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• „Kis” ország nagy problémái: 
• High urgency

• Hiperimmunizált és immunizált betegek 

• Gyermek recipiensek 

• Több donor és több recipiens között 
• Jobb allokációs egyezések 

• Nagyobb egészségnyereség 

• Nem vesznek el donorszervek 

• 45 éves tapasztalat, tudás 

Indokok hazánk EUROTRANSPLANT csatlakozása mellett



EUROTRANSPLANT

(Austria, Belgium, Croatia, Hungary, 
Luxemburg, Slovenia, Germany, 

Netherlands)

EU members with population under
15 million

(Bulgaria, Cyprus, Czech Repulic, Denmark, Estonia, 
Finland, Greece, Ireland, Latvia, Lithuania, Malta, 

Portugalia, Slovakia, Sweden)

Nyereség
+675 szervátültetés

DBD donorok
(pmp)

1711 (12,599) 1387 (17,737)

vese p.d. 1,573 1,526 +66 veseátültetés

máj p.d. 0,835 0,665 +236 májátültetés

szív p.d. 0,320 0,208 +155 szívátültetés

tüdő p.d. 0,338 0,174 +227 tüdőátültetés

hasnyálmirigy p.d. 0,083 0,089 -9 hasnyálmirigy átültetés

Newsletter Transplant, 2018. szeptember 

15 millió alatti országok transzplantációja
ET országok, illetve EU országok kollaboráció nélkül



Párhuzamos lépések  
együttműködésben az egészségpolitikával, jogalkotóval, 

finanszírozóval, szakmai szervezetekkel, és betegszervezettel

− 2011: Eurotransplant
csatlakozási folyamat

− 2012.01.01: Eurotransplant
előzetes együttműködési 
megállapodás 

− 2013.07.01: Eurotransplant
teljes jogú tagság 

− 2010: kórházi koordináció: 

− Minőségbiztosítási Program  

− 2011: Szervdonációs célú szállítási 
feladatok centralizálása 

− 2012: a 2010/53/EU Irányelv hazai 
implementációja 

− Szervdonációs útmutató a 
donorkórházak részére  

− 2013: Nemzeti Szervdonációs Regiszter  

− 2014: Donorsebészeti képzés 
Magyarországon 

− A transzplantációs donor-koordinátori 
hálózat fejlesztése 
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Eurotransplant teljes jogú csatlakozás
Budapest, 2013. május 27.

Hatályba lépés dátuma: 2013. július 1.

EUROTRANSPLANT





63% tx/új beteg arány ET-ben

65% tx/új beteg arány Mo-on

8 tagállam = 138 milliós populáció
Magyarország= 9,6 milliós populáció
6,9 %

1600 donorkórház 
208 transzplantációs program 

79 transzplantációs centrum 

27,4% Magyarországról 

Elhunyt donorból 
Magyarországon 
transzplantált szervek 
száma 2021

194
6,56%

59
3,9%

34
5,95%

14
1,14%

4
3,2%

Transzplantációs programok 
Magyarországon 

4 vese

1 szív

1 tüdő

1 máj

2 hasnyálmirigy

271→4,24%

966→7,18%

413→4,12%

101→5,32%

265→4,71%



Az Eurotransplant együttműködés értékelése 
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https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2021.01.042

• Célok: 
• A szervátültetésre váró betegek egészségnyereségének 

maximalizálása  
• Hozzáférés az ellátáshoz (Tx esetszám a várólistákhoz képest) 

• A megnyert életévek számának növelése   

• Az életminőség javítása 

• Egészségpolitikai szempontok: 
• Hatásosság 

• Hatékonyság 

• Igazságosság 

• Megvalósíthatóság  



MATERIAL AND METHODS
• Comparison of 5 years periods before and after the preliminary phase: 

• 2007-2011 
• 2014-2018 

• Number of reported and actual deceased donors
• MOD rate
• Number of donated organs per type (and utilization) 
• Number of transplanted organs per type
• Special patient groups
• Waiting lists: new patients, waiting times, mortality
• TIT 
• HLA MM 
• Organ exhange balance

• Data source: 
• National Organ Donation and Transplantation Follow-Up Registry
• Newsletter Transplant publications of the Council of Europe
• Annual Reports of the ET

• Tools: 
• Data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences version 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) including descriptive statistics and tests of significant 

differences. Continuous variables were analyzed with independent samples t tests for variables with 2 categories. The significance level was set to 5% (P ≤ .05).
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RESULTS: Donation-Side Data
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RESULTS: Transplant-Side Data
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RESULTS: Total Ischaemic Times 
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RESULTS: HLA MM
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RESULTS: Waiting Lists
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RESULTS: HU waiting lists
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RESULTS: Organ Exchange Balance Between ET and Hungary



Hungarian evaluation
of our cooperation with Eurotransplant

• Aims: 
• Maximizing the health benefit for patients on the WL 

• Increase the number of life years gained

• Improve the quality of life 

• Main considerations for health politics and policy: 
• Efficacy

• Efficiency

• Equity 

• Feasibility

www.ovsz.hu/szervdonacio www.hnbts.hu/oco 
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Magyarországi/ET aktív várólista arány 

2021
ET aktív várólista 

2021-ben 
Magyarországon 

kellene
Magyarországi aktív várólista 

2021.12.31-én 
Hun/ET % 

Vese 10269 722 830 115,0%
Máj 1408 99 69 69,7%
Szív 1150 81 61 75,5%

Tüdő 628 44 14 31,7%

Pancreas 421 30 34 114,9%

2020
ET aktív várólista 

2020-ben 
Magyarországon 

kellene
Magyarországi aktív várólista 

2020.12.31-én 
Hun/ET % 

Vese 10827 789 842 106,7%

Máj 1481 108 87 80,6%

Szív 1115 81 69 85,2%

Tüdő 599 44 8 18,2%

Pancreas 401 29 29 100%
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Eurotransplant felajánlások 2021.  

Felajánlás Eurotransplant-ba Tx. Magyarországon % Tx. Eurotransplant-ban % Szervenkénti meghiúsulás %

Vese 188 127 67,55 28 14,89 33 17,55

Máj 86 44 51,16 27 31,4 19 22,09

Szív 39 17 43,59 16 41,03 6 15,38

Pancreas 15 3 20 2 13,33 10 66,67

Tüdő 33 12 36,36 9 27,27 12 36,36

Összesen 361 203 56,23 82 22,71 80 22,16

Felajánlás Eurotransplant-ból Tx. Eurotransplant-ból % Szövettan % Elutasítva %

Vese 478 35 7,32 2 0,42 442 92,47

Máj 123 15 12,2 1 0,81 108 87,8

Szív 195 17 8,72 0 0 178 91,28

Pancreas 47 1 2,13 0 0 46 97,87

Tüdő 128 2 1,56 0 0 126 98,44

Összesen 971 70 7,21 3 0,31 900 92,69

+7

-12

+1

-1

-7

-12



Szerv küldés-fogadás egyenleg Magyarországon 2012-2021
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Vese

import 9 36 90 73 67 57 71 26 64 35 528

export 17 35 96 82 80 56 72 69 54 28 589

balance -8 1 -6 -9 -13 1 -1 -43 10 7 -61

Máj

import 2 6 18 20 21 21 22 25 8 15 158

export 7 32 67 56 42 41 40 57 25 27 394

balance -5 -26 -49 -36 -21 -20 -18 -32 -17 -12 -236

Hasnyálm.

import 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 5

export 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4

balance 0 -1 0 -1 0 0 1 0 1 1 1

Szív 
(összes)

import 9 18 13 9 16 14 16 13 12 17 137

export 19 28 16 10 18 12 14 20 13 16 166

balance -10 -10 -3 -1 -2 2 2 -7 -1 1 -29

Szív (akut)

import 9 18 12 9 16 14 14 13 12 14 131

export 19 19 11 9 14 9 13 18 9 16 137

balance -10 -1 1 0 2 5 1 -5 3 -2 -6

Tüdő

import 8 13 9 7 1 2 40

export 25 34 21 22 17 9 128

balance -17 -21 -12 -15 -16 -7 -88

868 fogadott és 1281 küldött donorszerv -> „egyenleg”: -413 donorszerv 



Eurotransplant kiadások 2021-ben

2021-ben kifizetett regisztrációs díjak:

1 db 2018-as, (897 EUR) -> 321.969,32 HUF
32 db 2020-as, (1.022 EUR/szla) -> 11.738.140,84 HUF
408 db 2021-es, (1.090 EUR/szla) -> 159.519.732,63 HUF
(a 2021 év végi számlák kifizetése 2022-ben történik meg)

www.ovsz.hu/kvi/kozponti-varolista-iroda

Megnevezés Ft n

ET földi szállítás és ET cargo 16 516 733 78

Regisztráció 171 579 842 441

Légi szállítás
Rendelkezésre állás 

159 191 300
330 000 000 

33
Non-stop

Összesen 677 287 875 



Donorszervek allokációja az Eurotransplantban

A donorszerveknek a tagállamok közötti elosztását az Eurotransplant végzi
meghatározott algoritmus alapján. Úgynevezett match list (egyezési lista) készül
szervenként, ami az adott donorszervhez sorrendben kiválasztható betegek listája.

A sorrendet egy pontozási rendszerben a donor és a recipiensek tulajdonságainak
egyezése (HLA-típus, vércsoport, testméret), a várakozási idő, a szervspecifikus
prognosztikai paraméterek, a távolság, a szervek küldési és fogadási egyenlege
határozzák meg.

A szervek felajánlása az életmentő szervekkel kezdődik, és a vesékkel ér véget, a
sorrendje: szív-tüdő kombináltan, szív, tüdő, máj, vékonybél, hasnyálmirigy, vesék.

www.ovsz.hu/szervdonaciowww.ovsz.hu/szervdonacio

Szív Tüdő Máj Vékonybél Hasnyálmirigy VeseSzív és tüdő



Donorszervek allokációja az Eurotransplantban

A szervfelajánlások típusai:

– Recipiensnek szóló felajánlás: egy adott recipienst érint a felajánlás. Amennyiben valamilyen okból annak a
recipiensnek a transzplantációs centrum nem fogadja a szervet, akkor az allokáció tovább folytatódik az
allokációs listán soron következő beteggel, aki bármelyik transzplantációs centrumhoz tartozhat Eurotransplant-
on belül.

– Centrumnak szóló felajánlás: a felajánlás a transzplantációs centrumhoz érkezik, így ők választhatják ki a
megfelelő recipienst a saját listázott betegeik közül. Ha úgy alakul, hogy a kiválasztott recipiens mégsem
alkalmas a transzplantációra, újabb beteget választhatnak, mivel a felajánlás a centrum összes betegére
vonatkozik. A centrum döntési lehetősége itt a szervelfogadáson túl a beteg kiválasztására is kiterjed.

– Elsődleges felajánlás: ebben az esetben az ajánlatot kapó centrum elsőként kaphatja meg a szervet. A
válaszadási idő vese esetén 60 perc, egyéb szerveknél 30 perc.

– Másodlagos vagy tartalék felajánlás: az elsődleges felajánlással egy időben a soron következő betegnek is
felajánlják a szervet az allokációs idő lerövidítése érdekében. A válaszadás időkorlátja megegyezik az elsődleges
felajánláséval.
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Donorszervek allokációja az Eurotransplantban

A normál allokációtól eltérő formák

Ha egy szerv elfogadása nem történt meg a normál allokáció során, akkor a transzplantációra
alkalmas többi szerv védelme érdekében az allokáció meggyorsítására két lehetőség van:

– Recipient-oriented extended allocation, REAL (recipiensorientált kiterjesztett allokáció): a donor
és a recipiens tulajdonságainak egyezésén alapszik, átlátható, gyors, az érintett centrumok egy
időben történő értesítésével. A centrumok elektronikus listából választhatnak recipienst elfogadási
szándék esetén, és 2-2 recipienst lehet megjelölni a listában. Az Eurotransplant összesíti a
válaszokat, ez alapján a legmagasabb sorszámmal (rank) rendelkező beteg fogja megkapni a szervet.
A válaszadásra 30 perc áll rendelkezésre.

www.ovsz.hu/szervdonaciowww.ovsz.hu/szervdonacio
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Donorszervek allokációja az Eurotransplantban

A normál allokációtól eltérő formák

Ha egy szerv elfogadása nem történt meg a normál allokáció során, akkor a transzplantációra
alkalmas többi szerv védelme érdekében az allokáció meggyorsítására két lehetőség van:

Competitive rescue allocation, competitive center offer (szervek megmentését szolgáló
szervelosztási folyamat): akkor, ha a REAL nem volt sikeres, vagy nagyon rövid idő áll rendelkezésre
(pl. instabil donor, hosszú CIT). Legalább három centrumot értesítenek egyidejűleg a
régióban/országban. Az idő itt sokat számít, mivel az a centrum kapja a szervet, amelyik
leghamarabb elfogadja a felajánlást. Az elfogadás pillanatában meg kell adni a kiválasztott recipiens
számát is.

www.ovsz.hu/szervdonaciowww.ovsz.hu/szervdonacio
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Donorszervek allokációja az Eurotransplantban

A normál allokációtól eltérő formák

Ha egy szerv elfogadása nem történt meg a normál allokáció során, akkor a transzplantációra
alkalmas többi szerv védelme érdekében az allokáció meggyorsítására két lehetőség van:

– Outside the ET area (az ET-n kívülre történő szervfelajánlás): amennyiben a szerv megmentését
szolgáló allokáció (rescue vagy REAL-allokáció) is sikertelen volt, a donorcentrummal történő
egyeztetés után az Eurotransplanton kívüli szervcsereszervezetek (EU tagállamok, FOEDUS) részére
is kiterjeszthető a felajánlás.

– ET-n kívülről érkező donorszerv felajánlása: általában competitive rescue allokáció keretein belül
érkezik a szervfelajánlás, ez azt jelenti, hogy egyszerre több szervcsereszervezet is megkapja a
felajánlást. Centralizáltan az Eurotransplant-hoz érkezik a felajánlás, ahol egyezési lista (match list)
készül. A lista első három centruma, illetve az a három centrum kapja a felajánlást az ET-től, amelyik
logisztikailag, illetve földrajzilag leginkább megfelelő, a lehető legrövidebb CIT érdekében.

www.ovsz.hu/szervdonaciowww.ovsz.hu/szervdonacio
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Donorszervek allokációja az Eurotransplantban

1. Szív- és szív-tüdő allokáció

A sürgősségi státuszt használják a várólistán szereplő recipiensek besorolására, a betegek sorrendjét a gyermek státusz, a donor–recipiens 
ország balanszállapota is befolyásolja. A sürgősségi státuszok

– HU (high urgent): lehet nemzetközi, amikor az ET szabályai szerint egy háromtagú audit bizottság bírálja el a kérelmet; vagy nemzeti, amikor 
az adott ország szabályai szerint történik az értékelés.

– ACO (approved combined organ): kombinált szervátültetésre várók, kivéve a szív-vese a szív-tüdő-vese vagy a tüdő-vese átültetésre várókat.

– T (transplantable): átültetésre aktuálisan alkalmas státusz.

– NT (not transplantable): átültetésre aktuálisan nem alkalmas státusz.

– Gyermek státusz: a 16 év alatti gyermek vagy az a 16 éven felüli gyermek, aki bizonyíthatóan még fejlődésben van – az epifízisfugák még nem 
záródtak –, automatikusan nemzetközi HU-státuszt kap.

– Hospitalizált státusz: a kórházi ellátásban részesülő gyermekek, akik elsőbbséget élveznek a felnőtt HU-betegekkel szemben.

Általános szabályok

ABO-inkompatibilis szívtranszplantáció csak két év alatti gyermekeknél engedélyezett. A szív-tüdő átültetésre váró betegek elsőbbséget 
élveznek a csak szívátültetésre várókkal szemben. Negatív balansz esetén a donorországnak visszaadási kötelezettsége van a recipiens országgal 
szemben.

www.ovsz.hu/szervdonaciowww.ovsz.hu/szervdonacio
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Donorszervek allokációja az Eurotransplantban

2. Tüdőallokáció
LAS (lung allocation score): a tüdőallokációs pontrendszer rövidítése. Az LAS-érték tükrözi mind a betegség súlyosságát, mind a tüdőátültetés
után várható eredményt. A legmagasabb LAS-értékkel rendelkező beteg kapja meg elsőként a szervfelajánlást. A 12 év alatti gyermekek
automatikusan 100 pontot kapnak. A LAS értéket befolyásolja a recipiens magassága, súlya, az életkora, az alapbetegség kódja, a támogatási
igény szintje, a diabétesz, a gépi lélegeztetés, az oxigénigény, a pulmonális artériás nyomásértékek, a hatperces járástávolság, a CO2-szint, a
kreatinin, Extracorporeal support igény. Ha ezeket az értékeket nem adják meg, a LAS-számítás eredménye 0 lesz.
Low LAS: 50 alatti pontszám. Újra lehet minősíteni a vizsgálati eredmények frissítésével.
High LAS: 50 vagy a feletti pontszám. 14 napig érvényes. Minden ilyen esetet ellenőriz az Eurotransplant. A vizsgálati eredmények frissítése
szükséges a lejárat előtt.
Exceptional LAS: rendkívüli tüdőallokációs pontrendszer, amely elősegíti, hogy pontosabb képet nyerjünk a recipiens állapotáról. Néhány
esetben a számított LAS nem tükrözi a tüdőátültetés előnyeit, ezért alternatív LAS-értéket lehet javasolni, csatolva az érvelést. Minden
javaslatot a LAS-értékelő testület bírál el. A nemzeti allokáció a sürgősségi szinteken, a nemzetközi a LAS-rendszeren alapszik. Az allokációt
befolyásoló tényezők: LAS-pont, sürgősségi státusz, a szerv típusa (DBD vagy DCD), ABO vércsoport, ország balansz.
Általános szabályok
Negatív balansz esetén a donorországnak viszonzási kötelezettsége van a recipiens országgal szemben. Hospitalizált gyermek elsőbbséget élvez.
Gyermeknek a 12 év alatti recipiensek számítanak. A LAS-rendszer miatt nincs nemzetközi HU-státusz.
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Donorszervek allokációja    

3. Májallokáció
MELD (model for end-stage liver disease): pontozási rendszer alapján történik. Alapja három objektív laboratóriumi paraméter: INR, kreatinin
és bilirubin. Célja, hogy a betegeket a betegség súlyossága alapján rangsorolja, megbecsülve a három hónapon belüli halálozás valószínűségét.
Négy típusa van:
– lab MELD (a megadott laboreredmények alapján számolt pontszám)
– pediatric MELD (a gyermek recipiensek automatikusan megkapják)
– exceptional MELD (nem a laboratóriumi értékeken alapszik, hanem ország- és betegségspecifikus kritériumokon)
– match MELD (a három MELD-érték közül a legmagasabbat veszi figyelembe a match alatt).
Ahhoz, hogy a beteg állapotát megfelelően reprezentálja a pontrendszer, meghatározott időnként frissíteni kell a laboreredményeket a
rendszerben.

Allokációs sorrend:
– HU betegek (gyermek, majd felnőtt)
– ACO (approved combined organ) a májjal kombinált szervátültetésre várók, kivéve a máj-vese transzplantációt (gyermek, majd felnőtt)
– gyermek, majd felnőtt betegek MELD-pontszám alapján a szervvisszaadási kötelezettségű országokban
– gyermek, majd felnőtt betegek MELD-pontszám alapján a donor országában
– gyermek, majd felnőtt betegek MELD-pontszám alapján egyéb Eurotransplant tagállamban.
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Donorszervek allokációja az Eurotransplantban

3. Májallokáció
A recipiensek szelekciója és sorrendje a következőkön alapszik: a sürgősségen, a vércsoportszabályon, a donor
testsúlyán, a rendszerben beállított donorprofilon (vagyis a recipiens érdekeinek figyelembe vételével a
lehetséges donorok meghatározására beállított egészségügyi paramétereken), a várakozási időn és a
donorrégión.
A májat elfogadó centrum dönthet arról, hogy splitteli-e (két részre szétválasztja) a májat (50/50 szabály: a
donor 50 kg feletti és 50 év alatti). A splittelésről, illetve arról, hogy melyik részét tervezi beültetni a centrum,
tájékoztatni kell Eurotransplantot a felajánlás elfogadásának időpontjában. Az Eurotransplant a máj másik
részét tovább allokálja. Ha a máj mégsem splittelhető, akkor redukált májként vagy egészben beültetheti az
elfogadó centrum.
Általános szabály, hogy gyermek donorból származó májat nem ültetnek be olyan recipiensnek, akinek a
donorhoz viszonyított testsúlyaránya nagyobb, mint 0,5.
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4. Hasnyálmirigy-allokáció
Az allokáció a sürgősségi státuszokon alapszik. HU-státusz helyett SU (Special Urgency) státuszt alkalmaznak. Kérelmezni kell
az Eurotransplanttól, és egy audit bizottság bírálja el. Nemzetközi érvényű, 3 hónapos időtartamra szól, ezt követően meg kell
újítani. Pontrendszer segíti a sorrend kialakítását az elektív betegeknél, amit a várakozási idő, a donorrégió és az országok
közötti balansz befolyásol. Az 5–50 év közötti, 30 alatti BMI-vel rendelkező donorok hasnyálmirigye alkalmas
transzplantációra; az 5 év alatti vagy 50 év feletti, illetve 30 feletti BMI-vel rendelkező donorok hasnyálmirigyét szigetsejt-
transzplantációra ajánlják fel.
EPAS (az Eurotransplant donorhasnyálmirigy-elosztási rendszere): pancreas, SPK vagy szigetsejt-allokáció. Alapja a
transzplantáció típusa, a donor életkora, BMI, vércsoportszabály.
Általános szabályok
Az 5–50 év közötti, 30 alatti BMI-vel rendelkező donorok hasnyálmirigyét először a hasnyálmirigy- transzplantációra váróknak
ajánlják, ezt követően a szigetsejtre váróknak. Ha a HLA ismert, a hiperimmunizált betegek (PRA > 85%) előnyt élveznek az
azonos sürgősségi státuszú betegekkel szemben. A vércsoportazonos recipiensek megelőzik a vércsoport-kompatibilis
recipienseket, a nemzeti recipiensek a nemzetközi recipienseket. Vércsoport-inkompatibilis hasnyálmirigy-transzplantáció
nem engedélyezett az Eurotransplant-ban.
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5. Veseallokáció
Elsőként a vesével kombinált szervre várók kapják meg a felajánlást szív, tüdő, máj, vékonybél, hasnyálmirigy
sorrendben. A csak veseallokáció akkor indul el, amikor a kombinált allokáció befejeződött, és az egyik vagy
mindkét vese elérhető marad. Elhunyt donorból vércsoport-inkompatibilis vesetranszplantáció nem
engedélyezett az Eurotransplant-ban.

AM (Acceptable Mismatch)-program
Az AM-program célja az aktuális vagy az anamnézisben szenzitizált beteg részére a szervallokáció biztosítása. A
program meghatározza a HLA-egyezéseket (a donor és a recipiens HLA-tulajdonságai közötti eltéréseket): mik
azok, amik várhatóan nem adnak pozitív keresztpróbát; majd ellenőrzi, melyik HLA antigén ellen nem termel
autoantitesteket a recipiens. Az AM-program által választott recipiensek elsőbbséget élveznek az ETKAS-listán
szereplő recipiensekkel szemben. Az AM-programban a vesével kombináltan más szervre várakozók, valamint a
HU státuszú recipiensek elsőbbséget élveznek a többiekkel szemben.
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5. Veseallokáció

ETKAS, Eurotransplant Kidney Allocation System
65 év alatti donoroknál alkalmazzák. Ez egy olyan pontrendszer, amelyben a recipiens kiválasztása a
vércsoportszabályon alapszik, majd a sorrendet az életkor, a sürgősség, a PRA% (Panel Reactive Allo-
antibodies), a HLA A-, B-, DR-egyezés, a várakozási idő (a dialízis kezdetének ideje) és a donorrégiótól való
távolság határozza meg.
A legmagasabb pontszámmal rendelkező beteg kapja meg először a felajánlást. Predializált beteg nem kap
pontszámot a várakozási időre, a gyerekek plusz 100 pontot kapnak, illetve a HLA-egyezésért kapott
pontszámuk duplázódik. A HU státusz plusz 500 pontot jelent. A májtranszplantációt követő
vesetranszplantáció is plusz 500 pont. Élő donorként vesét adományozók, majd végstádiumú vesebeteggé válók
egyszeri 500 pontban részesülnek.
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5. Veseallokáció
ESP, Eurotransplant Senior Program (Old for Old Program, időstől időnek)
A program lényege, hogy 65 év feletti donorból 65 év feletti recipiensbe történjen a beültetés. 65 év feletti
donoroknál alkalmazzák. Cél a CIT lerövidítése, ezért a 65 év feletti recipienseknek, HLA-egyezés
figyelembevétele nélkül történhet az allokáció. A szelekciót a helyi, regionális betegekkel kezdik, a sorrendet a
sürgősség és a várakozási idő (a dialízis kezdetének ideje) határozza meg. Ha ilyen módon nem sikerült allokálni
a veséket, akkor elindítják az ETKAS-programot, kivéve azokat az eseteket, amikor orvosi indokok miatt
utasították vissza a centrumok a veséket, mert ekkor a szerv megmentését célzó szervelosztási folyamat
(extended allokáció, kiterjesztett kiválasztási kritériumokkal) indul meg a HLA-tulajdonságok ismeretében.
Két év alatti donor esetén a veséket en-block (a két vesét egyben) távolítják el azzal a szándékkal, hogy egy
recipiensnek ültessék be őket. 2-5 év közötti donor esetén ajánlott a vesék en-block eltávolítása. 75 év feletti
donor esetén a rescue allokáció során a transzplantáló centrumnak lehetősége van egy recipiensnek beültetni
mind a két vesét. Egyéb esetekben egy vesét egy recipiensnek lehet beültetni.
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