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1. Bevezetés 

 

Jelen dokumentum az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Országos Szakmai 

Információs Rendszere (OSZIR) Születésértesítő rendszerének felhasználói kézikönyvét tartalmazza, 

amelyet az Országos Tisztifőorvosi Hivatal szakemberei készítettek. A fejlesztés a TÁMOP 6.1.4/12/1-

2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program kiemelt projekt keretében valósult meg. 

A dokumentum célja, hogy részletes felhasználói útmutatást adjon a Születésértesítő rendszert (a 

továbbiakban: SzR) használó egészségügyi intézmények adatszolgáltatói feladatokat ellátó védőnői, 

valamint egyéb Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) azonosítóval rendelkező 

egészségügyi szakdolgozók  számára a rendszerben elvégzendő feladataik végrehajtásához.  

 

A kézikönyv felépítése: 

 Felhasználói felület általános felépítése és használati útmutatója 

  Alapvető rendszerhasználati tudnivalókat tartalmaz.  

 Funkciók ismertetése (szakrendszer/alrendszer/működési folyamat bontásban) 

o Általános funkciók 

Bemutatja a szakrendszerben általánosan használt, a működési folyamatok közösen 

alkalmazott funkcióit. 

o Speciális funkciók és működés 

Meghatározza a működési folyamatok egyedileg meghatározható funkcióit. 

 Lehetséges hibák és megoldásaik 

A fejezet az alkalmazás használatával kapcsolatos jó tanácsokat, esetleges elakadásokat 

és azok elkerülési módját tartalmazza a teljesség igénye nélkül. 
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2. A Születésértesítő rendszer (SzR) általános ismertetője 
 

 

A Születésértesítő rendszer (SzR) a kórházi születések, szülészeti események 

adatszolgáltatására szolgáló informatikai rendszer. Az adatszolgáltatás tartalma jól meghatározott, pontos 

információt tartalmaz a szülés/születés tényéről, a szülészeti anamnézisről, esetleges beavatkozásokról, az 

újszülött(ek) számáról, állapotáról, az életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatokról, oltásokról, a 

szülészeti intézményből való távozás módjáról és annak pontos helyéről.   

Az információáramlás gyors, hiszen a szülés tényéről a területileg illetékes védőnő a szülést követően 

értesítő üzenetet kap, majd a gyermekágyas anya és az újszülött(ek) távozásáról szintén. Az értesítő 

üzenetet követően a kórházban rögzített adatokat a területi védőnő a rendszerbe való belépéskor azonnal 

megtekintheti.  

 

 

3. Regisztráció 
 
A regisztrációt megelőzően kérjük, hogy munkáltatója hivatalos, pecséttel és aláírással ellátott 

elektronikus levélben egyidejűleg jelezze a Védőnői Módszertani Osztály vmo@oth.antsz.hu, valamint az 

illetékes vezető védőnő felé (területi védőnők esetében, járási vezető védőnő; kórházi és szakellátást 

végző védőnők esetében pedig a megyei vezető védőnő), hogy miért igényli a kívánt felhasználói 

fiókot/szerepkört/szerepköröket (pl.: körzetváltozás, intézményváltás, új belépő, stb.). 

 

 

Amennyiben nem rendelkezik az ÁNTSZ portálon felhasználói fiókkal 

 

Az ÁNTSZ portálon a különböző szolgáltatások elérése regisztrációhoz kötött, mely a következő módon 

igényelhető. A www.antsz.hu weboldalon, a jobb-felső sarokban található Bejelentkezés dobozon belül a 

Regisztráció-t kell kiválasztani. 

 

 
 

A Regisztráció-ra kattintva a felugró ablakban lehet megadni a regisztrációhoz szükséges adatokat. 

Adatbiztonsági okokból olyan e-mail címet kell megadni, melyet a regisztráló egyedül használ 

(egyedi e-mail). A rendszer ellenőrzi, hogy az űrlapon megadott cím már meglévő felhasználóhoz 

tartozik-e, és ha igen, akkor a regisztráció elutasításra kerül. 

A Bejelentkezés dobozon belül, a Regisztráció-t kell kiválasztani. 

 

mailto:vmo@oth.antsz.hu
http://www.antsz.hu/
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Fontos megjegyezni, hogy a megadott adatok kizárólag a rendszerben kerülnek kezelésre és 

felhasználásra! 

A partner adatainál az egészségügyi szolgáltató adatait (melynek nevében regisztrál) rögzítse. 

 

 
 

 

Az alapnyilvántartási/működési nyilvántartási szám megadása kötelező! 

A hozzáférési kérelem leírása fejezetben a kívánt szakrendszeri jogosultságot/jogosultságokat kell 

kiválasztani. Több jogosultság kijelölése a Ctrl billentyű folyamatos lenyomásával és az egér bal 

gombjának használatával lehetséges.  
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A regisztrációs űrlapon a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. 

Az Üzenet az adminisztrátornak szövegdobozban megadható egyéb információ a regisztrációval 

kapcsolatban. 

 
 

Az űrlap kitöltése során ún. biztonsági teszt bevitele szükséges. Amennyiben az ábrán található 

karakterek nem egyértelműek, a képre történő kattintással új kombinációt ajánl fel a rendszer.  

A kitöltött űrlap elküldése után az ÁNTSZ rendszer adminisztrátorai ellenőrzik az adatokat, majd pozitív 

elbírálás után a felhasználót a regisztrációkor megadott e-mail címen értesítik a belépési adatokról. 

A regisztráció elbírálása több napot is igénybe vehet, a megadott adatok valódiságának ellenőrzése miatt 

(alapnyilvántartási/működési nyilvántartási szám, partner adószáma, stb.). Kérjük, ezt vegyék 

figyelembe! 
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3.1 Felhasználói adatok módosítása 
 

Belépést követően a felhasználói adatokat a portál jobb felső részében található Bejelentkezés dobozban a 

saját nevünkre kattintva érhetjük el. 

A felhasználónév és jelszó megadása után az OK gombra kattintva lehet belépni. 

 

 

 
 

Bejelentkezés után az alább látható doboz jelenik meg a bejelentkezés helyén. Itt a névre kattintva lehet 

módosítani az adatokat. 

 

 

 
 

 

 

A felugró ablakban megjelenő űrlapon van lehetőség az adatok módosítására. Módosíthatóak a személyes 

adatok, illetve plusz adatok felvitele is lehetséges. Az adatmódosítás befejezése után a változtatást a 

Mentés (6.) gomb megnyomásával lehet véglegesíteni. 
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A felületen a Jogosultságaim (7.) gombra kattintva megtekinthetőek a felhasználói jogosultságok, 

valamint További jogosultságok igényelhetők. Lásd lentebb. 
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4. Jogosultságok 
 

Egy adott rendszeren belül különböző jogkörök alakíthatók ki, így különböző jogkörökhöz különböző 

funkciók tartozhatnak (megtekintés, szerkesztés, törlés, nyomtatás, stb.).   

A Születésértesítő rendszerben az alábbi szerepkörök kerültek kialakításra: 

1. kórházi védőnő 

2. területi védőnő 

3. Szakellátást végző=PIC/NIC (*a pilot ideje alatt csak az alábbi intézményben dolgozó 

védőnő/egészségügyi szakdolgozó igényelheti: Békés megyei Pándy Kálmán Kórház 

Gyermekosztálya és a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Perinatális Intenzív 

Centrum) 

1. A kórházi védőnő jogosultsághoz írási funkció tartozik. Ebben a szerepkörben az adatszolgáltató 

jogosult létrehozni adatlapokat, majd a létrehozottakat szerkesztheti, megtekintheti, nyomtathatja, 

véglegesítheti (lezárás), törölheti (törölni csak piszkozat státuszú űrlapot lehet). 

2. A területi védőnő jogosultsághoz olvasási, azaz megtekintési funkció tartozik. Ezen szerepkörrel 

rendelkező védőnők, az illetékességi területükhöz tartozó kórházi és PIC/NIC védőnők által rögzített 

adatlapokat tekinthetik meg, nyomtathatják azokat.  

 

A jogosultság igénylését/ regisztráció menetét lásd a következő fejezetben. 

 

3. A Szakellátást végző=PIC/NIC* jogosultsághoz írási és olvasási funkció tartozik. Ennél a 

szerepkörnél a szülészeti intézményből a kórházi védőnő által Perinatális/Neonatális Intenzív Centrumba 

küldött koraszülött/újszülött űrlapjainak gyermekágyas anya és újszülött fülét megtekintheti, a PIC/NIC 

fület pedig szerkesztheti. Az általa szerkesztett űrlapokat a távozási értesítő küldéséig szerkesztheti, 

megtekintheti, nyomtathatja, véglegesítheti (lezárás).  

 

 

 

5. További jogosultság(ok) igénylése 

 
A jogosultság igénylést megelőzően kérjük, hogy munkáltatója hivatalos, pecséttel és aláírással ellátott 

elektronikus levélben egyidejűleg jelezze a Védőnői Módszertani Osztály vmo@oth.antsz.hu, valamint az 

illetékes vezető védőnő felé (területi védőnők esetében járási vezető védőnő, kórházi és szakellátást végző 

védőnők esetében pedig a megyei vezető védőnő), hogy miért igényli a kívánt szerepkört/szerepköröket. 

(pl.: körzetváltozás, intézményváltás, új belépő, stb.) 

 

 

A funkció csak akkor érhető el, amennyiben rendelkezik az ÁNTSZ portálon felhasználói fiókkal! 

 

A további jogosultságokat az ÁNTSZ portálon belépés és a megfelelő partner kiválasztását követően, a 

saját nevünkre kattintva a Felhasználói adatok módosítása felületen lehet elérni a Jogosultságaim (1.) 

gomb segítségével. 

mailto:vmo@oth.antsz.hu
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A felületen megtekinthetőek az éppen aktuális jogosultságok szakrendszerre és partnerre bontva, valamint 

az új jogosultság igényléshez szükséges űrlap. 
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A felhasználónak lehetősége van az aktuális partner hozzáféréseinek bővítésére, valamint akár új 

partnerrel történő belépési jogosultságokat is igényelhet. Amennyiben új partnert szeretne felvenni, 

először a Partner alatti „Új” rádiógombot kell kiválasztania. Alatta meg kell adni a partner adatait. Ezt 

követően szükséges megjelölni, hogy melyik szakrendszerhez szeretne jogosultságot kérni: 
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A jogosultságigénylést már meglévő partnerhez is elvégezheti. Ebben az esetben a Partner alatt a 

„Jelenlegi” opciót kell választania (ekkor ahhoz a partnerhez igényel új jogosultságot, amellyel 

bejelentkezett a rendszerbe), ezután szintén meg kell adni a szakrendszert, és a jogosultságot. Az Elküld 

gombbal tudja véglegesíteni a jogosultságigénylést. 

 

 
 

A mezők megfelelő kitöltése után a rendszeradminisztrátorok bírálják el (hagyják jóvá, vagy utasítják el) 

a kérelmet, melyről e-mail üzenetben értesítik a felhasználót.  

A regisztráció elbírálása több napot is igénybe vehet, a megadott adatok valódiságának ellenőrzése miatt 

(alapnyilvántartási/működési nyilvántartási szám, partner adószáma, stb.).  

Kérjük, ezt vegyék figyelembe! 
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6.  A felhasználói felület felépítése és használati útmutatója 
 

6.1 A felület elérése, belépés, kilépés 
 

Sikeres regisztrációt követően az www.antsz.hu honlap jobb felső sarkában található Bejelentkezés 

rovatban a felhasználónév és jelszó begépelésével történik a bejelentkezés.  

 

 

 

Ha a rendszerben egy felhasználóhoz több partnert (munkáltatót) is regisztráltak, abban az esetben a 

„Kérem, válasszon partnert” mezőnél ki kell választani az aktuális feladathoz tartozó partnert is. 

 

 

 

Belépést követően a portál jobb felső sarkában lévő Gyorsmenüben jelenik meg a Születésértesítő 

rendszer ikonja, melyre kattintva megnyílik a felület.  

 

 

 

 

http://www.antsz.hu/
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6.2 Pilotban résztvevő PIC/NIC védőnői jogkörrel
1
 rendelkezők belépése, 

szerepkörválasztás 
 

 

Amennyiben egy partneren/intézményen belül kórházi és szakellátó (PIC/NIC) tevékenységet is ellát, úgy 

a rendszerbe való bejelentkezést követően válasszon, hogy mely szerepkörrel szeretne a rendszerbe 

belépni! Ha szerepkört szeretne váltani, jelentkezzen ki a rendszerből, lépjen be újra, majd válassza a 

másikat.  

 

                                           
1
 a pilotban a Békés megyei Pándy Kálmán Kórház Gyermekosztálya és a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 

Perinatális Intenzív Centrum vesz részt.  
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7. Kórházi védőnői jogkörrel rendelkezők felületének ismertetése 
 

Az indító képernyőn a nyitott (1.) és lezárt (2.) születési űrlapokat (továbbiakban űrlapok) mutatja a 

rendszer, űrlaponként a legfontosabb adatokkal: a gyermekágyas anya TAJ száma, neve, születési ideje, 

ill. a születési- és hazabocsátási értesítő kiküldésének és elolvasásának időpontja, és az űrlapok státusza.  

 

 

Kórházi védőnők esetében a nyitólap alján állíthatja be egy jelölőnégyzet segítségével, hogy csak a saját 

űrlapjai jelenjenek meg. Amennyiben a saját partneréhez/munkáltatójához (amely nevében be van 

jelentkezve, pl.: kórház) tartozó összes adatlapot meg szeretné tekinteni, úgy a jelölőnégyzetből vegye ki 

a pipát.   

Az első oszlopban található ceruza ikon az űrlap szerkesztésének ikonja, amelyre kattintva 

megnyílik az adott születési adatlap.  

  A plusz ikon listázza az adott anyához tartozó újszülött(ek) legfontosabb adatait (pl: TAJ szám, 

születési idő, név, stb.), továbbá mutatja az űrlapot rögzítő, elbocsájtó védőnő nevét (szülészeti 

intézmény megnevezésével) és elérhetőségeit (e-mail, telefonszám). Továbbá azon területileg 

illetékes védőnő(k) adatait, aki(k)nek az űrlapot/űrlapokat küldték.  

A nyitott űrlapok még nem kerültek véglegesítésre, vagyis ezen űrlapok adatainak rögzítése folyamatban 

van, bármikor módosítható, míg a lezárt űrlapok már véglegesítésre kerültek és az adatmódosítás ez 

esetben nem lehetséges.   

A státusz oszlop az űrlapok állapotát jelzi, mely lehet: 

 nyitottnál:  

 Piszkozat: az űrlapon az adatrögzítés elkezdődött, a születési értesítő még nincs kiküldve. 

Ebben az esetben az űrlap még törölhető. 

 Születési értesítő kiküldve: az 1. szinthez tartozó adatok kitöltésre kerültek, a születési 

értesítő a területileg illetékes védőnő számára kiküldésre került. Adatmódosításra ezt 

követően még van lehetőség. 

 Távozási értesítő kiküldve: a 2. szinthez tartozó adatok kitöltésre kerültek, a hazabocsátási 

értesítők a területileg illetékes védőnő számára kiküldésre került. Az űrlap végleges 

lezárásáig még van lehetőség adatmódosításra. A távozási értesítő kiküldését megelőzően 

győződjön meg az rögzített adatok pontosságáról és érvényességéről. 

 

 

 

Amennyiben a távozást követően, de még a véglegesítés előtt mégis szükséges az 

adatmódosítás, arról feltétlenül értesítse a területen dolgozó, gondozást végző védőnőt! 
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 lezártnál:  

 Lezárt: az adatlap véglegesen lezárásra került. A távozási értesítő kiküldését követően az 

űrlap véglegesítését, lezárását 14 napon belül el kell végezni, amíg ez nem történik meg, 

az űrlap elintézetlen státuszban marad! 

 

A Békés megyei Pándy Kálmán Kórház Gyermekosztálya és a Fejér megyei Szent György 

Egyetemi Oktató Kórház Perinatális Intenzív Centrum PIC/NIC-be való távozás esetén az 

újszülött fül automatikusan zárul, ezt követően adatmódosítás nem lehetséges! Erre a rendszer 

is figyelmezteti!  

 

 

Amennyiben az űrlapok véglegesen lezárásra kerültek, abban az esetben az adatlap átkerül a lezárt 

születési űrlapok közé, adatmódosítás a továbbiakban nem lehetséges. 

Amennyiben lezárt űrlap esetében derül ki, hogy téves adatokat rögzített a rendszerben, a módosítás 

érdekében feltétlenül vegye fel a Védőnői Módszertani Osztállyal a kapcsolatot a vmo@oth.antsz.hu 

e-mail címen!  

 

7.1. Új születés rögzítése 
 

Új születés rögzítését a 3. ponttal jelzett gombra kattintva kezdheti meg. 

 

 

mailto:vmo@oth.antsz.hu
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Az új születés rögzítésénél külön Gyermekágyas anya (továbbiakban: anya) és egy Újszülött fül található. 

A rendszer automatikusan felkínál az anya fül mellett egy Újszülött fület, de ikerszülés esetén a + 

Újszülött felvitele fülön további újszülött rögzítése történhet meg. 

 

 
 

Ügyeljen arra, hogy csak annyi újszülött fület nyisson meg a rendszerben, ahány újszülött született, 

mivel az anya lapon az élve és/vagy halvaszülöttek száma az újszülött fülek számából generálódik.  

 

A születésértesítő levél kiküldéséhez elsődlegesen a gyermekágyas anya fülön kezdje meg az 

adatrögzítést. A születésértesítő kiküldésének feltétele az alábbi adatok kitöltése: 

 Gyermekágyas anya esetében: 

o TAJ típus, szám 

o Viselt név 

o Születéskori név 

o Születési ország, hely, idő 

o Állampolgárság 

o Állandó lakcím 

o Szülési hely 

o Várandósság hete 

o A szülészetről történő távozás módja  

o A távozási cím és a hozzá tartozó területileg illetékes védőnő 

 Újszülött esetében: 

o Születéskori név  

o Születési idő 

o Neme 

o Születési testtömeg 

o Apgar 1’ és 5’ 

 

A születési űrlapba való belépéskor a területi védőnő mind az anya, mind az újszülött esetében csak a 

fenti adatokat láthatja, és csak a távozási értesítők kiküldése során válik minden mező láthatóvá. Ennek 

oka, hogy az egészségügyi adatok közlése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy csak valós és 

megbízható adatok kerüljenek továbbításra. A rendszer felhasználóbarát tulajdonságai közé tartozik, hogy 

egyes mezők esetében alapértelmezetten beállított értékek (pl: vizsgálatok, védőoltások kapcsolatos 

információk, stb.) is szerepelnek, melyek a születésértesítő megküldésekor még nem biztos, hogy 

relevánsak. 

Ezért a rendszer csak azokat a részinformációkat továbbítja a terület felé, melyek aktuálisan szükségesek, 

ezzel elkerülve azt, hogy azok az információk is átadásra kerüljenek a területi védőnők számára, melyek 

még meg sem valósultak (pl.: újszülöttkori vizsgálatok).  
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Amennyiben az illetékes területi védőnő számára halaszthatatlanul szükséges az újszülött állapotával 

kapcsolatos további információ a távozási értesítő megküldése előtt, abban az esetben a területi védőnő 

fel tudja venni a kapcsolatot a kórházi védőnővel, melyre a rendszer is figyelmezteti az alábbiak szerint: 

 

"Az újszülött adatlapján lévő további adatok még nem kerültek rögzítésre, így azok megtekintése 

az újszülött osztályról történő távozás, és az újszülött távozási üzenetének megérkezését követően 

lehetséges. Szükség esetén vegye fel az űrlapot küldő kórházi védőnővel a kapcsolatot."  

Amennyiben a születési értesítő és a távozási értesítők kiküldéséhez kötelezően töltendő mezők üresen 

maradtak, úgy a rendszer hibaüzenetet ír ki, és a kitöltetlen mezőket piros kerettel jeleníti meg.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Minden egyes mezőnél győződjön meg róla, hogy az adott születéshez az alapértelmezett beállítás 

megfelelő-e!  

A rendszerben lévő piros keretes mezők kötelezően töltendők, ezen adatok hiányában nem 

küldhető(k) ki a születésértesítő és/vagy távozási értesítő(k) sem.  
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7.2. Gyermekágyas anya fül 

 

7.2.1. Gyermekágyas anya fül 1. blokk—Gyermekágyas anya személyes adatai 

 

Az anya fül 1. blokkjában a gyermekágyas anyára (továbbiakban: anya) vonatkozó személyes adatok 

szerepelnek. 

Amennyiben az anya személye ismeretlen (pl.: inkubátorba helyezett újszülött esetében), úgy az 

alapadatok blokk első mezőjében található jelölőnégyzetbe kattintva jelezze ezt. Ebben az esetben az anya 

fülön szereplő adatok leszürkülnek, a mezők nem tölthetők, valamint nincs születésértesítő, anya távozási 

értesítő üzenet sem. Ha az adatok leszürkültek, térjen át az újszülött fülre és folytassa az adatok 

rögzítését.  

Az anya személye ismeretlen abban az esetben is, amikor a szülő nő kéri, hogy titkolt várandóssága 

esetén, vagy egyéb ok miatt a szülés körülményeit tartsák titokban. 

Amennyiben az anya ismert, a kitöltés a személyes adatok megadásával kezdődik az 1. blokkban.  

A névkód mező nem szerkeszthető, azt a rendszer automatikusan állítja elő (a különböző 

szakrendszerek közötti informatikai adatkapcsolat kialakításához szükséges). 

A rendszerben találhatók előre beállított értékek, melyekkel a gyorsabb adatrögzítést, elütéseket lehet 

kiküszöbölni. Ha ezek az értékek nem megfelelők, a rendszer hibaüzeneteket ír ki. A további blokkok 

alján dőlt betűvel jelöljük ezeket.  

 

 Kérjük, ügyeljen arra, hogy az anya születési ideje nem lehet korábbi 1945-nél! 
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7.2.2. Gyermekágyas anya fül 2. blokk—Állandó lakcím 

 

Az állandó lakcím blokkban a szülő nő lakcímét igazoló hatósági igazolványban szereplő állandó 

lakóhely megadása szükséges. Az irányítószám, helység és a közterület megadása kötelezően töltendő. 

 

 

 

Az irányítószám kiválasztásához kattintson a listában szereplő irányítószámra, településre.  

 

 

 

7.2.3. Gyermekágyas anya fül 3. blokk—Szülés adatai 

 

 

A szülés adatai blokkban a szülési hely megadása kötelező irányítószám és helység szinten.  

A védőnői várandósgondozás esetén kiválasztásra kerülhet, hogy az anya a várandósság idején részesült-e 

területi védőnői várandósgondozásban. A sötétszürkével jelzett mezőket a rendszer automatikusan tölti a 

bevitt adatok alapján. Jelen esetben az újszülött fülek számát rögzíti az élve és halvaszülött újszülött 

mezőknél. Fokozottan ügyeljen arra, hogy csak az újszülöttek számának megfelelő fület/füleket 

vigyen fel a rendszerbe! Téves felvitel esetén az X-re kattintva törölhető az újszülött fül.  
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A következőkben a szülés eseményeit tudjuk dokumentálni. Az adatrögzítést segíti, hogy az egyes 

mezőknél lenyíló listából tud választani a védőnő. A Terápiás eljárás(ok)/ beavatkozás(ok) mező 

szabadszöveges, így több terápiás eljárás, beavatkozás is megadható, esetleg részletezhető is. 

Ha a szülés alatt bármilyen szövődmény felmerült, úgy a fő szövődményt válassza ki a BNO listából. 

Ugyanez vonatkozik a Fő gyermekágyi betegség mezőre is. Ha a gyermekágyas anya állapotával 

kapcsolatban fontos közlendője van, azt kérjük az Egyéb fontos megjegyzés szabadszöveges mezőben 

rögzítse.  

 

 

 

Kérjük, ügyeljen az alábbi mezőértékre: 

 

 a Várandósság hete 20 és 45 közötti szám lehet! 

 

7.2.4. Gyermekágyas anya fül 4. blokk—Fekvőbeteg intézményből (szülészetről) történő 

távozás 

 

 

A szülészetről történő távozás módjánál öt lehetőség közül választhat.  

A távozási cím: 

 Megegyezik az állandó lakcímmel, 

 Magyarországon belül más címre távozott, 

 Szakellátásba távozott, 

 Külföldre távozott, 

 Elhunyt. 
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 Ha az anya az állandó lakcímére távozik, a cím megegyezik az állandó lakcímmel, a rendszer 

automatikusan beállítja ezt távozási címnek.  

 

 

 
 

 

 

 Magyarországon belül más címre távozik. Amennyiben az anya nem az állandó lakcímére távozik 

a szülészetről, akkor manuálisan kell bevinni a távozási címet. Területi védőnő választáshoz 

irányítószám, település, és közterület megadása kötelező.  
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 Az anya Szakellátásba távozott. Ez egy olyan speciális távozási mód, amikor az anya átkerül a 

Fekvőbeteg intézményből (szülészetről) intézeten belül, vagy más intézmény szakellátást 

biztosító osztályára. A szakellátásba történő távozást követően az űrlapot szintén le kell zárni, 

hiszen az Születésértesítő rendszer funkciója a születésértesítés és nem a szakellátásból történő 

távozás értesítése.  

Ennél a választási lehetőségnél a szakellátást végző intézmény/részleg/osztály nevét és annak 

címét kötelező megadni. A távozási címnél, ha az anya védőnői várandósgondozásban részesült, a 

gondozási címet
2
 adja meg!  

 

 

 
 

 Ha az anya a szülés ideje alatt vagy a szülést követően elhalálozott, abban az esetben az Elhunyt 

távozási módot válassza! A címnél a szakellátáshoz hasonlóan - amennyiben részesült védőnői 

várandósgondozásban - a gondozási címet kell megadni. 

 

 

                                           
2
A gondozás cím esetében azt a címet kell megadni, ahol a védőnői várandósgondozás történt, mely lehet az állandó lakóhely szerinti cím, lehet 

egy tartozódási cím. A várandósgondozás esetén a cím megtalálható a Várandósgondozási Könyvben! 
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 Ha az anya Magyarországon szült, de a szülést követően külföldre távozik, abban az esetben is - 

amennyiben részesült védőnői várandósgondozásban - a gondozási címet rögzítse a rendszerben.  

 

 

 
 

 

Ha a távozási mód és annak pontos címe kitöltésre került, a „védőnőválasztás” gomb segítségével 

területileg illetékes védőnőt kell választani!  

 

 
 

A területi védőnőválasztó Budapest esetén kerület alapú, Ha az irányítószám nem ismert, vagy 

bizonytalan ebben a védőnő, ilyen esetben használja a település melletti kerület választót. Kereshet a 

településen belül közterületre, bonyolultabb név esetén próbáljon meg csak a közterület egy részletére 

keresni (pl.: Bajcsy- Zsilinszky utca esetén Bajcsy). Ügyeljen arra, hogy a távozásnál megadott 

településnév másolódik át ebbe az ablakba, így az csak a távozási blokkban módosítható. Pl. Ha a 

távozási címnél Miskolcot adott meg, a területi védőnő választó ablakban, csak Miskolci címek között 

kereshet. Ha időközben javítani szükséges a településnevet pl. Budapestre, úgy térjen vissza a távozási 

mód blokkra, javítsa a településnevet, majd nyomja meg újra a védőnőválasztó gombot.  
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Olyan eset is előfordulhat, hogy a címet rosszul adta meg, a rendszer erre is figyelmezteti.  

Ha a megadott címhez nem tartozik védőnői körzet, abban az esetben a település összes védőnőjét is 

listázhatja, amennyiben nem ad meg közterületet. Amennyiben a megadott címhez nem tartozik 

területi védőnő, abban az esetben a vmo@oth.antsz.hu e-mail címen jelezze ezt! 

 

Ha a körzetválasztás sikeres és a körzethez állandó és/vagy helyettes védőnő(k) is hozzá vannak rendelve, 

úgy a rendszer az állandó státuszú védőnőt jeleníti meg első helyen, alatta pedig a helyettes státuszúakat.  

 Előfordulhat olyan eset is, amikor a körzeten történő személyi változás az értesítés folyamatát is 

érinti. Ilyenkor a védőnői listánál megjelenhet az alábbi figyelmeztetés: A védőnő nem rendelkezik 

érvényes státusszal!  

 Ha az adott körzeten lévő területi védőnőnek nincs érvényes szerepköre/jogosultsága az SzR 

rendszerhez, megjelenhet az alábbi hibaüzenet is: A védőnő nem SzR felhasználó! 

Ilyen esetben jelezze ezt a Védőnői Módszertani Osztály számára a vmo@oth.antsz.hu e-mail címen! 

 

Mindkét esetben az értesítés küldéséhez válasszon újra az érvényes státuszú védőnők listájából!   

 

 
 

 

 

 

 

mailto:vmo@oth.antsz.hu
mailto:vmo@oth.antsz.hu


27 

 

Bármelyik távozási módot is választja, a szülészetről történő távozás/elhalálozás dátumának megadása 

kötelező! 

Kérjük, minden esetben győződjön meg arról, hogy a megfelelő területileg illetékes védőnőt 

választotta!  

A védőnő nevének kijelölése után a Kiválaszt gombra kattintva rögzítheti a védőnőt a távozási blokkban.  

Előfordulhat, hogy a területi védőnői körzetekben olyan változás történik, amely a születésértesítő 

folyamatokat is érinti. Az SzR mindig az érvényes védőnőket listázza, ha időközben már a védőnő nem 

rendelkezik érvényes státusszal, arról a rendszer is figyelmeztet! 
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7.3. Újszülött fül (élveszülött) 
 

Az újszülött fül 1. blokkjának elején jelölni kell, hogy az újszülött élve- vagy halvaszülött.   

 

 
 

Az alábbiakban az élveszülött újszülött fülön szereplő mezőket mutatjuk be.  

 

7.3.1. Újszülött fül (élveszülött) 1. blokk —Újszülött személyes adatai 

 

Az 1. blokk az újszülött személyes adatait tartalmazza. A sötétszürke mezőket a rendszer automatikusan 

tölti. Amennyiben az anya fülön a „TAJ szám, ill. az újszülött fülön a „6 hónapnál fiatalabb gyermek TAJ 

száma” TAJ típus kerül kiválasztásra a rendszer automatikusan betölti az újszülött TAJ számához az anya 

TAJ számát úgy, hogy az első számjegyet 8-ra cseréli. Iker újszülöttek esetében manuálisan kell bevinni a 

további TAJ számokat: a második újszülöttnél az első számjegy 7-es, a harmadik újszülöttnél 6-os, a 

negyediknél 5-ös szám lesz, és így tovább. 

 

A névkód mező nem szerkeszthető, azt a rendszer automatikusan állítja elő (a különböző 

szakrendszerek közötti informatikai adatkapcsolat kialakításához szükséges). 

 

A születési hely is származtatott adat, ami az anya szülési helyének felel meg. 

 

A születési időt óra, perc pontossággal kell megadni.  
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7.3.2. Újszülött fül (élveszülött) 2. blokk—Újszülött adatai 

 

 

Ebben a blokkban a születési alapadatok mellett egyéb vitális paraméterek adhatók meg. A születési 

testtömeg és a távozási testtömeg mértékegysége a gramm, a születési testhossz, mell– és fejkörfogat 

megadása - ha szükséges - a szakmai iránymutatás alapján tizedes pontossággal centiméterben 

megadható. Fejlődési rendellenesség vagy más újszülött betegség tényét (anyagcsere betegség, magzati 

életben szerzett fertőzés, stb.), a mező mellett található + jel megnyomása után a BNO kódok listája 

alapján meg tudja adni. Több betegség fennállása esetén a + jel újbóli megnyomásával újabb BNO-t tud 

kiválasztani.  

 

Az újszülött táplálásával kapcsolatos információt a táplálás módja függvényében adja meg! A rendszer a 

WHO által definiált csecsemőtáplálási módokat követi, ezért a csecsemőtáplálási fogalmak
3
 pontos 

ismerete nélkülözhetetlen. 

A rendszer alapértelmezettnek tekinti a kizárólagos szoptatást, de további táplálás megadása is lehetséges, 

mint a szoptatás folyadék-kiegészítéssel, vegyes (kevert), és a mesterséges táplálás. Amennyiben születést 

követően az újszülött azonnali intenzív ellátást igényelt - és a táplálás egyik módja sem valósult meg - 

lehetőség van „nem történt” táplálás érték választására is.  

 

Találhatók feltételhez kötött kötelező mezők is, melyek valamely válasz hatására válnak kötelezővé. (pl. 

ha a táplálás mezőnél, a vegyes (kevert) táplálás vagy a mesterséges táplálást választja, abban az esetben 

a hozzátáplálás indoka mezőt is kötelező tölteni.) 

 

Amennyiben történt Gyermekvédelmi jelzés, úgy a gyermekvédelmi intézkedés megadása is kötelező. A 

gyermekvédelmi intézkedés egy szabadszöveges mező (255 karakter), ahol röviden leírható, hogy a 

kórházi védőnő az újszülött védelme érdekében milyen szükséges intézkedéseket tett. /pl.: kórházból 

kinek történt a jelzés, milyen okok miatt (esetleges háttér információ), valamint, hogy a folyamat milyen 

fázisban tart az intézményből történő távozás idején/. 

 

Ha az újszülöttel kapcsolatban további fontos közlendője van, azt kérjük az Egyéb fontos megjegyzés 

szabadszöveges mezőben rögzítse. Itt minden olyan fontos információ szerepelhet, amit a kórházi védőnő 

fontosnak tart közölni a területi és/vagy PIC/NIC védőnővel, ami hozzájárulhat a gondozás minőségéhez 

és hatékonyságához (pl.: táplálással, hatósági intézkedésekkel kapcsolatos további információk). 

 

Kérjük, ügyeljen az alábbi mezőértékekre: 

                                           
3
 Kizárólagos szoptatás: a csecsemő kizárólag szopik (beleértve a lefejt anyatejet és az idegen női tejet). Ez a definíció megengedi orális 

rehidráló folyadék, vitaminok, ásványi anyagok, gyógyszerek csepp és szirup formában történő adását, de ezen kívül semmi mást. 

 

Szoptatás folyadék-kiegészítéssel: a kizárólagos szoptatás definíciótól abban különbözik, hogy orális rehidráló folyadék, a vitaminok, ásványi 

anyagok és gyógyszerek csepp és szirup formában történő adásán túl folyadék (víz, víz-alapú italok, gyümölcslé) adását is megengedi, de ezen 

kívül semmi egyebet (tápszer, nem-humán tejek, étel alapú folyadékok). 

 

Vegyes (kevert) táplálás: anyatej mellett minden egyéb - tápszer, nem-humán tej és szilárd ételek adása. 

Kevert táplálásról csak abban az esetben beszélhetünk, ha a táplálék valamennyi anyatejet is tartalmaz. Ez a definíció nem veszi figyelembe, hogy 

a 24 órás táplálékban milyen az anyatej aránya. 

A kevert táplálás esetén az anyatej aránya szerint javasolt felosztás: a bevitt táplálék több, mint 80%-a, 20-80%-a, illetve kevesebb, mint 20%-a 

anyatej (Lawrence 2005.). 

 

Mesterséges táplálás: a csecsemő egyáltalán nem kap anyatejet, hanem egyéb étellel vagy folyadékkal táplálják, beleértve a tápszert, nem-

humán tejet is. 
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 Az újszülött születési-és távozási testtömege 300-7500 gramm közötti egész szám lehet! 

 A születési testhossz 23,0 és 70,0 cm közötti, egy tizedesjegy pontosságú szám lehet! 

 A fejkörfogat 15,0 és 55, 0 cm közötti, egy tizedes jegy pontosságú szám lehet! 

 A mellkörfogat 15,0 és 55, 0 cm közötti, egy tizedes jegy pontosságú szám lehet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3. Újszülött fül (élveszülött) 3. blokk—Életkorhoz kötött kötelező4 szűrővizsgálatok 

 

 

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését 

szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM 

rendelet 1. sz. melléklete alapján 0-4 napos életkorban kötelezően elvégzett vizsgálatok időpontját és 

annak eredményének rögzítésére alkalmas a rendszer. A rendelet alapján az alábbi vizsgálatok elvégzése 

kötelező: 

 teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlődési rendellenességek szűrésére, 

 testtömeg, testhossz, fejkörfogat mérése és a hazai standardok szerinti értékelése, 

 ideggyógyászati vizsgálat, 

 csípőficam szűrése, 

 érzékszervek működésének vizsgálata: 

o hallás vizsgálata, 

                                           
4 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 81. §. (3) bekezdés 

Szakmailag indokolt esetben amennyiben nem mért, vagy nem mérhetők a fenti paraméterek, úgy a 

rendszer megengedi a ”0” (nulla) szám bevitelét is.  

Kérjük, hogy ezekben az esetekben az Egyéb fontos megjegyzés rovatban feltétlenül tüntessék fel, 

hogy miért nincs mért adat.  
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o látás vizsgálata, 

 veleszületett anyagcsere-betegségek: 

o galactosaemia (összgalaktóz-szint és Gal-1-PUT), hypothyreosis, biotinidáz hiány, 

o tömegspektográfiás vizsgálattal, egy vizsgálati mintából: jávorfaszörp betegség (MSUD), 

tyrosinaemia I, II, citrullinaemia I (argininosuccinátsynthase hiány, ASS), 

arginosuccinicaciduria (arginosuccinátlyase hiány, ASL), homocystinuria, rövid-láncú 

acyl-CoAdehydrogenase hiány (SCAD), közép-láncú acyl-CoAdehydrogenase hiány 

(MCAD), hosszú-láncú hydroxi-acyl-CoAdehydrogenase hiány (LCHAD), nagyon 

hosszú-láncú acyl-CoAdehydrogenase hiány (VLCAD), Carnitin-palmytoiltransferase 

hiány (CPT-I, II), Carnitin transzport zavara (CT), multiplex acyl-

CoAdehydrogenasedefectus (glutársav aciduria GA II), beta-ketothiolase (oxothiolase) 

hiány, glutársav aciduria I (GAI), isovaleriánsavacidaemia (IVA), 

metilmalonsavacidaemia (MMA), propionsavacidaemia (PA), 3-hydroxi-3-metilglutaryl-

(HMG-)-CoAlyase, methylcrotonylCoAkarboxylase hiány (MCC) multiplex carboxylase 

hiány, phenylketonuriaújszülöttkori szűrése. 

 

Az újszülött osztályon megtörtént életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok esetén a vizsgálat 

dátumának megadása kötelező. Az eredmény mezőknél szövegesen megadhatja a vizsgálatok 

eredményét.  
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7.3.4. Újszülött fül (élveszülött) 3. blokk—Védőoltások 

 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 3/A. e) pontja alapján a területi 

védőnői szolgálat részére a gyermekágyas anya és az újszülött ellátásával kapcsolatos adatok 

rögzítése – a védőoltás teljesülése is - a kórházi védőnő feladata.A vizsgálatokhoz hasonlóan, a 

védőoltásoknál is amennyiben megtörtént(ek), abban az esetben az oltás (ok) dátumának megadása 

kötelező! 

 

 

 

Az oltóanyag szám rögzítése orvosi kompetencia, ezért nincs biztosítva a rendszerben oltóanyag szám 

bevitelére szolgáló mező. 

 

Amennyiben, az újszülöttel kapcsolatos egyéb fontos információt szeretne közölni a gondozást végző 

védőnő(k) számára, azt az Egyéb fontos megjegyzés szabadszöveges mezőben megteheti.  

 

 

7.3.5. Újszülött fül (élveszülött) 4. blokk—Az újszülött osztályról történő távozás 

 

Az újszülött osztályról történő távozás módjánál hat lehetőség közül választhat.  

A távozási cím: 

 Megegyezik az anya állandó lakcímével, 

 Magyarországon belül más címre távozott, 

 PIC/NIC-be távozott (a pilotban csak a Békés megyei Pándy Kálmán Kórház Gyermekosztálya 

és a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Perinatális Intenzív Centruma esetében 

választható távozási mód)  

Erre a rendszer is figyelmeztet!  

 

 Egyéb szakellátásba távozott, 

 Elhunyt, 
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 Külföldre távozott.  

 

 
 

 Ha az újszülött az anya állandó lakcímére távozik, a cím megegyezik az anya állandó lakcímével 

módot válassza, a rendszer ebben az esetben automatikusan beállítja ezt távozási címnek.  

 

 
 

 

 Magyarországon belül más címre távozik. Ebben az esetben az újszülött nem az anya állandó 

lakcímére távozik az újszülött osztályról, ilyenkor manuálisan kell bevinni a címet. Ahhoz, hogy 

területi védőnőt tudjon választani irányítószám, település, közterület megadása kötelező.  
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 Perinatális/Neonatális Intenzív Centrumba (PIC/NIC) távozott
5
 

Amennyiben a születést követően az újszülött azonnali intenzív szakellátást igényel, válassza ki a 

pilotban résztvevő további ellátást nyújtó Békés megyei Pándy Kálmán Kórház Gyermekosztálya 

és a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Perinatális Intenzív Centrumot.  

Amennyiben az újszülött Perinatális/Neonatális Intenzív Centrumba távozott, de az intézmény 

nem vesz részt a pilotban, úgy válassza az Egyéb szakellátásba távozott módot!  

 

 

Ezen távozási mód alatt értesítse a várandósgondozást végző területi védőnőt is a gondozási cím 

megadásával. 

Ha a gyermekágyas anya részesült védőnői várandósgondozásban- úgy 

Perinatális/Neonatális Intenzív Centrum választása, gondozási cím megadása, valamint 

területi védőnő választása is kötelező. Amennyiben nem részesült, vagy ismeretlen az anya 

úgy csak Perinatális/Neonatális Intenzív Centrum választása kötelező.  

Kérjük, ügyeljen arra, hogy csak ennél a távozási módnál az újszülött PIC/NIC-be való 

távozási értesítő küldést követően lezár az újszülött fül, további adatmódosítás ezen a fülön 

ezt követően csak a Védőnői Módszertani Osztály számára lehetséges (vmo@oth.antsz.hu). 

Erre a rendszer is figyelmeztet! 

 

 
 

                                           
5
 Ennél a távozási módnál a magyarországi Perinatális/Neonatális Intenzív Centrumba történő távozást dokumentáljuk. Ez a távozási 

módok olyan speciális esete, amikor a PIC/NIC-ben dolgozó védőnő/egészségügyi szakdolgozó a területileg illetékes védőnőhöz 

hasonlóan értesítést kap a szülészeti intézménytől, hogy koraszülött/újszülött érkezett az ellátási intézményébe, ezt követően a 

koraszülött/újszülött adatlapján számukra megnyílik egy PIC fül, melyen a Perinatális/Neonatális Intenzív Centrumba történő 

eseményeket, paramétereket dokumentálják. A szülészeti intézményhez hasonlóan a PIC/NIC-ből az illetékes védőnő/egészségügyi 

szakdolgozó távozási értesítő üzenetet tud küldeni a területi védőnők számára.  

 

mailto:vmo@oth.antsz.hu
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 Az újszülött Egyéb szakellátásba távozott (kivéve a Perinatális/Neonatális Intenzív Centrumokat) 

Ez a távozási mód a távoztatásnak egy olyan speciális esete, amikor az újszülött átkerül az 

újszülött osztályról intézeten belül, vagy más intézmény PIC/NIC szakellátást biztosító 

osztályára. A szakellátásba történő távozást követően az űrlapot szintén le kell zárni, hiszen a 

Születésértesítő Rendszer funkciója a születésértesítés és nem a szakellátásból történő távozás 

értesítése. Ennél a választási lehetőségnél a szakellátást végző intézményt és annak címét 

kötelező megadni. A távozási címnél, ha az anya védőnői várandósgondozásban részesült, a 

gondozási címet
6
 adja meg! 

 

 

 Ha az újszülött a szülést követően elhalálozott, abban az esetben az Elhunyt távozási módot 

válassza! A címnél a szakellátáshoz hasonlóan a gondozási címet adja meg. 

 

                                           
6
A gondozás cím esetében azt a címet kell megadni, ahol a védőnői várandósgondozás történt, mely lehet az állandó lakóhely szerinti cím, lehet 

egy tartozódási cím. A várandósgondozás esetén a cím megtalálható a Várandósgondozási Könyvben! 
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 Ha az újszülött külföldre távozik és az anya részesült Magyarországon védőnői 

várandósgondozásban, abban az esetben is a gondozási címet rögzítse a rendszerben.  

 

 

 

Ha a távozási mód és annak pontos címe kitöltésre került, a Védőnő választás gomb segítségével 

területileg illetékes védőnőt kell választani!  

 

 
 

A területi védőnőválasztó Budapest esetén kerület alapú. Ha az irányítószám nem ismert, vagy 

bizonytalan ebben a védőnő, ilyen esetben használja a település melletti kerület választót. Kereshet a 
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településen belül közterületre, bonyolultabb név esetén próbáljon meg csak a közterület egy részletére 

keresni (pl.: Bajcsy- Zsilinszky utca esetén Bajcsy). Ügyeljen arra, hogy a távozásnál megadott 

településnév másolódik át ebbe az ablakba, így az csak a távozási blokkban módosítható. Pl. Ha a 

távozási címnél Miskolcot adott meg, a területi védőnő választó ablakban, csak Miskolci címek között 

kereshet. Ha időközben javítani szükséges a településnevet pl. Budapestre, úgy térjen vissza a távozási 

mód blokkra, javítsa a településnevet, majd nyomja meg újra a védőnőválasztó gombot.  

 

 

 
 

Olyan eset is előfordulhat, hogy a címet rosszul adta meg, a rendszer erre is figyelmezteti.  

Ha a megadott címhez nem tartozik védőnői körzet, abban az esetben a település összes védőnőjét is 

listázhatja, amennyiben nem ad meg közterületet. Amennyiben a megadott címhez nem tartozik 

területi védőnő, abban az esetben a vmo@oth.antsz.hu e-mail címen jelezze ezt! 

 

Ha a körzetválasztás sikeres és a körzethez állandó és/vagy helyettes védőnő(k) is hozzá vannak rendelve, 

úgy a rendszer az állandó státuszú védőnőt jeleníti meg első helyen, alatta pedig a helyettes státuszúakat.  

 Előfordulhat olyan eset is, amikor a körzeten történő személyi változás az értesítés folyamatát is 

érinti. Ilyenkor a védőnői listánál megjelenhet az alábbi figyelmeztetés: A védőnő nem rendelkezik 

érvényes státusszal!  

 Ha az adott körzeten lévő területi védőnőnek nincs érvényes szerepköre/jogosultsága az SzR 

rendszerhez, megjelenhet az alábbi hibaüzenet is: A védőnő nem SzR felhasználó! 

Ilyen esetben jelezze ezt a Védőnői Módszertani Osztály számára a vmo@oth.antsz.hu e-mail címen! 

 

Mindkét esetben az értesítés küldéséhez válasszon újra az érvényes státuszú védőnők listájából!   

 

mailto:vmo@oth.antsz.hu
mailto:vmo@oth.antsz.hu
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Bármely távozási módot is választja, az újszülött osztályról történő távozás/elhalálozás dátumának 

megadása kötelező! 

Kérjük, minden esetben győződjön meg arról, hogy a megfelelő területileg illetékes védőnőt 

választotta!  

A védőnő nevének kijelölése után a Kiválaszt gombra kattintva rögzítheti a védőnőt a távozási blokkban.  
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7.4. Újszülött fül (halvaszülött) 
 

Az újszülött fül 1. blokkjának elején jelölni kell az élve és/vagy halvaszületést. Az alábbiakban a 

halvaszülött újszülött fülön szereplő mezőket mutatjuk be.  

 

7.4.1. Újszülött fül (halvaszülött) 1. blokk—Újszülött személyes adatai 

 

 
 

7.4.2. Újszülött fül (halvaszülött) 2. blokk—Újszülött adatai 

 

Halvaszületés esetén bizonyos paramétereket szükséges megadni, mint a születési testtömeg, a testhossz 

és a mell – és fejkörfogat.  

Szakmailag indokolt esetben amennyiben nem mért, vagy nem mérhetők a fenti paraméterek, úgy a 

rendszer megengedi a nulla=”0” szám bevitelét is.  

Kérjük, hogy ezekben az esetekben az Egyéb fontos megjegyzés rovatban feltétlenül tüntessék fel, 

hogy miért nincs mért adat.  

 

Fejlődési rendellenesség vagy más újszülött betegség tényét (anyagcsere betegség, magzati életben 

szerzett fertőzés, stb.), a mező mellett található + jel megnyomása után a BNO lista alapján meg tudja 

adni. Több betegség fennállása esetén a + jel újbóli megnyomásával újabb BNO-t tud kiválasztani.  

 

Ha az újszülöttel kapcsolatban fontos közlendője van, azt kérjük az Egyéb fontos megjegyzés 

szabadszöveges mezőben rögzítse. Itt minden olyan fontos információ szerepelhet, amit a kórházi védőnő 

fontosnak tart megjelölni a területi védőnő számára, ami hozzájárulhat a gyermekágyas gondozás 

minőségéhez (például a halvaszületéssel kapcsolatos információk). 
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7.4.3. Újszülött fül (halvaszülött) 3. blokk—Az újszülött osztályról történő távozás 

 

Halvaszülött gyermek estén a távozási módnál csak az Elhunyt választható. Az elhalálozás dátuma 

automatikusan generálódik a születés dátumából.  

 

 

Ha a gondozási cím-amennyiben az anya részesült védőnői várandósgondozásban- kitöltésre került, a 

Védőnő választás gomb segítségével területileg illetékes védőnőt kell választani, akit a halvaszületés 

tényéről értesítünk.  

 

 
 

A területi védőnőválasztó Budapest esetén kerület alapú. Ha az irányítószám nem ismert, vagy 

bizonytalan ebben a védőnő, ilyen esetben használja a település melletti kerület választót. Kereshet a 

településen belül közterületre, bonyolultabb név esetén próbáljon meg csak a közterület egy részletére 

keresni (pl.: Bajcsy- Zsilinszky utca esetén Bajcsy). Ügyeljen arra, hogy a gondozási címnél megadott 

településnév másolódik át ebbe az ablakba, így az csak a távozási blokkban módosítható. Pl. Ha a 

távozási címnél Miskolcot adott meg, a területi védőnő választó ablakban, csak Miskolci címek között 

kereshet. Ha időközben javítani szükséges a településnevet pl. Budapestre, úgy térjen vissza a távozási 

mód blokkra, javítsa a településnevet, majd nyomja meg újra a védőnőválasztó gombot.  
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Olyan eset is előfordulhat, hogy a címet rosszul adta meg, a rendszer erre is figyelmezteti.  

Ha a megadott címhez nem tartozik védőnői körzet, abban az esetben a település összes védőnőjét is 

listázhatja, amennyiben nem ad meg közterületet. Amennyiben a megadott címhez nem tartozik 

területi védőnő, abban az esetben a vmo@oth.antsz.hu e-mail címen jelezze ezt! 

 

Ha a körzetválasztás sikeres és a körzethez állandó és/vagy helyettes védőnő(k) is hozzá vannak rendelve, 

úgy a rendszer az állandó státuszú védőnőt jeleníti meg első helyen, alatta pedig a helyettes státuszúakat.  

 Előfordulhat olyan eset is, amikor a körzeten történő személyi változás az értesítés folyamatát is 

érinti. Ilyenkor a védőnői listánál megjelenhet az alábbi figyelmeztetés: A védőnő nem rendelkezik 

érvényes státusszal!  

 Ha az adott körzeten lévő területi védőnőnek nincs érvényes szerepköre/jogosultsága az SzR 

rendszerhez, megjelenhet az alábbi hibaüzenet is: A védőnő nem SzR felhasználó! 

Ilyen esetben jelezze ezt a Védőnői Módszertani Osztály számára a vmo@oth.antsz.hu e-mail címen! 

Mindkét esetben az értesítés küldéséhez válasszon újra az érvényes státuszú védőnők listájából!   

 

 
 

 

Kérjük, minden esetben győződjön meg arról, hogy a megfelelő területileg illetékes védőnőt 

választotta!  

A védőnő nevének kijelölésével, majd a Kiválaszt gombra kattintva rögzítheti a védőnőt a távozási 

blokkban.  
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7.5. Egyéb funkciók 

 
Adategyeztetés (8.) 

 

Az Adategyeztetés ikon alatt találhatók a belépett felhasználó által a regisztráció során megadott 

felhasználói adatok. Itt tudja ellenőrizni, hogy a regisztrációkor megadott adatok helyesek, ill. aktuálisak-

e. Amennyiben az itt található adatok nem egyeznek meg az Ön valós adataival, akkor  

a *-gal jelölt adatok (nem, titulus, családi név, keresztnév, e-mail cím, mobil telefonszám) esetében 

Önnek lehetősége van módosítani azokat a rendszerbe való belépést követően a nevére kattintva a 

Felhasználói adatoknál.(lásd 8.2. pont),  

A **-gal jelölt adatok (alapnyilvántartási szám, elnevezés, adószám, egészségügyi szolgáltató azonosító, 

székhely, jogosultságok) módosításával kapcsolatban forduljon az Egészségügyi Nyilvántartási és 

Képzési Központhoz.  

A ***-gal jelölt adatok (ellátott körzet elnevezése, ÁNTSZ azonosítója, telefonszám, státusz) 

módosításához vegye fel a kapcsolatot a járási vezető védőnőjével, és az ő jóváhagyásával jelezze a 

módosítási kérelmet a vmo@oth.antsz.hu e-mail címen. 

Az adategyeztető ablak havi rendszerességgel felvillan, de kérjük, hogy a naprakész adatok biztosítása 

érdekében Ön is ellenőrizze, hogy az Ön által megadott adatok helyesek-e, illetve, hogy nem történt-e 

változás bennük, és a fent leírt módon jelezze a megfelelő helyen a módosítási igényét.  

 

PDF generálás, nyomtatás (9.) 

 

A területi, a kórházi, mind pedig a PIC/NIC védőnői felületen van lehetőség az űrlap pdf. formátumú 

megjelenítésére, mely a portál jobb felső sarkában található PDF ikonnál érhető el. Ekkor az SzR rendszer 

átadja az űrlapot az Adobe Reader programnak, melyben lehetőség van minden olyan funkcióra, melyre a 

program lehetőséget (mentés, nyomtatás, stb.) biztosít. 

 

 

Segítség (10.) 

 

A Segítség ikonra kattintva tekinthető meg az SzR-hez kapcsolódó Felhasználói kézikönyv.  

Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, melyre a Felhasználó kézikönyvben nem 

kapott választ, vegye fel a Védőnői Módszertani Osztállyal a kapcsolatot a vmo@oth.antsz.hu e-mail 

címen, a tárgyban jelölje az SzR-t.  

 

Kijelentkezés (11.) 

 

A feladatok befejezését követően ne feledkezzen meg a rendszerből való kijelentkezésről sem. 
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7.5.1. Egyéb kiegészítő funkció a Védőnői Módszertani Osztály (VMO) számára 

 

Űrlap törlése 

 

A VMO számára duplikált vagy tévesen rögzített születési űrlap esetén lehetőség van a kórházi védőnő 

írásbeli jelzése alapján az űrlapok törölt státuszba való állítására. Ilyen esetben az űrlap nem törlődik a 

rendszerből csak törölt státuszba kerül, mely a státusz oszlopnál is látható. Így szintén írásbeli jelzés 

alapján amennyiben kiderül, hogy tévesen került törlésre az űrlap a visszaállításra is van lehetőség.  

A fenti funkcióval kapcsolatos kéréseket a vmo@oth.antsz.hu e-mail címre várjuk.  

 

 

 

 

8. Területi védőnői jogkörrel rendelkezők felületének ismertetése 
 

A területi védőnő jogosultsághoz olvasási, megtekintési funkció tartozik.  Ezen szerepkörrel rendelkező 

védőnők az illetékességi területükhöz tartozó kórházi és PIC/NIC védőnők által küldött adatlapokat 

tekinthetik meg, nyomtathatják azokat.  

 

Az indítóképernyőn az olvasott (1.) és olvasatlan (2.) űrlapokon jelennek meg, listázva a legfontosabb 

adatokat. (pl.: anya TAJ száma, anya neve, anya születési ideje, születési, ill. távozási értesítő kiküldve, 

elolvasva, űrlapok státusza.)  

Ha egy területi védőnő egyidejűleg több ellátási területen (körzetben) is dolgozik, úgy a helyettesítendő 

körzetbe érkező újszülöttekről is kap értesítőt. Amennyiben a 3. számmal jelzett „Csak a saját űrlapok 

megjelenítése” van kiválasztva, úgy az állandó körzetébe érkező újszülötteket láthatja. A pipa kivételével 

az összes olyan újszülött látható, ahol a védőnő a megadott helyettesítési időszakban helyettesként van a 

körzethez hozzárendelve.  
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A státusz oszlop az űrlapok állapotát jelzi, mely lehet:  

 Születési értesítő kiküldve (az 1. szinthez tartozó adatok kitöltésre kerültek, a születési értesítő 

kiküldésre került, adatmódosításra ezt követően is lehetősége van a kórházi védőnőnek). 

 Távozási értesítő kiküldve (az 2. szinthez tartozó adatok kitöltésre kerültek, a távozási értesítő 

(anya és újszülött(ek) esetében is) kiküldésre került. Az űrlap végleges lezárásáig 

adatmódosításra van lehetőség. Az adatmódosításról a kórházi védőnőnek értesítenie kell a 

területi védőnőt.) 

Perinatális/Neonatális Intenzív Centrumból való távozásnál az adatlap automatikusan zárul, a 

PIC/NIC védőnőnek nincs a továbbiakban adatmódosításra lehetősége.  

 Lezárt (az adatlap véglegesen lezárásra került): Amennyiben az űrlap végleges lezárásra került, 

abban az esetben az adatlap átkerül a lezárt születési űrlapok közé, adatmódosítás a továbbiakban 

a kórházi és PIC/NIC védőnő számára nem lehetséges.  

Ha a területi védőnő számára kiderül, hogy téves adatot/adatokat rögzített az intézmény a 

rendszerben, vegye fel a kapcsolatot a Védőnői Módszertani Osztállyal a vmo@oth.antsz.hu 

e-mail címen!  

 

Az első oszlopban található + ikonra kattintva listázza a rendszer: 

o Az újszülött legfontosabb adatai (TAJ száma, neve, születési ideje, születési értesítő 

küldésének, elolvasásának, távozási értesítő küldésének és elolvasásának időpontja, 

valamint az űrlapok státusza) 

o Szülészeti intézmény megnevezése, elbocsájtó neve, elérhetősége(i) /e-mail, telefon/ 

o (Amennyiben releváns) Elbocsájtó (PIC/NIC) intézmény megnevezése, elbocsájtó neve, 

elérhetősége(i) /e-mail, telefon/ 

o Területi védőnő(k) neve, elérhetősége(i) /e-mail, telefon/ 

A ceruza ikonra kattintva megnyílik a születési űrlap. Abban az esetben, ahol a koraszülött/újszülött 

részesült PIC/NIC  szakellátásban az újszülött fül két részre kórházi és PIC/NIC védőnő rögzítéseire 

bontott.  

 

 

 

 

  

 

 

A születésértesítő levél kiküldésének feltétele a szült nő alapadatainak kitöltése és a születési dátum 

megadása, ezért a kórházi védőnő csak az alábbi adatok kitöltésével küldheti az első értesítőt: 

 Gyermekágyas anya esetében: 

o TAJ típus, szám 

o Viselt név 

o Születéskori név 

o Születési ország, hely, idő 
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o Állampolgárság 

o Állandó lakcím 

o Szülési hely 

o Várandósság hete 

o A szülészetről történő távozás módja 

o A távozási cím és a hozzá tartozó területileg illetékes védőnő 

 Újszülött esetében: 

o Születéskori név  

o Születési dátum 

o Neme 

o Születési testtömeg 

o Apgar 1’ és 5’ 

 

A születési űrlapba való belépéskor a területi védőnő mind az anya, mind az újszülött esetében csak a 

fenti adatokat láthatja, és csak a távozási értesítők kiküldése során válik minden mező láthatóvá. Ennek 

oka, hogy az egészségügyi adatok közlése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy csak valós és 

megbízható adatok kerüljenek továbbításra. A rendszer felhasználóbarát tulajdonságai közé tartozik, hogy 

egyes mezők esetében alapértelmezetten beállított értékek (pl: vizsgálatok, védőoltások kapcsolatos 

információk, stb.) is szerepelnek, melyek a születésértesítő megküldésekor még nem biztos, hogy 

relevánsak. 

Ezért a rendszer csak azokat a részinformációkat továbbítja a terület felé, melyek aktuálisan szükségesek, 

ezzel elkerülve azt, hogy azok az információk is átadásra kerüljenek a területi védőnők számára, melyek 

még meg sem valósultak (pl.: újszülöttkori vizsgálatok).  

 

Amennyiben az illetékes területi védőnő számára halaszthatatlanul szükséges az újszülött állapotával 

kapcsolatos további információ, a távozási értesítő megküldése előtt, abban az esetben a területi védőnő 

fel tudja venni a kapcsolatot a kórházi, PIC/NIC védőnővel, melyre a rendszer is figyelmezteti az alábbiak 

szerint: 

 

"Az újszülött adatlapján lévő további adatok még nem kerültek rögzítésre, így azok megtekintése 

az újszülött osztályról történő távozás, és az újszülött hazabocsátási üzenetének megérkezését 

követően lehetséges. Szükség esetén vegye fel az űrlapot küldő kórházi védőnővel a kapcsolatot."  
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8.1. Egyéb funkciók 

 

 
Adategyeztetés (8.) 

 

Az Adategyeztetés ikon alatt találhatók a belépett felhasználó által a regisztráció során megadott 

felhasználói adatok. Itt tudja ellenőrizni, hogy a regisztrációkor megadott adatok helyesek, ill. aktuálisak-

e. Amennyiben az itt található adatok nem egyeznek meg az Ön valós adataival, akkor  

a *-gal jelölt adatok (nem, titulus, családi név, keresztnév, e-mail cím, mobil telefonszám) esetében 

Önnek lehetősége van módosítani azokat a rendszerbe való belépést követően a nevére kattintva a 

Felhasználói adatoknál.(lásd 8.2. pont),  

A **-gal jelölt adatok (alapnyilvántartási szám, elnevezés, adószám, egészségügyi szolgáltató azonosító, 

székhely, jogosultságok) módosításával kapcsolatban forduljon az Egészségügyi Nyilvántartási és 

Képzési Központhoz.  

A ***-gal jelölt adatok (ellátott körzet elnevezése, ÁNTSZ azonosítója, telefonszám, státusz) 

módosításához vegye fel a kapcsolatot a járási vezető védőnőjével, és az ő jóváhagyásával jelezze a 

módosítási kérelmet a vmo@oth.antsz.hu e-mail címen. 

Az adategyeztető ablak havi rendszerességgel felvillan, de kérjük, hogy a naprakész adatok biztosítása 

érdekében Ön is ellenőrizze, hogy az Ön által megadott adatok helyesek-e, illetve, hogy nem történt-e 

változás bennük, és a fent leírt módon jelezze a megfelelő helyen a módosítási igényét.  

 

 

PDF generálás, nyomtatás (9.) 

 

A területi, a kórházi, mind pedig a PIC/NIC védőnői felületen van lehetőség az űrlap pdf. formátumú 

megjelenítésére, mely a portál jobb felső sarkában található PDF ikonnál érhető el. Ekkor az SzR rendszer 

átadja az űrlapot az Adobe Reader programnak, melyben lehetőség van minden olyan funkcióra, melyre a 

program lehetőséget (mentés, nyomtatás, stb.) biztosít. 

 

Segítség (10.) 

 

A Segítség ikonra kattintva tekinthető meg az SzR-hez kapcsolódó Felhasználói kézikönyv.  

Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, melyre a Felhasználó kézikönyvben nem 

kapott választ, kérem, vegye fel a kapcsolatot a Védőnői Módszertani Osztállyal a vmo@oth.antsz.hu e-

mail címen, a tárgyban jelölje az SzR-t.  

 

Kijelentkezés (11.) 

 

A feladatok befejezését követően ne feledkezzen meg a rendszerből való kijelentkezésről sem. 
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8.2. Területi védőnők felhasználói adatainak módosítása, körzetkarbantartó 

felülete 
 

 

Belépést követően a felhasználói adatok, és a körzetek módosítására két módon van lehetőség: 

 

  a portál jobb felső részében található Gyorsmenüből érhető el az alsó „Személyes adataim” 

sávban. 

A megfelelő ikon megnyomása utána a felugró ablakban megjelenő űrlapon van lehetőség az adatok 

módosítására. Módosíthatóak a személyes adatok (8.), körzet adatok (2.), illetve további jogosultságokat 

lehet igényelni (1.), jelszót lehet módosítani (9.) 

 

 
 

 a felhasználó saját nevére kattintva nyílnak meg a felhasználói adatok (kapcsolatfelvételi adatok 

(3.), jogosultság (ok) (1.), körzetek (2.). Ha az adatok módosításra kerültek ne feledkezzen meg a 

Mentés gomb (4.) megnyomásával a mentésről sem!  

A zökkenőmentesebb kapcsolatfelvétel érdekében, amennyiben rendelkezik 

mobiltelefonszámmal, kérjük, a 3. számmal jelölt adatoknál ezt feltétlenül tüntesse fel! 
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A körzetek a 2. számmal jelölt gombbal módosíthatók, a körzet kiválasztását követően a Tovább (8.) 

gomb megnyomásával. 

Amennyiben nem szerepel a listában a körzete, vegye fel a kapcsolatot az illetékes járási vezető 

védőnőjével, és jelezze a körzetváltozást a vmo@oth.antsz.hu címen a rendszer üzemeltetőivel! 
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A Körzetkarbantartó modul első blokkjában a jelenlegi partner adatai közül a körzet neve és a 

telefonszáma szerkeszthető. Az adatmódosítás befejezését követően ne feledkezzen meg a lap alján 

található Mentés gomb megnyomásával a véglegesítésről! 

 

A 2. blokkban a Tanácsadások időpontjai, típusai szerkeszthetők. Kérjük, hogy a szerkesztést megelőzően 

figyelmesen olvassa el a Kiegészítő információkat! 
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A körzetkarbantartó utolsó blokkjában a körzethez tartozó utcalista szerkeszthető.  

A 10. ponttal jelölt ceruza ikon szerkeszti az adott utca adatait.  

A 11. ponttal jelzett X ikon törli az adott utca adatait.  

A 12. ponttal jelölt visszavonás ikon a már elvégzett műveleteket (ameddig mentés nem történt) 

visszavonhatja.  

Az adatmódosítás befejezését követően ne feledkezzen meg a körzetkarbantartó felület alján 

található Mentés gomb megnyomásával a véglegesítésről! 
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A körzetkarbantartó modulból a vissza gomb kétszeri megnyomásával léphet ki! 
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9. Perinatális/Neonatális Intenzív Centrumban dolgozó (PIC/NIC) védőnői 

jogkörrel rendelkezők felületének ismertetése 

 

9.1. Bevezetés, a pilot bemutatása 

 
 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) 

program kiemelt projekt keretében 2015. 02. 03-án indult el a Születésértesítő Rendszer (SzR) a kórházi 

születések, szülészeti események adatszolgáltatására szolgáló informatikai rendszer. Az adatszolgáltatás 

tartalma jól meghatározott, pontos információt tartalmaz a szülés/születés tényéről, a szülészeti 

anamnézisről, esetleges beavatkozásokról, az újszülött(ek) számáról, állapotáról, az életkorhoz kötött 

kötelező szűrővizsgálatokról, oltásokról, a szülészeti intézményből való távozás módjáról és annak pontos 

helyéről.  Az információáramlás gyorsult, hiszen a szülés tényéről a területileg illetékes védőnő a szülést 

követően értesítő üzenetet kap, majd a gyermekágyas anya és az újszülött(ek) távozásáról szintén. Az 

értesítő üzenetet követően a kórházban rögzített adatokat a területi védőnő a rendszerbe való belépéskor 

azonnal megtekintheti. A rendszer indulása óta beérkezett észrevételek, vélemények alapján rendkívül 

nagy igény mutatkozott a területi védőnők elektronikus értesítésének támogatására az újszülöttek és 

csecsemők szakellátásból történő távozása kapcsán.  

Ezen felmerülő igények hatására kerül pilot jelleggel 2 megyében tesztelésre a Születésértesítő Rendszer 

PIC/NIC szakellátás pilot-ja. A pilot megvalósítási szakaszában a hatályos jogszabályi környezet 

vizsgálata és a pilotban részt vevő két megye kiválasztása történt. Specifikálásra kerültek továbbá a 

Születésértesítő rendszer továbbfejlesztési lehetőségei, megtörtént a rendszer továbbfejlesztése.  Jelenleg 

a szakellátás pilot tesztelése zajlik éles környezetben. Célunk, hogy a tesztelés során a felhasználói 

oldaltól visszajelzést kapjunk a rendszer gyakorlatban való alkalmazásáról, továbbá, hogy a beérkező 

vélemények, észrevételek, javaslatok segítsék a rendszer országos bevezetését. További célunk, hogy 

visszajelzést kapjunk a tesztelés során esetlegesen felmerülő hiányosságokról, problémákról, melyek 

gátolhatják a jövőbeli bevezethetőséget.  

 A megyék kiválasztása során 3 kritériumot állítottuk fel. Célunk az volt, hogy olyan kórházak 

kerüljenek a pilot-ba, ahol a Perinatális (Neonatális) Intenzív Centrum 1000 szülésszám feletti szülészeti 

osztályok mellett működik, valamint az osztályokon védőnői főiskolai oklevéllel rendelkező, 

egészségügyi szakdolgozó– legalább részmunkaidőben – kórházi védőnői feladatokat lásson el.  További 

szempont volt, hogy a kiválasztott kórházak regionális és országos feladatokat is teljesítsenek az újszülött 

ellátás terén.  

Kiemelt célunk, hogy a kiválasztott megyék kórházai a neonatológiai osztályok tekintetében a 

tevékenységek progresszív ellátási szint szerinti besorolása szerint a III. ellátási szintűek legyenek, ahol 

már az igen kissúlyú (1500 g alatti) koraszülöttek ellátása és speciális diagnosztikai eljárások kivételezése 

is biztosított.  
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Az előzetes tervezés alapján a fenti kritériumoknak a Békés megyei Pándy Kálmán Kórház 

Gyermekosztálya és a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Perinatális Intenzív 

Centruma felelt meg. 

A születést követő szakellátás során az információáramlás gyors, hiszen a szülés tényéről a 

területileg illetékes védőnő és az újszülött további szakellátását végző intézmény védőnője is értesül. A 

Perinatális/Neonatális Intenzív Centrum védőnője a szakellátásból való távozást követően értesítő 

üzenetet küld az illetékes területi védőnő számára. Az értesítő üzenetet követően a szakellátás során 

rögzített adatokat a területi védőnő a rendszerbe való belépéskor azonnal megtekintheti. 
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9.2. PIC/NIC jogkörrel rendelkezők felületének ismertetése 

 

 

Az indító képernyőn az ellátási intézményéhez tartozó nyitott (1.) és lezárt (2.) űrlapokat jeleníti meg a 

rendszer, űrlaponként a legfontosabb adatokkal: koraszülött/újszülött TAJ száma, neve, születési ideje, 

távozási értesítő kiküldésének és elolvasásának időpontja, valamint az űrlapok státusza. 

 

Az első oszlopban található ceruza ikon az űrlap szerkesztésének ikonja, amelyre kattintva 

megnyílik a koraszülött/újszülött adatlapja.  

     A plusz ikon listázza az űrlaphoz tartozó alábbi adatokat: 

o Koraszülött/újszülötthöz tartozó gyermekágyas anya legfontosabb adatait: TAJ szám, 

neve, születési ideje, távozási értesítő kiküldésének és elolvasásának időpontja, valamint 

az űrlapok státusza. 

o Szülészeti intézmény megnevezése, elbocsájtó neve, elérhetősége(i) /e-mail, telefon/ 

o Elbocsájtó (PIC/NIC) intézmény megnevezése, elbocsájtó neve, elérhetősége(i) /e-mail, 

telefon/ 

o Területi védőnő(k) neve, elérhetősége(i) /e-mail, telefon/ 

 

A nyitott űrlapok még nem kerültek véglegesítésre, vagyis ezen űrlapok adatainak rögzítése folyamatban 

van, bármikor módosítható, míg a lezárt űrlapok már véglegesítésre kerültek és az adatmódosítás ez 

esetben nem lehetséges.   

A státusz oszlop az űrlapok állapotát jelzi, mely lehet: 

 nyitottnál:  

 Születési értesítő kiküldve (csak a szülészeti intézménynél releváns): az 1. szinthez tartozó 

adatok a szülészeti intézmény által kitöltésre kerültek, a születési értesítő a területileg 

illetékes védőnő számára megküldésre került. Adatmódosításra a szülészeti intézménynek ezt 

követően még van lehetősége.  

 Piszkozat (PIC/NIC-nél): az űrlapon az adatrögzítés elkezdődött, a PIC/NIC-ből való 

távozási értesítő még nincs kiküldve.  

 Távozási értesítő kiküldve (PIC/NIC-nél): a 4. szinthez tartozó adatok kitöltésre kerültek, a 

távozási értesítő a területileg illetékes védőnő számára kiküldésre került.  

 lezártnál:  

 Lezárt: az adatlap véglegesen lezárásra került.  
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Amennyiben az űrlapok véglegesen lezárásra kerültek, abban az esetben az adatlap átkerül a 

lezárt születési űrlapok közé, adatmódosítás a továbbiakban nem lehetséges. 

 

 

 

hazabocsátási értesítő  

 

 

 

  

A PIC/NIC-ből való távozási értesítő küldésekor az adatlap automatikusan zárul, melyre a 

rendszer is figyelmezteti. Az értesítő kiküldését megelőzően győződjön meg a rögzített 

adatok pontosságáról és érvényességéről. 

 

Ezt követően az adatmódosítás csak a Védőnői Módszertani Osztály számára lehetséges. 

Amennyiben lezárt űrlap esetében derül ki, hogy téves adatokat rögzített a rendszerben, a 

módosítás érdekében feltétlenül vegye fel kollégánkkal a kapcsolatot a vmo@oth.antsz.hu  

e-mail címen! 

 

 

mailto:vmo@oth.antsz.hu
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9.3. Koraszülött/újszülött PIC/NIC adatlapjának rögzítése 
 

 

Koraszülött/újszülött PIC/NIC adatlapjának rögzítését a szerkesztés (ceruza) ikonra kattintva kezdheti 

meg. A rendszer a szülészeti intézményben rögzített űrlapot nyitja meg - a további felhasználás céljából – 

a koraszülött egészségi állapotának folyamatos nyomon követését, egészségügyi dokumentációjának 

továbbvezetését biztosítva úgy, hogy az űrlapba lépve megjelenik a szerkeszthető PIC/NIC fül valamint 

az újszülött és a gyermekágyas anya fülek olvasható felületei. 

 

 

A PIC/NIC védőnői szerepkörrel rendelkezők számára csak a PIC/NIC adatok szerkeszthetők, a 

gyermekágyas anya, újszülött fülön a szülészeti intézményben rögzített adatok találhatók, melyek csak 

olvashatók a PIC/NIC védőnők számára. 

  

Minden olyan adat, mely a gyermekágyas anya és újszülött füleken megtalálható, a PIC fülön átmásolásra 

kerül, mely megkönnyíti az adatrögzítést. Az adatok a PIC/NIC fülön módosíthatók, amennyiben a 

szülés/születési adatok között, dokumentummal igazolható eltérést tapasztal, módosítsa a PIC/NIC fülön. 

Kérjük, minden esetben győződjön meg az adatok pontosságáról és érvényességéről! 
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9.3.1. PIC/NIC fül 1. blokk—Koraszülött/újszülött személyes adatai 

 

 
 

Az első blokkban a koraszülött/újszülött személyes adatai találhatók. A szülészeti intézmény kórházi 

védőnője által rögzített adatok automatikusan átmásolódnak az újszülött űrlapról a PIC/NIC űrlapra. 

Amennyiben a blokk valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz, úgy a PIC/NIC védőnőnek a személyes 

adatok rögzítésével nincs további teendője. 

 

A sötétszürke mezőket a rendszer automatikusan tölti. Amennyiben az anya fülön a „TAJ szám”, ill. az 

újszülött fülön a „6 hónapnál fiatalabb gyermek TAJ száma” TAJ típus kerül kiválasztásra a rendszer 

automatikusan betölti az újszülött TAJ számához az anya TAJ számát úgy, hogy az első számjegyet 8-ra 

cseréli. Iker újszülöttek esetében manuálisan kell bevinni a további TAJ számokat, így a második 

újszülöttnél az első számjegy 7-es, a harmadik újszülöttnél 6-os, a negyediknél 5-ös szám lesz, és így 

tovább. 

 

A névkód mező nem szerkeszthető, azt a rendszer automatikusan állítja elő (a különböző 

szakrendszerek közötti informatikai adatkapcsolat kialakításához szükséges). 

 

A születési hely is származtatott adat, ami az anya szülési helyének felel meg. 

 

A születési időt óra, perc pontossággal kell megadni.  

 

Amennyiben a távozási értesítők kiküldéséhez kötelezően töltendő mezők üresen maradtak, úgy a 

rendszer hibaüzenetet ír ki, és a kitöltetlen mezőket piros kerettel jeleníti meg.  

 

 
 

A PIC/NIC védőnőnek lehetősége van arra, hogy amennyiben, dokumentummal igazolható eltérést 

tapasztal, úgy a PIC/NIC fülön módosítsa azt.  

Kérjük, ilyen esetben feltétlenül győződjön meg a rögzített adatok pontosságáról és érvényességéről. 

 
A rendszerben lévő piros keretes mezők kötelezően töltendők, ezen adatok hiányában nem küldhető 

ki a távozási értesítő! 
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9.3.2. PIC/NIC fül 2. blokk—Koraszülött/újszülött születéskori adatai 

 

 
 

 

Az első blokkhoz hasonlóan a mezőkben a szülészeti intézmény által rögzített vitális paraméterek 

találhatók. A születési és távozási testtömeg mértékegysége a gramm, a születési testhossz, mell – és 

fejkörfogat megadása - ha szükséges - a szakmai iránymutatás alapján tizedes pontossággal centiméterben 

adható meg.  

A Szülési sérülés és Terápiás eljárás(ok)/ beavatkozás(ok) mezők szabadszövegesek, így több sérülés, 

terápiás eljárás, beavatkozás is megadható, esetleg részletezhető.  

Kérjük, feltétlenül győződjön meg a rögzített adatok pontosságáról és érvényességéről, csak 

dokumentummal igazolható eltérés esetén módosítsa az adatokat! 
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9.3.3. PIC/NIC fül 3. blokk—Koraszülött/újszülött PIC/NIC-ből való távozási adatai 

 

 

 
Ebben a blokkban a PIC/NIC-ből való távozási paraméterek adhatók meg. A távozási testtömeg 

mértékegysége a gramm, a születési testhossz, mell – és fejkörfogat megadása - ha szükséges - a szakmai 

iránymutatás alapján tizedes pontossággal centiméterben adható meg. Fejlődési rendellenesség vagy más 

újszülött betegség tényét, (anyagcsere betegség, magzati életben szerzett fertőzés, stb.) a mező mellett 

található + jel megnyomása után a BNO kódok listája alapján meg tudja adni. Több betegség fennállása 

esetén a + jel újbóli megnyomásával újabb BNO-t tud kiválasztani.  

 

A koraszülött/újszülött táplálásával kapcsolatos információt a táplálás módja függvényében adja meg! A 

rendszer a WHO által definiált csecsemőtáplálási módokat követi, ezért a csecsemőtáplálási fogalmak
7
 

pontos ismerete nélkülözhetetlen. 

A rendszer alapértelmezettnek tekinti a mesterséges táplálást, de további táplálás is lehetséges, mint a 

szoptatás folyadék-kiegészítéssel, vegyes (kevert), és a kizárólagos szoptatás. Amennyiben enterális  

táplálási mód nem valósult meg, lehetőség van „nem történt” táplálás érték választására is.  

                                           
7
 Kizárólagos szoptatás: a csecsemő kizárólag szopik (beleértve a lefejt anyatejet és az idegen női tejet). Ez a definíció megengedi orális 

rehidráló folyadék, vitaminok, ásványi anyagok, gyógyszerek csepp és szirup formában történő adását, de ezen kívül semmi mást. 

 

Szoptatás folyadék-kiegészítéssel: a kizárólagos szoptatás definíciótól abban különbözik, hogy orális rehidráló folyadék, a vitaminok, ásványi 

anyagok és gyógyszerek csepp és szirup formában történő adásán túl folyadék (víz, víz-alapú italok, gyümölcslé) adását is megengedi, de ezen 

kívül semmi egyebet (tápszer, nem-humán tejek, étel alapú folyadékok). 

 

Vegyes (kevert) táplálás: anyatej mellett minden egyéb - tápszer, nem-humán tej és szilárd ételek adása. 

Kevert táplálásról csak abban az esetben beszélhetünk, ha a táplálék valamennyi anyatejet is tartalmaz. Ez a definíció nem veszi figyelembe, hogy 

a 24 órás táplálékban milyen az anyatej aránya. 

A kevert táplálás esetén az anyatej aránya szerint javasolt felosztás: a bevitt táplálék több, mint 80%-a, 20-80%-a, illetve kevesebb, mint 20%-a 

anyatej (Lawrence 2005.). 

 

Mesterséges táplálás: a csecsemő egyáltalán nem kap anyatejet, hanem egyéb étellel vagy folyadékkal táplálják, beleértve a tápszert, nem-

humán tejet is. 
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Találhatók feltételhez kötött kötelező mezők is, melyek valamely válasz hatására válnak kötelezővé. (pl. 

ha a táplálás mezőnél a vegyes (kevert) táplálás vagy a mesterséges táplálást választja, abban az esetben a 

hozzátáplálás indoka mezőt is kötelező tölteni.  

 

Amennyiben történt Gyermekvédelmi jelzés, úgy a gyermekvédelmi intézkedés megadása is kötelező. A 

gyermekvédelmi intézkedés egy szabadszöveges mező (255 karakter), ahol röviden leírható, hogy a 

PIC/NIC  védőnő az újszülött védelme érdekében milyen szükséges intézkedéseket tett. (pl.: kórházból 

kinek történt a jelzés, milyen okok miatt (esetleges háttér információ), valamint, hogy a folyamat milyen 

fázisban tart az intézményből történő távozás idején). 

 

Ha az koraszülött/újszülöttel kapcsolatban fontos közlendője van, azt kérjük az Egyéb fontos megjegyzés 

szabadszöveges mezőben rögzítse. Itt minden olyan fontos információ szerepelhet, amit a PIC/NIC 

védőnő fontosnak tart közölni a területi védőnővel, ami hozzájárulhat a gondozás minőségéhez és 

hatékonyságához (pl.: korai intervencióval, táplálással, hatósági intézkedéssel kapcsolatos információk). 

 

 

Kérjük, ügyeljen az alábbi mezőértékekre: 

 

 A távozási testtömeg 300-7500 gramm közötti egész szám lehet! 

 A távozási testhossz 23,0 és 70,0 cm közötti, egy tizedesjegy pontosságú szám lehet! 

 A fejkörfogat15,0 és 55, 0 cm közötti, egy tizedes jegy pontosságú szám lehet! 

 A mellkörfogat 15,0 és 55, 0 cm közötti, egy tizedes jegy pontosságú szám lehet! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szakmailag indokolt esetben amennyiben nem mért, vagy nem mérhetők a fenti paraméterek, úgy a 

rendszer megengedi a ”0” (nulla) szám bevitelét is.  

Kérjük, hogy ezekben az esetekben az Egyéb fontos megjegyzés rovatban feltétlenül tüntessék fel, 

hogy miért nincs mért adat.  
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9.3.4. PIC/NIC fül 4. blokk—Életkorhoz kötött kötelező
8
 szűrővizsgálatok 

 

 
 
 

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését 

szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM 

rendelet 1. sz. melléklete alapján 0-4 napos életkorban kötelezően elvégzett vizsgálatok időpontját és 

annak eredményének rögzítésére alkalmas a rendszer. Az alábbi vizsgálatok elvégzése kötelező: 

 teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlődési rendellenességek szűrésére, 

 testtömeg, testhossz, fejkörfogat mérése és a hazai standardok szerinti értékelése, 

 ideggyógyászati vizsgálat, 

 csípőficam szűrése, 

 érzékszervek működésének vizsgálata: 

o hallás vizsgálata, 

o látás vizsgálata, 

 veleszületett anyagcsere-betegségek: 

o galactosaemia (összgalaktóz-szint és Gal-1-PUT), hypothyreosis, biotinidáz hiány, 

o tömegspektográfiás vizsgálattal, egy vizsgálati mintából: jávorfaszörp betegség (MSUD), 

tyrosinaemia I, II, citrullinaemia I (argininosuccinátsynthase hiány, ASS), 

arginosuccinicaciduria (arginosuccinátlyase hiány, ASL), homocystinuria, rövid-láncú 

acyl-CoAdehydrogenase hiány (SCAD), közép-láncú acyl-CoAdehydrogenase hiány 

(MCAD), hosszú-láncú hydroxi-acyl-CoAdehydrogenase hiány (LCHAD), nagyon 

hosszú-láncú acyl-CoAdehydrogenase hiány (VLCAD), Carnitin-palmytoiltransferase 

hiány (CPT-I, II), Carnitin transzport zavara (CT), multiplex acyl-

CoAdehydrogenasedefectus (glutársav aciduria GA II), beta-ketothiolase (oxothiolase) 

hiány, glutársav aciduria I (GAI), isovaleriánsavacidaemia (IVA), 

metilmalonsavacidaemia (MMA), propionsavacidaemia (PA), 3-hydroxi-3-metilglutaryl-

(HMG-)-CoAlyase, methylcrotonylCoAkarboxylase hiány (MCC) multiplex carboxylase 

hiány, phenylketonuriaújszülöttkori szűrése. 

                                           
8 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 81. §. (3) bekezdés 
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Amennyiben az életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok a szülészeti intézményben rögzítésre 

kerültek, úgy kérjük, feltétlenül győződjön meg a rögzített adatok pontosságáról és érvényességéről, 

dokumentummal igazolható eltérés esetén módosítsa az adatokat! 

Megtörtént vizsgálatok esetén a vizsgálat dátumának megadása kötelező. Az eredmény mezőknél 

szövegesen megadhatja a vizsgálatok eredményét.  

Amennyiben nem történt/történtek vizsgálatok, úgy az ideje és eredmény mező leszürkül, nem tölthető.  

 

 

9.3.5. PIC/NIC fül 5. blokk—Szükséges vizsgálatok, korai intervenció 

 
Ebben a blokkban a koraszülött állapotával összefüggő egyéb kiegészítő vizsgálatok, konzultációk, 

szükség esetén további szakvizsgálatok adhatók meg.  

 Amennyiben nem szükséges további vizsgálat, úgy térjen át a Védőoltások blokkra és folytassa 

az adatrögzítést.  

 Ha szükséges a + ikonra kattintva nyissa le a blokkot.  

 

 
Alapesetben a lenyitást követően egy vizsgálati mező nyílik meg, minden további vizsgálat a + gomb 

megnyomásával adható hozzá.  

 
A vizsgálatok mezőnél a szakmai munkacsoport által meghatározott huszonhárom féle vizsgálat közül 

választhat, mint pl. (audiológia, ortopédia, koraszülött utógondozás, Országos szakértői bizottság, stb.) 

Ügyeljen arra, hogy egy vizsgálat típus a blokkon belül csak egyszer adható meg. 

A vizsgálatok mező mellett található az Esedékessége/megjegyzés mező, mely szabadszöveges (255 

karakter), így a vizsgálattal kapcsolatos további információk is rögzíthetők.  

 

 
 

9.3.6. PIC/NIC fül 6. blokk—Védőoltások 
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A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 3/A. e) pontja alapján a területi 

védőnői szolgálat részére a gyermekágyas anya és az újszülött ellátásával kapcsolatos adatok 

rögzítése – a védőoltás teljesülése is - a kórházi védőnő feladata.  

Amennyiben a Védőoltások a szülészeti intézményben rögzítésre kerültek, úgy kérjük, feltétlenül 

győződjön meg a rögzített adatok pontosságáról és érvényességéről, - dokumentummal igazolható- 

eltérés esetén módosítsa az adatokat! 

A vizsgálatokhoz hasonlóan, a védőoltásoknál is amennyiben megtörtént(ek), abban az esetben az 

oltás(ok) dátumának megadása kötelező! 

 

 
 

Az oltóanyag szám rögzítése orvosi kompetencia, ezért nincs biztosítva a rendszerben oltóanyag szám 

bevitelére szolgáló mező. 

 

Amennyiben, a koraszülöttel/újszülöttel kapcsolatos egyéb fontos információt szeretne közölni a 

gondozást végző területi védőnő számára, azt az Egyéb fontos megjegyzés szabadszöveges mezőben 

megteheti.  

 

9.3.7. PIC/NIC fül 7. blokk—Perinatális/Neonatális Intenzív Centrumból való távozás 

 

 

A Perinatális/Neonatális Intenzív Centrumból való távozás módjánál öt lehetőség közül választhat. 

A távozási cím: 

 Megegyezik az anya állandó lakcímével, 

 Magyarországon belül más címre távozott, 

 Külföldre távozott, 

 Egyéb szakellátásba távozott, 

 Elhunyt. 

 

 

 Ha a koraszülött/újszülött az anya az állandó lakcímére távozik, a cím megegyezik az állandó 

lakcímmel, a rendszer automatikusan beállítja ezt távozási címnek.  
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 Magyarországon belül más címre távozik. Ebben az esetben az koraszülött/újszülött nem az anya 

állandó lakcímére távozik a Perinatális/Neonatális Intenzív Centrumból, ilyen esetben kézzel kell 

bevinni a címet. Ahhoz, hogy területi védőnőt tudjon választani irányítószám, település, 

közterület megadása kötelező.  

 

 
 

 

 A koraszülött/újszülött Egyéb szakellátásba távozott. Ez a távozási mód a távozásnak egy olyan 

speciális esete, amikor a koraszülött/újszülött a Perinatális/Neonatális Intenzív Centrumból 

átkerül más intézmény szakellátást biztosító osztályára. Ennél a választási lehetőségnél a 

szakellátást végző intézményt és annak címét kötelező megadni. A távozási címnél, ha az anya 

védőnői várandósgondozásban részesült, a gondozási címet
9
 adja meg! 

 

                                           
9

A gondozás cím esetében azt a címet kell megadni, ahol a védőnői várandósgondozás történt, mely lehet az állandó lakóhely szerinti cím, lehet 

egy tartozódási cím. A várandósgondozás esetén a cím megtalálható a Várandósgondozási Könyvben! 
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 Ha az koraszülött/újszülött elhalálozott, abban az esetben az Elhunyt távozási módot válassza! A 

címnél a szakellátáshoz hasonlóan a —amennyiben a gyermekágyas anya részesült védőnői 

várandósgondozásban—gondozási címet adja meg. 
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 Ha a koraszülött/újszülött külföldre távozik és az anya részesült Magyarországon védőnői 

várandósgondozásban, abban az esetben is a gondozási címet rögzítse a rendszerben.  

 

 
 

Ha a távozási mód és annak pontos címe kitöltésre került, a Védőnő választás gomb segítségével 

területileg illetékes védőnőt kell választani!  

 

 
 

A területi védőnőválasztó Budapest esetén kerület alapú, ha az irányítószám nem ismert, vagy bizonytalan 

ebben a védőnő, ilyen esetben használja a település melletti kerület választót. Kereshet a településen belül 

közterületre, bonyolultabb név esetén próbáljon meg csak a közterület egy részletére keresni (pl.: Bajcsy- 

Zsilinszky utca esetén Bajcsy). Ügyeljen arra, hogy a távozásnál megadott településnév másolódik át ebbe 

az ablakba, így az csak a távozási blokkban módosítható. Pl. Ha a távozási címnél Miskolcot adott meg, a 

területi védőnő választó ablakban, csak Miskolci címek között kereshet. Ha időközben javítani szükséges 

a településnevet pl. Budapestre, úgy térjen vissza a távozási mód blokkra, javítsa a településnevet, majd 

nyomja meg újra a védőnőválasztó gombot.  
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Olyan eset is előfordulhat, hogy a címet rosszul adta meg, a rendszer erre is figyelmezteti.  

Ha a megadott címhez nem tartozik védőnői körzet, abban az esetben a település összes védőnőjét is 

listázhatja, amennyiben nem ad meg közterületet. Amennyiben a megadott címhez nem tartozik 

területi védőnő, abban az esetben a vmo@oth.antsz.hu e-mail címen jelezze ezt! 

 

Ha a körzetválasztás sikeres és a körzethez állandó és/vagy helyettes védőnő(k) is hozzá vannak rendelve, 

úgy a rendszer az állandó státuszú védőnőt jeleníti meg első helyen, alatta pedig a helyettes státuszúakat.  

 Előfordulhat olyan eset is, amikor a körzeten történő személyi változás az értesítés folyamatát is 

érinti. Ilyenkor a védőnői listánál megjelenhet az alábbi figyelmeztetés: A védőnő nem rendelkezik 

érvényes státusszal!  

 Ha az adott körzeten lévő területi védőnőnek nincs érvényes szerepköre/jogosultsága az SzR 

rendszerhez, megjelenhet az alábbi hibaüzenet is: A védőnő nem SzR felhasználó! 

Ilyen esetben jelezze ezt a Védőnői Módszertani Osztály számára a vmo@oth.antsz.hu e-mail címen! 

 

Mindkét esetben az értesítés küldéséhez válasszon újra az érvényes státuszú védőnők listájából!   

 

 
 

 

Bármely távozási módot is választja, a PIC/NIC-ből történő távozás/elhalálozás dátumának megadása 

kötelező! 

Kérjük, minden esetben győződjön meg arról, hogy a megfelelő területileg illetékes védőnőt 

választotta!  

mailto:vmo@oth.antsz.hu
mailto:vmo@oth.antsz.hu
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A védőnő nevének kijelölésével, majd a Kiválaszt gombra kattintva rögzítheti a védőnőt a távozási 

blokkban.  

Előfordulhat, hogy a területi védőnői körzetekben olyan változás történik, amely a születésértesítő 

folyamatokat is érinti. Az SzR mindig az érvényes védőnőket listázza, ha időközben már a védőnő nem 

rendelkezik érvényes státusszal, arról a rendszer is figyelmeztet! 

 

 

 

A pilottal kapcsolatos észrevételeit, tapasztalatait a vedono_pilot@oth.antsz.hu e-mail címen várjuk! 

 

  

mailto:vedono_pilot@oth.antsz.hu
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9.4. Egyéb funkciók 

 
Adategyeztetés (8.) 

 

Az Adategyeztetés ikon alatt találhatók a belépett felhasználó által a regisztráció során megadott 

felhasználói adatok. Itt tudja ellenőrizni, hogy a regisztrációkor megadott adatok helyesek, ill. aktuálisak-

e. Amennyiben az itt található adatok nem egyeznek meg az Ön valós adataival, akkor  

a *-gal jelölt adatok (nem, titulus, családi név, keresztnév, e-mail cím, mobil telefonszám) esetében 

Önnek lehetősége van módosítani azokat a rendszerbe való belépést követően a nevére kattintva a 

Felhasználói adatoknál.(lásd 8.2. pont),  

A **-gal jelölt adatok (alapnyilvántartási szám, elnevezés, adószám, egészségügyi szolgáltató azonosító, 

székhely, jogosultságok) módosításával kapcsolatban forduljon az Egészségügyi Nyilvántartási és 

Képzési Központhoz.  

A ***-gal jelölt adatok (ellátott körzet elnevezése, ÁNTSZ azonosítója, telefonszám, státusz) 

módosításához vegye fel a kapcsolatot a járási vezető védőnőjével, és az ő jóváhagyásával jelezze a 

módosítási kérelmet a vmo@oth.antsz.hu e-mail címen. 

Az adategyeztető ablak havi rendszerességgel felvillan, de kérjük, hogy a naprakész adatok biztosítása 

érdekében Ön is ellenőrizze, hogy az Ön által megadott adatok helyesek-e, illetve, hogy nem történt-e 

változás bennük, és a fent leírt módon jelezze a megfelelő helyen a módosítási igényét.  

 

PDF generálás, nyomtatás (9.) 

 

PIC/NIC védőnői felületen is van lehetőség van az űrlap pdf. formátumú megjelenítésére, mely a portál 

jobb felső sarkában található PDF ikonnál érhető el. Csak a szerepkörhöz kötött űrlap generálható pdf. 

formátumban, így PIC/NIC szerepkörnél csak a PIC fül, a gyermekágyas anya, újszülött fül(ek) nem.  

A PDF ikonra kattintva az SzR rendszer átadja az űrlapot az Adobe Reader programnak, melyben 

lehetőség van minden olyan funkcióra, melyre a program lehetőséget (mentés, nyomtatás, stb.) biztosít. 

 

Segítség (10.) 

 

A Segítség ikonra kattintva tekinthető meg az SzR-hez kapcsolódó Felhasználói kézikönyv.  

Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, melyre a Felhasználó kézikönyvben nem 

kapott választ, vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal a vmo@oth.antsz.hu e-mail címen, a tárgyban jelölje 

az SzR-t.  

 

Kijelentkezés (11.) 

 

A feladatok befejezését követően ne feledkezzen meg a rendszerből való kijelentkezésről sem.  
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