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1. Bevezető 
 
A "Logikai rendszerterv" dokumentum célja, hogy a "Követelményspecifikáció" termékben 
megfogalmazott eredményeket elmélyítse, az OTH új szakrendszerének informatikai folyamatait, 
funkcionalitását előzetesen definiálja, ezzel előkészítse az implementálás technikai 
megvalósítását. 
 
A logika rendszerterv a funkcionális specifikáció eredményeit feldolgozva igyekszik a lehető 
legrészletesebben definiálni a képernyőkön található mezőket, értéklistákat, ellenőrzéseket, azok 
hibaüzeneteit, az állapottal rendelkező folyamatok tevékenységeinek és állapotainak 
meghatározásával, valamint az értéklisták, logikai folyamatok és a rendszer 
paraméterezhetőségét biztosító kódtárak konkrét felépítésével hozzájárulni a fejlesztési folyamat 
felgyorsításához. Kialakítja azt a logikai adatmodellt is mely a követelményeknek megfelelő 
problémát adatbázisban reprezentálni tudja, általa megtörténik az adatok töltését, szolgáltatását 
segítő interfészek definiálása is. 
 
A feladat, ill. probléma rövid megfogalmazása, előzmények. 
   

2. Fogalmak és rövidítések 
 
Szakmai ill. IT szakmai rövidítések és fogalmak, melyekre dokumentumban utalás történik. 
   

3. Általános működési elvek, jelölések 
 
Az alábbiakban azok az alapfogalmak ill. jelölési módok kerülnek ismertetésre, melyek 
szükségesek a dokumentum értelmezéséhez. 
 
A rendszertervben szereplő funkciók/tevékenységek, ellenőrzések, értéklisták az OSZIR 
szakrendszert azonosító kétbetűs modul nevének kétbetűs rövidítésével prefixáltak. A jelen 
pillanatban már definiált, létező vagy tervezés/fejlesztés alatt lévő szakrendszerek rövidítései a 
következők: 
 
- KT - közös törzs 
- Jx - járványos alrendszerei 
 > JN - Noso 
 > JF - Fertőző 
 > JV - Védőoltás 
 > JM - Mikrobiológia 
 > JI - Influenza 
 > JS - Std 
 > JH - Halálozás 
 > JB - Betegfelvétel  
- FJ - felhasználó és jogosultságkezelés 
- KE - kémia 
- SU - sugár 
- HV - Humvi 
- IK - iktató 
- VE - védőnő 
- SZ - Országos Szűrési Rendszer 
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Az alábbi dokumentum PR prefixű (Példa Rendszer) elemeken keresztül mutatja be a 
rendszerterv elvért felépítését, a diagramtípusokat, felhasználási eseteket. 
A következő alfejezetek a tervben szereplő diagramtípusok ill. modellezési technikák alapvető 
jelölésrendszerét ismerteti.  

3.1 Használati eset diagram 
 
A használati eset diagrammal a követelményspecifikációban szereplő követelményeket lefedő 
funkciók kerülnek meghatározásra, illetve a rendszerben résztvevő szereplők ill. szerepkörök 
kerülnek megjelenítésre.  

 
Használati eset diagram jelöléstechnikája 

A B

A B

A

X

A
D

A

A
D

A

A	funkcióban	D	dokumentum	rögz ítése	
szükséges.

A	funkcióban	előáll	D	dokumentum

A	funkció	során	lehet,	hogy	B	
funkció(eset)	is	bekövetkez ik,	annak	
részeként	vagy	eredményeként.

A	funkció	része	(legalább	egyszer)	a	B	
alfunkció

Papíralapú,	vagy	már	elektronikus	
formában	lévő 	szkennelt	vagy	
szerkeszthető 	dokumentum	(.rtf,	.docx,	
.pdf,	.jpg ,	stb.)

X	szereplő	meghívhatja	az 	A	funkciót

A	rendszert	használó,	üzemeltető,	stb.	
tipikusan	humán	szereplők	csoportja.	A	
rendszerekben	általában	szerepkörnek	
felelnek	meg .	Speciális	esetben	maga	a	
rendszer	(vagy	külső 	rendszerek)	is	
szereplőként	vesznek	részt,	pl.	
háttérfolyamatok	működtetése	során.

Egyszerű	vagy	összetett	
funkció,	tevékenység ,	
mely	az 	elvárt	feladatot	
vég rehajtja.

B A	funkció	teljes	lefutása	megelőz i	B	futásátA

X1 X2

Szerepkör	öröklés.	Jelentése,	hogy	X2	
szereplő	az 	összes	X1-hez 	kapcsolt	
funkciót	is	vég rehajthatja	("örökli"	azokat),	
a	csak	X2-hoz 	kapcsolt	funkciók	viszont	
nem	elérhetők	X1	számára.

«tartalmazhatja»

«tartalmazza»

«megelőzi»

«flow»

«flow»
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3.2 Egyszerű tevékenység- vagy BPMN diagram 
 
Az egyszerű tevékenység- vagy BPMN diagram a szakmai/hatósági/informatikai/stb. folyamatok 
magasszintű ábrázolására szolgál. Az ábrákon a leggyakrabban előforduló jelölések szerepelnek. 
 

 
Egyszerű tevékenységdiagram jelöléstechnikája 

Tev ékenység

Összetett tev ékenység

Döntési pont

Esemény

Folyamat
vége

Főfolyamat
megszakítása

Folyamat
kezdete

Tev ékenység

Tev ékenység

Folyamat
vége

Tev ékenység

Tev ékenységTev ékenység

Folyamat
vége

Tev ékenység

Tev ékenység

Tev ékenység

Tev ékenység Döntési
pontAlfolyamat

kezdete

Alfolyamat
vége

Tev ékenység

Folyamat
vége

Összetett	tevékenység 	kifejtése	(alfolyamat).

Folyamat kettéágazása

Adott	esemény	bekövetkeztében	induló	folyamat.

[Nem][Igen]

[Nem]

[Igen]
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BPMN diagram jelöléstechnikája 

 

3.3 Állapot-tevékenység diagram 
 
Az állapottal is rendelkező folyamatok ábrázolására állapot-tevékenység diagram a célravezető, 
mely a folyamatok állapotátmeneteit és a folyamatban végrehajtható tevékenységeket egyszerre 
ábrázolja a lényeges döntési pontok jelölésével. Ez indokolt esetben a szétszedhető külön 
tevékenység diagramra (állapotok nélkül) és állapot diagramra (tevékenység nélkül), amennyiben 
az ábrázolásuk külön-külön egyértelműbb. 
 
Állapot-tevékenység diagrammal az állapottal is rendelkező karbantartó/rögzítő felületek ill. 
objektumok rendelkeznek. Az egyszerűbb adminisztrációs vagy lekérdező képernyők esetén csak 
egy osztálydiagram ábrázolja az adott képernyőhöz/tevékenységhez megjelenő mezőket illetve 
elérhető funkciókat. 
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"Medence",	a	folyamat	egységet,	
szerepkört,	rendszert	azonosít

"sávok",	a	
"medencék"	
további	
felosztására,	pl.	
szerepkör	
szerint

Folyamat kezdete Folyamat vége

Tevékenység Tevékenység

Döntési pont

Tevékenység

Alfolyamat kezdete

Tevékenység

«BusinessProcess»
Összetett tev ékenység

«BusinessProcess»
Összetett tev ékenység

Alfolyamat vége

Tevékenység

Tevékenység

Tevékenység

Tevékenység

Tevékenység

Tevékenység

A	rendszer	seg ítségével	a	
felhasználó	által	vég rehajtott	
tevékenység

Gépi	seg ítség 	nélkül	vég rehajtott,	
teljesen	manuális	tevékenység

Tevékenység 	vég rehajtása	
üzenetküldéssel

Tevékenység 	vég rehajtása,	üzenet	
beérkezése	után

Tevékenység 	vég rehajtása	
felhasználói	beavatkozás	nélkül

Általános	tevékenység

Üzenetátadás	
két	"medence"	
között

Igen

Nem
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Állapot/tevékenység diagram jelöléstechnikája 

 

3.3.1 xxF002 - adatok rögzítése  
 
  
 

3.3.2 xxF003 - rögzített adatok véglegesítése  
 

3.3.3 xxF004 - rögzített adatok törlése  
 

3.4 Speciális felületleíró osztálydiagram 
 
Felületek és funkciók részletes jellemzésére speciális osztálydiagram kerül bevezetésre, melyen 
egyszerre jelenik meg milyen adatok/funkciók kerülnek az adott felületre képernyőre, melyek 
ezek közül láthatóak, melyek nem, melyek csak technikai jellegűek, illetve a mezők töltéséhez 
milyen értéklisták és ellenőrzések kapcsolódnak, milyen súllyal (ld. következő alcím). Egy ilyen 
blokk tipikusan egy adatkör töltését, vagy egy egybetartozó adathalmaz megjelenítését (pl. egy 
lekérdezés eredménye) reprezentálja. A blokk felső részében a felület által használt mezők, míg 
az alsó részén a megvalósított funkciók vannak jellemezve.  
 
Az adatmezők töltését értéklisták és ellenőrzések segítik ill. szabályozzák, ezek a felületek 
részletes leírására szolgáló speciális osztálydiagramokon külön feltöntetésre kerülnek. Mindkettő 
egyedi kóddal ellátva szintén speciális osztályként van ábrázolva, a logikai rendszerterv végén 
szereplő "Azonosítóval ellátott rendszerelemek" fejezetben újrahasznosítható modon vannak 
kiemelve. 
 

Folyamat start

xxF002 - adatok rögzítése

Rögzített (A01) xxF004 - rögzített adatok 
törlése

Törölt (A03)

Folyamat vége

xxF003 - rögzített adatok 
v églegesítése

Véglegesített (A02)

Tevékenység ,	mely	eg y	adott	állapotban	vég ezhető	
(illetve	folyamatindítás	esetén,	ha	még 	nincs	folyamat).

Minden	tevékenységből	pontosan	eg y	kifelé	mutató	
nyíl	 lehet,	a	tevékenység 	vég rehajtásakor	eg yértelműen	
meghatározva	a	folyamat	követlező	állapotát.	Adott	
tevékenységet	több	állapotból	 is	elérhetünk,	
amennyiben	több	befelé	mutató	nyila	van.

Állapot,	melyben	a	folyamat	
kerül	az	adott	tevékenység 	
(nyíl	kiindulópontja)	
vég rehajtására.

A	kifelé	mutató	nyilak	azt	
mutatják,	hog y	az	adott	
állapotból	milyen	
tevékenységet	 lehet	
elvég ezni.
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Ellenőrzések 
 
Jellemzői, hogy 
 
- az objektum megnevezése tartalmazza az ellenőrzés egyedi kódját (blokk felső részében). Az 
első két betű a modulra (pl. HV-HumVi szakrendszer), az E az ellenőrzésre utal, majd egy 4 
jegyű sorszám következik, a végén egy rövid utalás arra, miről szól az ellenőrzés. 
 
- az objektum leírása tartalmazza magának az ellenőrzésnek a szövegesen definiált logikáját.  
 
- egy ellenőrzés sikertelenség esetén tipikusan egy üzenettel tér vissza, ez a képernyőn is 
megjelenő üzenet kódja és leírása van a blokk alsó részében az objektum metódusaiban 
definiálva. Összetett ellenőrzés esetén több bejegyzés is található itt, _02, _03, .stb 
megkülönböztetéssel. 
 
- az ellenőrzések súlyuk szerint 4 félék lehetnek. A súlyok az ellenőrzést és a felületi diagramot 
leíró osztályt összekapcsoló reláció "stereotype"-jánál vannak definiálva, tehát valójában nem az 
ellenőrzéshez tartoznak (azok csak vagy visszaadnak egy hibakódot, vagy sem), hanem a 
folyamat viselkedését szabályozzák az ellenőrzés hívás helyén. Ezzel a technikával megoldható, 
hogy ugyanaz az ellenőrzés egyik helyen meggátolja a mentést, másik helyen csak informálisan 
kiírja az ellenőrzéshez rendelt üzenetet, ha teljesülnek az abban megfogalmazott feltételek. A 
reláció súlyai a következők lehetnek: 
 
<<X>> mentés tiltás, amíg a jelzett hibát nem javítjuk ki, el sem tudjuk menteni a módosításainkat 
<<T>> végrehajtás tiltás, folyamatoknál használatos, az adott állapotban az adott tevékenységet 
nem tudjuk véglegesíteni, amíg ezt a típusú hibát ki nem javítjuk, azaz nem tudunk átlépni a 
folyamat következő állapotába 
<<I>> információs jellegű szövegek, melyek sem a mentésre sem a folyamat továbblépésre 
nincsenek hatással, csak a tájékoztatást szolgálják 
<<F>> kizárólag a felületen néhány esetben alkalmazott súlytípus, mely az ellenőrzés hibakóddal 
való visszatérése esetén egy felugró választóablakot dob fel a hibakódhoz rendelt szöveggel. 
"Igen" esetén a folyamat továbbléphet, "Nem" esetén nem. Tipikusan "veszélyes" műveletek 
meghívása előtt szükséges, megerősítésnek. Ezek a felugró ablakok tartalmazhatnak akár egy 
(csak "OK"), vagy kettőnél több választógombot is, szükség esetén. 
 
Az ellenőrzés kapcsolódhat a mezőket tartalmazó osztály (adatcsoport) egy konkrét mezőjéhez 
(tipikusan bal oldalt mezőhöz kapcsolt ellenőrzések), illetve magához az adatcsoporthoz 
(tipikusan alulról). A mezőhöz kapcsolt ellenőrzések lefutnak az összes most rögzített/módosított 
rekordra (ha egy mentésen belül több rekord rögzítésére is lehetőség van. Ha nincs rekord, akkor 
ezek az ellenőrzések nem futnak le), az utóbbiak pedig csak egyszer, a rekordszintű ellenőrzések 
után, akkor is, ha nincs rekord (pl. ezzel lehet biztosítani, hogy "legalább egy rekordot rögzíteni 
kell" elvárást. 
 
A <<P>> sztereotípussal megjelölt ellenőrzések paraméterezhetőek, az aktuális paraméterek az 
adatcsoport és az ellenőrzés osztály közötti, fentiekben leírt súly adatot tartalmazó relációk 
megjegyzésében vannak felsorolva. Ugyanitt a paraméterek után pontosvesszővel elválasztva 
megadható egy egyedi hibakód, mely az ellenőrzés által visszaadott, általánosan megfogalmazott 
hibaszöveget a paraméterek függvényében értelmesebbé teheti. Pl. az általános "Mező kitöltése 
kötelező" szöveg feltételes esetben pontosabban úgy szólhat, hogy "Magyarország esetén a 
település és irányítószám kitöltése kötelező", ez utóbbinak külön hibakódja van. 
 
 
Értéklisták 
 
A rendszerben gyakoriak az értéklisták, melyek segítik egy-egy mező töltését és egy lekérdezést 
reprezentálnak. Tipikusan a képernyőn megjelenő mezők leírásánál van hivatkozva rájuk és az 



  

9/27 
  

osztály jobb oldalára kapcsoljuk őket <<értéklista>> sztereotípussal megjelölve a relációt az 
érthetőség kedvéért. A reláció azzal a mezővel kapcsolja össze az értéklistát, melynél a 
választónak meg kell jelennie. Felépítésük a következő: 
 
- az objektum megnevezése tartalmazza a lekérdezés egyedi kódját (felső blokk). A HV a 
HUMVI-ra, az L a lekérdezésre utal, majd egy 4 jegyű sorszám következik, majd az értéklista 
tartalma röviden 
 
- az objektum leírása tartalmazza magának a lekérdezésnek a szövegesen definiált logikáját.  
 
- az objektum attribútumai (elkülönítve az értéklistában látható és nem látható elemeket) az 
értéklista eredményhalmazában szereplő mezőket 
 
 
 
Az így összeállított, részleteiben definiált felületekből az ábra alatti, táblázatos formájú leírás 
készül a papíralapú dokumentáció generálása során, feltüntetve minden felülethez kapcsolódó 
ellenőrzés és értéklista pontos definícióját is, a "Kapcsolódó logikák" részben. 
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Felületleíró speciális osztálydiagram jelöléstechnikája 

 

3.4.1 xxF002 - részletadatok  
 
 
 
Mező Típus Érték 
részlet mező1 «megjelenített»  
részlet mező2 «megjelenített»  

 

A	festett	rombusz	jelöli,	hog y	az	
adatcsoport	további	mezőket	is	
tartalmaz,	melyek	(általában	az	
újrafelhasználás	miatt)	külön	vannak	
választva.	Ezek	lehetnek	adatmezők,	de	
az	adatcsoport	működésekor	
felhasznált	ellenőrzési	 log ikák	is.

Értéklista	definíció,	mely	annál	a	
mezőnél	érhető	el/fog 	
meg jelenni,	melyhez	kapcsolva	
van.	A	leírása	eg y	lekérdezést	 ír	
le,	a	dobozban	lévő	mezők	
pedig 	a	lekérdezés	látható	vag y	
rejtett	visszatérési	értékei.

xxF001 - Karbantartó felület

«megjelenített»
- mező1 leírás
+ mező2
+ mező3

«rejtett»
+ mező1 kód

«megjelenített»
+ xxF001 - új adatlap()
+ xxF002 - adatok rögzítése()
+ xxF003 - rögzített adatok véglegesítése()
+ xxF004 - rögzített adatok törlése()

«rejtett»
+ írható()
+ látható()

Általános	ellenőrzés	a	mező	kötelező	
kitöltésére.	Az	osztály	metódusai	 	maguk	a	
hibaüzenetek	(ill.	kódjaik),	melyeket	
visszaad.	A	kapcsolatnál	megadott	< < X> > 	
kapcsolattípus	jelenti,	hog y	nem	tudjuk	
tárolni	a	rekordot,	amíg 	a	"mező1leírás"	
és	a	"mező2"	nincs	kitöltve.

A	kapcsolat	meg jeg yzésében	azok	a	
mezők	vannak	felsorolva,	melykhez	ez	az	
ellenőrzés	kapcsolódik.	Ha	csak	eg y-két	
mezőhöz	kell	kapcsolni	az	ellenőrzést,	
akkor	célszerű	minden	mezőhöz	külön	
relációt	rendelni,	ha	pedig 	sok	mezőhöz,	
akkor	a	diag ram	átláthatóság a	érdekében	
célravezetőbb	a	reláció	meg jeg yzésében	
való	mezőfelsorolást	alkalmazni.

Az	adatcsoport/képernyőelem	az	itt	
felsorolt	mezőkből	tevődik	össze.	A	mezők	
sorrendje	a	képernyőn	való	meg jelenési	
sorrendet	(tab	sorrend)	is	 jelöli.

A	képernyőn	lévő	adatokot	
< < meg jelenített> > ,	a	nem	látható	
mezőket	< < rejtett> > 	csoportba	soroljuk.	

A	(+ )-al	 jelölt	mező	adatbázismezők,	a	(-)	
mezők	pedig 	csak	képernyőre	kiírt,	ún.	
"lookup"	vag y	"számolt"	mező,	melyek	
tipikusan	kódok	alapján	kódtárból	vag y	
más	táblákból	meg jelenített	 leírások.	

Ha	a	mező	a	képernyőn	van	de	csak	
olvasható,	akkor	{readOnly}	címke	van	a	
mezőnév	után.	A	(-)-ek	alapból	csak	
olvashatók,	kivéve,	ha	értéklista	van	
hozzájuk	rendelve,	hisz	ekkor	az	
értéklistából	való	választás	során	
megváltozik	az	értékük.	A	"csak	olvasható"	
jelölésnek	tehát	a	(+ )-os	mezőknél	van	
értelme.

A	"doboz"	felső	részében	a	mezőnevek,	az	
alsóban	pedig 	a	különböző	események	
által	meghívott	funkciók	leírása	található.

«P»
xxE0001 - mező kitöltése 

kötelező

+ xxE0001_01()
+ xxE0001_02()

xxL0001 - értéklista 
definíció

«megjelenített»
+ választható név

«rejtett»
+ választható kód

xxK001 - Rögzítő/módosító adatai

«megjelenített»
- létrehozó felhasználó azonosítója {readOnly}
+ létrehozás ideje {readOnly}
- módosító felhasználó azonosítója {readOnly}
+ módosítás ideje {readOnly}

«rejtett»
+ létrehozó felhasználó id-je
+ módosító felhasználó id-je
+ id

xxF002 - részletadatok

«megjelenített»
+ részlet mező1
+ részlet mező2

A	telt	vonalú	nyíl	a	fő	felületi	elem	
felé	azt	 jelenti,	hog y	részletadatok	
kapcsoldnak	hozzá.	Ezek	tipikusan	
eg y	alfülön,	vag y	a	fő	oldalon	külön	
lapozható	táblázatban	jelennek	
meg ,	 leg többször	adatfelviteli	
funkciókkal	eg yütt.

«értéklista»
«X»
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3.4.2 xxF001 - Karbantartó felület  
 
Adott adatbeviteli funkciót űrlap és lista felületeit együttesen részletesen definiáló elem. 
 
Azt, hogy az itt felsorolt képernyőelemek közül mely jelenik meg listán és melyek az űrlapon, a 
képernyőtervekből lehet kiolvasni. A felületen feltüntetett mezők és funkciók a generált 
dokumentációban táblázatos formában jelennek meg, a "Dependency" relációval hozzákapcsolt 
ellenőrzések és értéklisták pedig külön táblázatban, kapcsolódó logikaként. 
 
Mező Típus Érték 
mező1 leírás «megjelenített» Mező1leírás xxL0001-es értéklistából. 
mező2 «megjelenített» Mező2 rövid leírása. 
mező3 «megjelenített» Mező3 rövid leírása. 
mező1 kód «rejtett» Mező1 kód értéke, felületen nem látható. 

 
Logikák 
xxF001 - új adatlap Új tétel rögzítésének megkezdése.  
xxF002 - adatok 
rögzítése 

A tevékenység felületén rögzített adatok elmentése. 

xxF003 - rögzített adatok 
véglegesítése 

A véglegesítés végrehajtása után az adott folyamat más állapotba 
kerül. 

xxF004 - rögzített adatok 
törlése 

A tévesen rögzített adatok törölhetők. A folyamat törölt állapotba kerül. 

írható Lista üzemmód esetén a tétel írhatóságának speciális feltételei, pl. 
szervezeti hierarchia által definiált vagy valamilyen állapottól függő 
esetben. 

látható Lista üzemmód esetén a tétel láthatóságának speciális feltételei, pl. 
szervezeti hierarchia által definiált vagy valamilyen állapottól függő 
esetben. 

3.4.3 xxK001 - Rögzítő/módosító adatai  
 
Mező Típus Érték 
létrehozó 
felhasználó 
azonosítója 

«megjelenített»  

létrehozás ideje «megjelenített»  
létrehozó 
felhasználó id-je 

«rejtett»  

módosító 
felhasználó 
azonosítója 

«megjelenített»  

módosítás ideje «megjelenített»  
módosító 
felhasználó id-je 

«rejtett»  

id «rejtett»  

3.4.4 xxL0001 - értéklista definíció  
 
xx001-es kódtár értékei 
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Mező Típus Érték 
választható név «megjelenített»  
választható kód «rejtett»  

 

3.4.5 xxE0001 - mező kitöltése kötelező  
 
Feltételhez köthető, mező kitöltöttségét vizsgáló ellenőrzés. 
 
Paraméterek: 
 
P0=mező címke 
P1=mező tartalma 
 
Ha a vizsgált mező értéke üres akkor hibát adunk.  
 
{0}=P0 
 
Logikák 
xxE0001_01 Mező kitöltése kötelező: {0} 
xxE0001_02 Elutasítás esetén annak okát meg kell adni a "megjegyzés" mezőben! 

 

3.5 Képernyőtervek 
 
A képernyőtervek a tényleges beviteli és megjelenítő komponenseket tartalmazó diagramok. 
 
A képernyővázak készülhetnek az EA user interface diagramja segítségével (ennek előnye a kis 
méret, integrált megoldás, ugyanakkor limitált felületi megoldásokat lehet megjeleníteni), vagy 
egyéb külső alkalmazásokban (pl. Balsamiq Mockup, Axure, Visio), ez utóbbi esetekben a 
rendszerterv mellé csatolni kell a képernyővázak szerkeszthető változatát, a tervbe pedig ".png" 
típusú képként kell őket beilleszteni. 
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Képernyőtervek 

3.6 Logikai adatmodell diagram 
 
A logikai adatmodell a rendszer adatköreit, azok pontos adattartalmát, adatok típusait és az 
adatkörök közötti kapcsolatot határozza meg osztálydiagram segítségével. Ez kiváltható 
adattábla kapcsolati diagrammal, mely a fizikai táblák kapcsolatát mutatja, a fontosabb 
idegenkulcs kapcsolatokat feltüntetve, pontos mezőnevekkel és típusokkal, mely tipikusan a 
fizikai rendszerterv része, ezáltal részletesebb mezőtartalommal rendelkezik. A diagram az ábrán 
látható elemekből és kapcsolatokból épül fel. 
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Logikai adatmodell jelöléstechnikái 

 

A B
B	objektum	tartalmazza	(örökli)	A	objektum	összes	mezőjét

A B A	objektum	egy	tételéhez 	B	objektum	0	vagy	n.	db	
tétele	tartoz ik	(fel-sor	kapcsolat)

A B

C

C	objektum	az 	A	és	B	objektumok	kapcsolatait	
tartalmazza	(kapcsolótábla),	szükség 	esetén	más	
adatokkal	kiegész ítve

1 0..*
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4. Architektúra terv 
 
EÜR architektúra terv. 
Szoftver és hardver követelmények: 
• az OTH infrastruktúrájába illeszkedjen 
• VmWare és RedHat (preferált) 
• 6 - 8GB RAM 
• 1 - 2 TB adattároló 
• külső kapcsolatok nincsenek (Intranet), mivel érzékeny adatokat tárol a rendszer 
 

 
Architektúra terv 

 

EÜR

OTH

Front-end and Back-end

Front-end

Back-end

Adatkezelési	réteg

Üzleti	réteg

Meg jelentési	réteg

DAO

Serv ices

«serviceInterface»
Application Serv ice

«datastore»
ORACLE EXADATA DB
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5. Folyamatok áttekintése 
 
A szakmai/hatósági folyamatok magasszintű ábrázolása és szöveges leírása. 

5.1 HR folyamat 
 
A szerződéseket egyértelműen összefogja a kötelezően megadandó adóazonosító jel (személy 
esetén), illetve adószám (cég/vállalkozás esetén). 
A folyamat összességét vizsgálva (nem egy adott folyamat részeként értelmezve) a következő 
funkciókat kell beépíteni a rendszerbe: 
- 30 nappal a szerződések lejárta előtt e-mail üzenetet kap a HR ügyintéző 
A HR terv feltöltése és karbantartása az alapját képezi a folyamatoknak. 
 

 
HR folyamat 

5.1.1 HR ügyintéző  

5.1.1.1 Feljegyzés jóváhagyása  
 
Jóváhagyott, aláírt feljegyzés feltöltése, a szükséges adatok megadása.  
 

5.1.1.2 Feljegyzés lezárása egyéb okból  
 
Feljegyzés lezárása egyéb okból kifolyólag.  
 

Re
nd

sz
er

 (E
ÜR

)
HR

 ü
gy

in
té

ző

Feljegyzés
start

Feljegyzés összeállítása
Feljegyzés 

jóv áhagyásra 
v ár

Feljegyzés

Feljegyzés 
összeállítás 

alatt
Feljegyzés jóv áhagyása

Jóváhagyott
(aláírt)

feljegyzés

Feljegyzés 
jóv áhagyott

Szerződés
vége

Lezárás szerződéskötés 
hiányában

Lezárt 
(szerződéskötés 

hiányában)

Szerződés összeállítása

Szerződés és
egyéb

dokumentumok

Szerződés 
jóv áhagyásra 

v ár
Szerződés jóv áhagyása

Jóváhagyott (aláírt)
szerződés és egyéb

dokumentumok

Lezárt

HR ügyintéző értesítése e-
mailen

5 
munkanap

Állapot
figyelés vége

Állapot
figyelés start

Szerződés start

Szerződés 
összeállítás 

alatt

Szerződések kezelése
Új	szerződések
létrehozása

Feljegyzés lezárása egyéb 
okból

Feljegyzés
vége

Lezárt (egyéb 
okból)

Lezárt

Szerződés 
folyamatban

foglalkoztatási 
időszak 

vége

Munkaszerződés
vagy

távmunkaszerződés?

HR ügyintéző értesítése e-
mailen a foglalkoztatási 

időszak lejártáról

Szerződés lezárása

Felmondás (munkav állaló)

Megszüntetés (közös 
megegyezés)

Megszüntetés

Megszüntető
okirat.

Munkaviszonyt
megszüntető
okirat (közös

megegyezés)

Többletfeladat?
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(v isszav ont)

Megszüntetés 
folyamatban

Aláírt
felmondás

Leszerelés 
folyamatban Leszerelés összeállítása

Leszerelő
dokumentumok

Leszerelés 
jóv áhagyásra 

v ár
Leszerelés jóv áhagyása

Jóváhagyott (aláírt)
leszerelő

dokumentumok

Megszüntetés (közös 
megegyezés) jóv áhagyása

Megszüntetés 
(közös 

megegyezés) 
jóv áhagyásra v ár

Jóváhagyott
(aláírt)

munkaviszonyt
megszüntető
okirat (közös

megegyezés)

Megszüntetés 
jóv áhagyásra 

v ár

Megszüntetés 
jóv áhagyása

Jóváhagyott
(aláírt)

megszüntető
okirat
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megegyezés)
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jóv áhagyása
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Jóváhagyott
(aláírt)
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módosítás

Szerződések	
módosítása

Szerződés módosítás 
kezdeményezése

Szerződés 
módosításra 

v ár

Megszüntetés (közös 
megegyezés) 

kezdeményezése

Szerződések	
megszüntetése	
(közös	
megegyezés)

Szerződés 
megszüntetésre 
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Nem

Megszüntetés
(közös

megegyezés)

Dokumentum
generálás

Igen

Nem

Dokumentum
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Megszüntetés

Igen

Dokumentum
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Dokumentum
feltöltés

Dokumentum
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Dokumentum
feltöltés

Felmondás

Dokumentum
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Dokumentum
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Dokumentum
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Dokumentum
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Dokumentum
generálás

Dokumentum
feltöltés

Dokumentum
feltöltés



  

17/27 
 

5.1.1.3 Feljegyzés összeállítása  
 
Feljegyzés generálása a munkavégzésre irányuló jogviszony  
- Létrehozására: munkaszerződés, távmunkaszerződés, megbízási szerződés, többletfeladat, 
célfeladat 
- Módosítására: munkaszerződés, távmunkaszerződés, megbízási szerződés 
- Megszüntetésére (közös megegyezés): munkaszerződés, távmunkaszerződés, többletfeladat 
(visszavonás) 
az Országos Tisztifőorvos felé.  
 

5.1.1.4 Felmondás (munkavállaló)  
 
Munkaszerződés, illetve távmunkaszerződés felmondása.  
 

5.1.1.5 Leszerelés jóváhagyása  
 
Jóváhagyott, aláírt leszerelő dokumentumok feltöltése, és a szükséges adatok megadása.  
 

5.1.1.6 Leszerelés összeállítása  
 
Leszerelés összeállítása és a szükséges dokumentumok generálása.  
 

5.1.1.7 Lezárás szerződéskötés hiányában  
 
Új szerződés folyamatának lezárása szerződéskötés hiányában.  
 

5.1.1.8 Megszüntetés  
 
Munkaszerződés, illetve távmunkaszerződés megszüntetése a foglalkoztatási időszak lejártával. 
Megszüntető okirat összeállítása.  
 

5.1.1.9 Megszüntetés (közös megegyezés)  
 
Munkaszerződés, távmunkaszerződés megszüntetése (közös megegyezés), illetve többletfeladat 
visszavonása. 
Munkaszerződés és távmunkaszerződés esetén munkaviszonyt megszüntető okirat generálása. 
Többletfeladat esetén visszavonás, indokkal, napi hatállyal.  
 

5.1.1.10 Megszüntetés (közös megegyezés) jóváhagyása  
 
Jóváhagyott, aláírt munkaviszonyt megszüntető okirat feltöltése, és a szükséges adatok 
megadása.  
 

5.1.1.11 Megszüntetés jóváhagyása  
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Jóváhagyott, aláírt megszüntető okirat feltöltése, és a szükséges adatok megadása.  
 

5.1.1.12 Szerződés jóváhagyása  
 
Jóváhagyott, aláírt szerződés és egyéb dokumentumok feltöltése, és a szükséges adatok 
megadása.  
 

5.1.1.13 Szerződés módosítás  
Szerződés módosítás összeállítása és generálása. 

5.1.1.14 Szerződés módosítás jóváhagyása  
Jóváhagyott, aláírt szerződés módosítás feltöltése, és a szükséges adatok megadása. 

5.1.1.15 Szerződés összeállítása  
 
Szerződés összeállítása és a szükséges dokumentumok generálása.  
 

5.1.1.16 Aláírt felmondás  
 
Aláírt felmondás.  
 

5.1.1.17 Feljegyzés  
 
Feljegyzés a munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozására.  
 

5.1.1.18 Jóváhagyott (aláírt) feljegyzés  
 
Jóváhagyott (aláírt) feljegyzés a munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozására.  
 

5.1.1.19 Jóváhagyott (aláírt) leszerelő dokumentumok  
 
Jóváhagyott (aláírt) leszerelő dokumentumok.  
 

5.1.1.20 Jóváhagyott (aláírt) megszüntető okirat  
Jóváhagyott (aláírt) megszüntető okirat. 

5.1.1.21 Jóváhagyott (aláírt) munkaviszonyt megszüntető okirat (közös 
megegyezés)  
Jóváhagyott (aláírt) munkaviszonyt megszüntető okirat (közös megegyezés). 
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5.1.1.22 Jóváhagyott (aláírt) szerződés és egyéb dokumentumok  
 
Jóváhagyott szerződés és egyéb dokumentumok.  
 

5.1.1.23 Jóváhagyott (aláírt) szerződés módosítás  
 
Jóváhagyott (aláírt) szerződés módosítás.  
 

5.1.1.24 Leszerelő dokumentumok  
 
Leszerelő dokumentumok.  
 

5.1.1.25 Megszüntető okirat.  
 
Megszüntető okirat.  
 

5.1.1.26 Munkaviszonyt megszüntető okirat (közös megegyezés)  
 
Munkaviszonyt megszüntető okirat (közös megegyezéssel, csak munkaszerződés és 
távmunkaszerződés esetén).  
 

5.1.1.27 Szerződés és egyéb dokumentumok  
 
Szerződés (munkaszerződés, távmunkaszerződés, megbízási szerződés, célfeladat, 
többletfeladat) és egyéb dokumentumok.  
 

5.1.1.28 Szerződés módosítás  
 
Szerződés módosítás.  
 

5.1.1.29 Többletfeladat?  
Többletfeladat: Igen/Nem. 

5.1.2 Rendszer (EÜR)  
 

5.1.2.1 HR ügyintéző értesítése e-mailen  
 
A folyamatban lévő ügyeknél, ha egy állapot több, mint 5 munkanapig változatlan, akkor a 
rendszer automatikusan e-mail üzenetet küld a HR ügyintézőnek.  
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5.1.2.2 HR ügyintéző értesítése e-mailen a foglalkoztatási időszak 
lejártáról  
 
HR ügyintéző értesítése e-mailen a foglalkoztatási időszak lejártáról.  
 

5.1.2.3 Megszüntetés (közös megegyezés) kezdeményezése  
 
Szerződés megszüntetésének (közös megegyezés) kezdeményezése: állapot állítás a szerződés 
megszüntetésre vár állapotra.  
 

5.1.2.4 Szerződés lezárása  
 
Szerződés automatikus lezárása.  
 

5.1.2.5 Szerződés módosítás kezdeményezése  
 
Szerződés módosítás kezdeményezése: állapot állítás a szerződés módosításra vár állapotra.  
 

5.1.2.6 Szerződések kezelése  
 
A jóváhagyott feljegyzés alapján: 
• A létrehozásra (munkaszerződés, távmunkaszerződés, megbízási szerződés, többletfeladat, 

célfeladat) jelölt folyamatokat automatikusan elindítja a rendszer. 
• A módosításra jelölt folyamatokat (munkaszerződés, távmunkaszerződés, megbízási 

szerződés) automatikusan tovább lépteti a rendszer: a folyamatban lévő szerződések közül 
meg kell keresni a feljegyzésen módosításként megjelölt szerződéseket az adott projektben, 
majd át kell állítani az állapotukat a szerződés módosításra vár állapotra. 

• A megszüntetésre jelölt folyamatokat (munkaszerződés, távmunkaszerződés, többletfeladat 
visszavonás) automatikusan tovább lépteti a rendszer: a folyamatban lévő szerződések közül 
meg kell keresni a feljegyzésen megszüntetésre megjelölt szerződéseket az adott projektben, 
majd át kell állítani az állapotukat a szerződés megszüntetésre vár állapotra. 

és a feljegyzést lezárt állapotba állítja.  
 

5.1.2.7 Munkaszerződés vagy távmunkaszerződés?  
Munkaszerződés vagy távmunkaszerződés: Igen/Nem. 
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5.2 Beszerzési folyamat 
 
A beszerzési terv feltöltése és karbantartása az alapját képezi a folyamatoknak. 
 

 
Beszerzési folyamat 

 

5.2.1 Beszerzési ügyintéző  
 

5.2.1.1 Ajánlatok feltöltése  
 
Beérkezett ajánlatok feltöltése, ajánlati adatok rögzítése (ajánlattevő, ajánlati ár, stb.). A bírálat 
alatt állapotú folyamatokat a Bíráló Bizottság tagjai láthatják, az ajánlatokat megtekinthetik.  
 

5.2.1.2 Beszerzés indítása  
 
Jóváhagyott beszerzési/közbeszerzési eljárás adatainak megadása, ütemezés megadása, bíráló 
bizottság tagjainak megadása, jóváhagyott (aláírt) dokumentumok feltöltése, kiküldése az 
érintettek részére.  
 

5.2.1.3 Beszerzési igény módosíttatása  
 
Beszerzési igény módosíttatása.  
 

5.2.1.4 Döntés összeállítása  
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Döntés generálása, szükséges adatok rögzítése, nyertes megjelölése, második megjelölése 
(opcionális).  
 

5.2.1.5 Eredményhirdetés  
 
Jóváhagyott (aláírt) döntés feltöltése, szükséges adatok rögzítése (összegzés dátuma, döntés 
dátuma, stb.), összegzés kiküldése az érintetteknek.  
 

5.2.1.6 Hiánypótlás  
 
Hiánypótlási adatok rögzítése, hiánypótlás értesítő feltöltése, kiküldése.  
 

5.2.1.7 Hiánypótlás dokumentumok feltöltése  
 
Hiánypótlással beérkezett dokumentumok feltöltése, szükséges adatok rögzítése.  
 

5.2.1.8 Szerződéskötés  
 
Jóváhagyott, aláírt szerződés feltöltése (nem feltétlen a nyertesként megjelölt, lehet a második), 
szükséges adatok megadása.  
 

5.2.1.9 Tételes igazolás bekérése az érintettektől  
 
Tételes igazolások bekérése az érintettektől (bírálat szerint az elsőtől, illetve opcionálisan a 
másodiktól,.....)  
 

5.2.1.10 Tételes igazolás feltöltése  
 
Tételes igazolások feltöltése.  
 

5.2.1.11 Ajánlatok  
 
Ajánlatok.  
 

5.2.1.12 Beszerzéshez kapcsolódó jóváhagyott (aláírt) dokumentumok  
 
Beszerzéshez kapcsolódó jóváhagyott (aláírt) dokumentumok (AF, AD, Műszaki leírás, stb.)  
 

5.2.1.13 Döntés  
 
Döntés.  
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5.2.1.14 Hiánypótlás értesítő  
Hiánypótlási értesítő. 
  
 

5.2.1.15 Hiánypótlásra beküldött dokumentumok  
 
Hiánypótlásra beküldött dokumentumok. 
 

5.2.1.16 Jóváhagyott (aláírt) döntés  
 
 Jóváhagyott (aláírt) döntés.  
 

5.2.1.17 Jóváhagyott (aláírt) szerződés  
 
Jóváhagyott (aláírt) szerződés.  
 

5.2.1.18 8 millió HUF alatti?  
8 millió alatti: Igen/Nem. 

5.2.1.19 Tételes igazolás elfogadható a soron következő ajánlatadótól?  
Tételes igazolás elfogadható a soron következő ajánlatadótól: Igen/Nem. 

5.2.2 Bíráló Bizottsági tag  
 

5.2.2.1 Ajánlatok megtekintése  
 
Feltöltött ajánlatok megtekintése.   
 

5.2.3 Projekt ügyintéző  
 

5.2.3.1 Beszerzési igény meghatározása  
 
Beszerzési igény meghatározása, szükséges adatok megadása.   
 

5.2.4 Projektmenedzser  
 

5.2.4.1 Projektmenedzser jóváhagyása  
 
Projektmenedzser jóváhagyása.   
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5.2.5 Pénzügyi vezető  
 

5.2.5.1 Pénzügyi vezető jóváhagyása  
 
Pénzügyi vezető jóváhagyása, költség terv sorhoz rendelés, rendelkezésre álló összeg 
megadása.   
 

5.2.6 Rendszer (EÜR)  
 

5.2.6.1 Beszerzési ügyintéző értesítése a hiánypótlási határidő 
lejártáról  
 
E-mail értesítés küldése a beszerzési ügyintézőnek, a hiánypótlási határidő leteltéről.  
 

5.2.6.2 Beszerzési ügyintéző értesítése a tételes igazolás 
határidejének lejártáról  
 
E-mail értesítés küldése a beszerzési ügyintézőnek, a tételes igazolás határidejének leteltéről.     
 

5.3 Pénzügyi folyamatok 
 
A költség terv feltöltése és karbantartása (frissítése) az alapját képezi a folyamatoknak. A 
költségvállalás szem előtt tartása, a likviditás (a tény adatokkal folyamatosan aktualizálva) 
lekérdezése, a teljesítések nyomonkövetése elengedhetetlen a rendszer működésének 
szempontjából. 
A költség terv az alapja az EÜR-nek, amire a HR terv és Beszerzési terv is támaszkodik, illetve 
hivatkozik. A tervek és folyamatok közötti kapcsolatok biztosítják a visszacsatolásokat, és a 
folyamatos adatfrissítést, hogy a pénzügy a megfelelő döntéseket meg tudja hozni. A pénzügyi 
folyamatok szorosan kapcsolódnak a HR és beszerzési folyamatokhoz, kiegészítik azokat. A HR 
folyamatokat kiegészíti azzal, hogy a munkaszerződésekhez és távmunkaszerződésekhez 
minden hónapban rögzíti a munkabér jellegű kifizetést, illetve a havi teljesítési igazolás alapján a 
megbízási szerződésekhez, célfeladatokhoz és többletfeladatokhoz rögzíti az egyéb 
kifizetéseket. 
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Pénzügyi folyamatok 

 

5.3.1 Pénzügyi ügyintéző  
 

5.3.1.1 Bér kifizetések rögzítése  
 
A nyitott munkaszerződések és távmunkaszerződések jelennek meg egy táblázatban a megadott 
hónapra, ahol az előtöltött bér kifizetések jóváhagyhatók, illetve módosíthatók.  
 

5.3.1.2 Költség terv feltöltése  
 
Előre meghatározott struktúrájú excel táblázatban létrehozott költség terv (pénzügyi terv, illetve a 
pénzügyi terv sorainak alábontása: HR terv és beszerzési terv sorok) feltöltése. 
Az előző verziójú költség terv archiválásra kerül az adatbázisban, és az új verzió váltja fel a 
helyét.  
Lehetőséget kell biztosítani a felhasználó részére, hogy a feltöltés után ki tudja listázni, hogy 
melyek azok a HR folyamatok/Beszerzési folyamatok, ahol megszűnt a kapcsolat a költség terv 
soraival (pl.: sor összevonások, azaz megszűnik egy terv sor).   
 

5.3.1.3 Számla adatok rögzítése  
 
A számla feltöltése, illetve a szükséges számla adatok megadása.  
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5.3.1.4 Teljesítési igazolás feltöltése  
 
A megadott adóazonosító jel alapján kiválasztott személyhez tartozó nyitott célfeladatok, 
többletfeladatok, megbízási szerződések jelennek meg. A kiválasztott sorhoz fel kell tölteni a 
teljesítési igazolást és meg kell adni a szükséges adatokat. 
 
A megadott adószám alapján kiválasztott céghez tartozó nyitott beszerzések jelennek meg. A 
kiválasztott sorhoz fel kell tölteni a teljesítési igazolást és meg kell adni a szükséges adatokat.  
 

5.3.1.5 Költség terv  
Költségterv.  
 

5.3.1.6 Számla  
Számla. 
 

5.3.1.7 Teljesítési igazolás  
Tételes igazolás. 

5.4 Aláírási folyamat 
 
Az aláírást igénylő csak a saját projektjéhez tartozó folyamatokat láthatja. Alapértelmezetten az 
aláírásra vár állapotú folyamatokat, de lekérheti a lezárt állapotú folyamatokat is. 
Az adminisztrátor alapértelmezetten az aláírásra vár állapotú folyamatokat látja, de lekérheti a 
lezárt állapotú folyamatokat is. 
 

 
Aláírási folyamat 

 

5.4.1 Aláírást igénylő  
 

5.4.1.1 Dokumentumok összeállítása aláírásra  
 
Aláírásra váró dokumentumok feltöltése, szükséges adatok megadása.  
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5.4.1.2 Aláírásra váró dokumentumok  
Aláírásra váró dokumentumok. 

5.4.2 Adminisztrátor  

5.4.2.1 Dokumentum összeállítás módosítása  
 
Aláírásra váró dokumentumok cseréje, törlése, új dokumentumok feltöltése, szükséges adatok 
megadása.  
 

5.4.2.2 Lezárás  
 
Aláírás után a folyamat lezárása az aláírás dátumának megadása után.  
 

5.4.2.3 Aláírásra váró dokumentumok  
 
Aláírásra váró dokumentumok. 
 
 
 


