
1664/2015. (IX. 16.) Korm. határozat a TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 azonosító számú [„Nemzeti 

Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer – Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi 

információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” című] kiemelt 

projekt és a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú („Központi technológiai tömb és integrált 

aktív ellátás fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban” című) projekt támogatásának 

növeléséről, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló 

akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról 

hatályos: 2015.09.17 - 2015.09.17 

1. A Kormány 

a) jóváhagyja 

aa) a TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 azonosító számú, „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) 

Rendszer – Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez 

szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” című kiemelt projekt, és 

ab) a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú, „Központi technológiai tömb és integrált aktív 

ellátás fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban” című projekt 

támogatásának növelését az 1. melléklet szerint, 

b) hozzájárul az a) alpont szerinti projektek 

ba) többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási 

időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó 

cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. 

(II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján, 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 1. melléklet szerint 

bb) támogatási szerződésének módosításhoz az 1. melléklet szerint. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 1. melléklet szerint 

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

3. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 

megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. melléklet 

a) 2.2.1. pontjában foglalt táblázat 

aa) E:3 mezőjében a „17,46” szövegrész helyébe a „23,46” szöveg, 

ab) F:3 mezőjében a „115,88” szövegrész helyébe a „121,88” szöveg, 

ac) A:4–F:4 mezőjében a „46,72” szövegrész helyébe az „52,72” szöveg, 



b) 2.2.2. pontjában foglalt táblázat 

ba) C:3 mezőjében a „33,71” szövegrész helyébe a „39,71” szöveg, 

bb) D:3 mezőjében a „368,40” szövegrész helyébe a „374,40” szöveg, 

c) 2.3.1. pontjában foglalt táblázat 

ca) G:6 mezőjében a „0,50” szövegrész helyébe a „0,80” szöveg, 

cb) G:10 mezőjében a „6,30” szövegrész helyébe a „10,00” szöveg, 

cc) G:13 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe a „2,00” szöveg, 

cd) G:14 mezőjében a „17,46” szövegrész helyébe a „23,46” szöveg 

lép. 

1. melléklet az 1664/2015. (IX. 16.) Korm. határozathoz 

  A B C D E F G H I J K 

1. 
Projekt 

azonosító 

száma 

Projekt 

megnevezése 

Támogatást 

igénylő neve 

Támogatási 

szerződésben 

szereplő 

elszámolható 

közkiadás 

Költségnövekmény 

legfeljebb 
Projekt 

megnövelt 

elszámolható 

közkiadása 

(Ft) 

Projekt rövid 

bemutatása  

Kötelezettségvállalás 

határideje 

Támogatási 

szerződés 

módosításának 

határideje 

2. 

Támogatás 

összege 

(Ft) 

Önerő 

összege 

(Ft) 

Támogatás 

összege 

(Ft) 

Önerő 

összege 

(Ft) 

3. 

TIOP-

2.2.4- 

09/1-

2010- 

0009 

Központi 

technológiai 

tömb és 

integrált aktív 

ellátás 

fejlesztése a 

tatabányai 

Szent Borbála 

Kórházban 

Szent 

Borbála 

Kórház 

4 709 994 

471 

523 

332 

719 

268 944 

171 

29 882 

686 

5 532 154 

047 

A projekt általános 

célja egy korszerű, 

szükségleteken 

alapuló, optimális 

kapacitású, 

költséghatékonyan 

működő és 

fenntartható 

betegellátó rendszer 

kialakítása, továbbá 

a lakosság 

elégedettségének, 

életminőségének 

növelése. További 

cél az optimális 

betegutak 

szervezésével a 

2015. szeptember 

15. 

2015. 

szeptember 30. 



betegterhek 

csökkentése és az 

ellátási idők 

lerövidítése. 

4. 

TIOP-

2.3.3- 

13/1-

2014- 

0001 

Nemzeti 

Egészségügyi 

Informatikai 

(eHealth) 

Rendszer 

Térségi, 

funkcionálisan 

integrált 

intézményközi 

információs 

rendszerek 

kiépítéséhez 

szükséges 

helyi 

infrastruktúra 

fejlesztések 

Állami 

Egészségügyi 

Ellátó 

Központ 

3 630 000 

000 
– 

2 000 000 

000 
– 

5 630 000 

000 

A Nemzeti 

Egészségügyi 

Informatikai (e-

egészségügy) 

Rendszer átfogó 

fejlesztési célokat 

tűzött ki az 

egészségügyi 

szolgáltatások 

megújításának és 

fejlesztésének 

informatikai 

támogatására. A 

fejlesztések 

végrehajtásával az 

ágazat 

intézményrendszerét 

teljes körben érintő 

központi 

infrastruktúra és 

szolgáltatáshalmaz 

jön létre, amely 

területi 

elhelyezkedéstől 

függetlenül összeköti 

az intézményeket és 

megteremti a felek 

közötti valódi 

kooperáció 

lehetőségét. A 

projekt keretében a 

központi e-

egészségügyi 

rendszer 

létrehozásával 

párhuzamosan és a 

központi fejlesztések 

hasznosulásának 

érdekében a helyi 

infrastruktúra 

2015. szeptember 

15. 

2015.szeptember 

30. 



modernizálására 

kerül sor, minden 

közfinanszírozott, 

járó- és fekvőbeteg 

ellátóintézménynél. 

 


