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Adományozás: a szervek átültetés céljából történő, valamint az emberi felhasználásra szánt 
szövetek és sejtek rendelkezésre bocsátása.  
OKFÖ: Országos Kórházi Főigazgatóság (https://okfo.gov.hu) 
Aferezis (apheresis): különböző véralkotórészek (például: sejtek, plazma) gépi úton történő 
szelektív gyűjtése a vérből, további felhasználás vagy a szervezetből történő eltávolítás céljából. 
Agyhalál: az agy – beleértve az agytörzset is – működésének teljes és visszafordíthatatlan 
megszűnése. 
Agyhalott gondozási idő: az agyhalál megállapítása és a szervkivétel között eltelt idő.  
ALL: acut limfoid leukémia  
Allél: a kromoszóma egy adott lókuszán elhelyezkedő gén variációja. 
Allogén: ugyanazon faj genetikailag eltérő, másik egyedéből származó sejtje, szövete. 
Allokáció: transzplantációs céllal eltávolított szervek elosztása a transzplantációs várólistán levő 
betegek között orvosszakmai és igazságossági szempontok alapján.  
AM: Acceptable Missmatch (elfogadható eltérés), az Eurotransplant egyedi megoldása az 
immunológiailag érzékenyített betegek szervhez jutási esélyeinek biztonságos növelésére.  
AML: acut mieloid leukémia  
Antigén: az immunrendszer által felismert molekula. 
Antitest: az immunrendszer által termelt fehérjemolekula (immunglobulin Ig), amely specifikusan 
kötődik az antigén bizonyos részeihez.  
Ártalmatlanítás: az átültetésre nem kerülő szerv végleges elhelyezése.  
Autograft/autológ átültetés: saját szerv/szövet átültetése  
Bone Marrow (BM): csontvelő  
Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW): Nemzetközi Csontvelődonor Adatbázis, a világ 
önkéntes őssejt donorainak és a tárolt köldökzsinórvér egységeknek adatait és HLA fenotípusait 
nyilvántartó adatbank. 2017-től a WMDA része. 
BMI: testtömeg index. A testsúly ellenőrzésére használt mérőszám. Kiszámítása: testtömeg kg 
elosztva a méterben mért testmagasság négyzetével.  
BNO: Betegségek Nemzetközi Osztályozása  
CBU (Cord Blood Unit): köldökzsinórvér-egység  
CIBMTR (the Center for International Blood & Marrow Transplant Research): A Nemzetközi Vér- 
és Csontvelőtranszplantációs Kutatóközpont a hematopoetikus sejt transzplantációval és a 
sejtterápiás kutatással foglalkozó központ. A központ a Nemzeti Csontvelő Donor Program (NMDP: 
az Egyesült Államok központi donor regisztere) és a Wisconsin Medical College kombinált kutatási 
programját működteti.  
CD-P-TO: European Committee on Organ Transplantation.  
CHAFEA: Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency.  
CIT: Cold Ischemic Time, hideg ischaemiás idő.  
CK: centrum koordinátor.  
CKD: Chronic Kidney Disease, krónikus vesebetegség.  
CMS: Centers for Medicare & Medicaid Services, az USA állami egészségügyi ellátó hálózata.  
CMV: cytomegalovirus  
COVID-19: súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus 2 által okozott koronavírus-
betegség 2019.  
COVID-19 megerősített beteg: olyan beteg, akinél laboratóriumi vizsgálattal igazolták a vírus 
jelenlétét.  
COVID-19 gyanús beteg: olyan kivizsgálás alatt álló, a COVID-19-re jellemző tünetegyüttest 
mutató beteg, akinél még nem történt meg a vírus kimutatása.  
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(COVID-19) expozíció: az a hatás, amelynek során egy személy olyan kapcsolatba kerül egy 
fertőzött emberrel vagy szennyezett külső környezeti tényezővel (tárgyak, levegő), amelynek 
révén ki van téve a fertőződés veszélyének.  
Csak szövetdonor: a szervezési folyamat szervdonációs szándékkal kezdődik, de végeredményben 
szervkivétel nem, csak szövet kivétel történik.  
Csontvelő: a csontvelő főként vérképző őssejteket tartalmaz. A vérképző őssejtekből alakulnak ki 
elsősorban a vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek, valamint a vérlemezkék. A csontvelői őssejtek 
nyerése altatásban, vagy gyakrabban spinális érzéstelenítésben, a hátsó csípőtövisekből, esetleg a 
szegycsontból történik. 
DBD: Donation after Brain Death, vagyis szervdonáció agyhalottból.  
DCD: Donation after Circulatory Death, vagyis szervdonáció keringés leállás után.  
Donáció: legalább egy szerv transzplantációs céllal történő eltávolítása (a csak szövet donor nem 
tartozik ebbe a kategóriába).  
Donor: az a személy, aki szervet, szövetet adományoz más személybe való átültetés céljából, 
illetve akinek testéből halála után szervet vagy szövetet távolítanak el más személy testébe 
történő átültetés céljából.  
Donor Audit: a szervdonációs minőségbiztosítási program része a kórházi halálesetek retrospektív 
vizsgálata, ha az elhunyt a halált megelőzően agyi károsodott és/vagy lélegeztetett és/vagy 
eszméletlen volt.  
Donordata: Eurotransplant alkalmazás a donoradatok nyilvántartására.  
Donorgondozási idő: az agyhalál észlelése és a szervkivétel között eltelt idő.  
Donorjelentés: potenciális, halott donorról érkező értesítés, amikor az agyhalál első jeleit 
észlelték, és nem áll fenn abszolút kontraindikáció.  
Donor központ: szervezet, amely felelős a donortoborzásért, a beleegyezés kitöltéséért, 
kivizsgálásokért, adatkezelésért és a donor személyi, genetikai, orvosi adatainak gyűjtéséért. 
DSA: a donor specifikus antitest mutatja, termel-e HLA- ellenes antitestet a vizsgált személy a 
potenciális donor HLA - antigénjeivel szemben. 
EBMT: European Group for Blood and Marrow Transplantation, Európai Vér és Csontvelő Átültető 
Munkacsoport. 
Ebtv: Egészségbiztosítási törvény: 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól.  
EBV: Epstein-Barr vírus  
EDS: European Donor Secretariat, Európai Donor Titkárság. Az első informatikai kapcsolati 
rendszer volt 19 regiszter részvételével, amely központosított információs kapcsolati rendszert 
biztosított a Párizsban levő központon keresztül a regiszterek között. 
EDTCO: European Donation and Transplant Coordination Organisation, Európai Szervdonációs és 
Transzplantációs Koordinátor Szervezet.  
Effektív szervdonor: olyan személy, akiből legalább egy szervet eltávolítottak szervátültetés 
céljából.  
Elosztás: az emberi felhasználásra szánt szövetek és sejtek szállítása és átadása.  
Ellenőrző tipizálás (VT): ez a HLA tipizálás magában foglalja a kiválasztott donor vérmintáján vagy 
a köldökvér-egység egy mellékelt szegmensén frissen elvégzett vizsgálatokat a személyazonosság 
és a már meglévő HLA eredménnyel való egyeztetés céljából. A tipizálás célja annak biztosítása, 
hogy az önkéntes donor (köldökzsinórvér egység) ugyanaz a személy, egység, amelynek HLA 
tipizálása szerepel a donor kiválasztására használt keresési jelentésben. Ezt a vizsgálati szakaszt 
korábban "megerősítő tipizálásnak" (CT) nevezték. 
Emberi felhasználás: a szövetek és sejtek felhasználása a recipiens testén vagy testében, illetve a 
testen kívüli felhasználás.  



EMDIS: European Marrow Donor Information System, Európai Csontvelő Donor Információs 
Rendszer, amely megkönnyíti a nyilvántartások közti elektronikus kommunikációt (teljesen 
automatizált, decentralizált információs kapcsolati rendszer a regiszterek HUB-jai között). 
ENIS/ENISnext: Eurotransplant Network Information System, az Eurotransplant várólista és 
allokációs alkalmazása.  
ESZK TT: Egészségügyi Szakmai Kollégium, Transzplantáció tagozat.  
ESOT: European Society for Organ Transplantation, Európai Szervtranszplantációs Társaság  
ESRD: End-Stage Renal Disease, végstádiumú veseelégtelenség.  
ET: Eurotransplant International Foundation (www.eurotransplant.org).   
EU: Európai Unió.  
Eurotransplant centrum kódok: 

HBSTP: Semmelweis Egyetem,  
HBGTP: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet,  
HSZTP: Szegedi Tudományegyetem,  
HPCTP: Pécsi Tudományegyetem,  
HDBTP: Debreceni Egyetem.  

Eurotransplant program kódok: 
HBGHE: Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet - Gyermek szívátültetés,  
HBSHE: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika - Felnőtt szívátültetés,  
HBSKI: Semmelweis Egyetem, ÁOK, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika – 
veseátültetés,  
HBSLI: Semmelweis Egyetem, ÁOK, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika – 
májátültetés,  
HBSLU: Semmelweis Egyetem, Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Mellkassebészeti 
Klinika – tüdőátültetés,  
HBSPA: Semmelweis Egyetem, ÁOK, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika - 
hasnyálmirigy- és szimultán vese és hasnyálmirigy átültetés,  
HDBKI: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Szervtranszplantációs nem önálló 
tanszék – veseátültetés,  
HPCKI: Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Klinikai Központ, Sebészeti Klinika – veseátültetés,  
HPCPA: Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Klinikai Központ, Sebészeti Klinika - hasnyálmirigy- és 
szimultán vese és hasnyálmirigy átültetés,  
HSZKI: Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, 
Transzplantációs Osztály – veseátültetés.  
Feldolgozás: minden olyan művelet, amely az emberi felhasználásra szánt szövetek és sejtek 
előkészítéséhez, kezeléséhez, megőrzéséhez és csomagolásához kapcsolódik.  
Feltételezett beleegyezés elve (Opting/Contracting out): ha valaki életében nem tiltakozott 
írásban az ellen, hogy halála esetén szerveit transzplantációs célra felhasználják, akkor 
feltételezhető a beleegyezése, így a szervkivétel elvégezhető. Magyarországon is ehhez a 
formához alkalmazkodik az ide vonatkozó jogszabály, de ezt a jogrendet követi Európa legtöbb 
országa is, így pl. Ausztria, Csehország, Dánia, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Finnország. 
Néhány országban azzal a kiegészítéssel alkalmazzák a feltételezett beleegyezés elvét, hogy a 
tiltakozó nyilatkozat keresése mellett érdeklődnek a családtól az elhunyt életében 
megfogalmazott véleményéről a donációval kapcsolatban. Ezt nevezzük a feltételezett 
beleegyezés gyenge formájának, amelyet pl. Franciaország, Olaszország, vagy Spanyolország is 
alkalmaz.  
Fenotípus: egy egyed fenotípusán érthetjük teljes fizikai megjelenését, vagy egy specifikus jelleg 
megjelenését, amely variálódik az egyedek között. A fenotípust a genotípus, vagy az egyed 
kromoszómáin hordozott allélek jelenléte alapján határozhatjuk meg. 
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FOEDUS: Facilitating Exchange of Organs Donated in EU Member States. 
Futár (Courier): A vérképző őssejt (HSC) termékek szállításával kapcsolatban megfelelő képzésben 
részesült személy. 
GCS: a Glasgow-skála (Glasgow Coma Scale) a tudatállapot megállapítására szolgáló pontrendszer 
az egészségügyi ellátásban.  
Genotípus: egy egyed genetikai felépítése, ami az egyed fenotípusát kódolja. 
Graft: átültetett sejt, szövet vagy szerv. 
GRID: az őssejtdonorok általános regisztrációs azonosítója. A donorok általános regisztrációs 
azonosítója a donor-azonosítót kibocsátó őssejt donor regisztereknek, donorközpontoknak és 
köldökzsinórvér bankoknak. A GRID biztosítja, hogy minden donor és a regisztrált köldökzsinórvér 
egy globálisan egyedi azonosítót kapjon, ezáltal csökkentve a téves azonosítás veszélyét. 
GUCH Disease: Grown-Up Congenital Heart Disease, veleszületett szívbetegség felnőttkorban. 
GVHD: graft versus host betegség, a donorból származó graftban levő immunológiailag aktív T-
sejtek pusztító reakciója a befogadó szervezet sejtjei ellen. 
Gyűjtés: az a folyamat, amely során a szöveteket és sejteket rendelkezésre bocsátják, azaz amely 
során a szövetek és sejtek eltávolítása, valamint azok szövetbankba szállítása történik.  
Gyűjtő szervezet: olyan egészségügyi szolgáltató, amely emberi szövetek és sejtek gyűjtését végzi 
azok feldolgozása és tárolása nélkül.  
Halál: amikor a légzés, a keringés és az agyműködés teljes megszűnése miatt a szervezet 
visszafordíthatatlan felbomlása megindul.   
Halott dobogószívű donor: a nemzeti törvények szerint halottnak nyilvánított dobogószívű 
agyhalott donor, aki az agyhalál neurológiai kritériumainak megfelel és szervei vagy szövetei 
transzplantációs céllal kivételre kerülnek.  
Halott donor: donorok csoportja, ideértve a dobogó szívű agyhalott, és a nem dobogó szívű 
donorokat.  
Haploidentikus donor: allogén családi donor, akinek egyik haplotípusa megegyezik a betegével.  
Haploidentikus a szülő és a gyermek, és a testvérek 50 %-a. 
Haplotípus: egy sor, kapcsolódó genetikai marker együtt öröklődő szakasza az egyik 
kromoszómán. A haplotípus a genotípus fele. 
HBV: Hepatitis B vírus  
HCV: Hepatitis C vírus  
HI: Highly Immunized, hiperimmunizált beteg Eurotransplant várólistán (PRA<85%).  
HIV: Human Immunodeficiency Virus, magyarul emberi immunhiány-előidéző vírus, az AIDS nevű 
betegség kórokozója.  
HLA: Human Leukocyta Antigén  
HD: Hodgkin-kór  
HU: High Urgency, az Eurotransplant sürgősségi kategóriája várólistán levő akut betegek részére.  
HU Audit: az Eurotransplant sürgősségi várólistára felterjesztett betegek adatainak ellenőrzése és 
a felterjesztés elbírálása független szakértők (HU Audit Group) által.  
HUB: a számítógépes hálózatok egy hardvereleme, amely fizikailag összefogja a hálózati 
kapcsolatokat. Ez passzívan megy végbe, anélkül, hogy ténylegesen változtatna a rajta áthaladó 
adatforgalmon. Az angol szó jelentései: kerékagy, középpont, csomópont. 
Hypertonia: magasvérnyomás betegség.   
I: Immunized, immunizált beteg Eurotransplant várólistán (PRA=5-85%). 
IDDM: Insulin Dependens Diabetes Mellitus, 1. típusú cukorbetegség.  
ION: (Issuing Organization Number): a donorokat nyilvántartó donorközpontok azonosítására 
képzett 4 jegyű szám.  
Jelentett eset: a transzplantációs koordinátor szervezet értesítése, ha egy beteg kezelése kapcsán 
a szervdonáció lehetősége felmerül.  



Kidney MOD (K‐MOD): olyan többszerv‐donáció, amikor vese és legalább egy másik típusú szerv 
eltávolítása történik transzplantációs céllal.  
Kidney SOD (K‐SOD): „csak vese donáció” transzplantációs céllal. 
KK: kórházi koordinátor.   
KVI: Központi Várólista Iroda. 
Lehetséges donor: elsődleges vagy másodlagos agykárosodást szenvedett halott, akinél nem áll 
fenn a donációra való alkalmasságot befolyásoló orvosi vagy egyéb kontraindikáció.  
Lókusz: a gén elfoglalt helyét jelenti a kromoszómán. A lókuszt a gén bármelyik allélja elfoglalhatja. 
MAITT: Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság (http://www.anesztinfo.hu).  
Matched Unrelated Donor (MUD): a beteggel rokoni kapcsolatban nem levő, vele HLA 
kompatibilis önkéntes (őssejt) donor. 
MELD: Model for End stage Liver Disease, végstádiumú májelégtelenség esetén használatos, labor 
paraméterek alapján számított paraméter a túlélés valószínűségének meghatározására.  
Minőségirányítási rendszer: a minőségirányítás végrehajtására szolgáló szervezeti felépítés, 
körülhatárolt felelősségi körök, eljárások, folyamatok és erőforrások összessége, amely magában 
foglalja a minőséghez közvetlenül vagy közvetve hozzájáruló tevékenységeket.  
Minősítés: annak az igazolása, hogy valamely folyamat, szakmai eljárásrend, berendezés vagy 
környezet folyamatosan megfelel a szabványokban meghatározott előírásoknak és minőségi 
követelményeknek; a minősítés egy adott rendszer hatékonyságának értékelése céljából történik.  
MŐR: Magyar Őssejtdonor Regiszter  
Multiorgan donor (MOD): többszerv‐donor, ha elhunyt donorból legalább két különböző típusú 
szerv eltávolítása történik transzplantációs céllal.  
Műveleti előírások: egy konkrét folyamat lépéseit - beleértve a felhasználandó anyagokat és 
módszereket, valamint a remélt végeredményt is - ismertető írásbeli dokumentumok.  
NAT: nukleinsav alapú technika, nukleinsav detektálás. 
NEAK: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.  
„Nem tiltakozott”: olyan dobogó szívű agyhalott, akinél nem áll fenn a szervdonációra abszolút 
kontraindikáció és életében nem tett tiltakozó nyilatkozatot.  
NetCord: a Nemzetközi NetCord Alapítvány a köldökzsinórvér bankok non-profit szervezete, 
amelynek tagjai szolgáltatják legnagyobb számban a kiváló minőségű köldökzsinórvér egységeket 
a vérképző őssejt-transzplantációra szoruló betegek részére. Standardokat és akkreditációs 
rendszert dolgoztak ki a köldökzsinórvér bankok részére. 2017-től a WMDA része. 
NHL: Non-Hodgkin lymphoma  
NIDDK: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, Cukorbetegség, 
Emésztőrendszeri és Vesebetegségek Országos Intézete (USA). 
NMDP (National Marrow Donor Program): Nemzeti Csontvelő Donor Program, az Egyesült 
Államok központi donor regisztere  
Non Kidney MOD (nK‐MOD): olyan transzplantációs célú többszerv‐donáció, amikor a vesék 
eltávolítása nem történik meg.  
Non Kidney SOD (nK‐SOD): egy szerv – de nem vese – eltávolítása transzplantációs céllal.  
NNK: Nemzeti Népegészségügyi Központ (https://www.nnk.gov.hu)  
NSZTR: Nemzeti Szerv- és Szövetdonációs Tiltakozások Regisztere 
NT: Non-Transplantable, átmenetileg nem transzplantálható beteg Eurotransplant várólistán. 
Nyomonkövethetőség: a szövet, sejt, illetve szerv helyének meghatározása és azonosítása a 
gyűjtéstől vagy adományozástól, a feldolgozáson, a vizsgálaton és a tároláson keresztül a szerv-, 
illetve szövetátültetésig, vagy a megsemmisítésig, illetve ártalmatlanításig tartó folyamat 
valamennyi lépése során, amely magában foglalja a donor, a recipiens, a szövetbank, továbbá a 
szervkivételt és az átültetést végző egészségügyi szolgáltató azonosítását.  Továbbá kiterjed a 
szövetekkel, sejtekkel, illetve szervekkel érintkezésbe kerülő termékekkel és anyagokkal 
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kapcsolatos minden lényeges, személyazonosításra alkalmatlan adat meghatározásának és 
azonosításának a biztosítására is.  
OK: országos koordinátor.   
OTH: Országos Tisztifőorvosi Hivatal. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2017. március 31. napjával 
beolvadásos különválás útján jogutódlással megszűnt, az OTH tekintetében jogutód Országos 
Közegészségügyi Intézet megszűnését követően a népegészségüggyel kapcsolatos feladatokat 
2018. október 1-jétől a Nemzeti Népegészségügyi Központ látja el (https://www.nnk.gov.hu).  
OTNy: Országos Transzplantációs Nyilvántartás (http://www.okbi.hu/page.php?trid=8).  
OVSz: Országos Vérellátó Szolgálat (http://ovsz.hu/). 
OVSZK: az Országos Vérellátó Szolgálat Központja.  
OVSz, TI: Országos Vérellátó Szolgálat, Transzplantációs Igazgatóság.  
Őssejtek: a többsejtű élőlényben megtalálható sejtek. Különlegességük, hogy mitotikus 
sejtosztódással széles körben képesek a szervezet speciális funkcióit ellátó testi sejtjeivé 
differenciálódni. 
Őssejt Regiszter: hazai és külföldről származó idegen donor (MUD) keresések szervezését és 
lebonyolítását végző felelős nemzeti egészségügyi intézmény, mely összehangolja a donor, gyűjtő 
és transzplantáló központ tevékenységét az adott országban. 
Pancreas: hasnyálmirigy.  
Peripheral Blood Stem Cell (PBSC): perifériás vér őssejt. Nagy dózisú, kolóniastimuláló-faktorral 
(CSF) történő előkezelés hatására a csontvelőből nagy mennyiségű őssejt és elkötelezett elődsejt 
(progenitor sejt) kerül a perifériás vérbe. A transzplantációra alkalmas őssejtek gyűjtése a kezelést 
követően a keringő vérből történik. 
PIC: Perinatalis (Neonatalis) Intenzív Centrum, amely olyan intenzív osztály, ahol a születés körüli 
időszakban létrejött kórállapotokat, betegségeket látják el. 
PMP (per million population): egy adott mutató egy millió lakosra jutó száma, amelynek 
alkalmazásával a különböző lakosságszámú területek, megyék, régiók és országok adatai 
összehasonlíthatóak.  
Potenciális donor: minden olyan személy, akinél a donációra való alkalmasság tekintetében nem 
áll fenn orvosi kontraindikáció és megfelel a dobogószívű agyhalott donor, a nem dobogószívű 
donor, ill. az élődonor fogalmaknak/kritériumoknak. (Az Európa Tanács meghatározása alapján 
potenciális szervdonor minden olyan agyhalott, akinél a klinikai vizsgálatok kizárják a donációra 
való kontraindikációkat.) 
Pozitív beleegyezés vagy donorkártya rendszer (Opting/Contracting in): a pozitív beleegyezés 
jelenti, hogy az agyhalott donorból történő szervkivételhez a donor még életében tett beleegyező 
nyilatkozata szükséges. Pozitív beleegyezés elvét alkalmazza USA, Kanada, Németország, 
Hollandia, Svájc, Új-Zéland, Ausztrália, Japán, Dél‐Korea, Thaiföld, Írország, Dél‐Amerika, Latin‐
Amerika és az arab országok többsége.  
PRA: a panel reaktív antitest százalékos arányban mutatja, milyen arányban hordoz HLA- ellenes 
antitestet a vizsgált személy. A kimutatás során ismert HLA antigéneket hordozó panel személyek 
limfocitáival reagáltatják a beteg savóját. Pontosabb transzplantációs előrejelzést tesz lehetővé, 
ha nemcsak a százalékos arány kerül meghatározásra, hanem azok a specifikus antigének is, 
amellyel szemben a beteg antitestet termel. 
Prezerváció: vegyi anyagok, módosított környezeti feltételek vagy egyéb eszközök alkalmazása 
azzal a céllal, hogy megelőzzék vagy késleltessék a feldolgozás során a sejtek, szövetek, valamint 
a szervek biológiai vagy fizikai állapotának változását.  
Prometheus: világszerte használt informatikai rendszer, amely a regiszterek mindennapi 
munkájának összes kulcsfolyamatában használható. A szoftver magában foglalja a regiszter saját 
betegeinek és donorainak adatbázisát, lehetővé teszi a donorkeresést mind a helyi, mind a 
kapcsolódó külföldi regiszterek adatbázisaiban. Felületet ad a különböző regiszterek között a 
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kérések (donorminta bekérés, tipizálási kérés, meghatározott vírusvizsgálatok) online 
kiküldéséhez, illetve fogadásához, az eredmények rögzítéséhez. 
Recipiens: az a személy, akinek testébe más személyből eltávolított szervet, illetve szövetet 
ültetnek át gyógykezelés céljából.  
SARS-CoV-2: súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus 2  
Single Organ Donor (SOD): egyszerv donor, ha az elhunyt donorból egy szerv eltávolítása történik 
transzplantációs céllal.  
Split májátültetés: egy egész donormáj sebészi szétválasztása szegment határok mentén, amely 
egy donormájjal több (általában két) recipiens életét mentheti meg.  
Súlyos káros esemény (Serious Adverse Event, SAE): az adományozástól a beültetésig terjedő lánc 
bármely szakaszához kapcsolódó nem kívánt és váratlan esemény, amely fertőző betegség 
átviteléhez, a betegek halálához vagy életveszélyes, rokkant vagy cselekvőképtelen állapotához 
vezethet, vagy amely kórházi kezelést vagy betegséget eredményez, vagy azt meghosszabbítja.  
Súlyos szövődmény (Serious Adverse Reaction, SAR): az adományozástól a beültetésig terjedő 
lánc bármely szakaszához kapcsolódhat, olyan nem szándékolt reakció az élő donor vagy a 
recipiens szervezetében, beleértve valamely fertőző betegség átvitelét is, amely halálos, 
életveszélyes, rokkantságot vagy cselekvőképtelenséget okoz, vagy amely kórházi kezelést vagy 
betegséget eredményez, vagy azt meghosszabbítja.  
Szakmai eljárásrend: egy folyamat lépéseit – beleértve a felhasználandó anyagokat és 
módszereket is – és az elvárt eredményt bemutató írott utasítás.  
Szerv: az emberi test olyan része, amely szövetek meghatározott szerkezetű egysége, és amely 
megtartja szerkezetét, erezettségét és azt a képességét, hogy jelentős önállósággal élettani 
funkciókat tartson fenn, valamint a szerv egy része, amennyiben működése az emberi 
szervezetben ugyanazt a célt szolgálja, mint az egész szerv, ideértve a szerkezet és erezettség 
követelményét is.  
Szervadományozás: a szervek átültetés céljából történő, valamint az emberi felhasználásra szánt 
szövetek és sejtek rendelkezésre bocsátása.  
Szerv‐ és szövetátültetés: szerv és szövet eltávolítása emberi testből, valamint annak más élő 
személy testébe történő beültetése az emberi test bizonyos funkcióinak helyreállítása céljából.  
Szervkivétel: az a folyamat, amelynek során az adományozott szervek hozzáférhetővé válnak.  
Szervriadó: az az eseménysorozat, amelynek időtartama a potenciális donor kijelölésétől az adott 
szerv beültetésének kezdetéig tart.  
SZK: szervkivételi koordinátor.  
Szövet: az emberi test sejtekből álló valamennyi alkotórésze, ide nem értve az embriót és a 
magzatot, a vért és a véralkotórészt.  
Szövetbank: olyan egészségügyi szolgáltató, amely a szövet- és sejtdonorok szűrővizsgálatát, a 
szövetek és sejtek feldolgozását, megőrzését, tárolását, valamint a szöveteknek és sejteknek az 
átültetést végző egészségügyi szolgáltató részére történő elosztását, átadását végzi.  
T: Transplantable, transzplantálható beteg Eurotransplant várólistán. 
Tárolás: a szövetek és sejtek megfelelően ellenőrzött feltételek melletti tartása az elosztásig.  
Teljes szervezési idő: a donorjelentés és a szervkivétel között eltelt idő.  
TIT: Total Ischemic Time, teljes ischaemiás idő. A szervkivétel során a szervdonorban az artériás 
kirekesztéstől az átültetés során a recipiensben történő artériás kirekesztés felengedéséig eltelt 
idő.  
Transzplantációs Bizottság (TB): jogszabály által előírt, az OVSZK által működtetett, 
transzplantációs várólistára való felkerüléssel, az átültetés sorrendjének besorolásáért, az 
átmeneti alkalmatlansággal és a törléssel kapcsolatos döntések meghozataláért felelős testület. 
Transzplantációs Esetnyilvántartó Rendszer (TENYÉR program): informatikai program, amelybe a 
transzplantációs várólistára felterjesztett, a transzplantációra váró felnőtt/ illetve gyermek 



betegek adatai, kórelőzménye, a felterjesztő intézmény, orvos adatai kerülnek rögzítésre a 
tervezett transzplantáció folyamatának nyomon követhetősége céljából.   
Transzplantációs központ (TC): felnőtt és/vagy gyermek autológ és/vagy allogén őssejt-
transzplantáció komplex folyamatát (kivizsgálás, transzplantáció, utógondozás) végző fekvőbeteg 
osztály. 
UEMS: Union Européenne des Médecins Spécialistes  
UNOS: United Network for Organ Sharing, az USA donorszerv elosztó hálózata. 
USRDS: United States Renal Data System, az Egyesült Államok Vese-adat Rendszere. 
Utilizált szervdonor: olyan személy, akiből szervet eltávolítottak szervátültetés céljából, és az 
eltávolított szerv(ek) közül legalább egy beültetése megtörtént.  
Várólista: jogszabály által előírt olyan beteg-előjegyzési lista, mely a transzplantációk időbeli 
sorrendjét határozza meg. 
Várólista jelölések: E: Elhunyt, L: Listáról levéve, Tx: Transzplantáció, WL: (waiting list) várólista 
Vérképző őssejtek (HPC, haematopoietikus őssejtek): élettani körülmények között a vérképzés 
sejtjeinek folyamatos pótlására képes sejtek. Megtalálhatók a csontvelőben, perifériás vérben, 
köldökzsinórvérben egyaránt. Transzplantáció után, csontvelői mikrokörnyezetben, a vérképzés 
összes sejtsorának kialakítására képesek. 
World Marrow Donor Association (WMDA): Nemzetközi Csontvelődonor Szervezet, nonprofit 
szervezet, amely elősegíti a nemzetközi együttműködést a kiváló minőségű HPC cseréjének 
megkönnyítése, valamint a donorok védelmének érdekében. 2017-től részét képezi a Nemzetközi 
Csontvelő Donor Adatbázis (BMDW) és a NetCord.  


