
1670/2020. (X. 20.) Korm. határozat 

(hatályos: 2020.10.21 - 2020.10.21) 

1670/2020. (X. 20.) Korm. határozat 

a betegbiztonság növelését célzó és a betegápolási és betegellátási tevékenységhez kapcsolódó 

adminisztratív feladatok ellátását támogató, komplex informatikai rendszer beszerzéséről 

1. A Kormány a kórházak és egyetemi klinikák fekvőbeteg ellátási tevékenységének 

hatékonyságjavítása érdekében 

a) egyetért a betegbiztonság növelését célzó és a betegápolási és betegellátási tevékenységhez 

kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását támogató komplex informatikai rendszer beszerzésével, 

b) egyetért azzal, hogy az a) alpontban meghatározott cél megvalósításához összesen bruttó 18 645 

600 000 forint biztosítása szükséges, 

c) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott jogkörében eljárva 

ca) egyetért az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosító számú „Elektronikus egészségügyi ágazati 

fejlesztések” című kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének az 1. melléklet szerinti 

növelésével, 

cb) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 

támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a 

alapján hozzájárul, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 3–5. §-

ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra, 

cc) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával; 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: 2020. december 31. 

d) egyetért azzal, hogy a projekthez bruttó 5 593 680 000 forint összegű, európai uniós forrás terhére 

el nem számolható költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 

felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli 

felhasználásával kerüljön biztosításra, 

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

Határidő: 2020. október 31. 

e) egyetért azzal, hogy amennyiben az elszámolási szabályok lehetővé teszik, az a) alpontban 

meghatározott cél megvalósításához szükséges forrás a REACT EU keret terhére kerüljön biztosításra. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 



Határidő: a REACT EU forrás felhasználására irányuló uniós rendelet hatálybalépését követően az 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programnak a REACT EU prioritás létrehozására irányuló 

módosítása Európai Bizottsághoz történő benyújtását követően haladéktalanul 

2. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 

a) 1. pont e) alpontjában az „50,14” szövegrész helyébe az „55,73” szöveg, 

b) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:31c. mezőjében az „54,52 (ebből VEKOP: 3,43; ebből 

indikatív önerő: 14,15)” szövegrész helyébe a „41,47 (ebből VEKOP: 3,43; ebből indikatív önerő: 

14,15)” szöveg, 

c) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:44 mezőjében a „46,66 (ebből indikatív önerő: 14,00)” 

szövegrész helyébe a „65,31 (ebből indikatív önerő: 19,60)” szöveg, 

d) 2. mellékletében foglalt táblázat 

da) D:27 mezőjében a „32,67” szövegrész helyébe a „45,72” szöveg; 

db) E:27 mezőjében a „14,00” szövegrész helyébe a „19,60” szöveg 

lép. 

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

1. melléklet az 1670/2020. (X. 20.) Korm. határozathoz 
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