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Az Enterprise Architect (EA) modell illesztése az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 

számú, Komplex népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt megvalósításához 

kapcsolódóan 
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1. Fogalmak és rövidítések 

Fogalom/rövidítés Jelentés 

EA 
Enterprise Architect: egy grafikus UML modellező eszköz, 

amelynek használatát Ajánlatkérő megköveteli. 

EFOP-1.8.1 
EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „Komplex 

népegészségügyi szűrések” című projekt. 

EKOP-2.A.2 

EKOP-2.A.2-2012-2012-0011 A Humán vízhasználatok 

környezetegészségügyi felügyeletét megalapozó nemzeti 

információs infrastruktúra kiépítése (HumVI) projekt. 

OTH Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

OSZIR Országos Szakmai Információs Rendszer 

OLTP On-line tranzakciófeldolgozó rendszerek 

2. Bevezető, előzmények 

Az EKOP-2.A.2-2012-2012-0011 - A Humán vízhas 

 

 

ználatok környezetegészségügyi felügyeletét megalapozó nemzeti információs infrastruktúra 

kiépítése (HumVI) projekt keretében megvalósult a HumVi integrációs EA (Enterprise Architect) 

modell megtervezése (mellékletként csatolva), illetve a HumVI integrációs EA modell feltöltése a 

HumVI-hoz kapcsolódó OSZIR (Országos Szakmai Információs Rendszer) szakrendszer és 

alrendszerek tekintetében. Az EFOP 1.8.1 - Komplex népegészségügyi szűrések című projekt 

elérendő céljai között meghatározásra került, hogy e modell továbbfejlesztésével, a projekt 

igényeihez illesztésével készüljenek el az új fejlesztések IT követelményjegyzékei, logikai rendszer-

és interfésztervei, mert csak így biztosítható a projekt teljes vertikumára az IT szabványosság és a 

megvalósítandó rendszerek közötti átjárhatóság, egységes nyelvezet. 

3. A beszerzés célja 

A beszerzés elsődleges célja, hogy az EFOP-1.8.1 projektben újonnan megtervezésre kerülő 

szakrendszerek és a központi Országos Szakmai Információs Rendszer integrációval kapcsolatos 

releváns IT információk egy helyen, Ajánlatkérő által elvárt grafikus tervező eszközben (Enterprise 

Architect), egységesen modellezve, dokumentálásra kerüljenek. Az új - OTH szintű - EA modellt, a 

HumVI integrációs EA modellt alapul véve, de azt továbbfejlesztve, kiegészítve, az új 

követelményeket figyelembe véve kell elkészítenie Ajánlattevőnek. Továbbá cél még, hogy a 

megalkotott modellt Ajánlatkérő a jövőben – lehetőség szerint – bármilyen belső (OSZIR-on belüli) 

OLTP szakrendszer elkészítéséhez fel tudja használni, e modell segítségével dokumentálja IT 

tervezéseit. 

Az előző bekezdés figyelembevételével jelen beszerzés taxatív céljai: 

 EA modell megtervezése és elkészítése Ajánlatkérő igényeinek megfelelően; 

 EA modell feltöltése Ajánlatkérő által meghatározott példa szakrendszerrel; 

 A megalkotott modell oktatása Ajánlatkérő szakembereinek. 
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3.1. EA modell megtervezése 

Az EA modell elkészítése során 2 termék előállítása elvárt: 

 EA váz modell: egy üres EA modell fájl (skeleton), amelynek tartalmaznia kell az általános 

package hierarchiát, melyet Ajánlatkérő bármely új szakrendszere tervezése során át tud 

adni a tervezést végzőnek. 

 EA modell dokumentáció: a váz modellben felhasznált terminológia, szöveges leírás. 

3.2. EA modell feltöltése 

Az EA modell feltöltés során 1 termék előállítása elvárt: 

 EA példa modell: a váz modell alapján, Ajánlatkérő által meghatározott szakrendszerrel való 

kapcsolódásait bemutató modell. 

3.3. EA modell oktatás 

Ahhoz, hogy Ajánlatkérő a későbbiekben a megalkotott EA modellben tervezésre kerülő 

szakrendszereket megfelelő szakértelemmel tudja értelmezni, ahhoz szükséges a modell tervezés 

megfelelő mélységű elsajátítása. Ehhez Ajánlatkérő szakembereit oktatni szükséges. Ajánlatkérő 3 

különböző munkanapon lévő oktatást igényel, alkalmanként legfeljebb 5 főnek. 

Az oktatási tevékenység során 2 termék előállítása elvárt: 

 EA modell oktatási dokumentáció; 

 Oktatási jelenléti ívek. 

4. Mérföldkövek 

1. mérföldkő 

 Határidő: szerződéskötéstől számított 45. nap 

Cél: 

 EA váz modell és a hozzá kapcsolódó dokumentáció elkészítése. 

Tevékenységek: 

 EA váz modell elkészítése; 

 EA modell dokumentáció elkészítése. 

Átadandó: 

 EA váz modell fájl; 

 EA modell dokumentáció. 

 

2. mérföldkő: 

 Határidő: szerződéskötéstől számított 90. nap 

Cél: 

 Az alapinfrastruktúra és az illesztendő rendszerek modellezése a tervezett EA váz fájlt alapul 

véve egy Ajánlatkérő által meghatározásra kerülő szakrendszerrel; 

 EA oktatások megtartása. 

Tevékenységek: 

 EA példa modell elkészítése; 

 EA oktatások. 

Átadandó: 

 EA példa modell fájl; 

 EA oktatási dokumentációk; 

 EA oktatási jelenléti ívek. 
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5. Eredménytermékek 

5.1. EA váz modell 

Egy sablon EA modell fájl (skeleton), amelynek minimálisan tartalmaznia kell a a következőket: 

 Integrációs package struktúra; 

 Dokumentum generáló sablon(ok): 

o Be kell vezetni a master document/modell document használatát, ami lehetőséget 

biztosan ugyanazon package kölönböző sablon szerinti generálására 

o Tartalmaznia kell a master document sablonokat 

o Tartalmaznia kell a modell document sablonokat 

 EA területi, nyelvi, kódkészlet, stb. beállítások. 

5.2. EA modell dokumentáció 

Ahhoz, hogy a megtervezett EA váz modell fájl felépítése, szerkezete mások számára is könnyen 

érthető és felhasználható legyen elengedhetetlen annak megfelelő mélységű dokumentálása. 

A dokumentálásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 

 Terminológia; 

 Jelöléstechnika; 

 Elvárt fix tartalom leírása, magyarázata; 

 Használható UML és egyéb jelölések. 

A terminológiát az alábbiak szerint kell kiegészíteni, módosítani: 

 Tartalmaznia kell az általánosan elvárt keret szintű funkciókat (archív adatok megjelenítése, 

szűrések, rendezések, stb.); 

 Alkalmazni kell az EA 12-es (illetve a legújabb) verziójában megtalálható Wireframing 

képernyő tervező eszközt; 

 Tartalmaznia kell a funkcionális követelményeket; 

 Az ellenőrzések kezelését, listázását módosítani kell, hogy átláthatóbb, egyértelműbb legyen; 

 Tartalmaznia kell a fizikai adatmodellt, illetve az archív adatok mentésének leírását; 

 A lehetőségek szerint törekedni kell a modell egyszerűsítésére, illetve egyértelmű tételére. 

5.3. EA példa modell 

Az EA sablon feltöltése az integrálandó rendszerekben előforduló modellelemekkel. Ajánlatkérő ez 

alatt egy példa szakrendszerhez integrálandó rendszerek - EA alapú modelljeiben megkövetelt 

ábrázolási és jelölés technikák általános (rendszerfüggetlen) példákban való megjelenítését érti. 

Az EA példa modellnek legalább az alábbi modellelemeket kell tartalmaznia: 

 Példa szakrendszer: Ajánlatkérő által meghatározott szakrendszer. 

 OSZIR Közös törzs (KT): az OSZIR – mint integrált rendszer – egyik alapvető eleme a 

törzsadatok közös, egységes formában történő kezelése. 

 OSZIR Jogosultságkezelő és Autentikációs modul: 

o Jogosultságkezelő modul: a bejelentkezett felhasználó jogosultságát ellenőrzi. Figyeli, 

hogy a felhasználó belső felhasználó-e vagy sem, illetve külső felhasználó esetén azt, 

hogy melyik partner nevében jelentkezett be. Ennek megfelelően határozza meg az 

OSZIR adatbázis segítségével, hogy a felhasználó rendelkezik-e a kívánt 

jogosultsággal, vagy sem. 

o Autentikációs modul: a teljes OSZIR alkalmazás egységes központi autentikációs 

támogató modult használ, amely a belső és a külső felhasználók bejelentkezésének 

folyamatát egyaránt megvalósítja. Ajánlatkérő által választott példa szakrendszer is 

az autentikációs támogató modul segítségével valósítja meg a bejelentkezési 

folyamatot. 



 

 

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 17 
Telefon: +36 (1) 476 1100 
EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001  

„Komplex népegészségügyi szűrések” 

5 

5.4. EA modell oktatási dokumentáció 

Az EA modell oktatási dokumentáció minimális tartalma, amelyet Ajánlattevőnek kell elkészítenie: 

 Oktatási terv: 

o Oktatás tervezett helyét, idejét, módját (tantermi); 

o Oktatás célját; 

o Oktatók számát; 

o Oktatandók maximális számát; 

o Oktatandók előképzettségét; 

o Oktatás rövid tematikáját. 

 Oktatási segédletek: 

o Tantermi oktatás esetén kivetíthető oktatási segédlet (ppt); 

o Az oktatáshoz elsajátításához szükséges gyakorló feladatok. 

o Az oktatási segédletekben bemutatott EA modell fájl. 

5.5. Oktatási jelenléti ívek 

Ajánlattevő által megtartott EA oktatás dátuma, helye, Ajánlatkérő szakembereinek neve, 

elérhetősége, aláírása. 

6. Fizetési ütemezés 

 I. mérföldkő: vállalási ár 50%-a. 

 II. mérföldkő: vállalási ár 50%-a. 

 


