
1962/2013. (XII. 17.) Korm. határozat a TIOP-2.2.6/12/1/B azonosító számú („Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás 
fejlesztésével” című) konstrukció egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatairól 

hatályos: 2013.12.17 - 

A Kormány 

1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TIOP-2.2.6/12/1/B azonosító számú, „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás 
fejlesztésével” című konstrukció keretében benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat, 

2. hozzájárul az 1. pont szerinti projektek támogatási szerződésének a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító 
Hatósága általi megkötéséhez, 

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár 

Határidő: a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal 

3. nem támogatja az 1. pont szerinti konstrukció keretében a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom által benyújtott TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0004 
azonosító számú, „Infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés a Vaszary Kolos Kórházban” című projektjavaslatot. 

1. melléklet az 1962/2013. (XII. 17.) Korm. határozathoz 

  A B C D E F 

1. 
Projekt 

azonosító 
száma 

Projekt megnevezése Támogatást igénylő 
neve 

Projekt 
támogatási 
összege Ft 

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei 

2. 

TIOP-
2.2.6- 
12/1B-
2013- 
0006 

„SBO kialakítás, 
struktúra átalakítás és 
részlegfelújítás a 
Szigetvári 
Kórházban” 

Szigetvári Kórház 1 344 911 
946 

A Szigetvári Kórház az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését tűzte ki 
céljául, elsődlegesen a járó- és fekvőbeteg-szakellátó hálózatok 
fejlesztését, ezen belül is a sürgősségi betegellátás kialakítását, az 
ápolási és pszichiátriai osztály átalakítását, az információtechnológiai, 
és a struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztését. A projektben a 
Sürgősségi Betegellátó Osztály kerül kialakításra, valamint korszerű 
eszközökkel gyarapodik a kórház orvos-eszközállománya. 

1) Kérjük a párhuzamosan futó konstrukciókat illetően a 
konkrét programoktól való szakmai, pénzügyi lehatárolódás 
pótlását, ismertetését.  

2) Szükséges a pályázati dokumentáció mellékleteként 
benyújtani a CT-re vonatkozóan a többletkapacitás kérelemre 
vonatkozó jóváhagyást.  

3) Az SO1 sürgősségi betegellátó osztályra a minimumrendelet  



1 db sokktalanítót ír elő. Az orvostechnológiai tervben 2 db 
került tervezésre. Kérjük a sokktalanítónak nevezett helyiségek 
vonatkozásában a tervek szakmai és épület-szerkezeti 
szempontból megfelelő átdolgozását.  

4) A megvalósíthatósági tanulmány 2. sz. mellékletében az 
eszközlistában helytelenül szerepel a radiológiai készülék 
megnevezése, mely a helyiség nagyságot, így a sugárvédelmi 
engedélyezést is befolyásolja. A 1123 jelű tervrajzon szereplő 
röntgen vizsgáló helyiség két munkahelyre nem is lenne 
elegendő. Kérjük a fenti észrevétel mentén az eszközlista 
módosítását.  

5) A CT és a radiológia 1123 jelű tervrajzon „átrendezendő” 
területként szerepel, ami értelmezhetetlen egy tervezett 
alaprajzon. Kérjük az észrevétel mentén a tervrajz módosítását.  

6) Szükséges a sugárvédelmi és sugárbiztonsági terv csatolása.  

7) A pályázatnak ki kell térnie arra, hogy a tervezett 
informatikai fejlesztés hogyan szolgálja a betegbiztonság és 
tájékoztatás javítását.  

8) A kiviteli terv költsége a VI. Beruházások/123 Épületek, 
épületrészek, tulajdoni hányadok sorra kerüljenek tervezésre. 

3. 

TIOP-
2.2.6- 
12/1B-
2013- 
0017 

„A Dombóvári Szent 
Lukács Kórház 
infrastruktúra 
fejlesztése” 

Dombóvári Szent 
Lukács Kórház 

1 880 000 
000 

A Dombóvári Szent Lukács Kórház a projekt keretében a következő 
területeket kívánja fejleszteni: fekvőbeteg-ellátás struktúraváltása, 
eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés. Jelen pályázat keretében a 
Dombóvári Szent Lukács Kórház  
„A” hotelszárnyának felújítása, valamint a Szent Orsolya Kórház-
Rendelőintézet részleges rekonstrukciója valósul meg, melyhez orvosi 
eszköz beszerzés, illetve informatikai fejlesztés társul. 

1) A támogathatóság feltétele, hogy a Gantt diagramban 
kerüljön szétbontásra a két telephelyre vonatkozó ütemezés, 
derüljön ki belőle, hogy a tevékenységek megfelelően épülnek-
e egymásra és a tervezett időtartamok elegendőek-e.  

2) A tevékenységek megfogalmazása minden esetben fedje a 
valóságot, kerülje a többértelmű vagy félreértelmezhető 
fogalmazást. 

3) Szükséges a közbeszerzési eljárásokat egyesével feltüntetni 
az ütemtervben, és bemutatni, ütemezni az egymásra 
épülésüket. 

4) Kérjük a Gantt diagrammban a tervezői művezetés 



feltüntetését. 

5) Szükséges az engedélyes tervdokumentáció és a kiviteli 
tervdokumentáció összhangjának megteremtése, a projekt 
cselekvési- és ütemtervének ezek mentén történő 
felülvizsgálata, és módosítása úgy, hogy az összes 
projekttevékenység, és a tevékenységek egymásra épülését 
tartalmazza. 

6) A megvalósíthatósági tanulmány 6.4-es pontjának 
informatikai fejlesztés részében az informatikai rendszer egyes 
elemeinek korszerűsítésének részletezése során kérjük a 
betegtájékoztatás fejlesztésének részletezését is. 

7) A gép-műszer lista pontosítása, kiegészítése szükséges úgy, 
hogy teljes körűen tartalmazza a projekt során beszerzésre 
kerülő eszközöket, illetve azok részletes specifikációját (típus 
megjelölés nélkül) is. 

8) A költségvetés szöveges indokolásában a VI. 
Beruházások/141. Üzemi gépek, berendezések, felszerelések 
soron a pincehelyi műszer beszerzésnél feltüntetett adat 
kerüljön összhangba a táblázatban feltüntetettel. 

9) A kiviteli terv költsége a VI. Beruházások/123. Épületek, 
épületrészek, tulajdoni hányadok sorban kerüljön feltüntetésre. 

10) A projektmenedzsmentbe a pályázó szervezet vezető 
tisztségviselői is delegálásra kerültek, ezért a pályázó 
nyilatkozzon arról, hogy a menedzsment feladatok ellátásában 
résztvevő személyek nem rendelkeznek kötelezettségvállalási 
joggal a projektgazdánál, így megfelelnek a pályázati útmutató 
előírásainak. 

11) Szükséges annak ismertetése, hogy a pályázó mihez, 
milyen funkcióhoz alakít ki hotelszárnyat. 

12) Kérjük a projekt adatlap 4.2.2. pontjában feltüntetett, a 
pályázattal párhuzamosan megvalósuló pályázatok tekintetében 



a lehatárolás részletezését. 

13) A beszerzendő és meglévő eszközökre vonatkozó lista 
teljes körű összeállítása szükséges minden eszközre 
vonatkozóan, illetve a beszerzendő eszközök (beleértve a 
mobíliákat is) esetében szükséges a pontos specifikáció (mely 
nem tartalmaz típus megjelölést) feltüntetése is. 

4. 

TIOP-
2.2.6- 
12/1B-
2013- 
0005 

„Központi 
műtőblokk 
kialakítása az Albert 
Schweitzer 
Kórházban” 

Albert 
Schweitzer 
Kórház- 
Rendelőintézet 

2 199 834 
693 

A projekt keretében létrejön az új központi műtőblokk és a központi 
sterilizáló egy új, 1512 m2-es épülettömbben, valamint sor kerül a 
radiológia összevonására és további felújításokra a főépület 2023 m2-es 
részét érintve. A 2,2 Mrd Ft költségvetésű projektben megtörténik az 
ASK elavult eszközparkjának részleges cseréje is. Eredményeként 
magas minőségű szolgáltatásokhoz és modern orvos-technológiához 
jutnak hozzá a régió hátrányos helyzetű lakosai, míg a kórház 
üzemeltetése gazdaságosabbá válik. 

1) Kérjük az építési beruházás költségének munkanemenkénti 
tervezői költségbecslését benyújtani. 

2) A műszerek részletes specifikációjának módosítása 
szükséges az alábbi észrevételek mentén: 

- szükséges javítani a műtőasztal tartozékok specifikációját, 
tekintve, hogy a statív specifikációja került leírásra, 

- a műtői berendezések specifikációjánál a fix lapos mobil 
tönkös műtőasztal specifikációja hibás, a cserélhető lapos 
asztaléval megegyezik, ezt szükséges módosítani, 

- az intenzív osztály specifikációjában egy ágytálmosó is 
szerepel, a beárazott listában viszont nincs ilyen tétel, a 
koherenciát szükséges biztosítani a két dokumentum között. 

3) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a 
pályázó az 1. emeleti és 2. emeleti alaprajzot módosítsa úgy, 
hogy a műtők egy szintre kerüljenek, és ezáltal felesleges 
folyosók, lépcsők megszűnhessenek. 

4) A szakmai vezető költségeinek áttervezése szükséges a 
költségvetésben és szöveges indokolásban a jelenlegi III. 
Projekt szakmai megvalósítása oszlopról a II. 
Projektmenedzsment oszlopra. 

5) A műszaki ellenőr és a tervellenőr költségének 
átcsoportosítása szükséges a IV. Projekt megvalósításához 
igénybe vett költségek/529. Mérnök szakértői díjak sorra. 

6) A beruházások/123. épületek, épületrészek, tulajdoni 
hányadok építési beruházás soron a szöveges rész és a 



költségvetési táblázat összhangjának megteremtése szükséges. 

7) A szöveges indokolásban feltüntetett m2-ek nem egyeznek 
az indikátor táblában megadott adatokkal. A támogatási 
szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó hozza 
összhangba a dokumentumok tartalmát. 

8) Kérjük részletesen bemutatni a nyilvánossággal kapcsolatos 
feladatok elvégzésére vonatkozó költségek szöveges 
indokolásában a tartalmi elemeket és azok árait. 

            

9) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a 
projektmenedzsert illetően a pályázó nyújtson be olyan 
önéletrajzot, amelyből egyértelműen megállapítható az 
útmutató C. pontjában előírt szakmai tapasztalat, végzettség. 

10) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a 
pályázó számszerű adatokkal támassza alá, hogy a beruházás a 
gazdálkodás hatékonyságához miképpen járul hozzá. 

11) A pályázó intézmény megvalósítás alatt álló rehabilitációs 
ellátások fejlesztését célzó régiós pályázati projektje nem 
került bemutatásra, ezért a jelen fejlesztési tervek ahhoz való 
szakmai illeszkedése, illetve műszaki-finanszírozási 
lehatárolása nem ítélhető meg, szükséges ennek bemutatása. 

 


