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ÁNTSZ –OTH Informatikai felhasználók

1. OTH és háttérintézményi felhasználók

2. Kormányhivatali felhasználók

3. Egészségügyi szolgáltatók

4. Gazdasági társaságok

5. Lakossági felhasználók

TÖBB MINT 80 EZER AKTÍV FELHASZNÁLÓ
2014 INFOTÉR: „Kb. 4.000 „belső” és jelenleg 25.000 külső 

felhasználó (ez utóbbi száma havonta ezres nagyságrenddel nő)”.
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Alapinfrastruktúra

• Robusztus központi szerver infrastruktúra 

– Virtualizált környezet 

– Oracle Exadata Database Machine X4

– Az eredeti virtuális gépekből álló architektúra átalakításra 
került jobban hangolható adatbázis felhőből és alkalmazás 
felhőből álló „Cloud” alapú architektúrára

• Alapszoftver licencek (operációs rendszer és adatbázis-
kezelő)

• Hálózat Menedzsment Szoftver

• Munkaállomások és kiegészítő hardver eszközök



ÁNTSZ Szakmai Információs rendszerei
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Szakmai Információs rendszerek (éles)

• Járványügyi felügyeletet kiszolgáló egységes informatikai

rendszer (Védőoltás és oltóanyag logisztikai, Nosocomiális,

Fertőzőbeteg-jelentő, STD, HIV/AIDS,, Mikrobiológia

Influenza alrendszer)

• Kémiai Biztonsági rendszer

• Sugáregészségügyi rendszer (Környezeti, Munkahelyi 

Sugáregészségügy alrendszer)

• Környezetegészségügyi rendszer

oHumán Vízhasználatok Környezetegészségügyi

alrendszere

• Születésértesítő Rendszer

• Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása 

(VRONY)

• Körzetkarbantartó – Védőnő kereső



Szakmai Információs rendszerek (éles)

• eGEN – Egészségügyi Szolgáltatók Nyilvántartó rendszere

o FekvőTEK, JáróTEK területi ellátási kötelezettség 
szakrendszere, 

o Kapacitás Nyilvántartás
o ágazati Humán Erőforrás Nyilvántartó Rendszer 

(HENYIR)

 Az egyes munkaviszonyok adatait tartalmazó 
adatrendszer, ahol a személyt az EEKH 
alapnyilvántartási számával, intézményt pedig az OTH 
azonosítóval azonosítjuk 

 Az adatok összekapcsolhatók így a HMR 
(Humánerőforrás Monitoring) rendszerrel 

 A foglalkoztatás naprakész állapotát tükrözi 

• Országos Szűrési Információs rendszer



Szakmai infromációs rendszerek (bevezetés alatt)

• Egységes Védőnői Informatikai Rendszer

• Ritka Betegségek pilot rendszer

• Anyatej logisztika pilot rendszer

• Családvédelmi Szolgálat pilot rendszer

• Szakellátás pilot (PIC/NIC) rendszer
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Támogató rendszerek

• Adattárház

• Reporting rendszer

• Iratkezelő rendszer

• Központi Törzs alkalmazás

• Központi Jogosultság-kezelés

• Elektronikus Fizetés modul
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Üzemeltetett Portálok

• Gyermekalapellátási szakmai portál – gyermekalapellatas.hu

• Szülői portál – koragyermekkor.hu

• ÁNTSZ portál – ANTSZ.hu
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TERVEZETT IT FEJLESZTÉSEK 
EFOP-1.8.1 FŐBB TARTALMAK

• Szűréstámogató szakrendszer (új OSZR) 

megvalósítása

• Szűrésmenedzsment rendszer kialakítása

• Adattárház illesztése a szűrési adatokhoz

• Monitoring rendszer kialakítás 

(kolonoszkópos laboratóriumok)

• Statisztikai adatelemző rendszer

• Központi infrastruktúra fejlesztés (hardverek)

• Térinformatika rendszer (védőnői körzetek, 

orvosi praxisok)

• Elektronikus ügyviteli rendszer kialakítása

10



Szűrővizsgálatok (OSZR)



TERVEZETT IT FEJLESZTÉSEK 
EFOP-1.8.2 FŐBB TARTALMAK

• Egészségfejlesztési informatikai rendszerek 

fejlesztése (támogató, elemző, jelentő, 

monitoring rendszerek)

• Tudástár kialakítása

• Tauffer adatgyűjtő rendszer

• Alapellátási, finanszírozási rendszer 

illesztése

• Térinformatikai fejlesztés

• Applikáció fejlesztés

• Online pollenmonitoring

rendszer
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• Iskoláskorú gyermekek komplex fejlődését 

nyomonkövető rendszer 

• PIC/NIC kiterjesztés

• Ritka betegségek kiterjesztés

• EVIR illesztés

• SZR illesztés

• eVRONY illesztés
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TERVEZETT IT FEJLESZTÉSEK 
EFOP-1.9.5 FŐBB TARTALMAK



TERVEZETT IT FEJLESZTÉSEK 
EFOP-1.9.6 FŐBB TARTALMAK

• Elektronikus Halottvizsgálati bizonyítvány

• Élethosszig tartó sugárterhelés nyilvántartás (2018-

tól kötelező dózis feltüntetés a leleteken)

• e-Betegbeutalás, TEK alapú szolgáltatáskeresés,

• Járványügyi elemzési kapacitás, jelentési rendszerek 

automatizmusainak megtámogatása (Big Data), 

Hepatitis C surveillance, IC IR továbbfejlesztés 

(betegbiztonság)

• Egyedi védőoltás napló kialakítása

• Elektronikus várandós és gyermekegészségügyi
kiskönyv
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TERVEZETT IT FEJLESZTÉSEK 
EFOP-1.9.6 FŐBB TARTALMAK

• Egészségügyi igazgatást támogató fejlesztés (új 

minimum feltételekre alapozott eGEN (benne 

FekvőTEK területi ellátási kötelezettség 

szakrendszere, JáróTEK területi ellátási 

kötelezettség szakrendszere) és HENYIR 
továbbfejlesztés
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TERVEZETT IT FEJLESZTÉSEK 
Norvég finanszírozású projektek

FŐBB TARTALMAK

PP1 – Roma panel :
• Hibabejelentő rendszer

• Alkalmazásmenedzsment rendszer

• Eszközbeszerzés (1715 db laptop)

PP3 – Lelki egészség:
• Reszponzív, multifunkcionális portál

• Szolgáltatás kereső

• Mobil applikáció
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