
 
 

 

 
 

Az EKOP-3.1.1-09-2009-0001 azonosítójú „Az ÁNTSZ gyors reagálási képességét 

növelő komplex információs rendszerének fejlesztése a külső szolgáltatások és 

belső hatékonyság növelésének támogatására” című projekt monitoring 

eredményei 

2011.08.31. 

Az ÁNTSZ szakterületén működő portálszolgáltatások aránya  0% ->100% 

A projekt elindulásakor az ÁNTSZ nem rendelkezett a fogalom szakmai értelemének 

megfelelő portálszolgáltatással, csak tájékoztató weblapok gyűjteményével. A 

megvalósított 1 darab ANTSZ portálszolgáltatás létrehozása így megvalósítja a 100%-os 
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arányt, amely portál szolgáltatás a kialakított szakrendszerek mentén valósítja meg a 

kitűzött céloknak megfelelő. 

A portál szolgáltatás a következő szakrendszerekre terjed ki: 

 Járványügyi szakrendszer és alrendszerei 

 Sugáregészségügyi szakrendszer és alrendszerei 
 Kémiai biztonsági szakrendszer és alrendszerei 
 Sürgősségi szakrendszer 
 112 riasztási szakrendszer 
 és részben az eGen (eü szolgáltatók nyilvántartása)  

 

Létrejött online (legalább 3. szintű) elektronikus közigazgatási szolgáltatások 

száma (db) 0 ->5 

A projekt eredményeképpen online elérhetőek az alábbi, a szakrendszerek és kiegészítő 

rendszerek részeként létrejött közigazgatási szolgáltatások: 

1. Fertőzőbeteg be- és kijelentés 
2. Influenzaszerű megbetegedések jelentése 
3. Kémiai biztonsági és Sugár egészségügyi eljárás 
4. Egészségügyi Szolgáltatók Nyilvántartása 
5. Sürgősségi betegellátók kapacitás jelentse 
6. Hatósági eljárás (működési engedélyek, bírságok) 

 

Elektronikus adatszolgáltatók száma az összes adatszolgáltató arányában 0-

>70 

A projekt eredményeképpen létrejött elektronikus adatszolgáltatási lehetőségek 

elérhetőek mind az egészségügyi szolgáltatók, mind a bejelentési kötelezettséggel 

rendelkező cégek, intézmények, mind az ügyet elektronikusan indítani szándékozó 

egyéni ügyfelek részére. Az egészségügyi szolgáltatók száma: 55 813 db, melyek 

mindegyike elektronikusan szolgáltat adatot, így az indikátor tényértéke 100%. 

 


