
1118/2014. (III. 6.) Korm. határozat 

a TÁMOP-6.2.7-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai 
(e-Egészségügyi) Rendszer bevezetését támogató módszertan-, szolgáltatás-, képzés- és 

humánerőforrás-fejlesztés” című] projekt akciótervi nevesítéséről  

Hatályos: 2014.03.06 - 

A Kormány 

1. elfogadja az 1. melléklet szerint a TÁMOP-6.2.7-13/1-2013-0001 azonosító számú, 
„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi) Rendszer bevezetését támogató 
módszertan-, szolgáltatás-, képzés- és humánerőforrás-fejlesztés” című projektjavaslat kiemelt 
projektként történő nevesítését, 

2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének megkötéséhez. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal 

1. melléklet az 1118/2014. (III. 6.) Korm. határozathoz 
  A B C D E F 
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Szervezetfejlesztési 
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999 883 
338 

Az ellátórendszer valamennyi pontján 
javítani kell az információáramlás és az 
információhoz való hozzáférés feltételeit. 
Ezen rendszer-fejlesztési tevékenység 
színvonalas alkalmazásához szükséges 
szaktudást biztosítja az e-MOSZK projekt 
képzési pillére. A projekt az e-
Egészségügy projektek fejlesztéseinek, 
eredményeinek hasznosulását a rendszerek 
hatékony működtetéséhez szükséges tudás-
transzfer, az egészségügyi ágazatban a 
munkatársak széles köre által könnyen 
hozzáférhető, koncentrált és 
intézményesített informatikai működési 
folyamat-ismereti képzési rendszer (a 
továbbiakban: e-TKR) létrehozásával 
biztosítja. Ezáltal 

1. csökkenthető a lakosság, a szakma és a 
döntéshozók információs deficitje az 
egyéni, valamint a lakosság-szintű 
egészségi állapotra vonatkozóan, egyben 
növekszik az ellátórendszerekre vonatkozó 
döntések megalapozottsága, 

2. javul a betegek (illetve ügyfelek) 
informáltsága, növekszik információs-
szintjük az egészségügyi szolgáltatások 
minőségéről, elérhetőségéről, 

3. a jobbára elavult eszközpark 

1. A költségvetés VI. Egyéb 
szolgáltatások soron feltüntetett 
záró, valamint nyitó rendezvény, 
szakmai műhelymunkák költsége 
nem megfelelő helyen került 
betervezésre, szükséges azokat az V. 
A projekt megvalósításához igénybe 
vett szolgáltatások 529. sorára 
áthelyezni. 

2. A megvalósíthatósági tanulmány 
bemutatja az adatvédelem 
fontosságát, illetve a magyar és 
uniós jogszabályi környezetet, de 
nem tér ki a támogatást igénylő arra, 
hogy a felmerülő problémákra 
milyen válaszokat, intézkedéseket 
tervez eszközölni, ezért szükséges 
ennek részletes ismertetése. 

3. A megvalósíthatósági tanulmány 
3.1. pontja alapján nem egyértelmű, 
hogy a projekt fenntarthatósága 
teljes körűen biztosított-e, a negatív 
pénzügyi nettó jelenértékkel 
rendelkező projekt csak akkor 
jogosult a támogatásra, ha a 
társadalmi hasznosság kimutatható 
és igazolható. A támogatást igénylő 
azonban a társadalmi hasznosságot 
nem ismerteti, nem mutatja be a 



megújulásához, az eleddig korlátozott 
összekapcsolással működő rendszerek 
technikai megújulásához tudás-, és 
ismeret-növekedés is társul, jól szolgálva a 
korszerű technológiák koordinált ágazati 
bevezetésének menedzselését. 

pályázati anyagban. 

A támogatási szerződés 
megkötésének feltétele a pénzügyi 
nettó jelenérték módosítása, hogy a 
társadalmi hasznosság kimutatható 
és igazolható legyen. Ennek mentén 
a megvalósíthatósági tanulmány 
érintett részének a részletes 
átdolgozása és a projekt 
fenntarthatóságának a bemutatása is 
szükséges. 

4. A Gantt diagram az alábbi 
tevékenységeket, költségeket nem 
tartalmazza: projekt előkészítés 
költségei, kontakt center fizikai 
kialakításához szükséges épület 
átalakítás, beszerzett berendezések, 
gépek költségei, könyvvizsgálat 
költsége, közbeszerzési tevékenység 
költsége. A fenti tételeket, 
költségeket meg kell jeleníteni az 
ütemtervben. 

 


