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4 kezelési adatgyűjtés (1) 

 

 

Adatgyűjtés Adatszolgáltatók Fókusz Adatrögzítési 

pont 

TDI Eü és szociális 

ellátók 

Kábítószer-

használat miatt 

kezelést kezdők 

Kezelésbe 

lépéskor 

Elterelés Eü és szociális 

ellátók 

Elterelés 

keretében 

kezelést kezdők 

Elterelés 

megkezdése és 

lezárása 

Szubsztitúció Eü ellátók (OST) Szubsztitúciós 

kezelés 

keretében részt 

vevők 

havonta 

OSAP Eü ellátók Kábítószer-

használat miatt 

kezeltek 

évente 



4 kezelési adatgyűjtés (2) 

 

 

Adatgyűjtés Adatszolgáltatók Fókusz Adatrögzítési 

pont 

TDI Eü és szociális 

ellátók 

Kábítószer-

használat miatt 

kezelést kezdők 

Kezelésbe 

lépéskor 

Elterelés Eü és szociális 

ellátók 

Elterelés 

keretében 

kezelést kezdők 

Elterelés 

megkezdése és 

lezárása 

Szubsztitúció Eü ellátók (OST) Szubsztitúciós 

kezelés 

keretében részt 

vevők 

havonta 

OSAP Eü ellátók Kábítószer-

használat miatt 

kezeltek 

évente 

Egyedi – Online/FőnixPro 

Egyedi – Online/FőnixPro 

Egyedi – XLS 

Aggregált – XLS 



4 kezelési adatgyűjtés (3) 

Kezelésben 

lévők („OSAP”) 

Kezelést 

kezdők 

(mostani 

TDI) 

OST 

? 

Elterelés 



Definíciós kérdések, rögzítési 

mechanizmus ismerete 

Helyzet: 

• Nincs használható útmutató 

• Változó az adatrögzítést végző személy 

Problémák: 

1. A meghatározottól eltérő adatrögzítési gyakorlatok 

2. Definíciós bizonytalanságokból eredő hibák az adatokban 

 

Hogy működik az adatok rögzítése a gyakorlatban? 

Kik vesznek részt az adatok felvételében és rögzítésében? 

Hogy tájékozódnak? 

 

 

 



Jelentési ciklusok 

Helyzet: 

• TDI: folyamatos/negyedéves 

• Elterelés: folyamatos/negyedéves 

• Szubsztitúciós: folyamatos/negyedéves 

• OSAP: éves 

Problémák: 

1. Nehezen értelmezhető a negyedéves ciklus 

2. Adatgyűjtés szempontjából nem indokolt 

 

Adatszolgáltatói szempontból mi lenne az optimális? 



Lefedettség 

Helyzet: 

• Évek óta csökken a TDI jelentők száma 

• Nincs friss, szektorokon átívelő szolgáltatói kataszter 

• Adatbázisok összekapcsolhatóságának korlátozottsága 

Problémák: 

1. Elérhetőségi információk nem lettek frissítve évek óta 

2. Ismeretlen a pontos lefedettség 
 

Elérhetőségi adatok ellenőrzése, frissítése milyen 

rendszerességgel történik meg? 

Milyen esetekben bizonytalan, hogy az adott kliens jelentendő-e 

a TDI-be? 



Adatgyűjtő portál 

Helyzet: 

• Elavult, statikus felület 

• A portál informatikai üzemeltetése az OKI feladatköre 

Problémák: 

1. Nehézkes a bevitt adatok lekérdezése 

2. Korlátozott adminisztrátori lehetőségek 

3. Logikai hibák a felület felhasználói oldalán 

4. Leállások 

 

Egyéb adatszolgáltatói oldalról tapasztalt problémák a portál 

használatával kapcsolatban? 



Egyéb problémák 

• Fönixpro xml fájlok beolvasási problémái 

• Párhuzamosságok az adatgyűjtésekben – csökkenő 

adatrögzítési morál – csökkenő lefedettség 



Lépések a jelenlegi problémák 

átmeneti kezelésére (1) 

• Felhasználói útmutató készítése és terjesztése (technikai, 

folyamatbeli és definíciós kérdésekről) 

• GYIK – az eredeti kérdőívben  nehezen megválaszolható 

kérdésekkel kapcsolatos iránymutatás  

• Help-desk folyamatmenedzsment fejlesztése 

• FőnixPros szolgáltatók átállítása online jelentésre – képzési 

igény? 

• Jelentési ciklus újragondolása 

• Adategyeztetés az elérhetőségi adatok frissítésére 

 



Lépések a jelenlegi problémák 

átmeneti kezelésére (2) 

• Elterelés adatgyűjtés átmeneti felfüggesztése és 

felülvizsgálata 2018. január 1-től 

• Tájékoztatás az érintett szolgáltatóknak az adatgyűjtési 

kötelezettségről 

• Szorosabb együttműködés az SZGYF-fel, adatok 

összefésülése 

• OSAP adatgyűjtés átmeneti felfüggesztése? 

 

 

 


