a következménye az, hogy az intelligens 
felhasználók (a nem programozók, a nem szakemberek) a menü-
vezérelt, objektumorientált felületek segítségével felhasználói 
szinten is egyre bonyolultabb feladatok megoldására képesek. 
Ennek következtében ismét elválik egymástól a program készítők 
(programozók) és a felhasználók csapata. A nagygépes időszakban 
a számítógépekhez csak speciálisan képzett emberek fértek hozzá, 
a legegyszerűbb lekérdezéseket is csak szakemberek, a programo-
zók, a matematikusok tudták elkészíteni. A PC elterjedése –főleg a 
hőskorban– összemosta ezt a különbséget: az egyszerű program-
nyelveket (BASIC dBase, stb.) a felhasználók tömege tanulta meg, 
így a programozók köre hirtelen kitágult, illetve összemosódott a 
felhasználók körével. Ebben az időszakban lelkes fiatalok és 
kevésbé fiatalok kisvállalkozásai ontották a különböző programo-
kat. Mára a fejlett felhasználói felületek kapcsán menüvezérelt 
segítséggel, könnyen készíthető makrókkal külön programozás 
nélkül, a felhasználók által megoldhatók a közepesen bonyolult 
feladatok, és a tényleges programozói munka egyre inkább a több 
száz emberévet igénylő alapszoftverek kidolgozásánál koncentrá-
lódik. Ezáltal a programírók és a felhasználók ismét elváltak egy-
mástól. Az u.n. 4GL (negyedik generációs programnyelvek) ismét 
közelítik a felhasználókat és a programírókat, hiszen megfelelő 
fejlesztői környezetben komolyabb alkalmazások is viszonylag kis 
befektetéssel elkészíthetők. 
Az utolsó tendencia, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, az az 
információk globalizációja. A globalizáció egyszerre jelenti a 
világhálózatokon keresztül az információk és a tudás szabad áram-
lását, és az adat fogalmának a kiszélesedését, átértékelődését. A 
korszerű IT fejlődése lehetővé tette az információknak az eredeti 
információ-hordozóval (hang, kép) azonos módon rekonstruálható 
tárolását. Ez tette lehetővé a multimédiás eszközök kifejlesztését és 
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elterjedését. E tendencia meghatározza az IT eszközök fejlesztési 
irányait is: a fejlesztések igen nagy hányada az utóbbi időben a 
kommunikáció, a táv-adatátvitel területére koncentrálódott. 

1.3 A magyar egészségügyi informatika fejlődése 

1.3.1 A fejlődés általános jellemzői 
A magyar egészségügyi informatika sajátosságai nem függetlenít-
hetők az ország fejődésétől. Az 1970-es években és a 80-as évek 
első felében a tervutasításos gazdasági rend, illetve a szocialista 
gazdaság zártsága, a korszerű technika nemzetközi elszigetelése 
(COCOM lista) miatt az egészségügyi informatika alapvetően 
kutatás-, tudomány-centrikus volt, és elsősorban az alapkutatás 
jellegű információ-elméleti kutatások domináltak az alkalmazási 
szempontok lehetetlensége miatt. Természetesen ez alól a szabály 
alól is voltak kivételek: a szekszárdi kórházban igen korán elkez-
dődtek a klinikum orientált fejlesztések és alkalmazások. 
A 80-as években –a műszaki-technikai forradalom okozta árrobba-
nás és a PC-k megjelenése következtében– megindultak a felhasz-
náló-orientált fejlesztések. Kialakultak a mai műhelyek csirái, de a 
fejlődés speciális feltételei miatt a magyar egészségügyi informa-
tika egyedi utat járt be. A 70-es, 80-as években az ipari társadal-
makban az informatika fejlődését elsősorban a kórház (mint 
gazdálkodási egység) adminisztrációját segítő nagygépes integrált 
rendszerek jellemezték, ahol a gyógyítás adatai csak a kórházüzem 
gazdasági működtetéséhez szükséges mélységben kerültek 
tárolásra. Ezzel szemben a magyar fejlődést az orvosi 
megközelítés orientált, elszigetelt fejlesztések jellemezték. Az egyes 
szigetszerű fejlesztések egy-egy –sok esetben magasan 
specializált– probléma megoldása céljából születtek, általában PC-s 
vagy mikrogépes környezetben, időnként egészen szűk beteganyag 
gondozása, nyilvántartása, tudományos feldolgozása érdekében. 
Ennek megfelelően ezek a programok igen magas szintű orvosi 
tudást reprezentáltak, kezelésük közel állt az orvosi 
gondolkodáshoz, ugyanakkor az egyedi megoldások következtében 
ezek a rendszerek nem tudtak egységes kórházi rendszerekké 
összeérni. Változást ezen a téren a 90-es évek hoztak, amikor 
egyrészt Magyarországon is elérhetővé váltak az integrált, illetve 
osztott adatbázisú kórházi információs rendszerek elterjedése, 
illetve a gazdasági - tulajdonosi szemlélet megjelenésével a magyar 
egészségügyben is megjelent a gazdaságosság igénye, a manager 
szemlélet. Ebben a fázisban komoly esély van a nemzetközi 
üzemszervezési, gazdasági, vezetői információs rendszerek és a 
magyar orvos-szakmai tudás integrálásával gazdaságilag hatékony, 
de a magyar egészségügyi gyakorlatot reprezentáló kórházi 
informatikai rendszerek kiépítésére. 
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1.3.2 Szervezeti, szakmai erővonalak 

1.3.2.1 intézményi szerveződések 

1.3.2.1.1 műhelyek 
A magyar egészségügyi informatika fejlődésében konkrét műhe-
lyek is jelentős szerepet játszottak.  
Az egészségügyi informatika klinikai-gyakorlati alkalmazásában 
Magyarországon úttörő szerepet játszott a szekszárdi Tolna Megyei 
Kórház Dr. Szentgáli Gyula vezetése alatt. 1967-től minden távo-
zott beteg adatát rögzítették, és Dr. Szentgáli Gyula „A beteg- és 
betegség-nyilvántartás gépesítése és kódrendszere” című könyve 
1968-ban elsőnek foglalkozott részletesen a beteg és 
betegségosztályozási problémákkal, valamint az egységes kórházi 
MBDS* meghatározásával. 

Az egyetemi műhelyek közül ki kell emelni a Szegeden dolgozó 
Kalmár Lászlót, aki a magyar egészségügyi informatika informá-
cióelméleti megalapozásán kívül a szervezeti élet beindításában is 
tevékeny szerepet vállalt. Nevéhez fűződik a tudományos életet e 
területen tartósan meghatározó, nemzetközi összehasonlításban is 
jelentős a Neumann kollokviumok megszervezése. 

A szakmai műhelyek közül az Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai intézet munkássága emelendő még ki, mely Dr. 
Naszlady Attila vezetésével mind az orvosi dokumentációk 
egységesített, feldolgozható adattartalmának meghatározásában, a 
dokumentáció-automatizálásban –automatikus zárójelentés készí-
tés–, mind a korszerű IT alkalmazásában (különböző pacienskár-
tyák) meghonosításában fontos szerepet játszott. 

1.3.2.1.2 állami szervezetek 
Az államigazgatásban az egészségügyi informatika önálló szerve-
zete 1964-ben alapult meg, Egészségügyi Minisztérium Tervgaz-
dálkodási és Dokumentációs Irodája néven. A ‘70-es évek elején 
állami szinten is felismerték a számítástechnika eredményeit 
felhasználó informatika jelentőségét, és ágazati központi bázisinté-
zeteket, hoztak létre. Így az iroda 1969-ben átalakult Szervezési, 
Tervezési Információs Központtá, majd többszörös átszervezés és 
névváltozás után 1978-ban kapta végleges nevét: Egészségügyi 
Minisztérium Szervezési, Tervezési Információs Központja 
(ESZTIK). Miután az intézmény nem kapta meg a szükséges 
feltételeket (személyi fejlesztés + megfelelő számítógépes háttér) 
az intézmény 1982-ben először a mikrogépes irányba mozdult el, 
majd a fejlesztési lehetőségek elzárása után 1988-ban megszűnt. 

Időközben a szekszárdi műhely megerősödött, és a kórházi doku-
mentációs részlege 1974-től Dr. Jávor András vezetésével önállóvá 
vált, majd az intézményt 1987-től GYÓGYINFOK néven az egész-
                                                 
* értelmezését lásd később 
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ségügyi informatika országos intézetévé tették. Az intézet egyik 
legfontosabb tevékenysége volt a DRGs rendszer magyarországi 
adaptációjának elkészítése, bevezetése, majd –napjainkban is– a 
kórházi teljesítmény-elszámoláshoz az adatok gyűjtése, feldolgo-
zása. 
 

1.3.2.1.3 oktatási intézmények 
A graduális képzés a DOTE Egészségügyi Főiskolai Kar Egészség-
ügyi Ügyvitelszervezői Szakán 1991 szeptemberében indult 
Nyíregyházán. A kb. 20 fős évfolyamokból a második évfolyam 
kapott diplomát. 

Győrben a Széchenyi István Főiskola Informatikai és Villamos-
mérnöki Fakultásán az egészségügyi informatika szakirányon a 
Petz Aladár Megyei Kórház segítségével és szakmai vezetésével 
kb. 20 fős évfolyamok számára folyik szakirányú képzés, az első 
évfolyam 1996-ban kapott diplomát. 
 
Az egyetemi szintű graduális képzés még nem indult be, de 1993-
ban a HIETE-n prof Dr. Kékes Ede vezetésével megalakult az első 
tanszék, a HIETE Orvosi Informatikai Tanszéke. 

1.3.2.2 szakmai szerveződések 
Az egészségügyi informatika szakmai szerveződéseiben mind az 
alulról szerveződő, mind a központilag életre hívott szervezetek 
megtalálhatók. 
Az első spontán szerveződés az informatika általános szerveződé-
sének megfelelően a Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság keretén belül létrejövő orvos-biológiai tagozat volt, mely 
1968-ban alapult, Európa első három szakmai egyesülete között, dr. 
Naszlady Attila vezetésével, aki IMIA-nak (International Medical 
Informatics Association) jelenleg is alelnöke. 
A gyakorlat-orientált, felhasználói, orvosi megközelítésű szakem-
berek 1989-ben hozták létre a másik jelentős szakmai szerveződést, 
a Magyar Egészségügyi Informatikai Társaságot (MEIT). A 
társaság alapító elnöke Prof Dr. Kékes Ede. A MEIT az orvosi 
megközelítés dominanciájának megfelelően MOTESZ tagszerve-
zet. 
A spontán szerveződések után 1990-ben a szakma történetében az 
önálló diszciplínává válás jelentős állomásaként a Népjóléti 
Miniszter létrehozta az Egészségügyi Informatikai Szakmai 
Kollégiumot. 
 
A nonprofit szerveződések közül az 1993-ban alapult Egészségügyi 
Informatikáért Alapítvány emelendő ki. Az alapítvány fő tevékeny-
sége elsősorban oktatásra és konferenciaszervezésre irányul. 
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2. Számítástechnikai alapismeretek 

2.1 Hardver 

2.2 Szoftver 

2.3 Kommunikációs alapok 

2.3.1 hálózatok 

2.3.2 távadatátviteli eszközök 

2.3.2.1 bérelt vonal 

2.3.2.2 csomagkapcsolt 

2.3.2.3 kapcsolt vonal 
isdn 

2.3.3 internet 

2.3.3.1 internet alapfogalmak 

2.3.3.2 e-mail 

2.3.3.3 web 
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3. Az egészségügyi informatika alapjai 

3.1 Az egészségügyi informatika definíciója 

Az egészségügyi informatika olyan napjainkban önállósuló diszciplína, 
amely alkalmazott tudomány, azaz alapvetően más tudományágak 
(információ és kommunikációelmélet, mikroelektronika, 
számítástechnika, orvostudomány, kibernetika, stb.) alapkutatásainak 
egészségügyi hasznosíthatóságát segíti.  

Az egészségügyi informatika tárgya az egészségügyben keletkező adatok  
• definiálása 
• rögzítése 
• klasszifikációja, kódolása 
• kezelése (tárolása, továbbítása és feldolgozása)  
és a fentiek metodikai meghatározása 

3.2 Az egészségügyi informatika alapelvei 

Az egészségügyi informatika számos gyakorlati alapelvre épül. 
Ezek egy része általánosan elfogadott, így csak felsorolás-szerűen 
említem, némely alapelv azonban részletesebb tárgyalást érdemel. 

3.2.1 Jól definiált adatok célhozkötött, párhuzamos-
ságokat kizáró gyűjtése 
Az informatika nem eléggé hangsúlyozott ága az adatgyűjtés. Az 
informatikusok alapvetően az adatfeldolgozást tekintik fő 
feladatuknak, holott megfelelő input adatok nélkül az adatkezelés 
öncélúvá válik. Az adatgyűjtésnél az alábbi problémák merülnek 
fel: 

3.2.1.1 az adatok definiálása 
Az adatvaliditás első feltétele az adattartalom pontos definiálása, 
megfelelő adatszótár elkészítése. Amennyiben az egyes adatok 
tartalma nem megfelelően definiált, úgy az adattartalom nem 
egységes, és a feldolgozások természetszerűen torzítottak. A 
pontos definíció éppen a leggyakrabban használt fogalmak esetén a 
legfontosabb, mert informatikailag az olyan fogalmak esetén, mint 
„orvos”, „kórház”, „kórházi ágy” az evidenciák semmilyen 
kapaszkodót nem nyújtanak. Az orvosok száma adat esetében pl. 
pontosan meg kell tudni mondani, hogy a diplomával rendelkezők 
vagy a nyilvántartott orvosok számáról van szó, avagy csak az 
aktív orvosokról. Amennyiben ez utóbbiak számára vagyunk 
kíváncsiak, el kell dönteni, hogy az „aktív orvos” fogalmába csak a 
gyógyításban részt vevő orvosok tartoznak-e bele, vagy a 
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megelőzésben, a kutatásban, az egészségügyi szervezésben, 
tervezésben, ellenőrzésben dolgozó orvosok is. A gyógyításban 
részt vevő orvosok fogalma is pontosításra szorul: ide tartoznak-e 
azok a laboratóriumi orvosok, patológusok, akik speciális 
konzultációs helyzetben a beteggel soha nem találkoznak, a 
drogambulanciák telefonos tanácsadói, illetve az igazgatási funkció 
mellett mellékfoglalkozásként időnként ügyeletet adó igazgatási 
szakemberek. És végül: az így tisztázott orvos-szám alatt a fent 
definiált körbe tartozó személyek számát kell érteni, vagy a WHO 
által ajánlott, funkcionális megközelítésű u.n. FTE (full time 
equivalents) számot, ami jobban jelzi az egészségügyi ellátás 
kapacitását. A FTE nem az alkalmazott (dolgozó) orvosok számát 
jelöli, hanem azt mutatja meg, hogy az ott dolgozók hány fő teljes 
munkaidős (full time dolgozó) orvosnak felelnek meg. Ennek 
megfelelően az FTE érték jobban jelzi az egészségügyi ellátás 
kapacitását.  

A fenti példa talán bizonyítja, hogy a legegyszerűbb fogalmak is 
definiálásra szorulnak. 

3.2.1.2 az adatgyűjtés megszervezése 
Az eredményes adatgyűjtés az alábbi két alapelven nyugszik: 
• célhoz-kötöttség 
• a párhuzamos adatgyűjtés kizárása 

A célhozkötött adatgyűjtés azt jelenti, hogy az adatgyűjtést csak 
olyan szerv, szervezet végezheti eredménnyel, amely a gyűjtött 
adatok felhasználásában, kezelésében érdekelt, illetve feladattal 
bír. A célhoz-kötöttségből következik, hogy csak olyan adatot 
célszerű (és tisztességes) gyűjteni, amelynek felhasználásával a 
gyűjtő el tud számolni. A „minél szélesebb körben minél több 
információt, majd csak kihozunk belőle valamit” szemlélet nem 
megengedhető. A párhuzamos adatgyűjtés szintén demoralizáló: 
azt a nem megalapozatlan látszatot kelti, hogy az adatgyűjtés 
inkoordinált és súlyos kommunikációs zavarok vannak a felsőbb 
szinteken, valamint nem elfelejtendő az a statisztikai alapszabály 
sem, hogy egyszer gyűjtött adat esetén kisebb az adateltérés 
esélye. 

A célhozkötött adatgyűjtésnek is megvannak a maga veszélyei és 
problémái. A cél nélküli adatközlés általában pontatlan, a 
célhozkötött viszont az adatgyűjtési cél érdekében elkövetett 
torzításokat tartalmazhat. Ma a fekvőbeteg-ellátás adatait célhoz-
kötötten a fekvőbeteg-ellátás finanszírozási elszámolását előkészítő 
GYÓGYINFOK gyűjti. Ez az adatbázis alapozza meg az összes, a 
fekvőbeteg-ellátással kapcsolatos statisztikát. Miután az 
adatgyűjtés célhoz kötött, és a cél a finanszírozás, az intézmények 
egy része a jobb jövedelempozíció érdekében torzítja az adatokat. 
Az így létrejött egyszeri torzítások az összes erre épülő statisztikát 
meghamisítják.  
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3.2.1.3 visszajelzett ellenőrzés 
Az adatgyűjtés lényeges része az ellenőrzés. Az ellenőrzésben az 
informatikai eszközök komoly segítséget nyújthatnak, a korszerű 
adat-feldolgozási rendszerek képesek az elvárható adattartalomtól 
való eltérések automatikus jelzésére, a konkrét ellenőrzéseket, 
utólagos adategyeztetéseket, helyszíni ellenőrzéseket így a kiszűrt 
szélső értékek esetén, nagyobb találati aránnyal lehet elvégezni. 
Az ellenőrzés hatékonyságát nagyban fokozza az ellenőrzés 
eredményeinek visszajelzése (pozitív és negatív eltérések esetén 
egyaránt), mert a folyamatos visszajelzés, kiértékelés egy működő, 
funkcionális rendszer részévé teszi az adatszolgáltatót. 

3.2.2 Integrált információtechnológia, on line, - real time 
adatfeldolgozás 
A korszerű IT eszközök alkalmazásában megvalósul az orvosi és az 
informatikai dokumentációs rend egysége. A kórházi információs 
rendszerek kezdetben a technikai nehézségek miatt megkettőzött 
adminisztrációval dolgoztak: a hagyományos orvosi dokumentáció 
adatait külön, utólag számítógépen is rögzítették. Ezt a technikát 
nevezik off line adatfeldolgozásnak. Ez a technika ma is létezik: 
kórházaink jelentős részében ma is ismert: a kórlap adatai alapján 
utólag kerül kitöltésre az „ADATLAP”, és a gyógyító 
tevékenységtől elváltan, utólagosan kerülnek az adatok rögzítésre, 
és ezek az adatok kerülnek a GYÓGYINFOK-ba. 

A korszerű kórház-informatikai rendszerek (Hospital Information -
Systems, HIS) olyan komplex IT megoldásokat kínálnak, 
(számítógépes adatrögzítés és továbbítás, vonalkódos technikák, 
multimédiás eszközök, stb.) amelyek az orvosi munka logikájához 
alkalmazkodva, azt segítve egységes dokumentációs rendet 
alkotnak. Ez esetben az orvosi célú dokumentációk és a jelentések 
nem válnak szét. Az adatok a gyógyítás folyamataként, a 
keletkezési helyükön és idejükben kerülnek rögzítésre (on line, 
real time adatrögzítés) és a jelentések az orvosi dokumentáció 
melléktermékeként, azzal azonos adat-tartalommal automatikusan 
generálódnak. 

Ez a megközelítés a jogszabályi változásokat is szükségessé teszi: 
ma a különböző szintű jogszabályok alapvetően és jellemző módon 
a különböző jelentések adattartalmát írják elő. Ez a megoldás nem 
biztosítja megfelelően az egészségügyi dokumentációk egységes, 
ellenőrizhető és számonkérhető színvonalát, valamint az 
alapdokumentációk és a jelentések adategyezését. A korszerű 
szabályozás az alapdokumentációk (kórlap, törzskarton, ambuláns 
napló stb.) adattartalmát és adatformátumát rögzítik, és azt, hogy 
az alapdokumentációnak mely részét mely szerv vagy szervezet 
kaphatja meg, illetve ellenőrzés céljából ki, milyen felhatalmazás 
alapján tekinthet bele ezekbe a dokumentumokba. 

 – 12 – 



3.2.3 Kompatibilitás - transzferábilitás 
Az informatika igen fontos alapelve a kompatibilitás. A 
kompatibilitás két tekintetben is fontos: adat és rendszerszinten. 

3.2.3.1 kompatibilitás adat szinten 
Az adat szintű kompatibilitás az egészségügyi informatika abszolút 
feltételrendszerébe tartozik. A rögzített, tárolt, kezelt adatoknak a 
tárolás technikájától függetlenül egységesnek kell lennie. Az adat-
kompatibilitást szokás az adatformátum kompatibilitására 
egyszerűsíteni (pl.: egységes kódrendszerek), de szükséges elvárás 
az adat-tartalmak, a fogalomrendszereknek az egységesítése. Adat 
szintű kompatibilitásról azonos formátumú, azonos tartalommal 
definiált adatok esetén beszélhetünk. 

3.2.3.2 kompatibilitás rendszer szinten 
A rendszer szintű kompatibilitás természetesen csak irányelvként 
érvényesülhet. Az egészségügyi informatikában a fejlesztési 
források jobb kihasználása érdekében törekedni kell a rendszer 
szintű kompatibilitásra, melynek alapja az egységes és 
szabványosított kommunikációs rendszerek kiépítése, elterjedt 
operációs rendszerek szabvány felületek használata. Ez részint a 
fejlesztések hasznosíthatóságát növeli, de a felhasználók számára is 
előnyös, mert a megszokott, szabvány (vagy kvázi-szabvány) 
környezetben megszerzett tudás más helyen is hasznosítható. Az 
informatikában a központilag, jogszabály szinten meghatározott, 
előírások (szabványok) helyett egyre inkább terjed az önként 
vállalt, a többség által használt megoldások (ajánlások, kvázi-
szabványok) rendszere. 

3.2.4 Modularitás 
Az egészségügyi informatika folyamatosan változó tudomány, és a 
célszerű és koraszerű alkalmazások is folyamatosan változik. ennek 
oka részint a számítástechnika robbanásszerű fejlődése, másrészt az 
alkalmazás területe, maga az egészségügy szakmai és jogi 
környezete is folyamatosan változik Ennek megfelelően az 
egészségügyi informatika fontos alapelve a modularitás, mert a 
változó környezethez megfelelő költség-hatékonysággal csak a 
modulszerű fejlesztések képesek alkalmazkodni. 

3.2.5 Flexibilitás 
A modularitásnál leírtak értelmében csak a megfelelően flexibilis 
informatikai rendszerek az életképesek, amelyek képesek a gyorsan 
változó szakmai, jogi és IT környezetet, valamint a szükségleteket 
követni. A flexibilitás nem csak rendszer szinten fontos, hanem a 
felhasználói felületeknek is rugalmasaknak kell lenniük. A 
megfelelő számítógépes programok figyelembe veszik azt, hogy az 
orvosi munka nem univerzalizálható, a szakmai szabályozás 
egységessége mellett eltérő szokásokat tartalmazhat. Ennek 
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megfelelően a korszerű programok képesek a különböző egyedi 
felhasználói igények maximális kielégítésére (testreszabás), de az 
egyéni szokásoknak megfelelő, saját munkamódszerhez 
alkalmazkodó felületek mögött mindig egységes rendszerek 
húzódnak meg, azaz a testreszabás nem érintheti a rendszer belső 
elemeit. A flexibilitás korszerű értelmezése szerint a különböző 
szoftverek az alkalmazók által is „taníthatók”, illetve programozási 
ismeret nélkül, alkalmazói szinten is továbbfejleszthetők. 

3.2.6 Az adatszolgáltatók reinformálása 
Az informatikai fejlesztések elhanyagolt alapkövetelménye az 
adatszolgáltatók reinformálása. Ameddig az adatszolgáltatás 
csupán egy egyirányú adatáramlást jelent, mely egy folyamatosan 
szűkülő adatpiramisban csúcsosul (illetve vész el...), úgy az 
adatszolgáltatók érdekeltségének hiányában a szolgáltatott adatok 
validitása romlik és a felhalmozott információk holt információvá 
válnak, ha az egészségügyben a területi szinteken nem 
használhatók.  
A hagyományos évkönyvek, mint információhordozók ma nem 
tekinthetők korszerűnek. Az évkönyvek adattartalmát 
hozzáférhetővé kell tenni CD lemezen, valamint az adatok 
keresését, értékelését könnyen kezelhető szoftverekkel –Data 
Presentations System (DPS )– és az internet hálózat WEB 
felületén. 
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4.  A Népjóléti Minisztérium 
információstratégiája 

Az elnevezés önmagában utal a paradigmaváltásra: a Népjóléti 
Minisztérium információ-politikája nem önmagában az 
informatikának (mint eszköznek) a fejlesztésére irányul, hanem új 
információ-politika (adatok keletkezése, definiálása, gyűjtése, 
feldolgozása és az információk újraelosztása) kialakítását tűzi ki 
céljául, melynek természetesen az informatika, illetve az IT a 
kiemelt eszköze. 

4.1 Egységes ágazati informatika 
A Népjóléti Minisztérium új információstratégiájának alapja az 
egységes ágazati informatika. Az egészség olymértékben komplex 
tényezők által meghatározott, hogy az egészségpolitika csak az 
egészséggel legszorosabb kölcsönhatásban álló szociális gazdasági 
és környezeti adatokkal együtt tud hatékony elemzéseket készíteni. 
 

4.1.1 Az ágazat adatköreinek egységesítése 
A népjóléti ágazat adatkörei durva csoportosításban az alábbi 
alágazatokra bonthatók: 
• egészségügy 

• népegészségügy 
• demográfia 
• közegészségügy 
• környezet-egészségügy 
• járványügy 
• epidemiológia 
• központi prevenciós tevékenységek 
• ifjúság-egészségügy 
• foglalkozás-egészségügy 
• sportegészségügy 

• gyógyító ellátások 
• gyógyító ellátások struktúrája 
• gyógyító ellátások tevékenysége 
• humán erőforrások  
• Quality Assurance (QA,) és Technology Assessment  

(TA) indikátorok 
• a társadalombiztosítási információk 

• szociálpolitika 
• nyugdíj 
• gyermek és ifjúságvédelem 
• családpolitika 
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Az ágazat adatköreinek egységesítése nem azt jelenti, hogy a 
Népjóléti Minisztérium központilag egy szuperadatbázisban együtt 
akarja tárolni az összes fent felsorolt adatkört, csupán azt jelent, 
hogy: 
• az adatbázisokat úgy kell kialakítani, hogy egységes felületeken 

tudjanak egymással kommunikálni, 
• az egyes alágazatokban egységes kódrendszereket kell alkal-

mazni, azaz legalább az általánosan használt adatokat (pl.: 
intézménykód, településkód, megyekód) az alrendszerek össze-
fűzhetősége érdekében egységesen kell alkalmazni. 

4.1.2 A szabályozás egységesítése 
A szabályozás egységesítése két szinten is fontos: részben az 
alágazatok szabályozását kell egységesíteni, másrészt az egészség-
ügyön belül is meg kell valósítani az egységes, szektorsemleges 
szabályozást. 

4.1.3 Egységes ágazati szabályozás 
A 3.1.1. alatt felsorolt területek IT szabályozását lehetőleg egysé-
ges jogi környezetben, egységes szabályozási technikával kell 
megoldani, ahol mind az adatszolgáltatási, mind az adatvédelmi 
kérdések az ágazatban egységesen vannak szabályozva.  

4.1.4 Egységes (szektorsemleges) egészségügyi 
szabályozás 
Az egészségügyi ellátásnak –így annak ellenőrzési, beszámoltatási 
rendjének– a tulajdonformától és a finanszírozási formától függet-
lenül egységesnek kell lennie. Ma, amikor az egészségügyi ellátás 
igen jelentős része folyik a TB ellátásokon kívül (egyes ágazatok-
ban –fogászat– már meghatározó többség) kiemelt fontosságú az 
egységes szabályozás és beszámoltatás megvalósítása. 

4.2 A szektorsemleges, egységes 
adatszolgáltatás és kommunikáció kialakítása 

4.2.1 Az adatkör kijelölése, az adatforrások 
(alapdokumentációk) meghatározása 
Fontos alapelv, hogy az egészségügyben a keletkező adatokat alap-
dokumentációként kell rögzíteni. Alapdokumentációnak a népjólét 
ellátórendszer ellátó-személyzete által vezetett, az ellátásokkal 
kapcsolatos, az ellátóhálózat tevékenységét rögzítő alapdokumen-
tumokat értjük. Az egészségügyben ilyenek az orvos-beteg találko-
zások, a leletek feldolgozása kapcsán keletkező alapdokumentu-
mok, melyek formája az ellátás formájától függően változhat. Az 
alapellátás alapdokumentuma a törzskarton, a járóbeteg szakellá-
tásé az ambuláns napló, a fekvőbeteg ellátásé a kórlap. Az egész-
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ségügyben az egységesen tárolandó adatok körét az alábbiak 
szerint kell meghatározni. 

A kialakítandó alapdokumentáció 
• rekonstruálható módon írja le 

• a beteg állapotát (beleértve a kórelőzményt is) 
• az alkalmazott gyógymódokat 
• az ellátás körülményeit 

• a beszámolási rendben az alapdokumentáció parciális és/vagy 
részben kötegelt továbbküldésével 

• alapozza meg az egészségpolitikai döntéseket 
• alapozza meg a szakmapolitikai döntéseket 
• tegye lehetővé a nemzeti (statisztikai) adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesíthetőségét 
• OSAP 

• tegye lehetővé a nemzetközi (statisztikai) 
• WHO 
• OECD 
• EU 

 adatszolgáltatási kötelezettségek teljesíthetőségét 
• alapozza meg  

• a korszerű ellenőrzést 
• az intézményszintű QA megvalósítását 
• az eljárás-értékelést 

 

4.2.2 A jelentési kötelezettségek jogszabályi definiálása 
Az alapdokumentációk meghatározása után meg kell határozni azt, 
hogy az alapdokumentációk mely részét, milyen módon, milyen 
gyakorisággal, milyen aggregációs szinten, mely szervek, szerveze-
tek kérhetik. Ennek következtében megtörténik az ágazati beszá-
molók és az alapdokumentációk jogi összekötése, hiszen a jelenté-
sek nem önálló dokumentumok, hanem az alapdokumentációk 
parciális másolatai. 

4.2.3 A primer adatgyűjtők meghatározása 
Az alapdokumentációk meghatározása után definiálni kell a primer 
adatgyűjtőket. 

Az adatgyűjtésben lehetőleg kerülni kell a túlzottan szeparált adat-
gyűjtést és a párhuzamos adatszolgáltatást. A primer adatgyűjtők 
kijelölésénél az alábbi elveket kell alkalmazni: 
• adatot az gyűjt, akinek erre jogszabályi felhatalmazása van 
• a jogszabályi felhatalmazást annak a szervnek, szervezetnek kell 

adni, amelyik az adat kezelésében, feldolgozásában közvetlen 
érdekeltséggel bír. (A l’art pour l’art adatgyűjtés kizárása) 
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Lehetséges primer adatgyűjtők 

ÁNTSz egészségügyi ellátás strukturális adatai, 
morbiditási adatok, környezet-egészség-
ügyi adatok 

GYÓGYINFOK egészségügyi ellátás teljesítési adatok 
KSH demográfia, mortalitási statisztikák 
OEP finanszírozás 
ORKI műszerezettség 
Országos Szakmai 
Intézetek  

szakmai beszámolók 

Társminisztériumok  foglakoztatás-politika, a gazdaság általá-
nos adatai, környezeti adatok 

 

4.2.4 Az adat-kommunikáció meghatározása 
A kommunikációban a későbbiekben kizárólagosan a számítógépes 
adatrögzítéssel előállított adatok továbbítása és cseréje engedhető 
meg, azaz teljesen ki kell váltani a papír-alapú jelentéseket.  
A kommunikációban az egységes formátumokat és felületeket kell 
csupán meghatározni, de a kommunikáció konkrét műszaki megol-
dását (bérelt vonal, nyilvános postai telefonvonal, csomagkapcsolt 
hálózat, stb.) a helyi lehetőségeknek és a célszerűségnek megfele-
lően esetenként kell megválasztani. A nemzetközi tendenciák isme-
retében komolyan felmerül annak a lehetősége, hogy az ágazati 
kommunikáció alapját az internet/intranet technika fogja adni. 

4.3 A másodlagos adatgyűjtő központ kialakítása 

Az egészségügyi beszámoltatási 
rend az eddig számtalan párhu-
zamossággal, másodlagos adat-
gyűjtők tömkelege mellett sem 
tudott egyetlen információs 
bázist kialakítani. Az egyes adat-
gyűjtő és adatfeldolgozó 
központok saját feladatuk, 
szakterületük adatait gyűjtik, de 
a koordináció és a megfelelő 
adat szintű kommunikáció 
hiánya miatt az egyes 
decentrumok adatai csupán 
jelentős késéssel, igen magas 
aggregáltsági szinten, az 
évkönyvek kinyomtatott oldalain találkoztak. 

Az egészségügy adatpiramisa

Közegészségügy
Egészségügyi

szolgálat

JárványügyFoglalkozás-egészségügy I fjúság-egészségügy

Egészségügyi alapadatok, alapdokumentációk

I I . szint
kapcsolt,
pr imer

adatbázisok

KSH

ÁNTSz

I I I . szint
integrált , szûr t

adatbázis

I V. szint
M I S, H SI

Manager  I nformációs
Rendszerek

M I S

másodlagos
adatgyûjtõ

I . szint
alapadatok

MEP, OEP

Kincses Gyula

NM GYÓGYINFOK

tulajdonos

elektonikus
autosztráda

Szociálpolit ika

GYÓGYINFOK

Az átalakított egészségügyben ez a helyzet nem tartható, az adat-
gyűjtés, feldolgozás koncepcionális újragondolása szükséges. 
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Az adatok gyors feldolgozhatósága, az egészségpolitikai döntések 
magalapozhatósága, az egészségügy hatékony működése elenged-
hetetlenné teszi az egészségügyben egy másodlagos adatgyűjtő, 
információ redisztribúciós központ kialakítását.  

4.3.1 A másodlagos adatgyűjtő központ feladatai 

4.3.1.1 központi adatbázis kialakítása 
A másodlagos adatgyűjtő központ munkáját saját adatbázis kialakí-
tása alapozza meg. Az adatbázisban (adatbázisokban) kell tárolni a 
primer adatgyűjtők deperszonalizált, aggregált adatait. 

4.3.1.2 az egészségpolitikai döntések segítése 
Az egészségi állapotra ható (gazdasági, szociális, demográfiai, 
morbiditási és mortalitási, környezeti, stb.) adatok és az egészség-
ügyi ellátás információinak naprakész, együttes elemzése az egész-
ségpolitika számára új lehetőségeket nyit. A gazdasági környezet 
rákényszeríti az egészségpolitikát különböző strukturális és rest-
rikciós döntések meghozatalára, és egyáltalán nem mindegy, hogy 
ezek milyen minőségű, milyen régi adatokon alapulnak. 

4.3.1.3 szakmapolitikai döntések megalapozása 
Az országos szakmai intézetek jelentései hatalmas tömegű infor-
mációt nyújtanak ma is, de az IT eszközök alkalmazása hiányában 
ezeknek az információknak az egészségpolitikai és szakmapolitikai 
hasznosulása csekély. 

A beszámolási rend átalakításával és az IT eszközök alkalmazásá-
val ezek a szakmai beszámolók összehasonlíthatóvá teszik az 
intézmények munkáját, az egyes eljárások hatásosságát és haté-
konyságát, megalapozhatják az eljárás-értékelést (technology 
assessment, TA), valamint segítséget nyújthatnak a szakmai proto-
kollok, guide line-ok elkészítésénél. 

4.3.1.4 információ újraelosztás, az információk 
publikálása 
Az adatgyűjtés célja nem egy adatpiramis felépítése, és ezzel a 
felsővezetés informálása, hanem a gyűjtött információk közhasz-
núvá tétele. Ezért a szekunder adatgyűjtő központ fontos funkciója 
az információk redisztribúciója, az adatszolgáltatók reinformálása. 
Ez többféle metodikával történhet. 

4.3.1.4.1 évkönyvek, periodikák készítése 
Az évkönyvek tekintetében alapvető szemléletváltásra van szükség. 
Ma a különböző évkönyvek jelentik a közhiteles adatforrást, és 
ezekből készülnek a különböző használati adatbázisok. Így a 
felhasználók jelentős, adott esetben több éves késéssel jutnak 
hiteles adatokhoz. Ezt a folyamatot meg kell fordítani: egy 
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közhiteles adatbázist kell kialakítani, és az évkönyv ennek az adat-
bázisnak a „mellékterméke”-ként álljon elő.  

Az évkönyvek adat-tartalma és az évkönyvek formája 
felülvizsgálatra szorul. A mai évkönyvekben elsősorban a 
demográfiai, mortalitási és a struktúrát leíró részek a részletesek, 
de a teljesítés adatai csak igen formalizáltan, régi megközelítésben 
találhatók (ápolási idő, ágykihasználás, ellátott esetek száma, stb.), 
valamint gyakorlatilag teljesen hiányoznak a statisztikából pl. a 
ráfordítási adatok, valamint a személyes egészségügyi kiadások 
adatai. 

Az évkönyvek esetében szakítani kell a hagyományos papír alapú 
megjelenés kizárólagosságával is, azaz az évkönyveket meg kell 
jelentetni CD lemezen is, valamint adat-tartalmát –több nyelven 
is– hozzáférhetővé kell tenni az internet WEB felületén is. 

4.3.1.4.2 Vezetői információs rendszer 
A gyűjtött adatok hasznos publikációs módja egy közhasznú veze-
tői információs rendszer (Management Informations System - MIS) 
elkészítése, amely az adatok összehasonlítható prezentációjának és 
a felhasználói analízisek egyszerű eszköze. A MIS adattartalma 
szintén a másodlagos adatgyűjtő központ állományai alapján 
tarthatók karban. 

4.3.1.4.3 nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítése 
A nemzetközi társulások és vállalt kötelezettségek egyre több adat-
szolgáltatási kötelezettséget rónak az ágazatra (OECD, EU, WHO). 
ezek egységes, ellentmondásmentes teljesíthetőségét nagyban segí-
tené a másodlagos adatgyűjtő központ adatbázisa.  

4.3.1.4.4 a közhasznú információk publikálása WEB 
felületeken 
A periodikus publikálások mellett az információ újraelosztás leg-
korszerűbb eszközét, a WEB felületen elhelyezett interaktív tájé-
koztatást is igénybe kell venni a másodlagos adatgyűjtő központ-
ban. 
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5. Az egészségügyi informatika alapfogalmai 

5.1 Adat és információ 

5.1.1 Adat 
Az adat bármilyen információ hordozására alkalmas közlés, mely 
médiafüggetlen. Tehát bármilyen tény, fogalom, jelenség, külső 
hatás, állapot, állapotváltozás –akusztikus, vizuális jel, mechanikus 
behatás, elektromos jel, térerő-változás, hőmérséklet-változás, stb.– 
egyaránt lehet adat, azaz az információ hordozója. Az adat csupán 
potenciális információ. 
 
Az információ hordozója és megjelenése tetszőleges formátumú 
lehet, ha az adat egyértelmű azonosítására alkalmas.  
Ennek megfelelően például a megjelenése lehet szöveges, kódolt, 
digitális, karakter alapú vagy tetszőleges saját jelkészlet, és hordo-
zója is sokféle lehet, mint például a levegő (akusztikus és vizuális, 
illetve bármilyen hullámtermészetű információ esetében), papír, 
perforált fólia, mágneslemez, ill. bármilyen mágneses vagy optikai 
réteg stb. 
 

5.1.2 Információ 
Az információ egyezményesen ábrázolt adat.  
Ahhoz, hogy egy jelből információ legyen, két dologra van 
szükség:  
• egyrészt az információt hordozó jelnek detektálhatónak és ér-

telmezhetőnek kell lennie, 
• másrészt a kapott információnak hasznosíthatónak kell lennie.  
Ebből következik, hogy az információ egyrészt értelmezhető, 
másrészt hasznosítható adat.  
Egyszerű példával: a rádióadás (rádióhullám) információkat hor-
dozhat a számomra. Ahhoz, hogy a hullám által közvetített adatok-
ból információ legyen, az alábbiakra van szükség: az adatot detek-
tálnom kell, azaz a közvetítő közegnek megfelelő receptor-készü-
lékkel (rádió) kell rendelkeznem. Ha a detektálás megtörtént, az 
információnak számomra értelmezhetőnek kell lennie, azaz a 
norvégul elmondott hírek csak annak a számára jelenthetnek 
információt, aki tud norvégul. És végül: az információnak hasz-
nosíthatónak kell lennie, mert a változatlan hírek harmadszori 
meghallgatása hiába értelmezhető, de nem bír számomra semmi-
lyen hasznosíthatósággal. 
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Mint láttuk, az adat-tartalom valamely közeg objektív –a befoga-
dótól független– tulajdonsága. Az, hogy az adatból információ 
lesz-e, már a befogadó közegen múlik. 
Egyetlen közlés (adat, adatsor) önmagában nem értelmezhető. Az 
adat akkor válik információvá, ha hozzárendeljük egy másik adat-
hoz, és tisztázzuk az adatok egymáshoz való viszonyát. 
Alapszinten a közlés során megnevezünk valamit (nominális) és 
annak megadjuk legalább egy tulajdonságát (attribútum), azaz az 
adatot hozzárendeljük egy másik adathoz. 

A hajóskapitány és a gépész kommunikációs problémájából tudjuk, 
hogy előszöris meg kell mondani, hogy mi mennyi, valamint azt, is 
hogy mennyi az annyi. Információelméleti szempontból a kapitány 
kérdésénél maradva: a mi: a nominális, és a mennyi az attribútum. 
E két dolog együttesen tesz értelmezhetővé egy információt.  
 
 

5.1.3 Az információ leírása 
Az információ leírásánál a folyamat ellenkezőjét kell végigvin-
nünk, azaz a komplex jelenségből, az információból kell más 
számára értelmezhető adatot, információhordozót készítenünk. 
Alapelvárás, hogy az adatból az információ objektív módon 
rekonstruálható legyen. Ennek megfelelően a folyamat az infor-
máció olyan transzformálása, melynek során az információ valami-
lyen humán vagy mesterséges érzékelő (érzékszerv, receptor készü-
lék) segítségével felfoghatóvá és azonosíthatóvá válik. Ez lehet 
beszéd, írás, numerikus jelsor, digitális jelsorozat (képi megjelení-
tés), színkód, rádiófrekvencia stb. 
 
 
Összefoglalva: az információ a környezeti hatások közül a cél 
szempontjából értelmezhető és hasznosítható adat, mely legalább 
egy nominálisból és egy attribútumból áll. 
 

5.2  Kódrendszerekről általában 

Az információkat (adatokat) a legtöbb esetben nem tárolhatjuk az 
eredeti médiumnak megfelelő formában, hanem az eredeti infor-
mációt egy másik, tárolásra, feldolgozásra alkalmasabb informáci-
óval, kóddal kell helyettesíteni. Az IT eszközök fejlődése pl. a 
multimédia terjedésével ugyan egyre több területen teszi lehetővé 
az adatoknak az eredeti formátumban való tárolását, de az összeha-
sonlíthatóság, a rendszerezhetőség, feldolgozhatóság érdekében 
nem csökkent a kódolás jelentősége. 
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A kód olyan egyezményrendszeren alapuló jelsorozat, mely az 
információ egyértelmű leírására és helyettesítésére szolgál. 
Feladata az eredeti információnak informatikai eszközökkel való 
tárolása, visszakereshetősége, csoportosíthatósága.  
Kódrendszeren értjük az egy fogalomkörbe tartozó fogalmakat 
leíró kódokat és a hozzájuk rendelt definíciók rendszerét, az adatok 
ábrázolási módját meghatározó szabályok összeségét. 
A kódrendszereket többféle módon lehetne csoportosítani. 
Vannak egytengelyű és többtengelyű kódrendszerek. Az egytenge-
lyű kódrendszerek egyetlen kóddal azonosítják az azonosítandó 
tulajdonságokat (pl.: BNO), míg a többtengelyű kódrendszerek a 
tulajdonságokat koordinátarendszerbe szervezik, és több kód 
együttes megadásával jelölik ki az információt leginkább jellemző 
pontot. Tipikusan ilyen a később ismertetendő SNOMED, de a 
természetes azonosítók is ilyen elven azonosítják a személyt. 

A kódok lehetnek beszélő kódok mint pl.: a személyi szám. Ebben 
az esetben a kód egyes elemei származtatottak, és önálló jelentéssel 
bírnak. 
Azokat a kódokat, amelyek valamely szempont szerint folyamatos 
sort alkotó sorrendben vannak, monoton növekvő kódoknak nevez-
zük. Ilyen pl. a HBCs-k kódja, a fekvőbeteg intézményekben a 
törzsszám, de gyakorlatilag ilyen volt a BNO IX revíziója is. 
A kódok másik csoportját a strukturált kódrendszerek alkotják, 
ahol a növekmény nem monoton, hanem a jellemző tulajdonságok 
adják a csoportosítás alapját, majd u.n. aláosztásos technikával 
ezekhez kerülnek besorolásra a megfelelő egyedi tulajdonságok. 
Ilyen pl.: az OENO kód, ahol az első szám már eldönti, hogy 
milyen jellegű beavatkozásról van szó, de ilyenné vált a BNO X-es 
revíziója is, ahol az egyes betegségcsoportok már külön jellel kez-
dődő önálló főcsoportot alkotnak. 
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6. Az egészségügyi informatika területei 

6.1 Az egészségügyi adatok köre 

6.1.1 Orvos-szakmai információk  

6.1.1.1 orvosi dokumentáció (betegek adatai) 
Az egészségügyi adatoknak ez a köre az egyes betegekkel 
kapcsolatos konkrét információkat személyre szólóan tartalmazza. 
Ilyenek pl.: a kórlap, az ambuláns napló, a beutaló vagy a záróje-
lentés.  
Az orvosi dokumentáció az alábbi célokat szolgálja: 

6.1.1.1.1 az orvosi memória meghosszabbítása 
A dokumentáció alapvetően a gyógyítás biztonságát növeli, hiszen 
az orvos memóriája véges. A jó dokumentáció egyrészt összefűzi a 
térben és időben egymástól elvált történéseket, másrészt 
monitorozhatóvá teszi a beteg állapotának változását. 

6.1.1.1.2 az orvosi kommunikáció biztosítása 
Az orvosi dokumentáció teszi lehetővé a kommunikációt a külön-
böző egészségügyi ellátóhelyek között, azaz az alapdokumentáci-
óknak a kollegák számára átadott részleges másolata, összefogla-
lása (beutaló, zárójelentés) biztosítja az orvosi szakvélemények 
hasznosíthatóságát, a beteg megfelelő további kezelését. 

6.1.1.1.3 az orvos és a paciens jogi védelme 
A megfelelő dokumentáció az állapot, a kezelés és annak körülmé-
nyeinek rekonstruálhatósága miatt egyszerre szolgálja a beteg és az 
ellátó védelmét a különböző jogi vitákban. 

6.1.1.2 tudományos, oktatási adatok 
Az egészségügyi adatok jelentős része nem az egyes konkrét bete-
gek (személyek) adataival kapcsolatos, hanem az egyes betegek 
adatainak kumulált, absztrahált tudásanyagát jelenítik meg. Ezekre 
az információkra támaszkodik a kutatás, az egészségügyi stratégiai 
tervezés. Ezek a „szakmai” adatok, melyek ismét két csoportra 
bonthatók:  

6.1.1.2.1  az egészségi állapot, a betegségek adatai 
Az információk egy jelentős tömege az egészségi állapot változása-
inak, a betegségek leírásával foglalkozik 

6.1.1.2.2  gyógyítás adatai 
Az információk másik nagy csoportja az orvosi eljárásokkal, a 
szakma diagnosztikus és terápiás lehetőségeinek leírásával foglal-
kozik. Ennek az utóbbi időben önállósuló ága az eljárás-értékelés. 

 – 26 – 



6.1.1.2.3  eljárás-értékelés (technology assessment) 
Az egészségügyi ellátásban meg kell különböztetni a hatásosság 
(effectiveness) és a hatékonyság (efficiency) fogalmát. A 
hatásosság egy eljárás eredményességét fejezi ki, azaz azt mutatja 
meg, hogy egy adott eljárás milyen várható eredménnyel 
alkalmazható. Az orvosi gondolkodás a hippokráteszi eskün 
alapulva tradicionálisan a leghatásosabb eljárást keresi.  
Az utóbbi évtizedek az egészségpolitika szintjén alapvető változást 
hoztak: nyilvánvalóvá vált, hogy az orvostudomány eredményeinek 
az alkalmazásának ma már elsősorban gazdasági korlátai vannak (a 
technikailag lehetséges / gazdaság megengedhető konfliktusa. 
Ennek kapcsán nem csak az vált érdemi kérdéssé, hogy egy új eljá-
rás vajon mennyiben hatásos, hanem az is egyenrangú fontosságú 
kérdés, hogy az adott pozitív hatást milyen ráfordítás mellett lehet 
elérni. Az egyes eljárások egységesítésével, költség/haszon 
(cost/benefit) elemzésével, minősítésével az eljárás-értékelés, a 
Technology Assessment (TA) foglalkozik. 
 

* * * 
 
A fenti adatkörök egyszerre szolgálják az orvostudomány fejlődé-
sét, és a graduális, posztgraduális képzést. 

6.1.2 Népegészségügyi információk  
Az egészségügyi adatok jelentős köre nem az egyes betegek, beteg-
ségek, orvosi eljárások információit tartalmazza, hanem a társada-
lom egészségi állapotának, és az azt meghatározó tényezők leírásá-
val foglalkozik. 

Ezek az adatok az alábbi csoportokba sorolhatók:  

6.1.2.1  egészségi állapot adatai  
Egy nemzet egészségi állapota alapvetően a demográfiai (születés, 
halálozás, migráció) a mortalitási és a morbiditási adatokkal írható 
le statisztikai módszerekkel. Az ezekből származtatott mutatók 
közül a természetes szaporodás/fogyás, a különböző életkorokban 
átlagosan elvárható élettartam és a továbbélési esély, a megelőz-
hető és az elkerülhető halálozás a legelterjedtebbek. Ezek a muta-
tók a demográfiai és mortalitási adatokra épülnek.  
A morbiditási adatokat is felhasználó, Magyarországon még nem 
elterjedt mutató az egészségben megélt életévek száma, illetve az 
életminőség mutatói.  

6.1.2.2  környezet-egészségügy adatai 
Az egészségi állapotot szorosan meghatározó környezeti adatok 
részint az ÁNTSz méréseire, illetve más ágazatok (elsősorban a 
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium adataira 
támaszkodnak. 
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6.1.2.3  egészségügyi ellátás adatai 
Az egészségügyi rendszer adatai két nagy részből állnak: 
• a strukturális adatok az ellátóhálózat adatait tartalmazzák, míg  
• a funkcionális adatok az ellátások adatit, a nyújtott szolgáltatá-

sokat tartalmazzák.  
Ezeket az információkat az egészségügyi ellátás teljes köréből kell 
gyűjteni, függetlenül az intézmények finanszírozási módjától. 

6.1.3 Finanszírozási információk 
A finanszírozás adatait az intézmények pénzellátási információira 
szokás egyszerűsíteni, holott a finanszírozás ennél komplexebb 
folyamat. 

6.1.3.1 a forrásoldal adatai (járulékfizetők, egyéb 
bevételek) 
A finanszírozás nélkülözhetetlen adatbázisa a forrásoldal adatbá-
zisa, mely a járulékfizetésre kötelezettek és befizetéseik adatait 
tartalmazza. 

6.1.3.2 az elosztás, megtérítés adatai  
Az intézmények finanszírozásához szükséges adatbázis az egész-
ségbiztosítással szerződéses viszonyban álló intézmények 
teljesítési adatait tartalmazza. A finanszírozási adatbázis nem csak 
a funkció (a teljesítés) adatait tartalmazza, hanem strukturális 
adatokat is, hiszen sok esetben az ellátóhelyek adatai (az intézmény 
típusa, telephelyeinek száma, osztálystruktúrája, stb.) is 
befolyásolják a finanszírozási kondíciókat. Az alapellátásban a 
praxist választó betegek száma, korösszetétele, valamint a praxis 
adatai határozzák meg a finanszírozást, így a konkrét 
tevékenységről az egészségbiztosítás nem rendelkezik adatokkal. A 
járóbeteg szakellátás esetén a végzett tevékenységek adatain alapul 
a finanszírozás, míg a fekvőbeteg-ellátásban elsősorban az ellátás 
adati a meghatározóak, de a struktúra adai is befolyásolják az 
elszámolást. 

6.1.3.3 management információk 
A finanszírozás nem pusztán pénzellátási, hanem gazdálkodási 
kérdés is. Az új egészségügyi rendszerben a finanszírozási infor-
mációk nemcsak jelentési kötelezettséget jelentenek, hanem az 
intézmény számára a hatékony gazdálkodás számára nélkülözhetet-
lenek. A korszerűen vezetett intézményben az informatika nem a 
jelentési kötelezettségeket elégíti ki, hanem a működést, hatékony 
gazdálkodást és tervezést szolgálja, és ezen adatok mellékterméke-
ként teljesíti az adatszolgáltatást. 
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6.2 Az egészségügyi informatika alkalmazási 
területei 

6.2.1 Proporcionált területek 
Az egészségügyi informatika gyakorlati alkalmazásai különböző 
részterületekre bontható. A felosztás ma már legfeljebb didaktikai 
szempontból megengedhető, hiszen a korszerű IT alapelve ezen 
részterületek integrálása. A könnyebb ismertethetőség miatt pár 
részterületet külön is ismertetünk. 

6.2.1.1 betegadminisztrációs rendszerek 
Az kórházi rendszerek betegek adatait kezelő ága a beteg-admi-
nisztrációs rendszerek (Patient Administrations System, PAS) Ezek 
a rendszerek az intézmény által kezelt betegek személyi adataival, 
egészségi állapotával és kezelésével kapcsolatos adatokat kezelik. 
A funkció és a bonyolultság szempontjából a rendszerek két 
csoportba bonthatók. 

6.2.1.1.1 betegfelvételi rendszerek 
A betegfelvételi rendszerek célja az intézményben kezelt betegek, 
valamint ellátási eseményeinek, illetve az ellátás főbb adatinak 
számítógépes rögzítése. Az ilyen rendszerek kettős (kiegészítő 
vagy párhuzamos) adminisztrációval dolgoznak. A kórházba felvett 
beteg adatai számítógépes rendszerbe kerülnek, jobb esetben ez a 
program tölti ki a kórlap törzsadatait is. A számítógépes rendszer 
generálja a törzsszámot, ami azonosítja a felvételt, illetve a kórla-
pot. A beteg ellátásával kapcsolatos adatok a kórlapba kerülnek 
(hagyományos dokumentáció), majd –általában off line techniká-
val– az ellátási esemény lezárása után az ellátás főbb adatai beke-
rülnek a számítógépes állományba is.  

6.2.1.1.2 teljesen elektronizált paciens-adminisztrációs rend-
szerek 
A számítógépesítés fejlettebb fokán a felvételi rendszer mellett a 
kezelés teljes dokumentációját azonos számítógépes rendszer 
végzi. A „papír nélküli kórház”-ban vagy eleve hiányzik a nyomta-
tott kórlap, vagy csupán az archívum számára készül másolatként, 
illetve a számítógépes formában nem tárolható külső leletek tárolá-
sára szolgál. 

6.2.1.2 képfeldolgozás 
A korszerű diagnosztikában egyre fontosabb szerepet játszanak a 
különböző képalkotó eljárások. Figyelembe véve azt is, hogy a 
modern képalkotó eljárások jelentős részében eleve digitalizált 
jelekből rekonstruálják a képeket, természetes az az igény, hogy a 
képeket is lehessen az egységes kórház-informatikai rendszerekben 
tárolni. A képfeldolgozásban problémát a nagy tömegű informá-
ciók olcsó tárolhatósága és gyors továbbíthatósága, megjeleníthető-

 – 29 – 



sége jelent. A hardver eszközök fejlődése (processzor sebesség 
növekedése, tárkapacitások fajlagos költségének csökkenése, moni-
torvezérlők fejlődése), a tömörítési technikák fejlődése és az átvi-
teli sebesség növekedése ma már lehetővé teszi a képi információk 
rutinszerű gyors tárolását, továbbítását, megjelenítését. 
A számítástechnika nem csak a képi információk tárolásában ját-
szik szerepet, hanem a képek értékelésében is új utakat nyitott. 
Például az emberi szem számára nehezen megkülönböztethető 
intenzitáskülönbségekhez (árnyalatokhoz) élesen különböző 
színeket rendelhetünk, ami nagyban segíti a szubjektív értékelést. 
Ugyanakkor ma már működnek automatikus képértékelő rendsze-
rek, amelyek akár típusos alakzatok felismerésére, akár területele-
mek mérésére is alkalmasak. 
 

6.2.1.3 labor-diagnosztika 
A kórházi rendszerek igen fontos területe a labor-diagnosztika 
automatizálása, illetve a kórházi (osztályos) rendszerekbe való 
integrálása.  

A labor rendszerek telepítésénél az alábbi problémaköröket kell 
megoldani: 
• a diagnosztika automatizálása 
• az automaták illesztése a feldolgozást, kiértékelést, eredmény-

nyilvántartást végző számítógéphez 
• összekötés a kórházi rendszerrel 

• automatikus vizsgálatkérés 
• minta azonosítás 
• lelet azonosítás 
• eredmények postázása 

• a laborleletek archiválása 
• a folyamatok standardizálása, minőségbiztosítási rendszer 

működtetése 

6.2.1.4 térkép alapú információs rendszerek, GIS  
Az egészségügyi informatika újszerű, elsősorban az egészségpoliti-
kai döntés-előkészítésben, döntéshozatalban használatos eszköze a 
térkép-alapú információs rendszerek (Geographic Information’s 
Systems – GIS).  
A GIS-ben különböző térkép rétegeket (pl.: településhatárok, 
megyék, folyók, tavak, közutak, stb.) tudunk felépíteni, és az egyes 
rétegekhez és a térkép egyes elemeihez ábrázolható mennyiségeket 
lehet rendelni. 

A hozzárendelt mennyiségek megjeleníthetősége sokszínű, pl.: 
mennyiségarányos területszínezés vagy mintázat, mennyiségará-
nyos grafika, de természetesen a szokásos grafikonszerű ábrázolás 
(kör oszlop és vonal diagrammok) is lehetséges. 
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Az egészségügyben különleges jelentősége lehet egy rétegnek, az 
irányítószámoknak (Postai Irányítószám, – PIR) is. A PIR szintű 
megjelenítés azért fontos, mert ez az a legkisebb területi azonosít-
ható elem, ami még deperszonalizáltan, a személyiségi jogok 
sérelme nélkül statisztikai adatgyűjtésre is használható. 

6.2.1.5 képzés, továbbképzés 
Az informatika fontos területe a képzés, oktatás. Elsősorban struk-
turált ismeretek átadására és tudásszint ellenőrzésre használható. 
Az oktatási alkalmazásban két eszköz hozott minőségi változást: 
• a multimédia és általában a CD technika minőségi változást 

hozott a komplex információk megjeleníthetőségével, az inte-
raktív video funkció belépésével 

• az internet technika fejlődése végképp lebontotta a távolsági 
korlátokat a képzésben és továbbképzésben. 

6.2.1.6 egyéb egészségügyi informatikai területek 
Az informatika számos területen érintkezik a gyógyítással, ezek 
részletes taglalása meghaladja ennek a jegyzetnek a lehetőségeit, 
így csak felsorolás szintjén érintem a fontosabb területeket. 

6.2.1.6.1 orvosi területek 
• döntés előkészítő, szakértői rendszerek 
• kutatás 

• orvosi kutatás 
• egészségpolitikai kutatás 
• egészségügyi informatika kutatása 

6.2.1.6.2 egyéb, nem orvosi területek 
• gazdasági 

• pénzügyi - számviteli 
• készletgazdálkodási 

• személyzeti rendszerek (humán erőforrás-gazdálkodás) 
• bérelszámolási rendszerek 
• munkaügyi rendszerek 

6.2.2 Integrált informatikai modellek 
Az egészségügyi informatika fenti, didaktikusan elválasztott terüle-
tei ma már csak a tankönyvekben találhatók meg, ma már az integ-
rált, illetve csatolt (kapcsolt) rendszerek egységesen, egy rendszer-
ben nyújtják ezeket a funkciókat. 
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6.2.2.1 komplex kórház informatikai rendszerek (HIS) 

A komplex informatikai rendszereknek két csoportja létezik.  

A kórház-informatika fejlesztési
modellje

management

páciens

külsõ adatszolgáltatás

külsõ adatkapcsolat

P R R K I  R
(PAS) (H I S)

ellátó egységek
Diagnosztika, terápia

kiszolgáló egységek

Kincses Gyula 1994

NM GYÓGYINFOK

Paciens regiszt ráló rendszerek (PRR) Komplex kórház-informat ikai rendszerek
KIR

6.2.2.1.1 integrált (egyközpontú, egységes) rendszerek 
Az integrált elnevezés nem pontos, illetve több értelemben 
használt. Az elterjedt értelmezés szerint integrált kórház-
informatikai rendszerekben egy (vagy funkcionálisan egy) központi 
szerver segítségével, egységes alapszoftver kezeli a kórház külön-
böző alrendszereinek adatait. Az integrált rendszer nem feltétlenül 
mainframe- „buta terminál” megoldású rendszert teremt, az integ-
rált rendszerekre ma már szintén a client-serwer architectura és a 
modularitás jellemző, de egységes szoftver-rendszerre alapozva, 
ahol a részlegek szerverei tulajdonképpen egy egységes rendszer 
osztott erőforrásaiként működnek. Itt az alrendszerek kompatibili-
tása nem adat, hanem rendszer-szintű. Ezek a rendszerek lehetnek 
hatékonyak, problémát a viszonylag magas induló invesztíciós 
költség és a más rendszerek felé való viszonylagos rigiditás jelent. 

6.2.2.1.2 csatolt, „interfészelt” rendszerek 
A kórházi információs rendszerek másik csoportja az egyes részte-
rületek megoldására szakosodott alrendszerek koordinált 
rendszereként működik. Miután eltérő alrendszerek egybefogásáról 
van szó, zavaró módon ezt a megoldást is van aki integrált 
rendszernek hívja.  
Ezekben a rendszerekben a kompatibilitás elsősorban adat szintű. 
Nincs egységes központi adatbázis, az egyes egységes alapadat-
tartalmú és adatformátumú alrendszerek egységes kommunikációs 
protokollok segítségével alkotnak funkcionális egységes rendszert. 
Az illesztett alrendszerek szerint nevezzük a rendszert csatolt, vagy 
interfészelt rendszernek. 
Előnyük, hogy az alrendszerek önállóan, a felhasználói igényeknek 
megfelelően fejleszthetők. 
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6.2.2.2 vezetői rendszerek  
A vezetői információs rendszerek (MIS) az eltérő forrású adatok 
komplex elemezhetőségét és prezentációját szolgálják. Lehet teljes 
adatbázisra épülő, de gyakoribb, hogy az eltérő forrású adatok 
megfelelő periodikus aggregációja után adnak a rendszerek gyors 
segítséget a management számára. 

6.2.2.2.1 komplex adatmegjelenítő rendszerek 
A MIS egyszerűbb formáját a komplex adatmegjelenítő rendszerek 
adják (Data Presentations System, DPS) .A DPS-ek az eltérő 
forrású adatok többszempontú, előre parametrizálható gyors 
grafikus ábrázolásával segítik a management munkáját. 

6.2.2.2.2 analitikus vezetői információs rendszerek 
A fejlettebb vezetői információs rendszerek nem csak az adatok 
komplex, többszempontú ábrázolására alkalmasak, hanem komp-
lexebb elemzésekre, az egyes döntések várható hatásainak 
szimulálására is képesek. 
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7. Az egészségügyi adatkezelés általános 
kérdései 

Az egészségügyi adatkezelés szabályait a Parlament döntése értel-
mében törvényben kell szabályozni. A Népjóléti Minisztérium 
elkészítette a benyújtandó törvénytervezetet, mely szakmai 
egyeztetés után benyújtásra kerül. Az e fejezetben ismertetett 
alapelvek és meghatározások az elkészült törvénytervezetből indul-
nak ki.  
 

Alapelvek 

Az egészségügyi adatkezelés szabályai szektor-semlegesek, tehát 
sem a működtető jogállása, sem a finanszírozó szerint nem lehet 
megkülönböztetés. 

A beteget megilleti az információs önrendelkezés joga. Ez csak 
közegészségügyi érdekből csorbítható. 

Az orvosi dokumentációból részleges, vagy teljes másolat harma-
dik személy, vagy fél számára csak jogszabály alapján adható ki 
 

7.1 Az egészségügyi adatkezelés alapfogalmai 
egészségügyi adat  
az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére és 
szexuális szokásaira, valamint a megbetegedés körülményeire 
vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az 
egészségügyi ellátó-hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett 
vagy származtatott adat. 
személyazonosító adat 
minden olyan adat vagy adatsor, amely az adat birtokosa számára 
alkalmas a személy (a beteg) egyértelmű azonosítására. Ilyenek a 
természetes azonosítók (a családnév és utónév, a nem, a születési 
hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakcím), vala-
mint az azonosító jelek. Az azonosító jelek közül az ágazati szak-
azonosítók (közigazgatási azonosító, adóazonosító és a társada-
lombiztosítási azonosító jel –továbbiakban: TAJ szám–) váltották 
fel a régi általánosan használt azonosítót, a személyi számot. A 
személyi azonosítók és a személyek között egy-egy értelmű, életre 
szóló kapcsolat van. Ennek megfelelően egy személynek csak egy 
azonosítót lehet adni, és egy azonosító csak egy személynek adható 
ki. Ezen az elven az azonosított elhalálozása sem változtat. A ma 
általánosan leggyakrabban használt személyi azonosító, a személyi 
igazolvány száma nem valós azonosító, mert primeren nem a vise-
lőjét, hanem az okmányt azonosítja. 
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adatkezelő 
a beteg ellátásában közreműködő, vagy a személyes adatok kezelé-
sével (is) megbízott/jogosult személy, azaz a betegellátó, az intéz-
ményvezető, az adatvédelmi felelős, illetve az adatkezeléssel meg-
bízott egyéb személy. 
orvosi titok 
a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi 
és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban 
levő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a 
gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat. 
orvosi dokumentáció 
a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi 
és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás 
vagy felvétel –függetlenül annak hordozójától vagy formájától, 
egyenrangú információhordozóként elismerve a megfelelő adatvé-
delemmel ellátott számítógépes nyilvántartásokat. 
sürgős szükség 
az orvosi beavatkozást igénylő helyzet, amikor az azonnali orvosi 
ellátás elmaradása közvetlen életveszéllyel jár vagy az érintett testi 
épségében, egészségében helyrehozhatatlan vagy tartós károsodást 
okoz(hat). 
Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja: 
• az eredményes gyógykezelés elősegítése, 
• az érintett egészségi állapotának nyomonkövetése, 
• a közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló 

intézkedések megtétele. 

Egészségügyi és személyazonosító adatot a gyógykezelésen túl 
(konkrét felhatalmazás, illetve konkrét jogszabályi elrendelés ese-
tén) az alábbi célból lehet kezelni: 
• egészségügyi szakemberképzés, 
• statisztikai tevékenység, 
• tudományos kutatás, 
• az egészségügyi ellátó-hálózatot finanszírozó szervezetek 

feladatainak ellátása, 
• az egészségügyi adatot kezelő intézmény hatósági vagy törvé-

nyességi ellenőrzését, szakmai vagy törvényességi felügyeletét 
végző szervezetek munkájának elősegítése, 

• a társadalombiztosítási ellátások megállapítása, 
• bűnüldözés és bűnmegelőzés, 
• államigazgatási eljárás, 
• bírósági eljárás, 
• az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelye-

zése, gondozása, 
• a közalkalmazotti, közszolgálati, hivatásos szolgálati és mun-

kaviszony ellátására vagy egyéb munka jellegű tevékenység 
végzésére való alkalmasság megállapítása, 
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• a katonai szolgálatra, illetve a honvédelmi kötelezettség teljesí-
tésére való alkalmasság megállapítása. 

7.1.1 A TAJ jellemzői 
Az egészségügyi szakazonosító a Társadalombiztosítási Azonosító 
Jel, a TAJ. Az alkotmánybírósági határozat kapcsán az OEP dol-
gozta ki az egészségbiztosításban a biztosítotti kör azonosítására. A 
személyes azonosítókról rendelkező 1996. évi LXVI. trv.-nyel 
módosított 1996. évi XX. trv. a TAJ tartalmát alaposan 
megváltoztatta. A TAJ ma nem az egészségbiztosítás belső 
azonosítója, hanem a népjóléti szféra általános azonosítója. Ezt az 
azonosítót használja a munkaügyi és a szociális igazgatás, valamint 
az egészségügyi ellátás teljes vertikuma. Ennek megfelelően a TAJ 
nem csak az OEP által finanszírozott ellátások esetén használható, 
hanem az egészségügyben a biztosítási viszonytól és a 
finanszírozási szerződéstől függetlenül általánosan használandó 
azonosító. 
A TAJ-t –a biztosítási jogviszonytól függetlenül– az OEP adja ki. 
A TAJ szám a személyi számmal ellentétben nem „beszélő szám”, 
azaz sem közvetlenül, sem matematikai módszerekkel visszafejthe-
tően nem tartalmaz semmilyen közvetlen információt az azonosí-
tottról, azaz sem az azonosított neme, sem kora nem fejthető 
vis??sza. 

Lényeges az azonosítókkal kapcsolatban annak rögzítése, hogy az 
egyes azonosítók az azonosító számhoz rendelt természetes azo-
nosítók nélkül valójában nem alkalmasak a személy azonosítására. 
Ennek megfelelően az OEP számára –miután az OEP-ben van a 
TAJ adatbázis– a személy azonosítására alkalmas a TAJ szám. 
Ugyanakkor pl. az Országos Onkológiai Intézetben a TAJ szám 
segítségével személyhez rendelhetők az egyes azonosítók, azaz az 
adatok alkalmasak pl. az egyes gyógyeljárások eredményének 
összehasonlítására, de a személyt –TAJ adatbázis hiányában– nem 
azonosítják. 

7.1.2 Az adatok szenzitivitásának osztályozása 

Az adatok szenzitivitása négy csoportba bontható: 
a, deperszonalizált adat, mely esetén semmilyen direkt vagy 

indirekt személyi azonosítás nem lehetséges 
b, csak az adat keletkezési helyén visszafejthető személyt is 

azonosító kóddal azonosítható adat (kórházi törzsszám, 
ambuláns naplószám, stb.) 

c, személyhez köthető, de személyt nem azonosító adat (TAJ, 
a TAJ adatbázis nélkül) 

d, személyhez köthető, a személyt azonosító adat 
(természetes azonosítók, vagy TAJ a TAJ adatbázissal 
együtt) 
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7.2 Az egészségügyi adatkezelés alapfogalmai 

7.3 Az adatvédelem, adatbiztonság 

7.3.1 Az egészségügyi  adatvédelem kérdései 
Az adatvédelem a tárolt adatok védelmét biztosítja az illetéktelen 
hozzáféréstől. A személyiségi jogok, személyes adatok védelme 
kapcsán ma már ez a probléma kezd ismertté válni. Az adatvéde-
lem alatt mindazon ügyvitel-szervezési, eljárásrendi és informá-
ciótechnológiai (hardveres és szoftveres) eljárásokat értjük, ame-
lyek célja az illetéktelen hozzáférés megakadályozása. Ennek első 
lépcsője az adatkezelés szabályozása, az illetéktelen személyek 
kizárása, ami megfelelő szabályzat létét tételezi fel. A számítógép-
hez fizikailag hozzáférő személyek illetéktelen adathozzáférése 
ellen kétféle módon lehet védekezni. A bekapcsolt számítógépeken 
ma már elterjedt a jelszóvédett indítás. A jelszó kifigyelhető és 
általában a felhasználók nem változtatják elég gyakran. Így ma 
megfelelő biztonságúnak a kettős, kártyás-jelszós védelem tekint-
hető. Ebben az esetben a felhasználó jogosultsági kártyájának 
behelyezése és a jelszónak az egyidejű beírása után léphet be a 
rendszerbe. (Így önmagában a kártya ellopása vagy a jelszó megtu-
dása nem elégséges az illetéktelen behatoláshoz.) A chip kártyák és 
beléptető rendszerek terjedésével ennek a biztonsági megoldásnak 
is csökken a költsége és realitássá válik az elterjedése. 

A fenti problémához hasonló jellegű kérdést vet fel az irodaauto-
matizálás fejlődése az elektronikus aláírás megítélésénél. Ma még 
nem egyértelműen meghatározott, hogy az egyes leletek, szakvé-
lemények, orvosi dokumentációk esetében hogyan lehet a jogilag 
(szükség esetén bíróság előtt is hiteles) aláírást produkálni. Várha-
tóan ebben a kérdésben is a kártya + jelszó kettős rendszer hoz 
előrelépést, de előrehaladott kutatások folynak a számítógépes 
újlenyomat-analízis területén is, és nem elképzelhetetlen, hogy a 
technika fejlődésével ez az eljárás is olyan olcsóvá válik, hogy 
rutineljárásként a napi gyakorlat része lesz. 

Miután a számítógépek adattároló egységei a számítógépből 
könnyen kiszerelhetők, adatvédelem elemi követelményei közé 
tartozik az is, hogy a számítógépes programok az adatokat ne a 
szokványos file formátumban (pl. egyszerű *.dbf formátum kódo-
lás nélkül) tárolják, hanem az adatok csak a jelszóval védett prog-
ramokon keresztül legyenek értelmezhetők. 

Az adatvédelem újabb kérdései közé tartozik a távadat-átvitel, az 
elektronikus adatszolgáltatás kérdése is. Távadat-átvitel esetén 
személyes adatot is tartalmazó információ csak kódolt formában 
továbbítható közcélú hálózaton vagy postai úton. A mostanában 
Magyarországon is örvendetesen terjedő INTERNET hálózat bete-
gek személyes adatainak továbbítására nem használható, erre az 
INTERNET technológiát alkalmazó INTRANET hálózatok, illetve 
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más zárt hálózatok az alkalmasak. A fire-wall és a call back 
security  rendszerek terjedése, tökéletesedése és elismerése ezen a 
merev állásponton várhatóan oldani fog, azaz az Internetet nem 
szabad kizárni az egészségügyi kommunikáció lehetséges eszközei 
közül. 

7.3.2 Az adatbiztonság kérdései 
Az adatvédelemtől elkülönült fogalom az adatbiztonság kérdése, 
mely ma még Magyarországon igen alulértékelt probléma. Az 
adatbiztonság a meglevő adatok megsemmisülése elleni védelem, 
melynek célja az adatvesztés kiküszöbölése, illetve minimalizálása. 
az adatbiztonság első lépcsője a megbízható minőségű, megfelelő 
szolgáltatási háttérrel rendelkező hardverek alkalmazása. Az adat-
biztonság legismertebb problémája a számítógépes vírusvédelem. 
A vírusok ellen különböző technikákkal, „ellenanyagokkal” véde-
kezhetünk, de a legjobb tanács itt is a promiscuitas elkerülése. A 
közösségi felhasználók esetén kiemelt fontosságú az adatvédelmi 
és információtechnológiai szabályzat elkészítése, betartása és 
konzekvens betarttatása. Egy jópofa játékprogramért túl nagy ár 
három év munkájának az elvesztése. 

Hogy az adatvesztés esélyét minimalizáljuk, többféle technikát 
alkalmazhatunk. Elterjedt módszer az adatbázisok automatikus 
tükrözése (szimpla mirror, RAID1-5, szerver kettőzés, migration), 
de ez nem mentesít a háttértári mentés kötelezettsége alól. Az 
adatokat időről időre külső háttértárolóra (mágneslemez, 
mágnesszalag, CD stb.) is el kell menteni. A komolyabb adatbázi-
sokat sok esetben két példányba mentik le, és a másolatokat eltérő 
telephelyen megsemmisülés, sérülés, és illetéktelen hozzáférés 
ellen megfelelően védetten tárolják, hogy egy esetleges elemi kár 
ne tudja egyszerre megsemmisíteni a másolatot és az alap 
adatbázis. Az adatbiztonság nem az előzőekkel azonos súlyú 
kérdése a szünetmentes áramforrás biztosítása, de hiánya adott 
esetben szintén komoly problémákat okozhat.  

7.4 A paciensazonosító (biztosítási) kártya 
kérdései 

A név csak a gyakorlatban szinonima, mert Nemzeti Egészségügyi 
Szolgálat esetében is –biztosítás nélkül is– szükség van a paciensek 
azonosítására. A biztosítási kártyákat alapvetően funkciójuk és 
anyaguk, műszaki megoldásuk szerint csoportosíthatók. 

7.4.1 A kártya funkciói 

7.4.1.1 a paciens azonosítása 
A biztosítási kártyák alapfunkciója a paciens azonosítása. Ez 
részint a személyi adatok, másrészt a biztosítási azonosító segítsé-
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gével történik. A biztosítási kártyák fényképet csak a legritkább 
esetben tartalmaznak, így a személy tényleges azonosítására önma-
gukban nem alkalmasak, csupán a személyi adatok segítségével 
más, fényképes igazolványokkal együtt alkalmas ténylegesen a 
személy azonosítására. Ennek megfelelően a biztosítási kártyák 
tényleges funkciója a személyi adatok és a biztosítási azonosító 
egymáshoz rendelése. 

7.4.1.2 jogosultságok igazolása 
A biztosítási kártyák fontos, de nem megfelelően megoldott funk-
ciója a biztosítási jogviszony fennállásának, az ellátások igénybe-
vehetőségének igazolása. A probléma jelentősége ellenére a leg-
több esetben –külön ellenőrzés nélkül, önmagukban– a kártyák azt 
tudják csupán bizonyítani, hogy a kiállítás időpontjában állt befize-
tés, illetve jogviszonyszerző állapot a biztosított mögött. 

7.4.1.3 egészségügyi adatok hordozása 
A kártyák a műszaki megoldástól függően különböző mélységben 
képesek egészségügyi adatok hordozására. A legtöbb esetben terje-
delmi korlátok miatt csak egészségügyi alapadatok (vércsoport, 
allergia, életmentés esetén releváns krónikus betegségek) szerepel-
nek a kártyán, de nagyobb tárkapacitású kártyák esetén az egész-
ségi állapot és a kezelés részletes adatit is rögzíthetők. 

7.4.1.4 elektronikus pénztárca funkció 
A kártyák kézenfekvő funkciója az elektronikus pénztárca funkció, 
amikor nem csak a természetbeni ellátások igénybevételének, de a 
pénzbeli ellátások folyósításának is eszköze a biztosítási kártya. 
Ebben az esetben a biztosítási kártya funkcióit ötvözik a hagyomá-
nyos bank-kártya funkciókkal –a már kvázi szabvány az ATM 
technikákkal, és ezen keresztül fizetik ki a társadalombiztosítás 
pénzellátásait (nyugdíj, táppénz, anyasági ellátások, stb.). 
 

7.4.2 A lehetséges technikai megoldások 

7.4.2.1 papír/plasztik kártya 
A legegyszerűbb megoldás a papír, vagy plasztik kártya, melyek az 
adatokat hagyományos módon írásként tartalmazzák. E tekintetben 
informatikai szempontból lényegtelen, hogy papírra nyomtatott, 
vagy plasztiklapra dombot-nyomott megjelenítésről van-e szó, 
hiszen az információhordozó egyedül az írott szöveg. 

7.4.2.2 mágnes-csíkos kártya 
A mágneskártyák korlátozott terjedelemben képesek digitális in-
formációk hordozására. Elsősorban az azonosítók közvetlen számí-
tógépes továbbítását teszik lehetővé, és így a számítógépes rend-
szerek számára is azonosíthatóvá teszik a kártyát, illetve a tulajdo-
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nosát. Ezeket a kártyákat nevezik passzív kártyáknak is, hiszen 
interaktív kapcsolatra alkalmatlanok. 

7.4.2.3 nagyobb tárkapacitású passzív kártyák 
Vannak olyan műszaki megoldások (kártya alakú optikai disk-ek, 
RAM kártyák, stb.) amelyek nagyobb adattartalom rögzítésére is 
alkalmasak. Ezek használatának elterjedése várhatóan nem általá-
nosságban, hanem egy-egy szakgondozás beteganyagában várható. 

7.4.2.4 intelligens (chip) kártyák 
Az intelligens kártyák interaktív kommunikációra képesek. Beépí-
tett programjaikkal nem csak adatok tárolására, hanem jogosultság 
ellenőrzésére, az adatok hozzáférésének jogosultság szerinti enge-
délyezésére- letiltására is alkalmasak. 
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8. Adatszolgáltatási kötelezettségek az 
egészségügyben 

8.1 Az adatszolgáltatásról általában – az OSAP 

A fennálló törvények értelmében adatszolgáltatást csak jogszabály-
ban lehet kötelező érvénnyel elrendelni. A Magyar Köztársaság 
területén elrendelt adatgyűjtések egységes és részletes jegyzékét 
egységes szerkezetben az Országos Statisztikai Adatgyűjtési 
Program (OSAP) tartalmazza. A kötelező  ágazati adatgyűjtési 
programokat az OSAP-ba kell beépíteni, ez biztosítja az 
adatgyűjtési rendszerek egységesülését. Az OSAP-ban nem levő 
adatgyűjtések fakultatívak, illetve szerződési kötelezettségen 
alapulnak (OEP adatszolgáltatás). 

8.2  HSI (Egyészségügyi Indikátorok program) 

8.3 Nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek 
- elérhető nemzetközi adatbázisok 

8.3.1 WHO - HFA 
WHO HFA adatbázis és megjelenítő szoftver. 
A WHO által a HFA adatbázis megjelenítése, használata céljából 
készített program. Mind az adatbázis nem kereskedelmi céllal 
szabadon másolható. Célja a WHO HFA (Health for All) stratégia 
monitorozása, értékelése. A program elsősorban az egészségi 
állapotra, és az azt meghatározó tényezőkre koncentrál.  

A HFA az alábbi fő indikátorcsoportokat tartalmazza: 
 
I Better Health (elsősorban új megbetegedések száma egyes 

kitüntetett betegségcsoportokban) 
II Mortality, morbidity (megbetegedési és halálozási mutatók) 
III Life style (életmód) 
IV Environment (lakókörnyezet adatai) 
V Health services (egészségügyi szolgálat) 
VI Health policy (elsősorban a képzési adatok találhatók ebben 
a csoportban) 
VII Demography (demográfiai adatok) 
VIII Social economy (GDP adatok, általános életszínvonal 
adatai) 
IX Supplementary indicators (kiegészítő indikátorok) 
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A megjelenítő szoftver –Data Presentations Systems (DPS)– két 
változatban készült: DOS és WINDOWS alatt futtatható 
változatban. A két változat funkciójában is eltér: a DOS-os 
változatban az indikátorok jobban strukturáltak és többféle grafikus 
- statisztikai ábrázolás lehetséges, a WINDOWS-os változat 
viszont kezelhetőbb. és jobbak a nyomtatási és exportálási 
lehetőségek (bár itt is csak a kiválasztott indikátor .txt exportjára 
van lehetőségünk). 

8.3.2  OECD egészségügyi adatbázis 
Az OECD adatbázisa érthető módon az egészségügy gazdasági 
kérdéseinek oldaláról közelíti meg az egészségügyi ellátórendszert. 
Az OECD egészségügyi indikátorait az ECO elnevezésű szoftver 
jeleníti meg. Mind a szoftver, mind az adatbázis megvásárolandó, 
másolása nem legális.  
 
Az OECD indikátor fő csoportjai: 
 
A Life expectancy (várható élettartamok) 
B Premature mortality (idő előtti halálozás) 
C Morbidity (megbetegedési adatok) 
D Health professions: manpower (egészségügyi 

szakszemélyzet: foglalkoztatottság) 
E Health professions: training (egészségügyi szakszemélyzet: 
képzés) 
F Visits & medical treatments (ambuláns ellátás) 
G Inpatient care: inputs & throughputs (kórházi alapadatok) 
H ALOS & discharge rates: ICD (átlagos ápolási idők, 

kibocsátás BNO szerint) 
I ALOS & discharge rates: case-mix (átlagos ápolási idők, 

kibocsátás DRGs szerint) 
J Surgical procedures (műtéti eljárások) 
K Ambulatory surgery (sebészeti szakrendelés) 
L Pharmaceutical production (gyógyszer előállítás) 
M Pharmaceutical consumption (gyógyszer fogyasztás) 
N Professional earnings and incomes (egészségügyi szakma: 

kereseti viszonyok) 
O Total expenditure on Health (egészségügyi összkiadás) 
P Public expenditure on Health (egészségügyi közkiadás) 
Q Expenditure on in-patient care (a fekvőbeteg-ellátásra 
fordított kiadások) 
R Expenditure on ambulatory care (a járóbeteg-ellátásra 
fordított kiadások) 
S Expenditure on medical goods (egészségügyi javakra 

fordított kiadások, gyógyszerek) 
T Health care financing (egészségügyi forrásképzés) 
U Trade in medical goods & services (egészségügyi műszer és 

gyógyszer kereskedelem) 
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V Social protection (szociális védelem) 
W Non-medical Health determinants (életmód és egészségügyi 
környezet) 
X Demography (demográfiai adatok) 
Y Labour force and education (foglalkoztatás és képzettség) 
Z Macro-economic references (makro-gazdasági mutatók) 
1 Monetary conversion rates /in $/ (pénzátváltási arányok) 
 
A megjelenítő szoftver ebben az esetben is elég egyszerű. Ez is azt 
jelzi, hogy egy adatmegjelenítő szoftver használhatóságát nem 
elsősorban a felhasználói felületek korszerűsége, hanem a 
megfelelő adatbázis biztosítja. 
 

8.4 észletes adatszolgáltatási kötelességek 

8.4.1 Általános statisztikai adatszolgáltatás 
A statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek egy része direkt 
KSH jelentésként létezik, másrészük az ágazati statisztika aggregált 
adataiként áll elő. Ebbe a körbe tartoznak a nemzeti alapstatisztika 
(Statisztikai Évkönyv) szempontjából szükséges adatok. 

8.4.2 Ágazati, szakmai statisztikai adatszolgáltatás 
Az ágazati statisztikák elsősorban az ágazat szakmapolitikai dön-
tés-előkészítési, minőségellenőrzési és tervezési funkcióihoz szük-
séges adatok gyűjtésén alapul. Az adatok egy részét közvetlenül a 
Népjóléti Minisztérium és a GYÓGYINFOK gyűjti, az Országos 
Szakmai Intézetek mellett egyre nagyobb az ÁNTSz szerepe is. 

8.4.3 Finanszírozási adatszolgáltatás 
A finanszírozási adatok meghatározó részét az OEP gyűjti, a 
fekvőbeteg-ellátás finanszírozási adatai a GYÓGYINFOK 
általános fekvőbeteg-ellátási adatgyűjtésének részeként a 
GYÓGYINFOK előfeldolgozása után kerülnek az OEP-be. 
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9. Klasszifikációs rendszerek az egészségügyben 

9.1 A klasszifikáció folyamata 

Az egészségügyi adatok csoportosítható, statisztikai eszközökkel 
való feldolgozhatósága érdekében az IT jelen állása mellett az 
egészségügyi adatokat sok esetben egységesíteni, tipizálni, kódolni 
kell. Az IT fejlődésével ez a folyamat látszólag feleslegessé válhat, 
de ez a későbbiekben is csak a felhasználót mentesíti a kódolás 
folyamata alól, mert a modern rendszerek szinonima szótárai mö-
gött is egyértelmű azonosítást lehetővé tevő kódrendszernek kell 
állni. 
A kódrendszerek legfőbb problémája, hogy egy kódrendszer vagy 
elég részletes ahhoz, hogy minden létező fogalmat, változatot tud-
jon kezelni, –akkor technikailag lesz a felhasználó számára nehe-
zen kezelhető–, vagy pedig egy kódrendszer egyszerű, logikus, 
könnyen kezelhető, akkor viszont nem elég részletes, és nem képes 
azoknak a különbségeknek az ábrázolására, amelyek a 

gyógyításban az igazi finomságokat és az igazi szakmai tartalmat 
jelentik. 

JELENSÉG

ÉRZÉKELÉS

M EGNEVEZÉS

BESOROLÁS KÓDOLÁS
TRANSZFORMÁLÁS

átalakítás
információvesztés nélkül

komplex valóság

a valóság
észlel t  szegmense

egyszerûsítés,
a nyelv jelkészletének 
való megfelel tetés

egyszerûsítés,
szakmai szótár  jelkészletének 
való megfelel tetés

A klasszifikációs
folyamat

fázisai

A klasszifikációs
folyamat

fázisai
I NFORMÁCI Ó-
VESZTÉS

I NFORMÁCI Ó-
VESZTÉS

I NFORMÁCI Ó-
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Ha a kódolás folyamatát végig gondoljuk, akkor a folyamat egyik 
végén maga a jelenség áll a saját komplexitásában, a végén pedig 
egy azonosító jel, a kód található. Vizsgáljuk meg, mi történik a két 
végpont által határolt folyamatban.  
A folyamatban először a komplex valóságot kell érzékelni. Ez már 
–függetlenül hogy humán vagy mesterséges érzékelésről van szó– 
feltétlen információvesztéssel jár, mert az érzékelés a gyakorlatban 
sohasem képes a komplex valóság teljes és torzítatlan leképezésére. 
Az érzékelt információtömeget előszöris az emlékképekkel azo-
nosítani kell, és így jön létre a fogalmi azonosítás, ami ismételt 
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információvesztést okoz. Az azonosított fogalmat egy másik szótár, 
a nyelv készletéből kiválasztott elemmel kell azonosítani, ez a 
megnevezés. A nyelv fogalomkészlete természetesen szűkebb, mint 
a fogalmi gondolkodás lehetőségei, ezért itt újabb információvesz-
tés valószínű. Az egészségügyi fogalmak klasszifikálásában 
további információvesztést jelent, amikor a nyelv nagyon árnyalt, 
tág készletéből egy szűk szakmai szótárba, egy azonosító szótárba 
sorolva tovább zsugorítjuk a lehetőségeket, és így soroljuk be 
valamilyen szűk szótár egyik rublikájába azt a jelenséget, amit 
érzékeltünk. Mint látható, minden lépésében információvesztés 
van, ami irreverzibilis.  

Azt a folyamatot, ami a komplex valóság leképezésétől a de-
finiált szótár valamely eleméhez való hozzárendeléséig terjed, 
nevezzük indexálásnak. Az indexálás mindig információvesz-
téssel jár. 

A szűkebb értelemben vett kódolás az, amikor egy szöveges szak-
szótár (pl.: BNO) alfanumerikus eleme helyett –azért, hogy 
informatikailag egyszerűbben legyen kezelhető– egy kódot, egy 
strukturált jelsorozatot használok. Ez egyszerű transzformálás, 
behelyettesítés, ahol a megfeleltetés egy-egy értelmű, és itt már 
semmilyen információvesztés nincs.  

Kódolásnak nevezzük az adat transzformálását, ahol a megfe-
leltetés egy-egy értelmű, így információvesztés nincs. 

Természetesen azok számára nincs információvesztés, akik mind a 
két jelkészletet ismerik, hiszen aki például csak az orvosi nyelvet 
ismeri, annak a számára is értelmezhető a tonsillitis chronica 
karaktersorozat, de ha nem ismeri a BNO X. revízió kódkönyvét, 
akkor számára a J35.0 jelsorozat értelmezhetetlen, és számára a 
kódolás 100 %-os információvesztést jelent. Megfelelő kódszótár 
esetén azonban az információvesztés 0 %.  
 

9.2 Elterjedt kódrendszerek az egészségügyben 

Az egészségügyi folyamatok alapvetően két dologgal írhatók le: 
mi, és miért történt. A „miért” kérdésre a betegség, a diagnózis 
kódolása, a „mi” kérdésre a tevékenység-osztályozás adja meg a 
választ. A betegségek kódolására a nemzetközi beszámolási kötele-
zettségeknek megfelelően a BNO kódrendszert alkalmazzuk 
Magyarországon. A tevékenységek, orvosi, egészségügyi eljárások 
osztályozásában már nincs ilyen egyöntetűen elterjedt kódrendszer. 
Az Egyesült Államokban a fekvőbeteg-ellátásban a BNO tevékeny-
ségekkel is kiegészített változatát az ICD-CM-et alkalmazzák, az 
alapellátásban pedig az ICPC kódrendszert. Angliában leginkább 
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egy saját, komplex kódrendszert a Reed kódrendszert használják, 
Németország pedig a finanszírozási elszámoláshoz alakított ki egy 
tevékenység-osztályozási rendszert, amit Magyarországon „német 
pontrendszer” néven ismerünk. 
Magyarországon a WHO által készített és ajánlt eljárás-osztályo-
zást az ICPM (International Classification of Producers in 
Medicine) használjuk, amelyet pontatlanul WHO kódrendszernek 
hívunk. 

9.2.1 Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO, ICD) 
A BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása – International 
Statistical Classification of Diseases, ICD)  WHO által elfogadott, 
nemzetközi szinten egységesen használt betegség-osztályozási 
rendszer. A BNO-t eredetileg a haláloki diagnózisok osztályozása 
és kódolása, statisztikai célból hozták létre. Az orvostudomány és 
az informatika fejlődése következtében új verziók vállnak hivata-
lossá. Jelenleg a X revízió az érvényes változat, mely az 
előzőekhez képest nem csak mennyiségi, hanem alapvető 
szerkezeti változásokat is okozott. A BNO új változata egyrészt a 
hagyományosan patológusi szemlélet helyett jobban közelít a 
klinikusi szemlélet felé, másrészt a megváltoztatott főcsoportok 
jobb strukturáltsága információ-technológiai szempontból 
kezelhetőbbé teszik a rendszert. 
BNO X főcsoportok 
I. főcsoport: .................. Fertőző és parazitás betegségek 
II. főcsoport: ................. Daganatok 
III. főcsoport: ................ A vér és vérképző szervek betegségei és 

az immunrendszert érintő bizonyos 
rendellenességek 

IV. főcsoport: ................ Endokrin, táplálkozási és anyagcsere 
betegségek 

V. főcsoport: ................. Mentális és viselkedés zavarok 
VI. főcsoport: ................ Az idegrendszer betegségei 
VII. főcsoport: .............. A szem és függelékeinek betegségei 
VIII. főcsoport: ............. A fül és csecsnyúlvány megbetegedései 
IX. főcsoport: ................ A keringési rendszer betegségei 
X. főcsoport: ................. A légzőrendszer betegségei 
XI. főcsoport: ................ Az emésztőrendszer betegségei 
XII. főcsoport: .............. A bőr és bőralatti szövet betegségei 
XIII. főcsoport: ............. A csont-izomrendszer és kötőszövet 

betegségei 
XIV. főcsoport:.............. Az urogenitális rendszer megbetegedései 
XV. főcsoport: ............... Terhesség, szülés és a gyermekágy 
XVI. főcsoport: ............. A perinatális szakban keletkező bizonyos  

állapotok 
XVII. főcsoport: ............ Veleszületett rendellenességek, deformi-

tások és kromoszóma abnormitások 
XVIII. főcsoport: ........... Máshová nem osztályozott tünetek, jelek 

és kóros klinikai és laboratóriumi leletek 
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XIX. főcsoport: ............. Sérülés, mérgezés és a külső okok bizo-
nyos egyéb következményei 

XX. főcsoport: .............. A morbiditás és mortalitás külső okai 
XXI. főcsoport:.............. Az egészségi állapotot és az egészségügyi 

szolgálatokkal való kapcsolatot befolyá-
soló tényezők 

 

9.2.2 OENO kódrendszer, a WHO-tevékenységi kódlista 
Az egészségügyi ellátás tevékenységeinek osztályozását, kódolását 
szintén nemzetközi kódlista az Orvosi Eljárások Nemzetközi 
Osztályozása (OENO) biztosítja. A magyar gyakorlatban elterjedt 
név, a „WHO-kódlista” pongyola meghatározás, hiszen itt egy 
egyébként a WHO által  jóváhagyott kódlistáról van szó, melynek 
angol neve és rövidítése: International Classification of Producers 
in Medicine (ICPM). A WHO természetesen sok más kódot is 
jóváhagyott, tehát ilyen értelemben a BNO is „WHO kód”. Az 
OENO 9 fejezetben tartalmazza a beavatkozások kódjait: 
1000 - Vizsgálatok, vizsgáló eljárások, klinikai diag-

nosztika 
2000 - Laboratóriumi diagnosztika és terápia 
3000 - Radiológiai és egyéb diagnosztikai eljárások 
4000 - Beutalások, konzíliumok, szűrővizsgálatok 
5000 - Műtétek 
6000-7000 - Gyógyszerek és egyéb biológiai hatóanyagok alkal-

mazása 
8000 - Egyéb terápiás eljárások 
9000  Járulékos eljárások 

9.2.3 SNOMED kódrendszer   
Ebben az alfejezetben először a hazai és nemzetközi adatszolgálta-
tás alapját jelentő két „hivatalos” kódrendszert ismertettük. Alkal-
mazásuk kötelező, és ez várhatóan tartósan így marad, hiszen a 
nemzetközi beszámolási rendszerek ezekre alapozódnak. Ugyanak-
kor -régi kódrendszerekről lévén szó- használatuk nem elégíti ki az 
árnyalt igényeket, használatuk nem mindenben támogatja a modern 
informatikai megoldásokat. Ezért időről időre új megoldások 
születnek. Ezek közül a SNOMED rendszert ismertetjük, mert 
ennek van komoly esélye arra, hogy nemzetközi, hivatalos és 
elterjedt rendszerré válik, másrészt kiemelt kutatási feladatként 
amerikai-magyar közös kutatási témaként már elkészült a magyar 
implementáció. 
E fejezet a SNOMED magyarországi használatához képest arányta-
lanul bő, de a BNO, OENO kódokról más forrásokból bőséges 
információk állnak rendelkezésre, míg a SNOMED-ről viszonylag 
kevés az elérhető információ. 

                                                 
 E fejezet meghatározóan épít Dr. Surján György munkájára. 
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A SNOMED (Systematised NOmenclature of MEDicine) egy 
olyan többdimenziós kódrendszer, mely logikájában, kifejezés-
módjában és "nyelvtanában" (szintaktikájában) legközelebb áll az 
emberi beszédhez és az orvosi gondolkodásmódhoz. Magyarul is 
azt mondjuk, hogy "torokgyulladás", "gégedaganat", "gégeszűkület 
miatt végzett légcsőmetszés", és ezek a magyar kifejezések megfe-
lelnek az orvosi nyelvben használt latin kifejezéseknek. Ha ele-
mezzük ezeket a kifejezéseket, rá kell jönnünk, hogy a beszélt 
nyelv informatikailag fejlett klasszifikációs rendszerhez hasonlít, 
hiszen többdimenziós kódrendszerhez hasonlóan közli az elválto-
zás helyét: -torok- és annak jellegét -gyulladás-. Az azonos helyű 
elváltozásokat azonos lokalizációs azonosítóval -garat, gége, has, 
stb- illeti, míg az azonos elváltozások megjelölésére a lokalizáció-
tól függetlenül azonos fogalmakat gyulladás, daganat, fekély, stb- 
használ. A beszélt nyelv szépségéből fakadóan természetesen 
találhatunk szinonimákat -gyulladás-lob, nyelőcső-bárzsing, lég-
szomj-píp, de ezek általában egy-egy értelmű megfeleltetések, 
tehát azonosítási problémát nem okoznak. A betegségek, állapotok 
leírására a nyelv nem csak ezt a két dimenziót használja, hanem 
utal a funkciózavarra, okra, stb. 
A fenti elven, a beszélt nyelv sajátosságai és logikája szerint épül 
fel a SNOMED kódrendszer is. 
Az orvosi fogalmakkal kapcsolatos jellemző megkülönböztető 
jegyeket (attribútumokat) csoportokba osztották, és ezeknek a 
többszörös kódoknak az együttes rögzítésével tudjuk azonosítani a 
fogalmakat. A SNOMED az alábbi hét dimenzióban helyezi el a 
fogalmakat: 
 
T = Topográfia 
M = Morfológia 
E = Etiológia 
F = Funkció 
D = Disease (Diagnózis) 
P = Procedúra 
O = Occupation (foglalkozás) 
 
A fenti kódok segítségével az orvosi nyelv logikája szerint kell 
kódolnunk. Mandulagyulladás esetében kikeressük az anatómiai 
lokalizációt: T-61100 = tonsilla (mandula), majd az elváltozás 
jellegét: M-43000 = idült gyulladás. Ennek alapján: 
 T-61100 M-43000 = idült mandulagyulladás, tonsillitis 
chronica 
 
Ha a tonsilla kódjához nem az elváltozás kódját, hanem a tevé-
kenységi kódlista egy elemét (P-11000 = excisio, kimetszés) 
tesszük, akkor 
 T-6100 P-11000 = mandulaműtét 
kódsorral tudtuk azonosítani a tevékenységet. 
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A SNOMED nagy előnye, hogy "mondatokban beszél", és ehhez 
módosító, kapcsoló elemeket lehet használnunk. 
A HO (history of...) kifejezés azt jelzi, hogy az utána leírt betegség 
az anamnézisben szerepel, míg a FH (Family history of...) kifejezés 
a családi anamnézisre utal. A DT (due to) kifejezés az oksági 
összefüggés jelzésére szolgál. Gégészeti példánknál maradva: 
 
 T-25000 P-1000 DT T 24000  M 80003 
 Légcsőmetszés gégedaganat miatt 
A fenti sort végigolvasva megállapíthatjuk a SNOMED hatalmas 
előnyeit: 
a) pontos precíz meghatározási lehetőség (a hét dimenzió és a 

kapcsolóelemek rendkívül árnyalt megfogalmazásokat tesznek 
lehetővé) 

b) számítástechnikai eszközökkel könnyű feldolgozhatóság (az 
egyes dimenziók külön-külön és összetett keresések minden 
igényt kielégítő variációit adják) 

c) A tárolt kódok egyszerű matematikai módszerekkel az orvosi 
nyelv számára konvencionális mondatokká alakíthatók. A 
számítástechnika mai fejlettségi szintje mellett (nagy pro-
cesszorsebesség és tárkapacitás olcsó áron) nem elérhetetlen 
követelmény, hogy a fejlett szoftverek a kódolást oda-vissza 
automatikusan végezzék: szinonima szótár segítségével felajánl-
ják az indexelés lehetőségeit, majd ebből automatikusan kódol-
nak. Tárolásra csupán a kódok kerülnek, de a visszakeresésnél a 
kódoknak a mondatokká formált, dekódolt formája jelenik meg. 

 
A SNOMED, bár igen fejlett és rugalmas kódrendszer, az ágazati 
jelentések hagyományai és a nemzetközi jelentési kötelezettségek 
miatt nem terjedt el Magyarországon. Kérdés, hogy van-e akkor 
létjogosultsága. Feltétlenül. Az igényes, tudományos feldolgozást 
is lehetővé tevő dokumentációnál szinte ez az egyetlen komoly 
alternatíva. A SNOMED magyar adaptációja kapcsán el fog 
készülni az a konverziós rendszer, amely a SNOMED kódokat 
BNO és WHO tevékenységi kódokká alakítja. Jogos ellenvetés, 
hogy a konverzió óhatatlanul adattorzulással, információvesztéssel 
jár. Ez igaz, de a BNO besorolás önmagában is hordozza ugyan-
ezen veszélyeket, és ha az alapleírás, azonosítás korrektebb, akkor 
a konverzió utáni végeredmény is pontosabb lesz. 
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9.2.4 DRGs - HBCs osztályozási 
Az eddig ismertetett kódrendszerek –a SNOMED kivételével– u.n. 
egytengelyű kódrendsze-
rek hiszen egyfajta jel-
lemző (pl.: a diagnózis 
vagy a tevékenység) leírá-
sára törekednek. Vannak 
komplex kódrendszerek, a 
páciens-osztályozási rend-
szerek, amelyek több ten-
gely alapján egy beteg ál-
lapotát és / vagy kezelését 
egységben kívánják leírni. 
Magyarországon ezek kö-
zül a fekvőbeteg-ellátás te-
rületén a HBCs rendszer 
használatos. 

Kincses Gyula

NM GYÓGYINFOK

A DRGs és a HBCS rendszer
különbségei
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ápolási idõ arányos
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A páciensosztályozás speciális esete a fekvőbeteg ellátás 
esetfinanszírozásában használt DRGs (HBCS) rendszer, mely egy 
komplex, többváltozós rendszerben megfelelő algoritmus 
segítségével egyetlen kódot rendel egy összefüggő fekvőbeteg-
ellátás tevékenységeihez. A csoportba sorolás alapvetően a 
diagnózisok (fő- és mellékdiagnózis), a lényegesebb beavatkozások 
és az életkor adatokon alapul. 
A diagnózis meghatározása a BNO-kód szerint, a tevékenységeké a 
WHO-tevékenységi kódokon alapul. Az életkor besorolása durva, 
három kategóriát ismer csupán: 

0-18  
18-70 
és 70 év felett 

A P jelű csoportoknál a besorolás elsődlegesen a tevékenységek 
(műtétek) alapján történik, míg az M jelű kódoknál a betegségek a 
meghatározók.  
Lényeges annak tisztázása, hogy a súlyszámok az erőforrásigényt, 
a költségigényt, az elvárt ráfordítást, és nem szakmai tartalmat, 
szakmai igényességet fejezik ki. 
 

9.2.5 Egyéb, az egészségügyben használt kódrendszerek 

9.2.5.1 egyéb egészségügyi kódok  
Az egészségügyi informatika alapelvei között kiemelt fontosságú a 
kompatibilitás megőrzése, ami adat szinten legalább olyan fontos, 
mint rendszer szinten. Az adat-kompatibilitásnak az alapja az 
egységes kódrendszerek használata. Ennek megfelelően nem 
elégséges csak a diagnózisok és az eljárások egységes kódolását 
megoldanunk, az intézmények, költségek összehasonlíthatósága, a 
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finanszírozás technikai lebonyolítása, a korszerű beszerzés érdeké-
ben sok más kódra is szükségünk van. 
Az egészségügyi intézmények azonosítását az Egészségügyi Intéz-
mények Ágazati Kódrendszere tartalmazza. A kódok strukturáltak 
és részben „beszélőek” A kód utal az intézmény helyére (megye), 
megtudhatjuk a típusát (járó, fekvő, szanatórium, nappali kórház, 
egyéb), valamint az intézmény, illetve részleg szakmai tevékenysé-
gére. Az orvosi szakképesítés azonosítására a Szakorvosi Képesíté-
sek Kódlistája szolgál. 
Az egészségügyben használt gépek, eszközök és anyagok azonosí-
tására az ORKI Gép-Műszer Törzslista alkalmazandó.  

9.2.5.2 egyéb, más szakterületről használt kódok 
Az egészségügyi dokumentációkban számos nem egészségügyi 
kódrendszer is alkalmazandó. Ezek közül legfontosabb a TAJ 
szám, mely nem csak egészségügyi ágazat számára készített szak-
azonosító. A TAJ-ról az egészségügyi adatok kezelése című feje-
zetben bővebben lesz szó. 
A települések jelzésénél részint a KSH besorolás, másrészt az 
irányítószám érvényes. A KSH besorolás kevésbé strukturált, bár a 
megye ebből a kódból könnyen visszakövetkeztethető. A KSH kód 
problémája még, hogy a beteg csak a legritkább esetben ismeri 
települése KSH besorolását, így csak kódkönyvvel együtt, vagy 
számítógép segítségével használható. Az irányítószám egy könnyen 
elérhető adat, nagy hátránya, hogy struktúrája a postai kézbesítő 
járatokhoz, és nem a közigazgatási határokhoz igazodik, így még a 
megye sem állapítható meg biztonsággal –kódkönyv nélkül– az 
irányítószám alapján.  
A foglalkozások azonosítására szintén egy általános kódrendszer, a 
Foglalkozások Egységes Országos Rendszere használatos. Sajnos a 
FEOR sem elég jól strukturált, és nem az ágazat sajátosságainak 
megfelelő mélységű, de az országos összehasonlíthatóság kedvéért 
mégiscsak ennek a használata a célszerű. 
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10. Az informatikai fejlesztés tanácsai 

Az informatikai fejlesztések igénye intézménytípusonként és 
intézményméretenként igen eltérő, valamint a számítástechnika 
gyors fejlődése miatt nehéz időtálló tanácsokat adni. Pár alapelv 
ugyanakkor mindenképpen megszívlelendő. Már a legkisebb 
beszerzésre, egy háziorvosi rendszer „számítógépesítésére” is 
alkalmazhatók az alábbi alapelvek: 

–sohasem „gépet” vásároljunk, hanem rendszert, megoldást 
A különböző hirdetések, ismerősök –betegeink– jobbnál jobb 
ajánlatokkal halmozzák el az egészségügyet is. Ennek ellenére nem 
szabad „gépet”, vagy „programot” vásárolnunk, hanem 
„megoldást” kell választanunk. A „megoldás”, az informatikai 
fejlesztés három egyenrangú fontosságú részből áll: 

– hardver (a gép és kiegészítői) 
– szoftver (a program) 
– support – támogatás (garancia, oktatás, leírás, segédanya-
gok, szerviz, upgrade) 

Ha a három rész közül bármelyik nem megfelelő, akkor a rendszer 
használhatósága erősen sérül. Nem elég jó hardvert és/vagy jó 
szoftvert vennünk, mert ha nincs megfelelő segédlet, akkor a 
gyorsan változó környezetben a rendszerünk könnyen 
használhatatlanná válik. A fentiekből következik, hogy a komplett 
rendszert egy helyen, illetve egyetlen fővállalkozótól célszerű 
beszerezni. Ellenkező esetben a hardver szállító lefuttatja a tesztet 
és közli, hogy a gép tökéletes, de mindenféle barkács-szoftverektől 
nem is lehet mást várni, a szoftveres viszont széttárja a karját és 
bármikor bizonyítja, hogy a program „jó” –a saját gépén– 
tökéletesen működik, mi pedig ott állunk tökéletes géppel és 
programmal, csak éppen nem működik. Egyetlen fővállalkozó 
esetén meglehet, hogy valamivel drágább a megoldás, mintha 
hardverből és szoftverből is a legolcsóbbat vennénk, de több az 
esélyünk, hogy a rendszer működik, mert egyetlen számonkérhető 
szállító van. 

–megfelelő méretű, referenciájú, megbízható cégtől vásároljunk. 
Az olcsó termékek legnagyobb problémája, hogy általában gyorsan 
változó kiscégek, esetleg Bt-k árulják, amelyek élettartama manap-
ság eléggé eltérő. Amennyiben sikerül is olcsón jó terméket vásá-
rolnunk, még mindig nem lehetünk nyugodtak, mert a hardverünk a 
számítástechnika fejlődése, szoftverünk pedig a gyorsan változó 
jogi szabályozás miatt garantáltan elavul egy-két év alatt. 
Amennyiben rendszerünket jogutód nélkül megszűnő kis cégtől 
vettük olcsón, megvan az esélyünk arra is, hogy több év adata és 
munkája vész el a kényszerű programcsere miatt, ami nagyobb 
érvágás, mint a kényszerű hardvercsere és a többletköltség. 
Ugyanígy fontos a megfelelő referencia. Egy megfelelő szoftver 
kifejlesztése ma akár több emberévet is igénybe vehet. Ha referen-
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cia nélkül kis cégnek vagyunk a kedvezményezett tesztintézménye, 
könnyen előfordulhat, hogy a cégnek elfogy a fejlesztésre szánt 
pénze, és vagy tőlünk próbálja meg a hiányát bevasalni, vagy kárba 
ment sok hónapi munkánk és kiadásunk. 

–megfelelő minőségű gépet vásároljunk 
A PC-k általában IBM kompatibilisek. Ez azt jelenti, hogy az ilyen 
gépeken a programok jó eséllyel futni fognak, és az alkatrészek is –
kis túlzással– csereszabatosak. Az eredeti PC-t az IBM készítette, 
és komoly gyártók (Compaq, DEC, HP, Olivetti, Siemens, Bull 
stb.) szintén gyártanak PC-t. A márkanévvel ellátott minőségi PC-k 
mellett léteznek –nagy számmal– a klónozott, u.n. „no name” 
gépek. Attól, hogy a távol-keleten összerakott készülékeket egy 
nagy forgalmazó ismert márkanévvel látja el, még nem lehetünk 
biztonságban: előfordulhat, hogy ezek a gépek elsősorban szépek, 
és csak másodsorban intelligensek. Mindez nem jelenti azt, hogy 
kizárólag márkás gépet szabad vásárolni, hiszen ezek árkülönbsége 
nincs mindig arányban a minőség-különbséggel. Szervernek csak 
megbízható cég stabil, ismert modellje ajánlható. Munkaállomá-
soknak, főleg olyan helyen, ahol nem előírás a 365 napos full time 
üzemmód, megfontolhatók a márkajelzés nélküli gépek is. Más a 
helyzet a note book-oknál és a nyomtatóknál. Itt valóban csak 
létező, megbízható cég termékét célszerű venni. Asztali gépnél, ha 
egy egységünk (monitor, lemez-egység, valamelyik csatoló kártya 
stb.) meghibásodik, könnyen cserélhető hasonlóra, nem előírás az 
azonos darabbal történő csere. A note book-ok esetében a kis méret 
miatt csak fizikailag is beleillő alkatrészeket lehet cserélni, ezért az 
átmeneti cégek készülékei sok esetben nem javíthatók. A nyomta-
tók esetében az alkatrész és a festék utánpótlás miatt célszerű 
ismert, elterjedt márkát vásárolni. 

Az utolsó fontos figyelmeztetés: az 1995. évi XL. törvény a 
közbeszerzésekről az egészségügyre és az informatikára is 
vonatkozik. 

Amennyiben egy rendszer előre tervezhető éves kiadásai elérik az 
alábbi értékhatárt, úgy tender kiírása kötelező.  

"95. § A törvény hatálya alá tartozó szervezetek tekintetében a 
közbeszerzés értékhatára 1996. december 31-ig 
a) árubeszerzés esetén: tízmillió forint; 
b) építési beruházás esetén: húszmillió forint; 
c) építési műszaki terv készítése esetén: ötmillió forint; 
d) szolgáltatás megrendelése esetén: ötmillió forint; 
e) építési beruházás esetén a 42. § (3) bekezdés szerinti 
előminősítési kötelezettség tekintetében: kétszáz millió forint." 

Ez azt jelenti, hogy a tender kiírási kötelezettség nem úszható meg 
a beszerzések szakaszolásával. Ha egy intézmény tudja előre 
(betervezte) számítógépes parkjának felújítását, teljesen mindegy, 
hogy az ütemezett beszerzések részszámlái (alaplapok cseréje, 
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memóriabővítés, winchester cserék, stb.) külön – külön elérik-e az 
értékhatárt, ha az egy éves össz-érték meghaladja a 10 millió Ft-ot, 
akkor a tender kiírása kötelező. A helyzetet bonyolítja az is, hogy a 
tender kiírása akkor is kötelező, ha a funkcionálisan összetartozó 
beszerzések közvetlenül nem vásárolhatók meg egyetlen 
szállítótól. Ez esetben egy fővállalkozón keresztül szerezhetjük be 
az egész csomagot, ami egyébként megfelel az informatikai 
beszerzés alapelveinek. 
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