
2014/2013. (XII. 29.) Korm. határozat a TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-
Egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, 

országos egységes központi megoldások bevezetése”] című projekt akciótervi nevesítéséről 
és támogatásának jóváhagyásáról 

hatályos: 2013.12.29 - 

A Kormány 

1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 azonosító számú, „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) 
Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi megoldások 
bevezetése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot, 

2. elfogadja 1. pont szerinti projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint, 

3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága általi – 
megkötéséhez. 

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár 

Határidő: azonnal 

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök 

1. melléklet a 2014/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz 
  A B C D E F 

1. 
Projekt 

azonosító 
száma 

Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve 
Akciótervi 
nevesítés 

elszámolható 
közkiadás 

összege (Ft) 
Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei 

2. TIOP- 
2.3.1-

Nemzeti 
Egészségügyi 

Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség- 1 940 000 000 A fejlesztés célrendszere igazodik a kormányzat, az 

ágazatirányítás, valamint az operatív program magas szintű 
A Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) megkötésének a 
feltétele:  



13/1- 
2013-
0001 

Informatikai  
(e-Egészségügy)  
Rendszer  
Központi, 
intézményközi 
adatáramlást 
biztosító 
informatikai 
rendszerek 
fejlesztése,  
országos egységes 
központi meg-
oldások bevezetése 

és Szervezetfejlesztési 
Intézet 

céljaihoz. Az Akciótervhez kapcsolódó általános cél a 
szolgáltatás-orientáltabb, magasabb minőségű és 
költséghatékonyabb ellátórendszer kialakítása és a területi 
egyenlőtlenségek mérséklése.  
A fejlesztés közvetlen célja olyan folyamatszabályozási és 
korszerű informatikai megoldások kidolgozása és megvalósítása, 
valamint innovatív adaptálása, melyek lehetővé teszik a kiemelt 
ágazati közfinanszírozott szolgáltató intézmények közötti, az 
ellátások szervezése és nyújtása érdekében történő szabad, de 
ellenőrzött, nemzeti standardokra alapuló adatáramlást, valamint 
az azonos célú, párhuzamos ellátások csökkentése.  
Ennek részeként megvalósul az előzményi betegadatok és 
információk közfinanszírozott ellátórendszeren belüli, az 
adatvédelmi normákat és szabályokat betartó hozzáférése, 
kiegészítve innovatív megoldásokkal.  
A korszerű adatkezelési technológiák felhasználása lehetővé teszi 
a betegek digitális önrendelkezésének a támogatását, és az 
ellátórendszer számára olyan adatkezelési folyamatok 
elektronizálását és automatizálását, mint a vényrendelés és a 
regiszterek adatgyűjtési rendszere. 

1. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet  
(a továbbiakban: pályázó) módosítsa a Gantt diagrammot és a 
Megvalósíthatósági Tanulmány (a továbbiakban: MT) 3.2. pontjában 
található részletes cselekvési tervet úgy, hogy az előkészítési időszak és 
a megvalósítási fázis átfedések nélkül, egymást követően kerülenek 
meghatározásra.  
2. A pályázó emelje be a SWOT analízis „Erősségek” illetve 
„Lehetőségek” részébe a jelenleg már rendelkezésre álló vagy bővülő 
központi kormányzati informatikai megoldásokat, rendszereket, 
infrastruktúrát és kapacitást, illetve mutassa be az analízis során fellelt 
gyengeségek orvoslását.  
3. A pályázó mutassa be az MT „Hazai előzmények” részből a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium támogatásával, a pályázó által koordinált 
„béta” és „gamma” munkacsoportok tevékenysége által előállított azon 
eredménytermékeket, melyek a projekt szempontjából relevánsak, 
illetve szükségesek. „A hazai programok és fejlesztési környezet” 
részben a pályázó térjen ki a projekt kapcsolódására a Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alap céljaihoz is. A pályázó mutassa be 
továbbá a projekt és az EKOP 2.2.1 „Kormányzati adatközpont és IT 
értéknövelt szolgáltatások nyújtása (kormányzati felhő)” fejlesztés 
kapcsolatát.  
4. A pályázó mutassa be a lehatárolást a TÁMOP 6.2.7-13/1 keretében 
megvalósuló LATTE alkalmazásoktól.  
5. Egészítse ki a pályázó az MT 1.2.3. pontjában az általános és a 
speciális jogi környezet részét a konzorciumi tagokra (Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség) vonatkozó jogszabályi háttérrel. 
6. Az MT a 3.1.0. „A fejlesztés műszaki nézete” című rész esetében a 
pályázó a különböző projektek keretében megvalósítandó 
portálfejlesztések tekintetében nyilatkozzon azok összehangolásának 
módjáról.  
7. A TSZ megkötésének a feltétele, hogy a pályázó mutassa be, hogy a 
beruházási igények között hogyan oszlik meg az éles környezet és a 
teszt/fejlesztői környezet eszköz igényének aránya.  
8. A konzorcium egyik tagja vállalkozás, így az Útmutató előírásai 
alapján a D2. pontban előírt nyilatkozat a pályázati dokumentáció 
mellékletét képezi, azonban a csatolt nyilatkozat a következő pontok 
hiánya miatt nem felel meg a 2012/21/EU bizottsági határozatban 
rögzített elvárásoknak:  
a) az ellentételezés kiszámításának, ellenőrzésének és 
felülvizsgálatának paraméterei,  
b) a túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott 
intézkedések,  
c) hivatkozás erre a határozatra. A szerződéskötés feltétele, hogy a 
pályázó nyújtson be olyan megállapodást, amely megfelel a 
2012/21/EU bizottsági határozatban rögzített elvárásoknak.  
9. A pályázó mutassa be, hogy az MT 3.1.5. pontjában található 
kockázatkezelési tervben szereplő kockázatokat milyen módon kívánja 



kezelni. 
            10. A pályázó hozza összhangba a Főpályázó szöveges indokolásában, 

az I. Projekt előkészítés költségei esetében az 52. Igénybe vett 
szolgáltatások költségei elnevezésű költségsornál a szöveges rész és a 
költségvetésben szereplő adatokat.  
11. A TSZ megkötésének feltétele, hogy a pályázó támassza alá és 
mutassa be a Főpályázó szöveges indokolásában, az I. Projekt 
előkészítés költségei elnevezésű költségelemen, az 54. Bérköltség 
elnevezésű költségsoron a pénzügy területén a pénzügyi koordinátor és 
a pénzügyi előkészítési koordinátor, szakmai területen a szakmai 
asszisztens és a szakmai előkészítési asszisztens, valamint a projekt 
előkészítési koordinátorok és projekt előkészítési asszisztens 
alkalmazásának szükségességét, részletes feladatait. 
12. A Főpályázó szöveges indokolásában, az I. Projekt előkészítés 
költségei elnevezésű költségelemen a szakmai vezető és a szakmai 
koordinátor 10,5 havi bér- és járulék költsége került tervezésre, a 
GANTT diagramm szerint a projekt előkészítési szakasza 2013. október 
– 2014. július hónapokban, összesen 10 hónapon keresztül tart. A TSZ 
megkötésének feltétele, hogy a pályázó hozza összhangba a két 
dokumentumot.  
13. A Főpályázó szöveges indokolásában, az I. Projekt előkészítés 
költségei elnevezésű költségelemen, az 561. szociális hozzájárulási adó 
költségei között az egyes sorok tekintetében a mennyiség nem egyezik 
meg az 54. Bérköltség tételeinél jelzett mennyiségekkel a kerekítések 
miatt. A mennyiségeket javítani szükséges a következő pozíciók 
esetében: Pénzügyi koordinátor, Szakmai vezető, Szakmai koordinátor, 
Projekt-előkészítési koordinátor, Projekt előkészítési asszisztens.  
14. A Főpályázó szöveges indokolásában, az I. Projekt előkészítés 
költségei elnevezésű költségelemen, az 54. Bérköltség és az 561. 
Bérjárulékok költségei esetében az egyes pozícióknál a szöveges 
részben az egyes személyek tekintetében pontosítani szükséges, hogy 
munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében kerülnek 
foglalkoztatásra.  
15. A TSZ megkötésének feltétele, hogy a Főpályázó szöveges 
indokolásában,  
a II. Projektmenedzsment költségei elnevezésű költségelemen, az 52. 
Igénybe vett szolgáltatások költségei esetében a PM szoftver kerüljön 
áttervezésre az Iroda bérleti díjak sorról a Ki nem emelt egyéb igénybe 
vett szakmai szolgáltatások költségei sorra, míg az Irodabérlet kerüljön 
áttervezésre az Iroda bérleti díjak sorra.  
16. A Főpályázó szöveges indokolásában, a II. Projektmenedzsment 
költségei elnevezésű költségelemen, az 54. Bérköltség esetében a 
projektmenedzser munkabérének szöveges indokolása ellentétes a 
költségvetésben szereplő adatokkal. A TSZ kötés feltétele a szöveges 
rész tisztázása.  
17. A Főpályázó szöveges indokolásában, a II. Projektmenedzsment 
költségei elnevezésű költségelemen, az 54. Bérköltség esetében a 
pénzügyi vezető heti 40 órában látja el feladatát, az MT 4.2.1.3.2. 



pontja szerint heti 20 órában. A TSZ megkötésének feltétele, hogy a 
pályázó hozza összhangba a két dokumentumot. Továbbá a pénzügyi 
vezető munkabérének szöveges indokolása is ellentétes a 
költségvetésben szerelő adatokkal és önmagával. A szöveges rész 
tisztázása is szükséges.  

            19. A TSZ megkötésének a feltétele, hogy a pályázó nyilatkozzon arról, 
hogy a PM szoftverrel kapcsolatosan a költségvetésben betervezett 
költség – összhangban az Útmutató előírásaival – szoftverfejlesztésre és 
nem szoftvervásárlásra vonatkozik.  
20. A pályázó három független árajánlattal támassza alá a Főpályázó 
szöveges indokolásában, a II. Projektmenedzsment költségei elnevezésű 
költségelemen,  
az 52. Igénybe vett szolgáltatások esetében az irodabérlet piaci áraknak 
való megfelelését, valamint mutassa be, hogy mekkora területű irodát 
kíván bérelni. Amennyiben az iroda alapterülete a 15 m2/főt 
meghaladja, kérjük a pályázó mutassa be és indokolja az iroda 
alapterületi nagyságának a szükségességét is.  
21. Az MT 4.2.1.3.2. pontja alapján a pályázó heti 40 órában 
projektasszisztenst foglalkoztat, a Főpályázó szöveges indokolásában, a 
II. Projektmenedzsment költségei elnevezésű költségelemen, az 54. 
Bérköltség esetében nem került projektasszisztens betervezésre. A 
pályázó hozza összhangba a két dokumentumot.  
22. Az MT értelmében a pályázó projektasszisztenst kíván alkalmazni, 
viszont a költségvetésben nem került kapcsolódó költség betervezésre. 
Kérjük, hogy a pályázó hozza összhangba a két dokumentumot.  
23. A Főpályázó szöveges indokolásában, a II. Projektmenedzsment 
költségei elnevezésű költségelemen, az 54. Bérköltség sorához tartozó 
szöveges indokolás szerint a számviteli munkatárs heti 20 órában látja 
el a feladatait, ennek ellenére a heti 40 órás munkaviszonyának 
megfelelő cafeteria elszámolása szerepel a költségvetésben  
az 551. soron. Feltétel a cafeteria juttatás összegét a 20 órás 
munkaviszonynak megfelelő összegre módosítása és a különbözet VI. 
Beruházás 113. Vagyoni értékű jogok elnevezésű költségsorra történő 
átcsoportosítása.  
24. A Főpályázó szöveges indokolásában, a Projekt szakmai 
megvalósítása elnevezésű költségelemen, az 54. Bérköltség sorához 
tartozó szöveges indokolás szerint az IT biztonsági szakértő és az 
infrastruktúra szakértő heti 20 órában látja el a feladatait, ennek 
ellenére a heti 40 órás munkaviszonyának megfelelő cafeteria 
elszámolása szerepel a költségvetésben az 551. soron. Kérjük a 
cafeteria juttatás összegét a 20 órás munkaviszonynak megfelelő 
összegre módosítani és a különbözetet a VI. Beruházás  
113. Vagyoni értékű jogok elnevezésű költségsorra átcsoportosítani.  
25. A Főpályázó szöveges indokolásában, a Projekt szakmai 
megvalósítása elnevezésű költségelemen, az 52. Rendezvényszervezés 
sorához nem tartozik szöveges indokolás. A TSZ megkötésének 
feltétele, hogy a költségvetés kerüljön ezen észrevétel mentén 
módosításra.  



26. A pályázó nyilatkozzon, hogy a szakmai koordinátor és a szakmai 
megvalósítók, az alprojektvezető asszisztens munka- vagy megbízási 
jogviszonyban végzik-e feladatukat, valamint amennyiben 
munkaviszonyban végzik, akkor heti hány órában, mekkora bruttó 
juttatást kapnak munkájukért.  
27. A Főpályázó szöveges indokolásában, az Egyéb szolgáltatások 
elnevezésű költségelemen, az 52. Nyilvánosság biztosításának 
költségeként betervezett összeghez nem tartozik részletesen kibontott 
szöveges indokolás. A költségvetés ezen tételéhez tartozó szöveges 
indokolást a pályázó egészítse ki és mutassa be tételesen a projekt 
végrehajtása során megvalósítandó egyes kommunikációs 
tevékenységek költségét. 

 


