
Pécs, 2019.május 17. 

Dr. Bányai Elek



Baranya adatai: 
5153 db HVB lap, 

795 db  felülvizsgálat ( 15,4%)

 A hibásan kiállított HVB-k aránya:

- 25. pont: kísérő betegségek, állapotok 
jelentősége

- visszaküldés aránya:

Intézmény: 67%

Alapellátás: 33%

Szakrendelő: -

Az összesből korbonctanról 32,6%

- továbbküldés aránya: 1-10%



HVB adatelőkészítési folyamat
 Anyakönyvvezetőktől beérkezett Halálozási 

lapok és halottvizsgálati bizonyítványok 
egyeztetése

 HVB-k előválogatása

 A hibásnak vélt lapok másolása, a másolatok 
visszaküldése havi rendszerességgel

 A maradó lapok feldolgozása

 A visszaérkezett, javított lapok párosítása, 
feldolgozása

 A feldolgozott bizonyítványok felküldése a KSH 
szakfőosztályára



Előválogatás
 Két fő ellenőrzési szempont:

- formai megfelelés

- tartalmi-logikai megfelelés

 További szempontok:

- várható eredmények (jelleg)

- speciális tartalom (perinatális HVB, 
fertőző betegségek, influenza)

- olvashatóság



Hibás lapok
Milyen formai hibák miatt küldjük vissza a 

bizonyítványt?

- hiányos kitöltés (balesetek,mérgezések)

- olvashatatlan

- nem egyértelmű rövidítések használata

- csak BNO kódok feltüntetése

- kitöltetlen ill. hiányzó haláloki rész 
(feles példány)



Hibás lapok
Milyen tartalmi-logikai hibák miatt küldik vissza a 

bizonyítványt?

- ok-okozati összefüggés hiánya az alapbetegség és az abból keletkezett 
szövődmények ill. közvetlen halálok között

- több sorozatot tüntettek fel az a.-d. sorokban

- a betegségek sorozata és a halálozás jellege ellentmond egymásnak

- pontatlan diagnózis (daganatok, dm, májbetegségek, tgy )

- műtét az alapbetegség, nincs indikáció

- rosszul meghatározott állapot, tünet, mint alapbetegség 
(bénulás,vérzés, elhalás, láz,)



Egyéb hibák

 Nincs időpont jelölve

 Jelzők hiánya (acut vagy krónikus,ismétlődő stb.)

 Daganat lokalizációja hiányos

 Ismétlődő betegségek

 Szöveges bejegyzés és BNO kód ellentmondása



Több sorozat



Nincs logikai összefüggés



Halálozás jellege



Pontatlan megfogalmazás



Pontatlan megfogalmazás



Műtét, mint alapbetegség



Hiányzó adatok



Nehezen olvasható



BNO kódok



Hiányos sorozat



A Halottvizsgálati bizonyítványok (HVB) statisztikai feldolgozása során felmerülő 
jellemző problémák 2019.

Tartalmi észrevételek, hiányosságok:

 Az ok-okozati összefüggés hiánya az alapbetegség és az abból keletkezett

 szövődmények ill. közvetlen halálok között.(HVB 25.a.-d.sora)

Példák:

 rosszindulatú daganatos sorozatban krónikus keringési, ill. légzőszervi

 betegségek szerepeltetése

 baleseti halálozás sorozatában krónikus keringési, légzőszervi valamint

 daganatos betegségek feltüntetése

 természetes jellegű haláloki sorozatban balesetre utaló diagnózis szerepeltetése

 időrendben egymás után fellépő betegségek felsorolása, amelyek nem egymás

szövődményei, nincs közöttük összefüggés

 Idős elhunytak esetén gyakran nem egyértelmű, hogy elesésből eredő sérülés (tehát

baleseti jelleg, baleseti sorozat), vagy fennálló súlyos keringési betegségből adódó

szédüléses elesés (ez esetben természetes jelleg, keringési sorozat) okozta-e a halálukat.

 Baleseti jellegű halálozásnál mindig fel kell tüntetni a halált okozó fő sérülést, az érintett 
szerv megnevezésével (traumás shock, polytraumatizáció nem eléggé informatív), és meg 
kell adni a baleset helyét, idejét, körülményeit is. (HVB 27.-30. pont)



 Daganatos betegségek esetén kérjük a tumor természetét (jóindulatú, rosszindulatú,

ismeretlen viselkedésű) és kiindulási helyét szövegesen feltüntetni. Fontos a primer,

ill. áttéti daganatok megjelölése is. Amennyiben nem ismert a primer tumor

lokalizációja, vagy ismeretlen viselkedésű daganatról van szó, ezt is kérjük leírni.

 Az alapbetegségként gyakran szereplő cukorbetegség, májzsugorodás esetén

lényeges információ, hogy melyik típusú diabetesről, ill. alkoholos/vírusos/egyéb

eredetű májbetegségről van-e szó. Ha ismeretlen eredetű/nem vizsgált eredetű, ezt is

kérjük feltüntetni.

 A haláloki sorozatban említett műtétről gyakran nem derül ki milyen betegség miatt

volt szükség rá, így hibás lehet az alapbetegség statisztikai kiválasztása. Pl.:

veseátültetés esetén a helyesen beírt alap ok a vese betegsége, és nem a műtét;

műbillentyű beültetés esetén a szív betegsége szerepeljen alapbetegségként, amely a

billentyű cserét indokolja; csípőprotézis beültetése esetén a műtét oka szerepeljen

alapbetegségként. Fontos információ a műtétek ideje is, kérjük feltüntetni.

 Alapbetegségként ne szerepeljenek rosszul meghatározott állapotok, pl. elhalás,

vérzés, üszkösödés, sárgaság stb., ezek kiváltó oka legyen az alapbetegség.



 Ha tüdőgyulladás szerepel alapbetegségként, szükséges megjelölni, hogy milyen

(vírusos/bakteriális/gombás stb.) eredetű tüdőgyulladás indította el a halálhoz vezető

folyamatot. (Gyakran a tüdőgyulladás más, súlyos alapbetegség szövődménye,

ilyenkor nem az alapbetegség sorában kell szerepeltetni.)

 A thrombosisok, emboliák, elégtelenségek jellemzően következmények,

alapbetegségként ritkán fogadhatók el, szükséges a kiinduló betegség feltüntetése a

HVB 25.I.d. sorban.

 Idős elhunytak esetén a kórkép gyakran tartalmazza a hörghurutot, a statisztikai

besorolásnál fontos, hogy krónikus vagy heveny formája állt fenn, alapbetegségként

vagy szövődményként illeszthető a logikai sorozatba, illetve a kísérőbetegségek között

kell-e feltüntetni.

 Mérgezések, drog-túladagolások esetén a hatóanyag (gyógyszer) megnevezésére is 
szükség van a pontos statisztikai besoroláshoz. Égési sérülések esetén szintén

szükséges jelölni, mi okozta: hő, forró víz, vegyi anyag stb.

 A heveny/akut ill. idült/krónikus, valamint az ismétlődő, kiújult, régi, elsődleges stb.

jelzők feltüntetése fontos a halálok pontos meghatározásánál

 A bizonyítvány 25. a. és d. soraiban lehetőleg csak egy-egy betegség szerepeljen



Formai hibák, hiányosságok:
 Gyakran kitöltetlen a 23. pont (a halál okát megállapító orvos) és a 24. pont (történt-

e boncolás, ill. várhatók-e eredmények)

 Fontos információ a halálozás jellege, különös tekintettel a fent említett időskori

balesetekre. Kérjük a 27. pontnál ezt minden esetben jelezni

 Nem természetes halálozás esetén hiányos a sérülés helyszínének, körülményeinek és

időpontjának feltüntetése. A mérgezések esetén is kérjük ezeket feltüntetni. Pótlásukra

minden esetben vissza kell küldenünk felülvizsgálatra a bizonyítványt.

Közlekedési baleseteknél fontos információ az elhunyt szerepe a balesetben (pl.

gyalogos, szgk vezető, utas), a jármű fajtája (személygépkocsi, autóbusz,

tehergépkocsi stb.), az esemény leírása (ütközés más járművel vagy álló objektummal,

felborulás kisodródás után stb.)

 A legtöbb bizonyítványról hiányzik a betegségek kezdetének feltüntetése, pedig már

a hozzávetőleges meghatározás (évtizedek, évek, hónapok, néhány nap, órák) is segít a

helyes haláloki sorozat meghatározásában. Ha ismeretlen, ezt is kérjük jelölni

 Kerülni kell a betegségek ismétlését, zavaró lehet a pontos halálok megállapításában.



 Nem hiba a bizonyítványok kitöltésénél, ha nem magyarul fogalmazzák meg a 
diagnózist, de ebben az esetben különösen kérjük az olvasható írást.

 Nem hiba a BNO kód feltüntetése sem, de nem helyettesíti a szöveges bejegyzést (viszont

gyakran segít a kiolvasásban).

 Nem hiba a gyakori betegségek ismert rövidítésének (hyp,asu,iszb,iddm,cll) alkalmazása, 
de kerülendő a ritka, nem magyar nyelvű rövidítések használata (MCTD, SCLC)

 2012. évtől törvény rendelkezik a TAJ szám feltüntetéséről a Halottvizsgálati

bizonyítványon. Hiánya esetén nem küldjük vissza a HVB-t, de a más okból hibásnak vélt

lapok validálásánál kérjük pótolni a hiányzó társadalombiztosítási azonosító jelet.



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Bányai Elek


