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OSZIR rendszer kiterjesztése 

Az EKOP 3.1.1. projekt célja volt a közép magyarországi régióban megteremteni a gyors reagálási 

képességhez szükséges támogató rendszereket – egységes nevén OSZIR rendszert. Természetes 

továbbfejlesztési irány, hogy a fejlesztés eredményeképpen kialakított, a kor kívánalmainak és 

technológiájának megfelelő rendszer kiterjesztésre kerüljön olyan módon, hogy kilépve a régió 

korlátai közül immár egész Magyarország ellátását támogatni tudja. Ehhez a kialakított rendszer 

alapvetően rugalmas és továbbfejleszthető felépítése miatt kapacitásbeli bővítésre, skálázási 

feladatok elvégzésére, valamint a még rendszeren kívüli területekről származó adatok 

egységesítésére és migrációjára van szükség.  

Az országos kiterjesztés érdekében az alábbi főbb feladatok kerülnek elvégzésére: 

• Szolgáltató Központ Infrastruktúrájának (HW, SW) bővítése a megnövekedett felhasználói szám 

figyelembevételével 

• Felhasználói infrastruktúra fejlesztése, annak érdekében, hogy a kiterjesztett alkalmazások működése 

biztosítható legyen (5 évnél öregebb munkaállomások cseréje) 

• Az országos kiterjesztés érdekében el kell végezni a területen a rendszer oktatását. A megyei 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv-ek (NSZSZ)bevonásával kerülnek lebonyolításra a területi 

oktatások. 

 

OSZIR rendszer továbbfejlesztése 

Az OSZIR rendszer éles bevezetése óta a felhasználók tapasztalatai és az újonnan megfogalmazódott 

igények a rendszer továbbfejlesztését kívánják meg annak érdekében, hogy a munka még 

hatékonyabban tudjon folyni, az informatikai rendszer a folyamatok automatizálását biztosítsa, ily 

módon a felhasználók a szakmai feladatokra tudnak koncentrálni ahelyett, hogy adminisztrációra, 

adatrögzítésre fordítanák az idejüket. 

Az OSZIR rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatban az alábbi főbb feladatok fogalmazódtak meg: 

• A szakrendszerekből a Jelentésgenerátor felé történő adatszinkronizálás folyamatának 

továbbfejlesztése. 

• A Járványügyi szakrendszerben lévő Gyógyszertörzs karbantartó felület mellett ki kell alakítani egy 

interfész funkciót, amely az OEP Pupha rendszeréből származó rendszeres időközönként közzétett 

frissítő állomány alapján az OSZIR gyógyszertörzsét aktualizálja. 



• A felhasználók által történő rögzítésből, illetve az interfészen keresztül érkező adatok minőségének 

javítása érdekében több ellenőrzést szükséges beépíteni a rendszer több pontján. 

 

Riporting rendszer továbbfejlesztése 

A fenti fejlesztések mentén kiterjesztett rendszer mind területileg, mind szakmailag jelentős részben lefedi az 

OTH tevékenységét. Ez a lefedettség azt is jelenti, hogy a teljes működés során előálló adatok már egy jól 

integrált rendszerben, egységesen, naprakészen és pontosan elérhetőek lesznek. Így megnyílik a lehetőség arra, 

hogy a jelenlegi riporting rendszer a lehetőségek, igények figyelembevétele mentén megfelelően 

továbbfejlesztésre kerüljön.  

Járási struktúrára történő átállás 

Az Országgyűlés a Jó Állam kialakítása érdekében, a törvényesen és átláthatóan működő, a közszolgáltatásokat 

maradéktalanul biztosító Állam működési feltételeinek a megteremtése, valamint a helyi államigazgatási 

rendszer megújítása, hatékonyságának további növelése és a struktúrájának átláthatóbbá tétele érdekében 

megalkotta a 2012. évi XCIII. törvényt a járások kialakításáról. Az ÁNTSZ működése eddig kistérségi alapon folyt, 

mely kistérségek betagozódtak a megyei kormányhivatalok alá. Az EKOP projektben kialakított rendszer erre a 

logikára készült. A 2012. évi XCIII. törvény hatással van az ÁNTSZ és az OTH működési struktúrájára, mely 

változtatásokat le kell tudni kezelni. Ennek érdekében a meglevő alkalmazás környezeten módosításokat kell 

alkalmazni, hogy 2013. január 1-től zavartalanul lehessen a továbbiakban biztosítani a szakmai munkát 

támogató működést. 

 


