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 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 

1.1. A projekt gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének bemutatása 

 

Földrajzi elhelyezkedés 

Az Észak-Magyarország régió az Északi-középhegység és az Alföld északi részén található, Borsod- 

Abaúj-Zemplén, Heves, valamint Nógrád megye alkotja. A régió területe meghaladja a 13 000 km2-t, 

amellyel Magyarország negyedik legnagyobb régiójának számít. Emellett hazánk negyedik legnagyobb 

városa, Miskolc is ehhez a régióhoz tartozik. 

Az Észak-Magyarország régiót 610 település alkotja, amelyből mindösszesen 40 minősül városnak, a 

régióra kifejezetten jellemző az aprófalvas szerkezet. Az Észak-Magyarország régió hazánk 

legfejletlenebb régiói közé tartozik. 

 

1. ábra: Észak-Magyarországi Régió megyéi  

 

 

Nógrád megye Magyarország északi részén található. Északról a Szlovák Köztársaság, keletről Borsod-

Abaúj-Zemplén megye, délkeletről Heves megye, délnyugatról Pest megye határolják. Területe (2,5 

ezer km2) az ország területének 2,7%-a (területnagyság szerint felállított sorrendben Borsod-Abaúj-

Zemplén az ország második legnagyobb, míg Nógrád a második legkisebb megyéje). 

A megye területén négy hegység kapcsolódik egymásba. Keletről a Mátra, nyugatról a Börzsöny, 

északról a Karancs – Medves hegyvidék övezi, míg a megye többi részét a Cserhát vonulatai töltik ki, 

amelyek észak és dél felé fokozatosan ellaposodnak. A hegyek általában nem magasabbak 400-600 

méternél. 

A közigazgatási és közszolgálati funkciók, egészségügyi, kereskedelmi, közoktatási, rendvédelmi, 

építésügyi, kulturális, szociális, munkaügyi intézmények valamint a kereskedelem és a piaci 

szolgáltatások jelenlétét tekintve térségi jelentőségű funkcionális központként Balassagyarmat és 

Salgótarján értelmezhető. A közigazgatási és közszolgálati funkciók tekintetében – jóval kisebb súllyal 

– funkcionális központként kezelhető még Szécsény, Pásztó és Bátonyterenye.  
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A fejlesztéssel közvetlenül érintett pásztói járás Nógrád megye déli részén helyezkedik el. A járás 26 

településből áll, 552 km2-nyi területével a megye legnagyobb járása. A területfejlesztés szempontjából 

a hátrányos helyzetű járások közé sorolható, mely mind a gazdasági, mind pedig a társadalmi 

folyamatokon tetten érhető. A járás egyetlen városi ranggal rendelkező települése a fejlesztendő 

intézmény városa, Pásztó, amely a 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a régió 

10 kedvezményezett járásának egyike . 

 

2. ábra: Pásztói kistérség települései  

 

Közlekedési viszonyok 

Nógrád megye nyugati szélétől 40 km-en belül elérhető Budapest. A megyéből négy személygépkocsis 

és négy gyalogos határátkelő vezet a szomszédos Szlovák Köztársaságba: 

- Határátkelők a gyorsforgalmi és főúthálózaton: Hont-Parassapuszta* – M2. gyorsforgalmi út; 

Salgótarján-Somoskőújfalu – M21. gyorsforgalmi út; Hont-Parassapuszta – 2. sz. főút; 

Salgótarján-Somoskőújfalu – 21. sz. főút 

- Kerékpáros, gyalogos határátlépési pont: Drégelypalánk – (Ipolyhídvég) – új Ipoly-híd 

építésével; Őrhalom – (Ipolyvarbó) - új Ipoly-híd építésével; Nógrádszakál – (Rárósmulyad) – 

új Ipoly-híd építésével; Somoskő – (Somoskővár). 

A 2-es (Rétságig M2), 22-es, és 21-es számú főutak a megye peremterületein futnak, összekötve a 

városokat egymással. A megye „belsejében” található kistelepülések alsóbbrendű utakon érhetők el. 
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Pásztó városa Az M3-as autópályáról, Hatvannál lekanyarodva, a 21-es számú elsőrendű főközlekedési 

úton közelíthető meg. A főútvonal felújítása és 2x2 sávossá alakítása jelenleg is zajlik, a beruházás 

befejeztével a település megközelítése jelentősen javul, országos vérkeringésbe történő bekapcsolása 

felgyorsul. A kistérségi központ Gyöngyös felől a 2408-as közúton, Szécsény felől a településtől 

délnyugatra a 21-es úthoz csatlakozó 2122-es közúton közelíthető meg, míg vasúti közlekedéssel a 

Hatvan–Somoskőújfalu vonalon érhető el. Pásztó földrajzi fekvése igencsak kedvező, mivel mindössze 

30 km-re helyezkedik a megyeszékhely Salgótarjántól; a környező városok – Szécsény, Gyöngyös, 

Hatvan – is hasonló távolságokra találhatók. Budapest Pásztótól számított távolsága 78 km, így a 

főváros az M3-as autópályán 1 órán belül elérhető. 

A fejlesztés helyszíne a Semmelweis, Margit, Sport, valamint a Vasút utca által határolt területen 

található. Közúti megközelíthetősége a Semmelweis és a Sport útról jó. Terület belső közlekedési 

útvonalai aszfalt illetve beton burkolattal ellátottak. A terület közelében lévő Hársfa és Vasút utcában 

tömegközlekedés is található, mely tömegközlekedés alatt a kistérségbe történő helyközi autóbusz 

közlekedést értjük. A területtől nyugati irányban található az autóbusz és vasúti pályaudvar, melyeket a 

Sport utca határol le a kórház területétől. 

 

Demográfia 

A KSH adatai szerint a lakónépesség tekintetében az egész Észak-Magyarországi Régió 2016-ban 

1.153.714 fő volt, mely a teljes magyarországi népesség 11,74%-a. A KSH adataiból látható, hogy a 

népességcsökkenés ezt a régiót érinti leginkább, egy év alatt több mint 11.000 fővel csökkent a lakosság 

lélekszáma. 

1. táblázat: Magyarország régióinak népessége  
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A megyei lakosság fogyása már a múlt század 80-as éveiben elkezdődött, ami azóta is tart, és ez a 

régió mindhárom megyéjében megfigyelhető. A fenti táblázatból látható, hogy lakóinak száma 2010-

2016 között közel 11.000 fővel csökkent, és azóta is folyamatosan fogyó tendenciát követ. 

A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság adatai alapján a 

kistérség 26 településének népességszáma 2016-ban 31.250 fő volt. A lakosság 70%-a kisebb 

településeken él, csak népességszáma közelíti meg a 10.000 főt (9.199 fő). 

 

2. táblázat: Pásztói járás településeinek demográfiai  adatai  

  

 

A demográfiai folyamatok jól leírhatók az eltartottsági ráta, valamint az öregedési index segítségével. 

Míg a gyermeknépesség eltartottsági rátája a gyermekkorú népességnek (0–14 éves) az aktív korú (15–

64 éves) népességhez viszonyított arányát fejezi ki, addig az idős népesség eltartottsági rátája az 

időskorú népességnek (65–X éves) az aktív korú (15–64 éves) népességhez viszonyított arányát fejezi 

ki. Az indikátorok a népesség korösszetételéről nyújtanak információt: a mutató mértéke és 

Település
Település

típusa

Állandó férfi

lakosság 

összesen

Állandó női

lakosság 

összesen

Állandó 

lakosság

összesen

Pásztó város 4 399         4 800          9 199          

Alsótold község 124            128             252             

Bér község 166            184             350             

Bokor község 58               66                124             

Buják község 1 025         1 103          2 128          

Csécse község 427            487             914             

Cserhátszentiván község 65               60                125             

Ecseg község 594            597             1 191          

Egyházasdengeleg község 231            245             476             

Erdőkürt község 261            274             535             

Erdőtarcsa község 260            281             541             

Felsőtold község 65               75                140             

Garáb község 27               21                48                

Héhalom község 481            517             998             

Jobbágyi község 1 048         1 068          2 116          

Kálló község 786            782             1 568          

Kisbágyon község 201            240             441             

Kozárd község 89               82                171             

Kutasó község 49               60                109             

Mátraszőlős község 724            826             1 550          

Palotás község 752            854             1 606          

Szarvasgede község 193            211             404             

Szirák község 570            573             1 143          

Szurdokpüspöki község 931            1 005          1 936          

Tar község 892            1 012          1 904          

Vanyarc község 615            666             1 281          

15 033      16 217       31 250       Összesen
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változásának iránya azt jelzi, hogy mekkora, és hogy növekvő vagy csökkenő terhet jelent a 

munkavállalási korú népességnek a gyermekek vagy az időskorúak eltartása. Az öregedési index az 

időskorú népességnek (65–X éves) a gyermekkorú népességhez (0–14 éves) viszonyított arányát fejezi 

ki. A népesség korösszetétele változásának és az elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora, 

amelynek a demográfiai jövő szempontjából van kiemelt jelentősége. 

 

3. táblázat:Magyarország régióinak demográfiai adat ai 

Területi egység 

A gyermeknépesség 

eltartottsági rátája 

Az idős népesség  

eltartottsági rátája 

Az eltartott népesség  

rátája  
Öregedési index 

2001 2012 2016 2001 2012 2016 2001 2012 2016 2001 2012 2016 

Budapest 18,6 18,4 20,2 25,7 27,5 29,3 44,3 45,9 49,4 138,3 149,1 145,2 

Pest 25,6 24,1 24,7 19,0 21,4 24,3 44,6 45,5 49,1 74,1 89,0 98,4 

Közép-Magyarország 21,2 20,8 22,0 23,1 25,0 27,2 44,4 45,7 49,3 109,0 120,3 123,5 

Fejér 25,2 20,6 21,4 19,5 22,7 25,8 44,7 43,3 47,2 77,7 110,0 120,4 

Komárom-Esztergom 24,5 20,9 21,5 19,7 23,4 26,1 44,2 44,3 47,6 80,7 112,0 121,4 

Veszprém 24,1 19,9 20,5 20,7 24,7 28,0 44,9 44,7 48,5 86,0 124,3 136,3 

Közép-Dunántúl 24,6 20,5 21,1 20,0 23,6 26,6 44,6 4 4,0 47,7 81,3 115,1 125,7 

Győr-Moson-Sopron 23,0 20,5 21,4 20,9 23,1 25,0 43,9 43,6 46,4 91,2 112,6 116,8 

Vas 23,5 19,1 19,3 22,2 24,7 27,4 45,7 43,9 46,7 94,4 129,4 141,5 

Zala 22,8 18,7 19,0 23,3 26,4 30,0 46,2 45,1 49,0 102,1 141,2 157,3 

Nyugat-Dunántúl 23,1 19,6 20,2 22,0 24,5 27,0 45,1 44,1 47,2 95,3 124,6 133,5 

Baranya 23,4 20,3 20,7 21,6 25,3 28,5 45,0 45,6 49,1 92,2 124,2 137,8 

Somogy 24,8 20,6 20,3 22,7 25,7 29,5 47,5 46,3 49,8 91,6 125,0 145,1 

Tolna 24,9 20,1 20,6 22,5 25,2 28,9 47,5 45,3 49,5 90,4 125,3 140,4 

Dél-Dunántúl 24,3 20,4 20,5 22,2 25,4 28,9 46,5 45, 8 49,4 91,5 124,7 140,9 

Dunántúl 24,0 20,2 20,6 21,3 24,4 27,4 45,3 44,6 48 ,1 88,9 121,2 132,8 

Borsod-Abaúj-Zemplén 28,4 23,8 23,4 21,6 24,0 26,1 50,0 47,8 49,5 76,0 101,0 111,4 

Heves 24,3 21,6 21,6 24,5 27,0 30,0 48,8 48,5 51,6 100,8 125,0 138,6 

Nógrád 24,8 21,2 20,9 23,5 26,7 29,5 48,3 47,8 50,5 94,7 126,0 141,0 

Észak-Magyarország  26,7 22,8 22,5 22,6 25,2 27,7 4 9,4 48,0 50,2 84,7 110,8 122,8 

Hajdú-Bihar  27,4 22,3 22,0 20,1 22,2 24,9 47,6 44,5 46,9 73,4 99,6 113,0 

Jász-Nagykun-Szolnok 26,3 21,9 22,0 23,1 25,9 28,6 49,4 47,8 50,5 88,1 118,5 130,1 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 30,6 24,7 23,3 19,3 19,7 21,7 49,9 44,3 45,0 63,1 79,9 93,0 

Észak-Alföld  28,3 23,1 22,5 20,6 22,2 24,6 49,0 45 ,3 47,1 72,9 96,2 109,1 

Bács-Kiskun  25,4 21,2 21,4 22,9 25,7 28,4 48,4 46,9 49,8 90,3 121,5 132,7 

Békés 24,9 20,1 19,8 24,9 27,4 30,8 49,8 47,5 50,5 100,3 136,6 155,8 

Csongrád 23,4 19,9 20,0 22,7 26,0 28,8 46,1 45,8 48,8 96,8 130,5 143,9 

Dél-Alföld  24,6 20,5 20,5 23,4 26,3 29,2 48,1 46,7  49,7 95,1 128,4 142,3 

Alföld és Észak 26,6 22,1 21,9 22,2 24,4 27,0 48,8 46,6 48,8 83,2 110,3 123,3 

Összesen  24,3 21,1 21,6 22,2 24,6 27,2 46,5 45,7 4 8,7 91,3 116,4 126,1 

 

A fenti táblázatból látható, hogy Nógrád megyében a gyermekek aktív korú népességhez viszonyított 

aránya 15 év alatt 4%-ot csökkent, ezzel szemben az időskorúak aránya 6%-kal nőtt. A társadalom 

fokozódó elöregedése tehát trenddé vált a megyében, mely jelentős terhet ró az egészségügyi 

ellátórendszerre is. 
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Szembetűnő továbbá, hogy míg 2001-ben országosan száz gyermekkorúra 91 időskorú személy jutott, 

2016-ban már 126. Az országos tendencia hatványozottan érvényesül Nógrád megyében, ahol ez az 

érték 2001-ben még 95 volt, 2016-ban azonban már 141!  

További kedvezőtlen adat, hogy a születéskor várható élettartam mind a férfiak, mind pedig a nők esetén 

a legalacsonyabb a hazai régiók között (70,62 ill. 77,93 év), és megyei szinten is rendkívül 

kedvezőtlenek a kilátások.  

Bár az ezer lakosra jutó élveszületések száma (9,9) a régióban ugyan magasabb, mint Magyarországon 

(9,3), ez elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megyének köszönhető, itt ugyanis a nyers élveszületési 

arányszám 10,6, míg Hevesben megyében 9,2, Nógrád megyében viszont csak 8,6.  

A gyermekvállalás későbbre halasztása kevésbé érvényesült a régióban, mint országosan. Említést 

érdemel a 20 év alatti nők szülésgyakorisága, ami a régióban több mint duplája az országosnak1. 

A népességfogyás oka az alacsony születésszám mellett a magas halandóság. A régió halálozási 

mutatói országosan a legrosszabbak: míg Magyarországon 2016-ban ezer lakosra számítva 13,4 

halálozás jutott, Észak-Magyarországon 14,7, ezen belül is legrosszabb Nógrád megye mutatója (15). 

Az ezer élveszületésre jutó csecsemőhalálozás 43%-kal haladja meg az országos átlagot. 

A természetes fogyás mellett a régióban a migrációs veszteség is jelentősen hozzájárult a populáció 

csökkenéséhez. A régiót az elmúlt évtized minden évében vándorlási veszteség jellemezte, azaz többen 

költöztek el, mint ahányan idejöttek. 2016-ban a belföldi és nemzetközi vándorlási különbözet a régióra 

vonatkoztatva -4.737 ill. -838 fő volt. 

 

Gazdasági folyamatok 

Gazdasági mutatók, fejlettség alapján az Észak-Magyarországi régió helyzete az egyik 

legkedvezőtlenebb az országban.  

A bruttó hazai termék 2014-ben a régióban folyó áron 2421 milliárd forintot tett ki (az országos érték 

7,47%-át), azonban ebből Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1448 Mrd Ft-tal részesedik (59,8%), míg 

Heves megye 690 milliárd (28,5%), Nógrád megye pedig mindössze 283 milliárd forinttal (11,7%) 

részesedett. 

Az egy főre jutó bruttó hazai termék értéke országos viszonylatban mind a régiót tekintve, mind pedig 

Nógrád megyét véve a legalacsonyabb: míg az országos átlagérték 3284 eFt volt 2014-ben addig az 

Észak-Magyarországi régióban 2068 eFt, a megyében azonban még ehhez képest is jóval alacsonyabb 

az érték, 1434 eFt. 

Nógrád megyei székhellyel 2015. december 31-én 26,1 ezer gazdasági szervezet szerepelt a 

nyilvántartásban, a vállalkozások száma 2011 óta stagnál, számottevő beruházás megvalósítására az 

elmúlt években nem került sor.  

                                                 
1 Ezen tendenciák valószínűsíthetően nagymértékben összefüggnek a térségben viszonylag nagy számban élő cigányság 
kulturális szokásaival. 
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A külföldi befektetők a régiót kevésbé keresik, amit az is tükröz, hogy itt tízezer lakosra 6,3 külföldi 

érdekeltségű vállalkozás jutott, miközben a hazai átlag ennek 4,7-szerese. A régióban a külföldi tőke 

aránya a saját tőkén belül Nógrádban a legmagasabb (98%) 

Az ipar szerepe meghatározó Észak-Magyarország gazdaságában, ezt alátámasztja az is, hogy aránya 

a bruttó hozzáadott értékből magasabb a hazai átlagnál - Nógrád megyében az országos átlag körüli 

az érték (24%). 

Észak-Magyarországot a foglalkoztatottság alacsony szintje jellemzi. 2016-ban a régió 1 153 714 főből 

álló lakosságának 40%-a (466,6 ezer fő) volt foglalkoztatottként nyilvántartva, miközben a 

munkanélküliként 31,5 ezer fő (3%). A régió gazdasági aktivitásának mértéke (a foglalkoztatottak és a 

munkanélküliek együttes száma a népesség százalékában) az országos átlag (61,1%) alatt marad, 

57,1, azonban Nógrád megye ebben a mutatóban is a rangsor végén található 55,6%-kal. A 

foglalkoztatási ráta hasonló képet mutat a (ÉM régió 53,5%, Nógrád megye 51% országos átlag 58%), 

szintén Nógrád megye a „sereghajtó”.  

A gazdasági válság, a csökkenő kereslet munkahelyek megszűnésével, a munkanélküliek számának 

további emelkedésével járt. Az ÉM régióban kiemelkedően magas a munkanélküliség (6,3%), ebben a 

mutatóban csak az Észak-Alföldi régió teljesít rosszabbul. Nógrád megye értéke (8,4%) a régióban a 

legkedvezőtlenebb, míg országosan a megyék rangsorában Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye után a 3. legrosszabb. 

Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 179 ezer forint, amely 15 ezer forinttal maradt el a 

régiós és 55 ezer forinttal az országos átlagtól. 

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők havi ellátása – teljes ellátást tekintve – a régió 

mindhárom megyéjében elmarad az országostól.  

Pásztó, amely Nógrád megye délkeleti térségének gazdasági, s egyben a Pásztói kistérség gazdasági-

intézményi központja, több nagy és közepes vállalkozása révén sokáig a megye viszonylag stabil 

gazdaságú centruma volt. A 10 ezer lakosú kisvárosban az elmúlt évtized üzembezárásainak, illetve 

leépítéseinek hatására azonban ez a stabilitás jelentősen megrendült. Jelenleg a Nógrád megyére 

jellemző, többnyire kedvezőtlen gazdasági és versenyképességi adottságok komoly mértékben sújtják 

Pásztó városát is. Az önkormányzatot, a vállalkozásokat és a lakosságot egyaránt sújtó 

tőkeszegénység, valamint az alacsony külső beruházói aktivitás egyre nagyobb mértékben képezi gátját 

annak, hogy a város belső erőforrásaira támaszkodva megindulhasson a tartós fejlődés útján, és 

lakóinak versenyképes életszínvonalat biztosítson. 
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1.2. A projekt indokoltsága 

1.2.1. A szakterület elemzése  

 

Mind az európai, mind a hazai egészségügyben gondot okoz az elkerülhető kórházi felvételek magas 

száma, amely nem csak az egészségügyi ellátórendszerre ró pluszterheket, hanem nemzetgazdasági 

szinten is jelentős bevételkiesést okoz a kieső munkanapok, az azt kompenzáló juttatások jelentős 

összege miatt. Ennek megfelelően nemzetközi trend, hogy az utóbbi években, évtizedekben a 

nemzetállamok egyre tekintélyesebb összeget fordítanak a prevenciós tevékenységek támogatására és 

népszerűsítésére, valamint egyre inkább igyekeznek az ellátórendszer erőforrásaikat a fekvőbeteg 

ellátást lerövidítő, illetve – amennyiben lehetséges – teljesen kiváltó szolgáltatások, megoldások 

fejlesztésére fordítani. A folyamatot nagyban támogatja, hogy napjainkban több egészségügyi 

szakterületen is olyan eszközök és technológiák állnak rendelkezésre, melyek a kezelések, 

beavatkozások lerövidítését lehetővé teszik, azonban azokhoz, források hiányában, a hazai 

intézményrendszer szereplői nem vagy csak késve, esetleg korlátozott mennyiségben jutnak hozzá. 

 

Természetesen a prevenciós tevékenységek erősítése és népszerűsítése valamint az ellátás 

milyenségének eltolása a járóbeteg ellátás irányába jelentős forrás bevonással és átcsoportosítással 

jár, azonban nemzetgazdasági, egészségügyi előnyei megkérdőjelezhetetlenek. Az ilyen típusú 

struktúraváltási folyamat minden esetben a gazdaságosság, fenntarthatóság felé mutat az alacsonyabb 

progresszivitási szintek előtérbe helyezésével. A rendszer ily módon történő átalakítása mind az 

egészségügyi intézmények, mind pedig az ellátást igénybe vevők érdeke, hiszen az a folyamat minden 

szereplőjére többletterheket ró. 

 

Fontos szempont, hogy az átalakulás során az egyes intézmények érdekei, szerepei ne sérüljenek, az 

orvostechnológiai fejlesztések, a betegellátás biztonságát és hozzáférhetőségét javító tényezők pedig 

úgy integrálódjanak a rendszerbe, hogy azok nem járnak fölösleges kubatúra-bővítéssel. 

 

Hazánkban kifejezetten gyakori, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő betegek olyan 

esetekben is kórházi (fekvőbeteg) ellátásban részesülnek, amelyek egyszerűbb, ambulánsan is 

elvégezhető beavatkozásokkal is megoldhatók lennének. Ez a folyamat jelentős többletköltséget 

generál az infrastruktúra fenntartásának területén, de a rendkívül szűkös humán-erőforrásokat is 

nagymértékben túlterheli. A jövőbeli fejlesztéseknél tehát prioritást kell élveznie az ellátási szintek 

optimalizálásának, a lakosságközeli ellátások megerősítésének, hiszen a gondozási, ellátási folyamat 

kórházi tartózkodást, illetve csatoltan hotelköltséget vált ki, tehát tehermentesíti a magasabb 

progresszivitási szintű egészségügyi ellátóhelyeket. Nem elhanyagolható szempont, hogy a kórházi 

tartózkodások számának csökkentése egyúttal csökkenti a kórházi, szelektált és ellenálló fertőző 

kórokozókkal való kontaktus kockázatát is. 
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Az egészségügyi ellátórendszer ily módon történő átalakítása végeredményben a jobb egészségügyi 

szolgáltatásokban részesülő lakosság számának növekedésében jelentkezik. 

 

A 2007-2013-as fejlesztési ciklus egyik alapvető célkitűzése az egészségügyi ellátórendszer 

hatékonyságának növelése volt az alacsonyabb progresszivitási szintű ellátások (elsősorban a kórházi 

ellátást kiváltó járóbeteg-ellátás) fejlesztésével, melyhez a program keretében jelentősen megerősödött 

az ellátás infrastrukturális háttere, átalakult az ellátás struktúrája. Mindez azt a célt (is) szolgálta, hogy 

az egészségügyi ellátórendszer hozzáférésbeli különbségeinek csökkenjenek, az egészséget, az 

egészséges életmódot reprezentáló indikátorok pedig javuljanak. Az Egészséges Magyarország 

stratégiával összhangban a megkezdett fejlesztések a 2014-2020-as időszakban is folytatódnak a 

lakossági egészségi állapotának további javulása érdekében az alábbiak szerint: 

-  a lakosság egészségkultúrájának fejlesztése, 

- hatékony, a célcsoportokhoz igazított egészségkommunikáció, 

- az egészségtudatosság növelése, 

- az egészségügyi ellátórendszer prevenció fókuszú áthangolása, 

- népegészségügyi szolgáltatásokhoz való általános hozzáférés javítása, 

- a szűrővizsgálati rendszer felülvizsgálata és korszerűsítése. 

Az Európai Bizottság által elfogadott Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program dedikált célja a 

2014-2020-as fejlesztési ciklusban az infrastrukturális fejlesztések folytatása, azon belül is az aktív 

fekvőbeteg-kapacitások további redukálása a járóbeteg-ellátás, ill. egynapos sebészet irányába. 

Az elfogadott EFOP akcióterv „A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és 

szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a 

társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a 

társadalmi együttműködés előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú 

szolgáltatásokra való átállás” beruházási prioritása 2.B „Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen” egyedi célkitűzésének elérni 

kívánt eredménye, hogy a megfelelő minőségű közszolgáltatásokat a teljes lakosság elérje, azonban 

ezen közszolgáltatások éppen azokon a hátrányos helyzetű területeken hiányoznak vagy alacsony 

kapacitásúak, ahol a legnagyobb szükség lenne rájuk. 

 

A minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása eredményeképpen: 

- kiszélesednek és javulnak a társadalmi felzárkózás, foglalkoztathatóság célját segítő 

közintézmények és szolgáltató helyek szolgáltatásai; 

- csökkennek az egészségi, szociális és kulturális státuszbeli egyenlőtlenségek; 

- javul a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés az elmaradott járásokban. 

A projekt hozzájárul a célkitűzéshez kapcsolódó eredménymutató megvalósításához, mely szerint a 

járóbeteg-szakellátást nyújtó intézmények ellátási képességében, azaz a szerződéssel lekötött 

rendelkezésre álló kapacitásaiban bekövetkezett fejlődés 2023-ra eléri a 34.000 órát. 
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1.2.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása 

 

A népegészségügyi mutatókat tekintve Magyarországon jelentős társadalmi és területi különbségek 

figyelhetők meg. A magyar társadalom jelentős részének rossz egészségi állapota egyfelől egy 

évtizedek óta tartó rosszabbodás eredménye, de az ellátórendszer területi és színvonalbeli különbségei 

és az egészségtudatos életmódban érvényesülő társadalmi különbségek jelentkeznek a morbiditási és 

mortalitási viszonyokban, valamint azok területi eloszlásában.  

A kutatások szerint egyre inkább fokozódnak az egészség/egészségügyi egyenlőtlenségek Nyugat- és 

Kelet-Magyarország között. A leghátrányosabb helyzetű északkeleti térségben (Borsod-Abaúj-

Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád) egyrészt több évvel rövidebbek az életkilátások, másrészt 

pedig a szociálisan igen rossz helyzetű társadalmi csoportok, rétegek esetében megsokszorozódik a 

népbetegségek aránya. Az egészségi állapotban észlelhető egyenlőtlenségek a társadalmi-gazdasági 

különbségekkel, valamint az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségével, eltérő színvonalával, a 

megelőzés, felvilágosítás hiányával, a különböző társadalmi csoportok egészségügyi információhoz 

való hozzáférésében mutatkozó egyenlőtlenségekkel, valamint az egészségmagatartásban mutatkozó 

különbségekkel magyarázhatók. 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok értékrendjében rendkívül alacsony helyet foglal el az 

egészség, mint érték, illetve az egészséges életvitel. Ezt egyrészt súlyosbítja az egyenlőtlen hozzáférés 

bizonyos lehetőségekhez, amelyek az egészséges életmód kialakításához és fenntartásához 

szükségesek. 

Az egészségi állapot alakulását nem csak genetikai, társadalmi (szociális, pszichés és neveltetési), 

illetve életmódbeli tényezők befolyásolják, hanem maga az egészségügyi ellátórendszer is, ezért nagy 

hangsúlyt kell fektetni erre a gazdasági-társadalmi szempontból legelmaradottabb térségre a fennálló 

társadalmi esélykülönbségek csökkentése érdekében a magas színvonalú egészségügyi ellátásokhoz 

való hozzáférés területi kiegyenlítésével. 

A demográfiai változások, a technológiai fejlődés, a betegek tudatosabb elvárásai megkövetelik egy új, 

gazdaságos és hatékony egészségügyi ellátórendszeri struktúra kialakítását. A nemzeti programok és 

a jogszabályi környezet keretet ad a struktúraváltáshoz, a racionális ellátórendszer kialakítása 

érdekében. 

 

Az egészségügyi ellátórendszer 

Az egészségügyi kormányzat 2012. július 1-től hatályos térségi ellátás-szervezési rendje az országot 8 

egészségügyi térségre osztotta fel. A Nógrád megyei fekvőbeteg intézmények az Észak-közép-

magyarországi egészségügyi térséghez tartoztak, a Központi régió közelsége miatt további hevesi 

(Hatvan, Gyöngyös, Mátraháza), az esztergomi, 2 Pest megyei és 8 fővárosi fekvőbeteg intézménnyel 

egyetemben. 2016. novembertől Nógrád megye fekvőbeteg intézményei az Észak-magyarországi 

térséghez kerültek át a központi átszervezés következtében. 
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Nógrád megye egyre csökkenő lakosságának egészségügyi ellátását a megye 3 fő egészségügyi 

intézményén, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházon, a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert 

Kórház-Rendelőintézeten valamint a pásztói Margit Kórházon kívül az aktív fekvőbeteg szakellátásban 

további 19 (budapesti, Pest- és Heves megyei) kórház, krónikus, rehabilitációs ellátásban további 12 

megyén kívüli intézmény látja el.  

Járóbeteg-szakellátó rendelőintézet klasszikus formában csak Salgótarjánban, Balassagyarmaton és 

Pásztón üzemel (pirossal jelölve a lenti térképen), Rétságon és Szécsényben 2011-ben Európai Uniós 

forrásból és kistérségi önkormányzatok összefogásával kistérségi járóbeteg-szakellátó központok jöttek 

létre (zölddel jelölve). Emellett Bátonyterenyén egészségház került kialakításra az ÉMOP-4.1.1/A 

projektből, Nógrádgárdonyban pedig magánkézben lévő szanatórium működik. 

 

3. ábra: Nógrád megye egészségügyi szolgáltatói 

 

 

Az alapellátás keretében mindhárom észak-magyarországi megyében csökken az orvosok száma, de 

leginkább Nógrádban. Észak-Magyarországra jellemző a vegyes praxisok (felnőttek és gyermekek 

ellátását is végzők) működése, különösen Heves és Nógrád megyében 

Nógrád megyében 2015-ben 136 közfinanszírozott háziorvosi szolgálat volt nyilvántartva, melyből 56 

felnőtt háziorvosi szolgálat, 25 házi gyermekorvosi szolgálat, 55 pedig vegyes körzet. A 2015. május 

26-i állapot szerint 2 felnőtt háziorvosi, 4 gyermek háziorvosi, 6 vegyes körzetben betöltetlen a 

szolgálatok, melyből tartósan (több mint 6 hónapja) betöltetlen 11 körzet volt. 
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4. táblázat:Háziorvosi alapellátás Nógrád megyében 

 

A Balassagyarmati járásban 20 háziorvos és 4 házi gyermekorvos, a Rétsági járásban 13 háziorvos és 

3 házi gyermekorvos, a Szécsényi járásban 9 háziorvos és 2 házi gyermekorvos látja el a betegeket. A 

Salgótarjáni járásban 34 háziorvos és 7 házi gyermekorvos, a Pásztói járásban 16 háziorvos és 2 házi 

gyermekorvos, a Bátonyterenyei járásban 11 háziorvos és 3 házi gyermekorvos működik. 

Központi ügyelet 8 településen (Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Rétság, 

Szécsény, Bercel, Héhalom) működik a megyében, azonban gyermekgyógyászati ellátás csak 

Salgótarjánban van. Ebből egyenesen következik, hogy a kórházak gyermekgyógyászati osztályai 

ügyeleti időben jelentős túlterheltek. 

Nógrád megyében az orvosi ügyeletek a mentőállomásoknak otthont adó településeken (Salgótarján 

városi, Salgótarján járási, Bátonyterenye és Balassagyarmat) találhatók, irányításukat a mentőszolgálat 

salgótarjáni irányító csoportja végzi. 

A fogászati ügyeleti ellátás hétvégén és ünnepnapokon csak a megyeszékhelyen működik. Bár a megye 

egész területe nem nagy, gondot jelenthet a lakosság szegényebb rétegeinek a megye távoli 

településeiről az ügyeleti helyszínre való eljutás. 

 

Mortalitás 

Nógrád megyében a vezető halálokok sorrendje egybevág az országos adatokkal: a két vezet ő halálok 

a keringési rendszer betegségei és a daganatos megb etegedések.  A halálozások okait vizsgálva 

mindkét nem esetében a keringési rendszer betegsége i vezetnek , 2015-ben keringési rendszer 

megbetegedése volt felelős a nők 60, a férfiak 46%-ának haláláért. A második helyen szereplő 

daganatos betegségek a nők 20, a férfiak 27,5%-ának halálozásának oka volt, míg a légző- és 

emésztőrendszeri megbetegedések a halálesetek 10,5, ill. 16,5%-áért voltak felelősek. 
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4. ábra: Vezet ő halálokok megoszlása Nógrád megyében 

 

 

Forrás: KSH Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2015 

 

A keringési rendszer betegségei inkább a nőknél, míg a daganatos betegségek, emésztőszervi 

betegségek (beleértve az alkoholos eredetű májbetegséget) és a külső ártalom okozta halálokok a 

férfiaknál gyakoribbak.  
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5. táblázat: Halálozások haláloki f őcsoportok és terület szerint, 2013 

 

Forrás: KSH Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2015 

2015-ben a főbb haláloki csoportokban Észak-Magyarországon, ezen belül is Nógrád megyében a 

legmagasabb a halandóság. Az alábbi táblázatban jelöljük, hogy a haláloki főcsoportok tekintetében 

hogyan alakult az ÉM régió illetve Nógrád megye helyzete. 

6. táblázat: A halandóság alakulása haláloki f őcsoportok és terület szerint (százezer lakosra jutó  
halálozás), 2015. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén 9 612 2 152 4 802 831 502 439 886

Heves 4 458 1 141 2 338 229 221 222 307

Nógrád 2 929 690 1 564 254 138 110 173

Észak-Magyarország 16 999 3 983 8 704 1 314 861 771 1 366

Ország összesen 131 697 32 792 65 493 8 503 6 362 5 979 12 568

Nógrád % 100% 23,56% 53,40% 8,67% 4,71% 3,76% 5,91%

Régió % 100% 23,43% 51,20% 7,73% 5,07% 4,54% 8,04%

Ország % 100% 24,90% 49,73% 6,46% 4,83% 4,54% 9,54%

légzőrends
zer  

betegségei 
(J00–J99)

emésztőren
dszer 

betegségei 
(K00–K93)

a morbiditás 
és 

mortalitás 
külső okai 

(V01–Y98)

egyéb
Területi egység

Halálozások 
összesen

Ebből:

rosszindulat
ú daganatok 
(C00–C97)

keringési 
rendszer 

betegségei 
(I00–I99)

Ország 
összesen

Észak-
Magyarország

Nógrád

1 338,0 1 466,4 1 502,6

333,1 343,6 354,0

665,4 750,8 802,3

szívbetegségek 
(I05–I09, I11–I13, 
I20–I28, I30–I52)

475,1 550,1 591,0

agyérbetegségek 
(I60–I69)

127,0 148,0 157,5

érelmeszesedés 
(I70)

25,7 14,3 20,5

86,4 113,3 130,3

63,7 76,7 107,2

64,6 74,3 70,8

33,6 42,0 40,5

60,7 66,5 56,4

balesetek (V01–X59, 
Y40–Y86, Y88)

38,1 43,1 43,6

öngyilkosság és 
önsértés (X60–X84, 

Y87.0)
19,0 19,8 11,3

a morbiditás és mortalitás 
küls ő okai (V01–Y98)

ebből:

Területi egység

Halálozások összesen

Ebből:

rosszindulatú daganatok 
(C00–C97)

keringési rendszer betegségei 
(I00–I99)

ebből:

légzőrendszer  betegségei 
(J00–J99)

ebből: hörghurut tüd őtágulat, 
asthma (J40–J46)

emészt őrendszer betegségei 
(K00–K93)

ebből: májbetegségek 
(K70–K76)
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Forrás: KSH Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2015 

A pirossal jelölt cellákban szereplő adatok mind az országos, mind (az egyébként szintén kedvezőtlen) 

régiós adatnál is rosszabb, míg a narancssárgával jelölt cellákban szereplő adatok legalább az egyik 

esetben kedvezőtlenebb. Mindezen epidemiológiai adatok valószínűsíthetően nagymértékben 

összefüggnek a térségben viszonylag nagy számban élő cigányság rossz környezet-egészségügyi 

állapotával, rövidebb átlagos élettartamával, kedvezőtlenebb életkilátásaival. 

 

Az ÁEEK által megvalósított TÁMOP 6.2.5-B-13/1-2014-0001 Országos Elemező Munkacsoport 

tanulmányában a projektben szereplő 41 járáshoz viszonyítva vizsgálta a Pásztói járásra jellemző 

halálokokat. A következő eredményeket kapták a halálozás vizsgálatának területén. 

 

2013-ban a kor - és nem szerint standardizált agyérbetegségek  okozta halálozás a 41 járás átlagához 

viszonyítva, szignifikáns magasabb volt a férfiaknál  (1,69, többletesetek száma: 10,98) és a két 

nemet együtt tekintve  (1,44, többletesetek száma: 18,08). A férfiak esetében a 39. a két nemet együtt 

nézve a 30. helyet foglalta el a járás.  

2013-ban a kor - és nem szerint standardizált ajak; szájüreg; garat; rosszindulatú daganata okozt a 

halálozás a 41 járás átlagához viszonyítva, szignif ikáns magasabb volt a férfiaknál  (2,54, 

többletesetek száma: 5,46) és a két nemet együtt tekintve  (2,32, többletesetek száma: 5,69). A férfiak 

esetében és a két nemet együtt nézve a 41. helyet foglalta el a járás.  

2013-ban a kor - és nem szerint standardizált alkoholos májbetegség okozta halálozá s a 41 járás 

átlagához viszonyítva, szignifikáns kockázatemelkedés volt tapasztalható a  férfiaknál  (2,62, 

többletesetek száma: 10,50) és a két nemet együtt tekintve  (2,25, többletesetek száma: 10,57). A 

férfiak esetében és a két nemet együtt nézve a 40. helyet foglalta el a járás.  

2013-ban a kor - és nem szerint standardizált daganatok okozta halálozás a 41 járás  átlagához 

viszonyítva, szignifikáns kockázatemelkedés volt ta pasztalható a férfiaknál (1,42, többletesetek 

száma: 23,80). A férfiak esetében a 41. helyet foglalta el a járás.  

2013-ban a kor - és nem szerint standardizált emésztőrendszer betegségei  okozta halálozás a 41 

járás átlagához viszonyítva, szignifikáns kockázatemelkedés volt tapasztalható a férfiaknál  (1,93, 

többletesetek száma: 10,61) és a két nemet együtt vizsgálva  (1,52, többletesetek száma: 10,32). A 

férfiak esetében 40. a két nemet együtt nézve a 38. helyet foglalta el a járás.  

2013-ban a kor - és nem szerint standardizált gége rosszindulatú daganata  okozta halálozása 41 

járás átlagához viszonyítva, szignifikáns magasabb  volt (4,05, többletesetek száma: 6,03). A 41 járás 

mutatói alapján felállított sorrend szerint a járás a 41. helyet foglalta el.  

2013-ban a kor - és nem szerint standardizált gyomor rosszindulatú daganata  okozta halálozás a 41 

járás átlagához viszonyítva, szignifikáns kockázatemelkedés  volt tapasztalható a férfiaknál (2,66, 

többletesetek száma: 4,99) és a két nemet együtt vizsgálva (2,16, többletesetek száma: 10,32). A férfiak 

esetében és a két nemet együtt nézve a 41. helyet foglalta el a járás. 
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2013-ban a kor - és nem szerint standardizált keringési rendszer betegségei által okozott haláloz ás 

a 41 járás átlagához viszonyítva, szignifikáns kockázatemelkedés  volt tapasztalható a férfiaknál 

(1,27, többletesetek száma: 21,60). A férfiak esetében a 34 helyet foglalta el a járás. A 

kockázatemelkedés a korábbi években is megfigyelhető volt. 

2013-ban a kor - és nem szerint standardizált végbél; szigmabél; végbélnyílás rosszindulatú 

daganata  okozta halálozás a 41 járás átlagához viszonyítva, szignifikáns kockázatemelkedés  volt 

tapasztalható a férfiaknál (2,36, többletesetek száma: 5,19) és a két nemet együtt vizsgálva (2,1, 

többletesetek száma: 6,80). A férfiak esetében és a két nemet együtt tekintve is a 40. helyet foglalta el 

a járás. 

 

Morbiditás 

A háziorvosi regiszterben szereplő betegségek közül a felnőtt lakosság körében a leggyakoribb a 

magasvérnyomás, mind országosan, mind pedig Somogy megyében, de az elmúlt években jelentősen 

nőtt az ischaemiás szívbetegségek és a cerebrovascularis betegségek gyakorisága is. 

 

Az országos gyakoriságot meghaladó mértékben fordulnak elő a bélrendszeri fekélyek, a diabétesz, 

májbetegségek, a lipoprotein anyagcsere rendellenességei. 
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A 18 éveseknél és fiatalabbaknál előforduló tízezer megfelelő korúra jutó leggyakoribb betegségként az 

asztmát jegyezték Somogy megyében is, bár előfordulásának gyakorisága az országosnál 

alacsonyabb. 

A gyermekeknél jellemző még a – helytelen életmóddal függő – deformáló hátgerinc elváltozásos 

betegség, Somogy megyében sokkal kedvezőtlenebb a helyzet az országosnál. A házi gyermekorvosi 

nyilvántartás alapján gyakoriak még az endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek, a vér- és 

vérképző szervek betegségei, a kalóriatöbblet miatti elhízás, az ekcéma, valamint a mentális- és 

viselkedészavarok. Az országos átlaghoz képest gyakoribb volt az előfordulása a bélrendszeri 

fekélyeknek, a vakság és csökkentlátásnak, a daganatos megbetegedéseknek, egyes gerinc- és 

vesebetegségeknek, fejlődési rendellenességeknek, a psoriasisnak valamint az elhanyagolásnak vagy 

elhagyásnak. 
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7. táblázat: Gyermekek betegségei  - a háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátásba n bejelentkezettek 
regisztrált betegségei, 0-18 évesek (10.000 megfele lő korú lakosra vetített halálozás), 2011. 

Betegség Országos  ÉM 

régió 

Nógrád 

megye 

Rosszindulatú daganatok (C00-C97) 8 10 15 

A vér és vérképz ő szervek betegségei és az immunrendszert 

érint ő bizonyos rendellenességek (D50-D89) 

453 291 269 

   Vashiányos anaemia (D50) 317 183 196 

   Véralvadási defektusok (D65.D69) 13 11 14 

Endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek (E0 0-E90) 450 451 408 

   Jódhiányhoz társuló diffúz (endémiás) golyva (E01.0) 4 5 5 

   Diabetes mellitus (E10-E14) 21 17 16 

   Fehérje- és energiahiányos alultápláltság (E43-E44) 12 12 3 

   Kalóriatöbblet miatti elhízás (E66.0) 202 233 258 

   Fibrosis cystica (E84) 4 4 1 

Mentális- és viselkedészavarok (F00-F99) 227 216 201 

   Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedés 

zavarok (F10-F19) 

5 5 2 

   Szomatoform rendellenességek (F45) 8 9 10 

   Mentális retardatio (F70-F79) 55 65 58 

   A psychés fejlődés rendellenességei, hyperkineticus, magatartási 

és emocionális, jellegzetesen gyermekkorban kezdődő emocionális 

zavarok (F80-F93) 

90 80 73 

Epilepsia (G40) 57 51 50 

Csecsemőkori agyi bénulás (G80) 10 8 10 

Vakság és csökkentlátás (H54) 14 19 33 

A szemizmok, a binoculáris szemmozgás, az alkalmazkodás és a 

fénytörés betegségei (H49-H52) 

255 286 190 

Vezetéses típusú, idegi eredetű és egyéb hallásvesztés (H90, H91) 26 24 31 

Magasvérnyomás (hypertensív) betegségek (I10-I15) 60 55 63 

Asthma (J45) 507 484 478 
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Gyomor-, nyombél-, gastrojejunális fekély (K25-K28) 6 12 15 

Intestinalis malabsorptio (K90) 41 32 41 

Coeliakia (K90.0) 21 16 15 

Atopiás dermatilis (L20) 403 213 234 

Psoriasis (L40) 9 13 13 

Fiatalkori ízületi gyulladás (M08) 9 7 8 

Deformáló hátgerinc-elváltozások (M40-M43) 247 304 310 

A csípő és medence juvenilis osteochondrosisa (M91) 6 8 9 

Glomerularis betegségek (N00-N08), (N10-N16) 30 32 43 

Visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság, a rövid 

terhességi időtartammal és alacsony születési súllyal kapcsolatos 

m.n.o. rendellenességek (P05, P07) 

44 55 42 

Az idegrendszer veleszületett rendellenességei (Q00-Q07) 11 8 9 

A keringési rendszer veleszületett rendellenességei (Q20-Q28) 80 125 94 

Ajak- és szájpadhasadék (nyúlajak és farkastorok) (Q35-Q37) 8 12 13 

A húgyrendszer veleszületett rendellenességei (Q60-Q64) 49 57 33 

A csípő veleszületett deformitásai (Q65) 32 35 19 

Elhanyagolás vagy elhagyás (Y06) 10 19 13 

Forrás: KSH Tájékoztatási Adatbázis 

 

Az Észak-Magyarországon élők vélt és valós egészségi állapota is általában rosszabb, mint az országos 

átlag, rossz, vagy nagyon rossz egészségi állapotról legnagyobb hányadban Észak-Magyarországon 

számoltak be, mind a nők, mind pedig a férfiak. Mindez nem véletlen, hiszen az életmód (táplálkozás, 

mozgás, környezeti tényezők) mellett az egészségi állapotot számos más tényező is befolyásolja, 

melyek közül bizonyos demográfiai és gazdasági mutatók alapján is szembetűnő a régió lemaradása a 

hazai átlaghoz és a többi régióhoz képest is (halandóság, várható élettartam, egy főre jutó GDP stb.). 

 

Összefoglalva: a Kórház ellátási területének lakoss ága a magyarországi átlagos adatokhoz 

viszonyítva is elöregedettnek mondható. A f őbb haláloki csoportokban Észak-Magyarországon, 

ezen belül is Nógrád megyében a legmagasabb a halan dóság. Az országos átlagtól való eltérés 

kiugróan magas az agyérbetegségek valamint a légz őrendszeri betegségek miatti halálozások 

esetében, de a keringési, illetve az emészt őrendszeri betegségeknél is meghaladja az országos 

átlagot. Nógrád megyében a feln őtt lakosság leggyakoribb betegségei a különböz ő 

gerincproblémák, anyagcsere betegségek, a szív- és a cerebrovascularis betegségek. Az 
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országos gyakoriságot meghaladó mértékben fordulnak  elő a bélrendszeri fekélyek, a 

cerebrovascularis betegségek, a mentális és viselke dészavarok. 

A fejlesztés ezen problémák tekintetében hasznos él etéveket jelenthet a Kórház betegeinek. 

 

1.2.3. Szakmapolitikai, jogi háttér 

 

A projekt tervezése során figyelembe vettük a magyar jogrendben érvényes, hatályos jogszabályokat, 

melyek az településrendezési és építési követelményekről, épített környezet alakításáról és védelméről 

szólnak. Ugyancsak figyelembe vettük az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályokat is. 

A projekt tartalmának kialakításakor a szakmai és működési szabályozás betartása (hangsúlyozottan a 

60/2003. ESZCS rendelet a minimum feltételekről, a 2/2004. EüM rendelet a működési engedélyek 

nyilvántartásáról és a szakmakódokról, illetve az Eftv és annak a 337/2008. végrehajtási rendelete) 

alapvető célunk volt.  

A fenntarthatósági számításokat a jelenleg érvényes és hatályos finanszírozási rendeletek és szabályok 

figyelembevételével végeztük el. 

 

Vonatkozó törvények: 

• Magyarország Alaptörvénye  

• Magyarország Alaptörvénye XX. Cikk  

• 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről  

• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  

• 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről  

• 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

szóló  

• 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 

• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  

• 2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi 

reformmal kapcsolatos módosításáról, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. tv. Módosítása  

• 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről  

• 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról  

• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról  

• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  

• 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  
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• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

• 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról  

 

Egészségügyi rendeletek és határozatok 

• A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 

felismerést szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 

51/1997. (XII.18.) NM rendelet  

• Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi 

rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  

• Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is magában 

foglaló betegbiztonságról szóló 2009/C 151/01 tanácsi ajánlás  

• 217/1997. Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról  

• 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügy szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről  

• 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról  

• 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 

szervezési kérdéseiről  

• 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 

finanszírozásának rendjéről 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról  

• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről  

• 1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi 

struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges 

intézkedésekről  

• 1039/2015. (II. 10.) Korm. határozat az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi 

Ágazati Stratégia elfogadásáról  

• 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–2025.)  

• 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program 

végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről 

Közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok: 

• 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről  

• 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos 

részletes szabályairól 

Építési el őírások: 

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 
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• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

OTÉK IV. fejezet általános előírások, épületszerkezetek 

• 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról  

• 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól  

Tűzvédelmi el őírások: 

• 2/2002 (I.23.) BM rendelet Tűzvédelmi műszaki követelmények 

o Középmagas és magas épületek tűzvédelmi előírásai 

o Építmények tűzvédelmi követelményei 

o Tűzszakaszok 

• 26/2005 (V.28.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 18§ 

Egyéb, a projekttel összefüggésbe hozható szabályoz ás: 

• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

• 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról; 

• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

• 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvényekről (Ptk.) 

• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

• 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes 

közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra 

vonatkozó részletes szabályokról  

 

1.2.4. A projekt céljainak kapcsolódása a Széchenyi 2020 céljaihoz 

 

.Az Egészséges Magyarország stratégiával összhangban a megkezdett egészségügyi fejlesztések a 

2014-2020-as programozási időszakban is folytatódnak, azonban a hangsúly áttevődik a „soft” 

tevékenységekre. Az ellátórendszer infrastrukturális fejlesztései ezzel szemben némileg háttérbe 

szorulnak. 

 

A Széchenyi 2020 a lakossági egészségi állapotának további javítását az alábbi pillérek mentén kívánja 

megvalósítani:  

-  a lakosság egészségkultúrájának fejlesztése, 

- hatékony, a célcsoportokhoz igazított egészségkommunikáció, 

- az egészségtudatosság növelése, 

- az egészségügyi ellátórendszer prevenció fókuszú áthangolása, 

- népegészségügyi szolgáltatásokhoz való általános hozzáférés javítása, 

- a szűrővizsgálati rendszer felülvizsgálata és korszerűsítése. 
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A Margit Kórház Pásztó által megvalósítani kívánt projekt a fenti 6 pillérből közvetlenül járul hozzá az 

egészségügyi ellátórendszer prevenció fókuszú áthangolása valamint a népegészségügyi 

szolgáltatásokhoz való általános hozzáférés javításához, de közvetlenül kapcsolódik szűrővizsgálati 

rendszerrel kapcsolatos célkitűzéshez, illetve a lakosság egészségkultúrájának fejlesztéséhez is. 

 

Az Európai Bizottság által elfogadott Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program dedikált célja a 

2014-2020-as fejlesztési ciklusban az infrastrukturális fejlesztések folytatása, azon belül is az aktív 

fekvőbeteg-kapacitások további redukálása a járóbeteg-ellátás, ill. egynapos sebészet irányába. 

Az elfogadott EFOP akcióterv „A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és 

szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a 

társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a 

társadalmi együttműködés előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú 

szolgáltatásokra való átállás” beruházási prioritása 2.B „Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen” egyedi célkitűzésének elérni 

kívánt eredménye, hogy a megfelelő minőségű közszolgáltatásokat a teljes lakosság elérje, azonban 

ezen közszolgáltatások éppen azokon a hátrányos helyzetű területeken hiányoznak vagy alacsony 

kapacitásúak, ahol a legnagyobb szükség lenne rájuk. 

A minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása eredményeképpen: 

- kiszélesednek és javulnak a társadalmi felzárkózás, foglalkoztathatóság célját segítő 

közintézmények és szolgáltató helyek szolgáltatásai; 

- csökkennek az egészségi, szociális és kulturális státuszbeli egyenlőtlenségek; 

- javul a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés az elmaradott járásokban. 

A projekt hozzájárul a célkitűzéshez kapcsolódó eredménymutató megvalósításához, mely szerint a 

járóbeteg-szakellátást nyújtó intézmények ellátási képességében, azaz a szerződéssel lekötött 

rendelkezésre álló kapacitásaiban bekövetkezett fejlődés 2023-ra eléri a 34.000 órát. 

Az Egészséges Magyarország stratégia a 2014-20-as időszak fejlesztési súlypontjai az infrastruktúra 

fejlesztések esetében a rendszerszintű struktúraváltási és az intézményi funkcióváltási folyamatok 

befejezéséhez kapcsolódó fekvőbeteg ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások, illetve 

megoldások szerepét erősítő kapacitás leépítésére, átalakítására, hálózatba szervezésére és 

esetenként szükségessé váló bővítésére, az ezekhez kapcsolódó hiánypótló alapellátási, 

népegészségügyi és járóbeteg intézmények létrehozására irányulnak. Projektünk teljes mértékben 

illeszkedik a fenti prioritáshoz azáltal, hogy a fekvőbeteg ellátást kiváltó szolgáltatások, elsősorban a 

járóbeteg szakrendelések eszközellátottságának fejlesztésére irányul. 

1.2.5. A projekt kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához 

 

Magyarország Kormánya elkötelezett állampolgárai egészségügyi állapotának javításában, az 

egészségügyi ellátórendszer népegészségügyi szempontok szerinti átalakításában, a szolidaritás alapú 

kockázat közösség fenntartásában. Ennek biztosítéka a megalkotott Alaptörvény (2011. április 25.), 
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mely szerint „XX. cikk (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti 

jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az 

egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az 

egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, 

valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő. XXI. cikk (1) Magyarország elismeri és 

érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” 

 

A fenti célokat szem előtt tartva az Egészségügyért Felelős Államtitkárság 2011-ben megalkotta a 

Semmelweis Terv, amely koncepcionális dokumentumként azonosítja az egészségügyi ágazat 

strukturális és funkcionális problémáit, ezek alapján meghatározza a kitörési pontokat, illetve priorizálja 

a fejlesztési irányokat. 

 

A Semmelweis Tervben megfogalmazott egészségügyi rendszer átalakítási koncepció szervesen 

kapcsolódik a kormányprogramot jelentő Nemzeti Együttműködés Programjához, továbbá a 2014 

októberében meghatározott kormányzati stratégiai célkitűzésekhez, mely a fenntartható nemzeti 

egészségügyi ellátórendszer kialakításának célrendszerét határozza meg, és az Új Széchenyi Tervhez. 

A kormányprogram az egészségügy megmentése és újjáépítése érdekében szükségesnek tartja mind 

az ágazatba történő forrásbevonást, mind pedig a nagyobb állami felelősségvállalást. Az állami 

egészségszervezési intézményrendszer kiépítése a betegút-szervezésen és a funkcionális integráción 

keresztül alapvető szerepet játszott az ágazat hatékonyságának erőforrás re-allokáción keresztüli 

javításában. 

 

Az egészségügyi közkiadások reálértékének fokozatos növelése, valamint annak egészség-

gazdaságtani és népegészségügyi evidenciák mentén átdolgozott algoritmusok szerint történő 

alkalmazása szükséges a rendszer hatékonyságára negatívan ható finanszírozási ösztönzők 

kiiktatására, a szakképzett munkaerő megtartására és a transzparens működés megalapozására.  

 

Ez utóbbi elem kulcsfontosságú szerepet tölt a Széchenyi 2020 keretében megfogalmazott gazdaság-

fejlesztési stratégia megvalósíthatóságában. A Semmelweis Terv kiindulópontja, hogy az egészségügyi 

ágazatra, mint a magyar gazdaság egy fontos potenciális húzóágazatára tekint. A magyarországi 

egészségügyi emberi tőke minőségét és gazdaságfejlesztési potenciálját az egészségügyi 

szakemberképzés, ezen belül is különösen az orvosképzés nemzetközi elismertsége jelzi, amit a 

magyar egyetemek angol, illetve német nyelvű orvos-, és gyógyszerészképzési programjaiba felvett 

hallgatók nagy száma és annak dinamikus növekedése jól jellemez. A Széchenyi 2020 keretében 

rendelkezésre álló fejlesztési források három egymással szoros összefüggésben lévő beruházási célt 

támogatnak: (1) az egészségügyi felsőoktatás, továbbképzés és szakképzés fejlesztése, (2) az 

ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, és (3) az egészségiparhoz és 

egészségturizmushoz kötődő kiegészítő intézményrendszer, a természetes gyógy tényezőkkel való 
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gazdálkodás fejlesztése. Az egészségpolitika folyamatos törekvése, mindezen fejlesztési források célba 

jutása, elősegítve a legnagyobb össztársadalmi haszon elérését.  

 

Jelen projekt az alábbi, korábban megvalósított projektekhez illeszkedik: 

1. ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 - Rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-

magyarországi régióban – Margit Kórház Pásztó 

A projekt célja a kiemelt profilú mozgásszervi rehabilitáció infrastrukturális és tárgyi 

minimumfeltételeinek teljeskörű megteremtése, valamint a járóbeteg pulmonológiai rehabilitáció 

fejlesztése lévén a rehabilitációs szakmai programok elindítása volt  

Másik prioritás a járóbeteg pulmonológiai rehabilitáció fejlesztése lévén a rehabilitációs szakmai 

programok elindítása volt. 

A korábbi projektből megvalósított infrastrukturális és eszközfejlesztések valamint a jelen 

projektben megvalósuló fejlesztések pozitív szinergikus hatást gyakorolnak egymásra, hatásaik 

egymást kiegészítik, erősítik.  

 

2. KEOP-5.6.0/E/15-2015-0080- Energiatakarékos röntgen készülék beszerzése a pásztói Margit 

Kórházban 

A projekt célja, hogy meglévő, elavult, ezáltal jelentős energia fogyasztónak tekinthető 

egészségügyi eszköz cseréjével és helyette modern, alacsonyabb energia-felhasználású 

berendezés beszerzésével támogassa az egészségügyi intézmények energia-megtakarítását. 

Az intézmény Röntgen osztályán már csak egy elavult analóg röntgen átvilágító berendezés 

működött önállóan, hálózati illeszkedés nélkül.  A projekt kapcsán lebonyolított 

eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás eredményeként egy távirányításos, primer digitális 

átvilágító felvételi röntgen berendezés került beszerzésre és telepítésre. A KEOP illetve a 

jelenlegi projektben megvalósuló fejlesztések pozitív szinergikus hatást gyakorolnak egymásra, 

hatásaik egymást kiegészítik, erősítik.   

 

3. TÁMOP-6.2.4/B/14/2-2015-0007 - Struktúraváltáshoz kapcsolódó foglalkoztatás a pásztói 

Margit Kórházban 

A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztését követően a fejlesztett rehabilitációs fekvőbeteg- és 

járóbeteg szakellátások szakmai minimumfeltétel rendeletnek megfelelő humánerőforrás-

igényének biztosítása tartós foglalkoztatási támogatással valósult meg. A projekt keretében  

• 1 fő rehabilitációs szakorvos foglalkoztatása a II. mozgásszervi rehabilitációs osztályon; 

• 1 fő gyógytornász foglalkoztatása a mozgásszervi rehabilitációs osztályon; 

• 1 fő dietetikus szakdolgozó foglalkoztatása a mozgásszervi rehabilitációs osztályon; 

• 1 fő gyógymasszőr szakdolgozó foglalkoztatása a mozgásszervi rehabilitációs 

osztályon; 

• 2 fő az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, közvetlenül a betegellátásban 

résztvevő egyéb személy foglalkoztatása a tüdőgondozóban valósult meg. 
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Ezen dolgozókat az intézmény tartósan kívánja foglalkoztatni, jelenleg is a pásztói Margit 

Kórház alkalmazottai, így ők közvetlenül részesülnek jelen projekt fejlesztéseiből, hozzájárulnak 

az eredmények fenntartásához, a kapacitások megfelelő szintű és színvonalú kihasználásához. 

 

4. TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005 - „SANSZ2” Pásztó a betegekért 

A projekt 1. prioritása a régi, elavult szakrendelő épületének kiváltása, a funkció központi 

telephelyre való költöztetése, a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő gép-műszer park 

biztosítása, míg 2. prioritása a fűtés korszerűsítés, alternatív energia hordozóra alapuló 

rendszer kialakítása révén üzemeltetési költség csökkentése volt. A projekt eredményeképp 

megtörtént a külső telephelyen működő szakrendelő épületének kiváltása, a kórház fő 

telephelyén megépült az új szakrendelő. A központi főépület földszinti rendelői is részleges 

felújításon estek át, beleértve a gép-műszer parkot is, valamint az akadálymentes környezetet.  

A fűtési rendszer korszerűsítése egy új hőközpont kialakításával valósult meg. 

A tömbösítés eredményeképpen a jelen projektben megvalósítandó fejlesztések teljes 

egészében beilleszthetők egy egységes rendszerben, ezáltal az üzemeltetési és fenntartási 

költségek és feladatok jól kontroll alatt tarthatók, gazdaságosan üzemeltethetők. 

 

5. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0022 - Intézményfejlesztés a pásztói Margit Kórházban 

A projekt célja az egynapos ellátás, központi műtő és krónikus osztály gép-műszer park 

fejlesztése, a kórház központi épületeinek részleges infrastrukturális felújítása, az 

amortizálódott műszerpark részleges cseréjével minőségi járó- és fekvőbeteg ellátás 

megvalósítása, és az intézmény működésének fenntarthatósága volt. Az épületek felújítása, 

átalakítása, a műszaki-technikai fejlesztések megvalósulása, valamint az eszközfejlesztések 

mind-mind a fekvőbeteg ellátást kiváltó ellátási formák (járóbeteg, egynapos sebészet, 

egynapos sebészeti műtőblokk) eszközrendszerének fejlesztése, korszerű orvos-szakmai 

technológiák befogadása, valamint a korábbi struktúra aktív fekvőbeteg ellátását kiváltó 

krónikus és járóbeteg ellátási formák fejlesztése érdekében történt. jelen projekt megvalósítása 

a korábbi fejlesztések továbbvitelét jelenti, melynek segítségével még inkább a fekvőbeteg 

ellátást kiváltó ellátási formák priorizálásnak irányába mutat. 
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 2. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

2.1. A projekt céljainak meghatározása  

 

A projekt célokat két csoportban mutatjuk be. Az első csoportban vesszük számba a kórház általános 

céljait, amelyek a projektkiírás elsődleges céljaival összhangban a célcsoportok jólétére gyakorolt, elérni 

kívánt hatásokat írják le. A második csoportban a fejlesztésnek az ellátás folyamatára és kimenetelére 

gyakorolt kívánatos közvetlen hatásainak segítségével fogalmazzuk meg a projekt specifikus, közvetlen 

céljait. Ez utóbbi célok azt írják le, hogy hogyan kell megváltoznia az ellátásnak ahhoz, hogy az kifejtse 

a célcsoportokra gyakorolt kívánatos hatásokat, tehát, hogy a hosszú távú célokat elérjük. 

 

Jelen pályázat átfogó célja  az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése és 

a minden személy számára egyenlő eséllyel hozzáférhető, emelt szintű járóbeteg szakellátás 

elérhetőségének biztosítása. 

 

Általános célok: 

 

• Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi 

esélykülönbségek csökkentése; 

• A járóbeteg intézmények infrastrukturális körülményeinek és műszerezettségének javítása az 

akadálymentesítési szempontok érvényesítésével  

• A Kórház fekvőbeteg kapacitásainak tehermentesítése az ambulánsan is ellátható betegektől;  

• A munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása a munkavégző képesség gyors 

helyreállításával, a betegségek és fogyatékosságok megelőzésével és korai felismerésével;  

• A definitív ellátás, azaz befejezett, további progresszív ellátást nem igénylő kezelések 

biztosítása, ellátási arányának növelése, a betegelégedettség emelése;  

• Az egészségügyi ellátások fejlesztése a lakossági szükségletekhez alkalmazkodva;  

• A járóbeteg szakellátásban új, korszerű eljárások támogatása, a meglévő ellátások szolgáltatási 

minőségének javítása, pl. kúraszerű ellátás (reumatológiai, betegségek), ambuláns műtéti 

eljárások (általános sebészet területén) magasabb arányban történő elvégzése által;  

• A fejlesztések révén a szakmai együttműködés (kooperáció és koordináció) erősítése az 

alapellátás, a járóbeteg szakellátás és az aktív és a rehabilitációs fekvőbeteg szakellátások 

között. A fekvőbeteg ellátás magasabb progresszivitású szintjén jelentkező költségesebb 

betegforgalom kiváltásának elősegítése.  

 

Hosszú távú célok: 

 

• A járóbeteg ellátás térségi elérhetőségének javítása;  

• A térségben élők egészségi állapotának javítása, egészségnyereség növelése; 

• A kórház munkaerő megtartó képességének fokozása, a fluktuáció csökkentése; 

• A társadalmi esélykülönbségek csökkentése; 
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• Az ellátásszervezés gördülékennyé tétele; 

• Az egészségügyi kiadások csökkentése állami szinten; 

• A térségre jellemző magas mortalitási adatok javítása. 

 

A komplex egészségügyi szakellátás hozzáférhetőségének biztosításával hosszútávon remélhető a 

térségben regisztrált megbetegedések számának csökkenése, a betegek gyógyulási esélyének 

növekedése, ezáltal a térségi életszínvonal emelkedése. 

 

Konkrét célok: 

 

A kórház fejlesztésének konkrét célja, hogy a járóbeteg ellátórendszerének infrastruktúráját a szakmai 

kompetenciákhoz és a kor technikai elvárásaihoz igazítva, a korszerű technológiák és eszközök 

segítségével szélesítse. További célja, hogy a szolgáltatások általános színvonalát és a munkafeltételek 

minőségét javítsa, a korszerű orvos szakmai technológiát befogadja. 

 

• A járóbeteg ellátás működési feltételeinek, gép-műszerparkjának fejlesztése 

• A járóbeteg szakellátás területén alkalmazott elöregedett, amortizálódott géppark cseréje. 

• Járóbeteg ellátáshoz kapcsolódó mobiliák fejlesztése. 

• A kórház ellátási területén élők körében vezető halálokok (kardiovaszkuláris betegségek, 

valamint daganatos betegségek) mihamarabbi felismerésének, a betegek mihamarabbi 

szubklinikus állapotba kerülésének elősegítése. 

• Mozgásszervi labor és tornaterem, valamint ergoterápiás helyiség kialakítása 

 

A projekt tevékenységek: 

• Nagyértékű képalkotó eszközök (Ultrahangok, EKG-k) beszerzése 

• Korszerű orvos-technológiai eszközök (pl. képalkotó) segítségével a betegségek korai 

diagnosztikája.  

• Kardiológiai szakrendelés eszközellátottságának fejlesztése. 

• A kórház fő profiljának számító mozgásszervi rehabilitáció, valamint a fizioterápia 

eszközfejlesztése. 

• Az általános ambuláns sebészet műtéti feltételeinek javítása. 

• Ergoterápiás helyiség fizikai és orvostechnológiai kialakítása. 

• Korszerű orvos-technológiai eszközök miatt a működési és karbantartási költségek 

csökkentése, amely elősegíti a költség-hatékony, fenntartható működést 

 

 

 

A projekt célpiramisa, valamint az Operatív programhoz való illeszkedése az alábbiak szerint 

értelmezhető. 
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5. ábra: célpiramis 

 

A Széchenyi 2020 stratégiai dokumentum átfogó célja az egészséggel kapcsolatban az életminőség, 

és ezzel kapcsolatban az egészségi állapot javítása. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

átfogó célja ebből levezethető módon az aktív fekvőbeteg-kapacitások további redukálása a járóbeteg-

ellátás, ill. egynapos sebészet irányába, valamint az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek 

csökkentése. Az EFOP 2.2.19-es pályázat a rendszerszintű struktúraváltási és az intézményi 

funkcióváltási folyamatok befejezéséhez kapcsolódó fekvőbeteg ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő 

szolgáltatások, illetve megoldások szerepét erősítő kapacitás leépítésére, átalakítására, hálózatba 

szervezésére és esetenként szükségessé váló bővítésére irányul. Projektünk a fenti stratégiai vonalba 

a járóbeteg ellátás működési, műszerezettségi feltételeinek javítása, a járóbeteg szakrendeléseken 

használatos mobiliák fejlesztése, valamint a kórház ellátási területén élő lakosság körében vezető 

haláloknak számító betegségek mihamarabbi felismerésének segítése révén tud illeszkedni.  

 

A fenti piramis alsó szintjén található célok elérése egyúttal hozzájárul a magasabb szinten lévő célok 

teljesüléséhez, végső soron az országban élők életminőségének javításához, az ország lakosságának 

egészségi állapot javításához. 

 

2.2. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete 

 

A projekt célcsoportjait az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 

  

Átfogó cél -
Életminőség javítása

az aktív fekvőbeteg-
kapacitások további 

redukálása a járóbeteg-
ellátás irányába

EFOP céljai: 

A járóbeteg ellátás térségi 
elérhetőségének javítása

A projekt konkrét céljai:

A járóbeteg ellátás 
működési feltételeinek, 
gép-műszerparkjának 

fejlesztése

A kórház ellátási 
területén élők körében 

vezető  betegségek
mihamarabbi 

felismerésének 
elősegítése

Mozgásszervi labor és 
tormaterem, valamint 
ergoterápiás helyiség 

kialakítása

A járóbeteg intézmények 
infrastrukturális körülményeinek és 

műszerezettségének javítása 

Projekt általános célja:

Széchenyi 2020 
célja:

Járóbeteg ellátáshoz 
kapcsolódó mobiliák 

fejlesztése

A járóbeteg szakellátásban új, korszerű 
eljárások támogatása, a meglévő 

ellátások szolgáltatási minőségének 
javítása

az egészségi 
állapotbeli 

egyenlőtlenségek 
csökkentése
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8. táblázat: Célcsoportok 
 Közvetlenül érintett célcsoportok  Közvetetten érintett 

célcsoportok  

Elsődleges 

célcsoport 

Megye lakossága (193,946 fő) ÁEEK 

Megyét meghaladó terület lakossága egyes 

szakterületen 

Egészségügyi szolgáltatók 

Szakdolgozók Szociális alapellátás szolgáltatói 

Másodlagos 

célcsoport 

Régió lakossága (1.153.714 fő) Civil szervezetek 

Ellátási területen kívülről érkező betegek Nemzetközi egészségügyi szolgáltatók 

Ország lakossága egyes speciális 

szolgáltatások esetében  

Nemzetközi szervezetek 

Oktatási intézmények hallgatói Gazdasági szereplők 

Kutatók Beszállítók 

Oktatók Média 

 

A projekt megvalósításának – küls ő és bels ő – érintettjei  

• Az ellátási területhez tartozó települések önkormányzatai, melyek számára jelen projekt javítja 

a terület lakosság megtartó képességét, hozzájárul a térségben új munkahelyek teremtéséhez. 

A projekt hozzájárul a születéskor várható élettartam és az életminőség növeléséhez, valamint 

növeli a lakossági elégedettséget. 

• Az ellátási területen működő beteg- és civil szervezetek, melyek számára helyszín és szakmai 

támogatási háttér nyílik az intézmény új funkcióinak megjelenése révén. 

• A térségben élő orvosok – szakorvosok, illetve egészségügyi szakdolgozók (jelenlegi és 

jövőbeli munkavállalók), akik számára új, korszerű és a kornak megfelelő színvonalú munkahely 

teremtődik, valamint többlet jövedelemszerzési lehetőség nyílik. 

• A térségben élő háziorvosok. 

• A kórház tulajdonosa és fenntartója, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. 

 

Elsődleges célcsoport 

 

A projekt közvetlen célcsoportját  az ellátási területhez tartozó településeken élő 

egészségbiztosítással rendelkező lakossága adja. Kórházunk a célcsoport számára magas minőségű 

és hatékony járóbeteg ellátáshoz való hozzáférést biztosít. 

 

A projekt közvetlen célcsoportját az ellátási területhez tartozó településeken élő egészségbiztosítással 

rendelkező lakosság adja, mely közel 100.000 főt számlál. A Margit Kórház Pásztó a projekt 

célkitűzéseinek értelmében elsődleges célcsoportja számára magas minőségű és hatékony ellátáshoz 

való hozzáférést biztosít.  

 

A Margit Kórház Pásztó legkiterjedtebb ellátási területe az érintett önkormányzatok tekintetében – 

mozgásszervi rehabilitáció szakmában, III. progresszivitási szinten – az alábbiak szerint alakul. 
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9. táblázat: Margit Kórház Pásztó ellátási területe 

Margit Kórház Pásztó (2201 – Mozgásszervi rehabilitá ció) 

Alap szint (Prog.I.) Közép szint (Prog.II.) Felső szint (Prog.III.) 

Alsótold, Apc, Bátonyterenye, Bér, 

Bokor, Buják, Csécse, 

Cserháthaláp, Cserhátsurány, 

Cserhátszentiván, Csesztve, 

Csitár, Debercsény, Dorogháza, 

Ecseg, Felsőtold, Garáb, 

Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, 

Herencsény, Hollókő, Hugyag, 

Iliny, Jobbágyi, Kisbágyon, 

Kisbárkány, Kozárd, Kutasó, 

Lucfalva, Magyarnándor, 

Márkháza, Mátramindszent, 

Mátraszentimre, Mátraszőlős, 

Mátraverebély, Mohora, 

Nagybárkány, Nagylóc, Nemti, 

Nógrádmarcal, Nógrádsipek, 

Őrhalom, Palotás, Pásztó, Rimóc, 

Rózsaszentmárton, Sámsonháza, 

Szanda, Szarvasgede, Szécsény, 

Szirák, Szűcsi, Szuha, 

Szurdokpüspöki, Szügy, Tar, 

Terény, Vanyarc, Varsány, 

Zagyvaszántó 

Alsótold, Apc, Bátonyterenye, Bér, 

Bokor, Buják, Csécse, 

Cserháthaláp, Cserhátsurány, 

Cserhátszentiván, Csesztve, 

Csitár, Debercsény, Dorogháza, 

Ecseg, Felsőtold, Garáb, 

Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, 

Herencsény, Hollókő, Hugyag, 

Iliny, Jobbágyi, Kisbágyon, 

Kisbárkány, Kozárd, Kutasó, 

Lucfalva, Magyarnándor, 

Márkháza, Mátramindszent, 

Mátraszentimre, Mátraszőlős, 

Mátraverebély, Mohora, 

Nagybárkány, Nagylóc, Nemti, 

Nógrádmarcal, Nógrádsipek, 

Őrhalom, Palotás, Pásztó, Rimóc, 

Rózsaszentmárton, Sámsonháza, 

Szanda, Szarvasgede, Szécsény, 

Szirák, Szűcsi, Szuha, 

Szurdokpüspöki, Szügy, Tar, 

Terény, Vanyarc, Varsány, 

Zagyvaszántó 

Alsótold, Apc, Balassagyarmat, 

Bátonyterenye, Bér, Bokor, Buják, 

Csécse, Cserháthaláp, 

Cserhátsurány, Cserhátszentiván, 

Csesztve, Csitár, Debercsény, 

Dorogháza, Ecseg, Felsőtold, 

Garáb, Gyöngyöspata, 

Gyöngyöstarján, Herencsény, 

Hollókő, Hugyag, Iliny, Jobbágyi, 

Kétbodony, Kisbágyon, Kisbárkány, 

Kisecset, Kozárd, Kutasó, Lucfalva, 

Magyarnándor, Márkháza, 

Mátramindszent, Mátraszentimre, 

Mátraszőlős, Mátraverebély, 

Mohora, Nagybárkány, Nagylóc, 

Nemti, Nógrádmarcal, 

Nógrádsipek, Őrhalom, Palotás, 

Pásztó, Patvarc, Rimóc, 

Rózsaszentmárton, Sámsonháza, 

Szanda, Szarvasgede, Szécsény, 

Szente, Szirák, Szűcsi, Szuha, 

Szurdokpüspöki, Szügy, Tar, 

Terény, Vanyarc, Varsány, 

Zagyvaszántó 

Összesen: 82.829 lakos Összesen: 82.829 lakos Össze sen: 100.860 lakos 

 

A Margit Kórház Pásztó a járóbeteg szakrendeléseken évente 161.268 esetet lát el, az alábbi 

szakrendelésenkénti bontásban. 
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10. táblázat: Járóbeteg esetszámok összesítése 2015 . november 1-t ől 2016. október 31-ig 

 

 

Az elsődleges célcsoport az alábbi szegmensekre bontható: 

• Munkaképes korú férfilakosság : 15-64 év közötti korosztály (65.123 fő), ami a teljes férfi 

lakosság kb. 70,0 %-a. körében inkább a keringési rendszer betegségei miatt bekövetkezett 

halálozás aránya a legmagasabb, melyek közül első helyen az ischaemiás szívbetegségek 

szerepelnek. A daganatos megbetegedések terén még rosszabb a helyzet, mint a szomszédos 

megyékben. Bár az összes rosszindulatú daganatos megbetegedés együttes vizsgálatakor a 

Rendelő kód Rendelő megnevezése Térkat Esetszám Rendelő kód Rendelő megnevezése Térkat Esetszám

120320101 Belgyogyaszat 1 7 383               120325110 Rontgen 3 1              

120320201 Sebeszet altalanos 1 10 126             1203S0102 24h Surgossegi Belgyogyaszat 3 1              

120320221 Proctologia 1 58                     120320101 Belgyogyaszat 4 138         

120320301 Traumatologia 1 3 403               120320201 Sebeszet altalanos 4 5              

120320401 Nogyogyaszat 1 5 600               120320301 Traumatologia 4 1              

120320441 Terhesgondozas 1 975                   120320401 Nogyogyaszat 4 2              

120320501 Gyermekellatas 1 5 580               120320601 Orr-ful-gegeszet 4 4              

120320502 Gyermek es ifj. pszichiatria 1 574                   120320701 Szemeszet 4 8              

120320601 Orr-ful-gegeszet 1 3 259               120320801 Borgyogyaszat 4 3              

120320701 Szemeszet 1 6 718               120320901 Ideggyogyaszat 4 4              

120320801 Borgyogyaszat 1 5 687               120321101 Urologia 4 1              

120320901 Ideggyogyaszat 1 1 964               120321401 Reumatologia 4 6              

120321001 Ortopedia 1 905                   120321901 Tudogyogyaszat 4 406         

120321101 Urologia 1 251                   120323001 Diadetes 4 24            

120321401 Reumatologia 1 5 569               120323101 Gastroenterologia 4 1              

120321801 Pszichiatria 1 2 144               120323800 Osteoporozis 4 1              

120321901 Tudogyogyaszat 1 3 577               120324001 Kardiologia 4 101         

120322900 Allergiologia 1 635                   120325010 Labor 4 357         

120323001 Diadetes 1 2 314               120325110 Rontgen 4 183         

120323101 Gastroenterologia 1 2 947               120325310 Ultrahang 4 8              

120323800 Osteoporozis 1 241                   120325330 Echocardiographia 4 3              

120323801 Klimax 1 50                     1203G1901 Tudogyogyaszati gondozas 4 12            

120324001 Kardiologia 1 2 958               120320101 Belgyogyaszat 6 33            

120325010 Labor 1 28 891             120320201 Sebeszet altalanos 6 481         

120325110 Rontgen 1 8 347               120320221 Proctologia 6 3              

120325310 Ultrahang 1 5 286               120320301 Traumatologia 6 72            

120325311 Nogyogyaszati UH 1 806                   120320401 Nogyogyaszat 6 51            

120325330 Echocardiographia 1 731                   120320601 Orr-ful-gegeszet 6 59            

120325410 Pathologia 1 1 655               120320701 Szemeszet 6 71            

120325510 Fajdalom ambulancia 1 1 167               120320801 Borgyogyaszat 6 131         

120325640 Audiologia 1 437                   120320901 Ideggyogyaszat 6 110         

120325710 Fiziotherapia I. 1 10 251             120321001 Ortopedia 6 4              

120325711 Fiziotherapia II. 1 181                   120321101 Urologia 6 1              

120325720 Nappali Fiziotherapia 1 2 109               120321401 Reumatologia 6 125         

120325770 Balneotherapia 1 1 673               120321801 Pszichiatria 6 12            

120327410 Gyogytorna I. 1 5 259               120321901 Tudogyogyaszat 6 24            

120327411 Nappali Mozgastherapia 1 2 058               120322900 Allergiologia 6 2              

120327412 Gyogytorna II. 1 2 970               120323001 Diadetes 6 4              

1203G1201 Onkologiai gondozas 1 155                   120323101 Gastroenterologia 6 122         

1203G1801 Pszich. es addikt gondozas 1 3 158               120323801 Klimax 6 1              

1203G1901 Tudogyogyaszati gondozas 1 990                   120324001 Kardiologia 6 6              

1203P2201 Mozgasszervi rehab jaro 1 781                   120325010 Labor 6 2 261      

1203S0102 24h Surgossegi Belgyogyaszat 1 1 546               120325110 Rontgen 6 661         

Összesen 151 369           120325310 Ultrahang 6 330         

120325311 Nogyogyaszati UH 6 3              

120325330 Echocardiographia 6 37            

120325410 Pathologia 6 10            

120325510 Fajdalom ambulancia 6 17            

120325640 Audiologia 6 6              

120325710 Fiziotherapia I. 6 945         

120325770 Balneotherapia 6 2 877      

120327410 Gyogytorna I. 6 102         

1203G1201 Onkologiai gondozas 6 1              

1203G1801 Pszich. es addikt gondozas 6 36            

1203P2201 Mozgasszervi rehab jaro 6 23            

1203S0102 24h Surgossegi Belgyogyaszat 6 8              

Összesen 9 899      

1 -es térítési kategória Egyéb térítési kategóriák
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férfiak halálozása meghaladja az országos átlagot 8%-al, a megbetegedés 8%-kal kedvezőbb 

az országosnál, melyből arra következtethetünk, hogy a daganatos betegségben szenvedők 

nem kerülnek időben megfelelő orvosi ellátásra (nem járnak szűrésre, előrehaladott 

megbetegedéssel kerülnek orvoshoz). 

 

• Munkaképes korú n ők: 15-64 éves korosztály (63.779) fő, (a teljes női lakosság kb. 63,2 %-a) 

körében inkább a daganat okozta halálozás aránya magasabb. Körükben a magas szív- és 

érrendszerbeli megbetegedési arány igen magas. A daganatos megbetegedések tekintetében 

országos viszonylatban is az egyik legkedvezőtlenebb helyzetben van a megye, főleg Pásztó 

és környéke. A munkaképes nők esetében a leggyakoribb halálok a daganatos 

megbetegedések, ezt követi a keringési rendszer betegsége. 

 

• 65 év felettiek : A 65 év feletti férfiak száma Nógrád megyében 13.974 fő, a nők száma pedig 

24.084 fő ebben a szegmensében célcsoportnak. Az ő esetükben a keringési rendszer 

megbetegedései által okozott halálesetek a leggyakoribbak. 

 

• Gyermek populáció : Megyénk lakosságának kb. 13,9%-a 14 éven aluli. A 18 éveseknél és 

fiatalabbaknál előforduló tízezer megfelelő korúra jutó leggyakoribb betegségként az asztmát 

jegyezték Észak-Magyarországon és Nógrád megyében is, bár előfordulásának gyakorisága az 

országosnál alacsonyabb. A gyermekeknél jellemző még a – helytelen életmóddal függő – 

deformáló hátgerinc elváltozásos betegség, Nógrád megyében és az ÉM régióban is 

kedvezőtlenebb a helyzet az országosnál. A házi gyermekorvosi nyilvántartás alapján gyakoriak 

még az endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek, a vér- és vérképző szervek 

betegségei, a kalóriatöbblet miatti elhízás, az ekcéma, valamint a mentális- és 

viselkedészavarok. A fiataloknál a halálesetek döntő része külső okok miatt következik be. A 

gyermekkori megbetegedések időbeni felismerése és megfelelő gondozás biztosítása az 

egészségügyi ellátások kiemelt célja, melyben legfontosabb a széles szakmai spalettával bíró 

járóbeteg-ellátás. Fontos speciális igény ebben a populációban a pszichés támogatás 

biztosítása az addikciós betegségek (alkohol, drog, dohányzás) elkerülésében, vagy korai 

stádiumú kezelésében. 

 

• Halmozottan hátrányos helyzet űek: roma lakosság, munkanélküliek, rokkantak. Bár a 

megyében a kedvezőbb gazdasági helyzet miatt alacsonyabb a hátrányos helyzetűek száma, 

azért egészségügyi szempontból kiemelt figyelmet kell rájuk fordítani. A legveszélyeztetettebb 

társadalmi csoportoknál halmozottan jelentkeznek a leggyakoribb halálozást okozó betegségek 

rizikótényezői (alkoholizmus, alultápláltság, rossz szociális körülmények, dohányzás), amelyek 

a legnagyobb életév veszteséget okozzák. 
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A KSH által gyűjtött adatokból kiolvasható, hogy országos viszonylatban Nógrád megyében különösen 

a légzőrendszeri és a keringési rendszeri betegségek területén a leglesújtóbb a halálozási helyzet. Ezen 

kívül régiós szinten még jelentősebb probléma az emésztőrendszeri és daganatos halálozás valamint 

a külső okok miatt bekövetkező, ebből is a balesetek miatti halálozás. 

Az országos átlagtól való eltérés kiugróan magas az agyérbetegségek valamint a légzőrendszeri 

betegségek miatti halálozások esetében, de a keringési, illetve az emésztőrendszeri betegségeknél is 

több mint 20%-kal meghaladja az országos átlagot. 

 

Mindezen kedvezőtlen epidemiológiai adatok valószínűsíthetően nagymértékben összefüggnek a 

térségben viszonylag nagy számban élő cigányság rossz környezet-egészségügyi állapotával, rövidebb 

átlagos élettartamával, kedvezőtlenebb életkilátásaival. 

 

Az elsődleges célcsoportot alkotják fejlesztéssel érintett szakrendelések munkatársai  (47fő – 27 

orvos és 20 szakdolgozó, összesen 21,25 FTE mértékben), mert a projekt eredményeként a radiológia, 

kardiológia, mozgásszervi rehabilitáció, fizioterápia, gasztro-enteorológiai szakrendelések fejlesztése 

hatására a munkakörülményeik javulnak, hatékonyabbá válik a munkavégzés és lehetőség nyílik a 

további szakmai fejlődésükre, ami hozzájárul a szolgáltatáselvű és versenyképes egészségügyi 

ellátáshoz, a betegellátás színvonalának emeléséhez. 

 

Másodlagos célcsoport 

 

A jelen projekt egyik legfőbb másodlagos célcsoportja az Észak-Magyarországi Régió lakossága amely 

a 2016. januári KSH interaktív térkép adatai alapján 1.153.714 fő, mellyel az ország negyedik 

legnépesebb régiója, akik a projekt sikeres befejezését követően az egészségügyi ellátás számos 

területén fognak hozzáférni a legmagasabb technikai színvonalú, progresszív betegellátásokhoz. A 

projekt nyomán számos területen meg fog szűnni a korszerű egészségügyi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés terén az Észak-Magyarországi Régió lakosságának tapasztalható hátránya. Az 

egészségügyi szolgáltatások terén bekövetkező javulás Észak-Magyarországi Régió lakossága 

számára közvetlen és széles körben élvezhető előny lesz.  

 

Másodlagos célcsoport másik fontos szegmense alatt a kórház – nem csak fejlesztéssel érintett 

területeinek - szakmai munkájában és működtetésében résztvev ő dolgozók at értjük. Az ő véleményük 

a kórház jelenlegi állapotáról, működéséről, a betegellátásról és az intézményt érintő fejlesztési 

igényekről jól reprezentálható, és alátámaszthatja vagy akár cáfolhatja a pályázat adta lehetőségek 

alapján kialakított stratégiai céljainkat.  

 

A projektben érintettek köre : 

• a Kórház előkészítésbe, megvalósításba és fenntartásba bevont vezetői, munkatársai, 

• az előkészítésben résztvevő szakemberek: tervezők, tanácsadók, technológus, MT készítő, 

közbeszerző, 
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• a projektmenedzsment szervezet tagjai és az egyéb bevont külső tanácsadók, akik a projekt 

sikeres megvalósítását biztosítják, 

• az ÁEEK és a Közreműködő Szervezet munkatársai, akik részt vesznek a pályázati döntésben 

és felügyelik a projekt lebonyolítását, 

• a megvalósítás során kiválasztott szállító, lebonyolító cégek, akik felelősek lesznek az első 

osztályú minőségű teljesítésért. 

 

A projekt fejlesztései közvetett módon érintik a megyében működő egyéb egészségügyi ellátó 

intézményeket is, így az optimális erőforrás elosztás és költséghatékonyan üzemeltethető ellátási 

struktúra kialakítása érdekében a kórház előzetes egyeztetéseket folytatott a megye érintett ellátó 

intézményeivel (Balassagyarmat, Salgótarján). A partnerség kiépítése során szolgáltatásaik 

összehangolt kialakítására és a valós szükségleteknek megfelelő regionális betegellátás 

előirányozására került sor.  

 

A tulajdonos magyar állam és a nevében eljáró fenntartó az ÁEEK,  amely a projekt révén egy 

korszerűbb, gazdaságosabban működő kórházat kap. 

 

Az előkészítésben és a kivitelezésben résztvevő kórházi dolgozók szakmai tapasztalata és reputációja, 

ennél fogva munkaerő-piaci értéke növekszik. A vezetők és a projektmenedzsment feladata biztosítani, 

hogy a napi munka és a projektfeladatok ne menjenek egymás rovására, illetve az amúgy is túlterhelt 

dolgozókat ne állítsák megoldhatatlan helyzet elé a túlzott többlet-munkával. 

 

Az előkészítésben résztvevő külső szakértők és cégek, a projektet lebonyolító projektmenedzsment és 

a támogató külső szakértők feladata a munkának az elvárt minőségben és időben történő elvégzése, 

illetve a projekt lebonyolítása. A sikeres pályázat és projekt nemcsak közvetlen anyagi előnyökkel jár 

számukra, hanem jelentős referenciát is jelent. 

 

A fenntartónak és a közreműködő szervezetnek a döntésekben és az ellenőrzésekben részt vevő 

munkatársai, vezetői számára a feladat jelentős szakmai kihívást jelent a megvalósítás rövid határideje 

és az EU-s források maximális lehívásának szándéka miatt. A projekt eredményes végrehajtása 

számunkra is komoly sikerélményt és elismerést hoz.  

 

A projektet kivitelező és beszállító cégek a mai nehéz gazdasági helyzetben esélyt kapnak arra, hogy 

pénzügyi helyzetüket hosszabb távra stabilizálják, illetve erősítsék. Minőségi teljesítményük esetén 

komoly tétellel bővül a referencialistájuk, ami a későbbiekben nagymértékben segíti további 

bővülésüket. Végül, de nem utolsó sorban munkatársaik és alvállalkozóik számára munkalehetőséget 

biztosítanak.  
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2.3. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása 

 

A projekt céljainak megvalósításra szolgáló előkészítési és megvalósítási szakaszban végrehajtandó 

tevékenységeket, valamint ezen tevékenységek illeszkedését a projekt céljaihoz, valamint az Operatív 

Program és az EFOP-2.2.19. Pályázati Felhívásban megfogalmazott tevékenységekhez jelen 

fejezetben ismertetjük. 

 

Projekttevékenységek: 

 

1) Előkészítési tevékenységek 

 

• MT elkészítése: a projekt fizikai megvalósíthatóságát bemutató jelen tanulmány elkészült. 

 

Kapcsolódás a projekt céljaihoz, az Operatív Programhoz és a Pályázati Felhíváshoz:  

Az OP alapján a projektek előkészítése is a prioritási tengely forrásaiból kerül finanszírozásra. Alapos 

jogi és finanszírozási előkészítés is szükséges az átalakítások külső (pályázói) támogatásához. Erre 

tekintettel készült el az ellátási kapacitásokat átrendező, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 

szóló 2006. évi CXXXII. törvény. 

 

• Közbeszerzés 

A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységekre vonatkozóan fognak megvalósulni 

közbeszerzési eljárások, nyílt eljárás keretén belül az Európai Uniós vagy Nemzeti értékhatárnak 

megfelelően.  

- Orvos-technikai gépműszer beszerzése 

- Mobíliák beszerzése 

 

Kapcsolódás a projekt céljaihoz, az Operatív Programhoz és a Pályázati Felhíváshoz: 

A közbeszerzésre vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályok figyelembe vételével kerülnek 

kiválasztásra a projektben résztvevő szervezetek. A közbeszerzés célja a közpénzek felhasználásának 

átláthatóvá tétele, széles körű nyilvános ellenőrizhetősége, továbbá a közbeszerzések során a verseny 

tisztaságának biztosítása. 

 

2) Megvalósítási szakasz tevékenységei 

 

• Eszközbeszerzés 

Orvosi gép-műszer: A projektben a belgyógyászati ambulancia, a fizioterápiai és nappali 

fizioterápia szakrendelés, a gasztroenterológiai szakrendelés, ultrahang és echocardiographia 

diagnosztikai munkahelyek, a kardiológiai szakrendelés, a járó-traumatológia, az ambuláns 

sebészeti rendelés, a mozgásszervi rehabilitáció, valamint az ergoterápia gép-műszer 

állományának fejlesztése valósul meg. 
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Mobíliák: A projektben a fenti szakrendelésekhez kapcsolódó várótermi padok, irodaszékek, 

vendégszékek, polcok cseréje és fejlesztése valósul meg. 

 

Kapcsolódás a projekt céljaihoz, az Operatív Programhoz és a Pályázati Felhíváshoz: 

A fenti eszközbeszerzések célja kettős: egyrészt a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi 

szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételek teljesítéséhez hiányzó eszközök 

beszerzése, másrészt a szolgáltatások minőségének javulásához szükséges gép-műszerek 

beszerzése történik a projektben. 

 

• Építészeti tevékenységek (felújítás, bővítés, átalakítás, új építés) 

Mozgászservi laboratórium és tornaterem, valamint lymphoedemás kezelő kialakítása. 

A beruházó a mozgásszervi rehabilitációra kerülő betegek állapotfelmérését szeretné 

elvégezni, kialakításra kerülő mozgásszervi laboratóriumban. Az átalakítás másik célja a 

műtétet követő lymphoedémás betegek rehabilitációs lehetőségének megteremtése. Az 

építészeti átalakítással az alábbi helyiségek alakulnak ki, tornaterem és mozgásszervi 

laboratórium, lymphoedemas kezelő helyiség 

 

Ergotherápiás helyiség kialakítása alagsori helyiségeinek átalakításával. 

A kórház a mozgásszervi rehabilitációra kerülő betegek állapotfelmérését szeretné elvégezni, 

kialakításra kerülő mozgásszervi laboratóriumban. Az átalakítás másik célja a műtétet követően 

a betegek rehabilitációs lehetőségének megteremtése. Az építészeti átalakítással az 

ergotherápiás kezelő helyiség kialakítható. 

 

Kapcsolódás a projekt céljaihoz, az Operatív Programhoz és a Pályázati Felhíváshoz: 

A fenti tevékenységek szervesen hozzájárulnak a projekt és az OP céljainak megvalósításához, hiszen 

az építési tevékenységek révén az ellátási területen élők egészséges életéveinek növelése, az 

egészséggel összefüggő életminőség javulása történhet meg, a valós szükségleteknek megfelelő és 

méltányos egészségügyi szolgáltatások feltételrendszerének megteremtése által. 

 

• Projektmenedzsment 

A projektmenedzsment feladatokat a kórház saját alkalmazottaival kívánja megoldani a költség-

hatékonyság és a jobb helyismeret miatt. A projekt irányítását a projektmenedzser, a pénzügyi 

vezető, szakmai vezető, valamint egy fős adminisztráció végzi.  

 

Kapcsolódás a projekt céljaihoz, az Operatív Programhoz és a Pályázati Felhíváshoz: 

A források hatékony felhasználásának biztosítása, a projekt Támogatási Szerződés szerint történő 

megvalósulásának biztosítása. 

 

Igénybe vett szolgáltatások 

A pályázat megvalósítási folyamatában bizonyos területeken szükséges a sikeres projekt zárás 

reményében külső segítséget igénybe vennünk.  
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• Műszaki ellenőrzés:  

A kivitelezés minőségének biztosítására, a projekt mérföldköveinek gördülékeny elérése 

érdekében, független műszaki ellenőrzést végző céggel kívánunk leszerződni, melynek feladata a 

beruházás egyes szakma specifikus területeinek ellenőrzése, az előírásoknak és az elvárásoknak 

megfelelő színvonalú infrastrukturális és orvos-technológiai beruházás megvalósítása. 

 

Kapcsolódás a projekt céljaihoz, az Operatív Programhoz és a Pályázati Felhíváshoz: 

A műszaki ellenőr alkalmazását az építési munkálatok során jogszabály írja elő, elsődleges cél a 

jogszabályoknak való megfelelőség biztosítása.  

 

Egyéb szolgáltatások 

 

• Kötelező tájékoztatás: 

A projekt kommunikációjának tervezésekor három fázisban az alábbi lépéseket tartjuk 

megvalósítandónak:  

- Előkészítés: Kommunikációs Terv elkészítése (célok, célcsoportok, üzenetek, eszközök, időzítés, 

stb.), 

- Megvalósítás: Klasszikus PR-kommunikációs eszközök alkalmazása a terv alapján (táblázat), 

hírgyár, helyi média kapcsolattartás, online kommunikáció (a honlap folyamatos frissítése), 

kapcsolattartás a KSz-szel 

- Projektzárás: Tájékoztató a sikeres befejezésről (esemény+sajtó), emlékeztető tábla 

A megvalósítás során célunk az összhang és egyszólamúság, a KSZ, a kedvezményezett, 

projektmenedzsment és a kommunikáció közötti folyamatos kapcsolat, ezért kommunikációs 

munkacsoport állítunk fel. 

 

Kapcsolódás a projekt céljaihoz, az Operatív Programhoz és a Pályázati Felhíváshoz: 

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásának elismerése és bemutatása minden csatornán. A 

projekt eredményeinek disszeminációja a lehető legszélesebb körben. 

 

• Könyvvizsgálat 

Az átlátható gazdálkodás, a projekt sikeres megvalósításának érdekében a pályázó könyvvizsgáló 

szolgáltatásait veszi igénybe. A feladatot külön kiválasztandó külső szakértő/iroda látja el. A 

könyvvizsgálat támogatja a pályázó hatékony működését, a támogatások felhasználásának, 

elszámolásának, nyilvántartásának ellenőrzését végzi a könyvvizsgáló. Mindezen túl a támogatást 

nyújtóknak garanciát ad a felhasználás valódiságára. A könyvvizsgálói feladatok magába foglalják 

mind a projekttevékenység alatt felmerülő számviteli ellenőrzést, mind pedig a lehívások, 

elszámolások ellenőrzésének, könyvvizsgálatának elvégzését. 

 

Kapcsolódás a projekt céljaihoz, az Operatív Programhoz és a Pályázati Felhíváshoz: 

A projekt könyvvizsgálata 150 millió forint támogatás felhasználása felett kötelező. 
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• Horizontális szempontok figyelembevétele 

A projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági 

szempontokra, az egészségügyi ellátásokhoz való akadálymentes hozzáférés biztosítására.  

 

Kapcsolódás a projekt céljaihoz, az Operatív Programhoz és a Pályázati Felhíváshoz: 

Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a 

fenntartható fejlődés biztosítását. Az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében csak olyan projekt 

támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség 

és a fenntartható fejlődés biztosításához. 

 

2.4. Indikátorok, műszaki-szakmai tartalomhoz és a mérföldkövekhez kapcsolódó mutatók 

A projektmegvalósítás előrehaladását mérő indikátorokat a 11. számú táblázatban foglaltuk össze. 

 

11. táblázat: a projekt indikátorai 

Kapcsolódó cél 
Indikátor 

megnevezése 

Mérték 

egység 

Kiindul

ási 

érték 

Célérték Céldátum 
Az adatforrás 

megnevezése 

Kimenet indikátorok 

A térségben élők 

egészségi állapotának 

javítása, 

egészségnyereség 

növelése 

Jobb egészségügyi 

szolgáltatásokban 

részesülő lakosság  fő 0 31.000 2019.04.30 

kórház számviteli 

nyilvántartása 

A járóbeteg ellátás 

működési 

feltételeinek, gép-

műszerparkjának 

fejlesztése 

 

Fejlesztéssel 

érintett szakmák 

száma  
db 0 10 2019.04.30 

Projekt beszámoló, 

szállítólevél vagy 

átadás-átvételi 

jegyzőkönyv; 

Üzembe helyezési 

okmányok  

aktív kórházi 

ellátásokat kiváltó 

járóbeteg 

szolgáltatások 

fejlesztése 

Fekvőbeteg 

szakellátásba 

továbbküldött 

betegek számának 

csökkenése.  

fő 307 276 2019.04.30 

Projekt beszámoló, 

NEAK adatbázis  

Mozgásszervi labor és 

tormaterem, valamint 

ergoterápiás helyiség 

kialakítása 

Korszerűsített, 

átalakított, felújított 

infrastruktúra  
m2 0 92,09 m2 2019.04.30 

Átadás-átvételi 

jegyzőkönyv;  

 

A projekt terveink szerint 2017. november 1-jén veszi kezdetét és 2019. április 30-ig tart. A megvalósítás 

során az alábbi mérföldköveket tervezzük: 
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1. Projekt indítás, beszerzések lebonyolítása 2018.04.30 

Kialakításra kerül a projektmenedzsment szervezet, a szakmai vezetés, illetve lebonyolításra 

kerülnek a projekt keretében megvalósítandó közbeszerzési eljárások. A mérföldkő elérésének 

dátumáig megkötésre kerülnek a külső szállítókkal a szállítási/adásvételi/vállalkozási 

szerződések. 

2. Pályázati felhívás előírt minimális kifizetés 2018.07.31 

A kedvezményezett az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési igénylést nyújt 

be legkésőbb a projekt megkezdését követő 9 hónapon belül. 

3. Infrastrukturális fejlesztések befejezése 2018.10.31. 

A projektben tervezett infrastrukturális beruházások 2018.09.30-ra fejeződnek be, a 

munkaterület teljeskörű átadása, használatbavétele 2018. október hónapban történik meg. 

4. Projekt zárás 2019.04.30. 

A projektben tervezett tevékenységek teljeskörűen megvalósulnak, a zárás időpontjára üzembe 

helyezésre kerülnek a beszerzett eszközök, megvalósulnak a kapcsolódó szolgáltatások 

(könyvvizsgálat, nyilvánosság, stb.). 

 

A fenti indikátorok célértékét valamennyi esetben csak a projekt végére, a 4. mérföldkő idejére tervezzük 

elérni. 

A kórház fejlesztéssel érintett járóbeteg szakrendeléseiből 2013-ban mindösszesen 307 főt küldött 

tovább fekvőbeteg ellátásba, ez az összes eset kevesebb, mint 1 százalékát jelenti (0,66%). 2016-ban 

szinte ugyanezt az arányt látjuk, 309 továbbküldött járóbeteg eset merült fel, ami az összes eset 0,63%-

át teszi ki. A projekt eredményének hatására a továbbküldött esetek számát 276 főre kívánjuk 

csökkenteni. 

12. táblázat: Fekv őbeteg ellátásba továbbküldött esetek száma 

 

Rendelő
Rendelő 

kódja

Továbbküldött

eset

Összes 

eset

Továbbküldési

arány %

Továbbküldött

eset

Összes 

eset

Továbbküldési

arány

UH diagnosztika 120325310 0 6117 0,00% 0 5362 0,00%

Echocardiographia 120325330 0 606 0,00% 0 758 0,00%

Belgyógyászat 120320101 119 6980 1,70% 136 7979 1,70%

Kardiológia 120324001 49 2427 2,02% 65 2965 2,19%

Traumatológia 120320301 25 3357 0,74% 9 3846 0,23%

Gasztroeneterológia 120323101 4 2576 0,16% 1 3339 0,03%

Nappali Fizikozrtápia 120325720 0 2335 0,00% 0 1542 0,00%

Fizioterápia 120325710 0 11259 0,00% 0 11401 0,00%

Sebészet 120320201 48 10447 0,46% 26 10515 0,25%

Mozgásszervi Rehab 1203P2201 62 337 18,40% 72 1012 7,11%

Összesen 307 46441 0,66% 309 48719 0,63%

2013 2016



A Margit Kórház Pásztó járóbeteg szakellátásainak fejlesztése EFOP-2.2.19-17 

43 
 

3. A SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTE MEZÉSE 

3.1. A tervezett fejlesztés bemutatása 

3.1.1. A megvalósulás helyszíne 

 

Általános bemutatás 
 

Pásztó az Észak-magyarországi régióban, Nógrád megye keleti részén fekszik, a nyugati Mátra lábánál, 

a Zagyva-folyó és a Kövecses patak által határolt dombháton. A város évszázadok óta a régió 

gazdasági, kereskedelmi, művelődési és egészségügyi központja. Könnyen elérhető az M3-as 

autópályáról – Hatvannál lekanyarodva mintegy 20-25 perces autóúttal, a 21-es számú főközlekedési 

úton. Az M3 hatvani csomópontjától, Salgótarján megyeszékhelytől és a tágabb térség más 

meghatározó városaitól (pl. Szécsény, Gyöngyös) 30 km-re található. Pásztó a megye legnagyobb 

kiterjedésű járásának központja és a járás egyetlen városi rangú települése. A Pásztói járás 26 

településsel és mintegy 34 ezer vonzott népességgel összesen 552 km2 igazgatási területtel 

rendelkezik, Nógrád megye összlakosságának 15,7 %-a tartozik ide. A 2013-ban induló közigazgatási 

rendszerben Pásztó központi funkcióját megtartva járási székhellyé válik.  

 

A város az elérhető 2017-es KSH adatok alapján 9037 fő lélekszámú. Közigazgatásilag Pásztóhoz 

tartozik Hasznos, valamint Mátrakeresztes település is, melyeket Pásztó városrészeiként is szoktak 

emlegetni. 

6. ábra: Pásztó földrajzi elhelyezkedése 
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Kórház jelenlegi állapotának ismertetése 

 

A város több mint 100 éve ad otthon kórházának, melyet az összefogás, kemény szakmai munka és 

elhivatottság hívott életre. A gyógyító munka elindulását a közadakozás tette lehetővé. Az 1908-ban 

felépült és ugyanezen év szeptember 28-án megnyílt és Gróf Almássy Kálmánné sz. Keglevics Margitról 

elnevezett Alapítványi Margit Kórház műtővel, kötözővel, sterilizálóval, fertőtlenítő helyiséggel, 

napozókkal és kápolnával rendelkezett. 

 

Az aktív betegellátás fejlődésének csúcspontjaként a XXI. század igényeit is kielégítő „mátrix” 

rendszerben működő 125 ágyas kórház ünnepélyes átadására 2000. augusztus 25-én került sor, 

melynek eredményeként Pásztó város és vonzáskörzetének 35 ezer lakosát mátrix rendszerben 

működő aktív fekvőbeteg-ellátó belgyógyászati (sebészet, szülészet, nőgyógyászat) ellátásban lehetett 

részesíteni. Az 5 szintes épületben a legmodernebb gépműszer ellátottság állt rendelkezésre a fekvő- 

és járóbetegek fogadására, melynek megfelelően központi diagnosztikai részlegek, röntgen 

(mammográf, tomográf, átvilágító, felvételező, UH), központi laboratórium, endoszkópos labor, 

sebészeti, belgyógyászati, nőgyógyászati ambulanciák kerültek kialakításra. 

 

Az elmúlt 6 év – a központi intézkedések és az új struktúrájú ellátórendszer kialakítása – fokozatosan 

az aktív fekvőbeteg ellátás megszüntetését jelentette, melynek utolsó lépcsőjeként a 20 ágyas aktív 

belgyógyászati osztály elvételre került.  

 

2007. óta tudatos szakmai építkezés zajlik annak érdekében, hogy a kistérségi járóbeteg ellátó központ-

egynapos sebészet-krónikus ellátás-mozgásszervi rehabilitáció kombinációjából egy gazdaságosan 

működtethető, a szakmapolitikai és lakossági igényeket egyaránt kielégítő struktúra alakuljon ki. Ennek 

eredménye a mostani rendkívüli mértékben letisztult kapacitás és szakmai megoszlás: széles profilú 

járóbeteg szakellátás (közel 40 szakrendelés, közte az újonnan kialakított 24 órás sürgősségi 

belgyógyászati rendeléssel), a járóbeteg ellátás keretében végzett nappali ellátással, a krónikus és 

mozgásszervi rehabilitációs fekvőbeteg ellátással és az egynapos sebészeti ellátásokkal (5 

szakterületen: sebészet, traumatológia, nőgyógyászat, szemészet, gasztroenterológia). 

 

Az intézmény infrastrukturális adottságai a 2000-ben átadott új kórházi szárny és a régi épület 2004-

ben történt rekonstrukciójának köszönhetően jónak minősíthető. 2009-ben az intézmény elnyerte az Év 

Kórháza címet, az egészségügyi szakellátásban zajló struktúra átalakítás azonban jelentősen érintette 

a kórházat. 2012. július 01-től megszűnt a 20 ágyas Belgyógyászat osztály, ezzel aktív fekvőbeteg 

ellátás az intézményben nem működik, helyette a 75 ágyas rehabilitációs osztály kapacitása 95 ágyra 

bővült, majd a jogszabályi előírásnak megfelelve ebből jött létre a 60 ágyas I. Mozgásszervi 

rehabilitációs és a 35 ágya II. Mozgásszervi rehabilitációs osztály. Megszűnt továbbá a 10 ágyas Ápolási 

osztály, mellyel a krónikus osztály kapacitása 10 ággyal növekedett, így 80 ágyas lett. A kórházban 

változatlanul működik tovább az egynapos sebészeti ellátás öt szakmában (sebészet, traumatológia, 

nőgyógyászat, szemészet, gasztroenterológia), valamint változatlan kapacitással működik a járóbeteg-

szakellátás (diagnosztika is), a nappali ellátási egység és az otthoni szakápolási szolgálat. Az 
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intézményben nincs sürgősségi betegellátó egység, sem osztály, sem fogadóhely, azonban 2012. 

októbertől 24 órás sürgősségi belgyógyászati szakrendelés működik.  

 

2010-ben TIOP 2.1.3 uniós pályázat kapcsán egy 1200 m2-es új járóbeteg ellátó egység épült. A 2013-

ban megvalósuló ÉMOP projekt kapcsán a mozgásszervi és pulmonológiai rehabilitáció került 

fejlesztésre, korszerű infrastruktúra kialakítása és újabb gép-műszerpark fejlesztés révén (a 

tüdőgondozó kórházi telephelyre történő átköltöztetésével, pulmonológiai rehabilitáció és a jelenleg 

működő mozgásszervi rehabilitáció részleges fejlesztésével jár együtt). 

 

2013-ban a TIOP 2.2.6-os pályázat keretében az egynapos sebészet és a krónikus belgyógyászat 

fejlesztésére, az elavult radiológiai eszközpark és labordiagnosztika fejlesztésére, valamint a központi 

főépület fejlesztésére került sor. Ebben a projektben helyt kapott a járóbeteg ellátás eszközparkjának 

bővítése, felújítása is. 

 

2012-ben alakult ki a kórház – mai működésére is jellemző -  végleges szakmai profilja, fentiek mellett 

széles profilú járóbeteg szakellátás, egynapos sebészeti ellátás, nappali ellátási egység és lakossági 

officinával ellátott intézményi gyógyszertár működik intézményünkben. Az intézmény likviditása stabil, 

a működés gazdasági egyensúlya fenntartható.  

 

Jelenleg mind a krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg, mind az egynapos ellátási formák, mind pedig a 

járóbeteg ellátás a kapacitásokat szinte teljesen kihasználva működik. Az alábbi táblázatok a 2016-os 

év összesített adatait mutatják, ami szerint a fekvőbeteg osztályok ágykihasználtsága csaknem 100%, 

a járóbeteg teljesítmények folyamatosan TVK felettiek, míg az egynapos sebészeti ellátások volumenét 

is átlagosan 100%-on használják ki.  

 

13. táblázat: A pásztói Margit Kórház fekv őbeteg osztályainak adatai 

 

 

 

 

14. táblázat: Egynapos esetszámok 

 

Kód Osztály Esetek (elbocsátott)
Teljesített

ápolási nap

Max. teljesíthető

ápolási nap

Ágykihasználtság

%-ban

1203R2200 Rehabilitációs  I. osztály 1113 21 964                      21 900                          100,29

1203R2201 Rehabilitációs  II. osztály 958 12 712                      12 775                          99,51

1203C0100 Krónikus osztály 547 26 929                      29 200                          92,22

Osztály  

Esetszám

(Elbocsátott esetek/Műtéti 

szám)

Jelentett súlyszám
Visszaigazolt 

súlyszám

1203E0201 Egynapos sebészet 182 80,602 80,602

1203E0301 Egynapos traumatológia 317 176,934 176,934

1203E0401 Egynapos szül.-nőgyógyászat 125 24,658 24,658

1203E0701 Egynapos szemészet 294 218,046 218,046

1203E3101 Egynapos gastroenterologia 51 19,731 19,731

Összesen 969 519,971 519,971
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2016-ban a kórház összesen 161.268 járó esetet látott el, amely összesen több mint 227 millió német 

pont teljesítményt jelentett.  

 

15. táblázat: A pásztói Margit Kórház Járó teljesít ményeinek f őbb adatai 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy az OEP finanszírozási keret kihasználása optimális, finanszírozási 

veszteség nem éri az intézetet. 

 

Rendelő kód Rendelő megnevezése Jelentett németpont Visszaigazolt németpont

120320101 Belgyogyaszat 8 783 869                             8 691 844                                              

120320201 Sebeszet altalanos 10 753 176                          10 580 517                                            

120320221 Proctologia 43 256                                  43 256                                                   

120320301 Traumatologia 3 419 913                             3 390 649                                              

120320401 Nogyogyaszat 3 356 611                             3 325 055                                              

120320441 Terhesgondozas 655 896                                655 188                                                 

120320501 Gyermekellatas 5 070 312                             5 066 044                                              

120320502 Gyermek es ifj. pszichiatria 2 631 318                             2 631 318                                              

120320601 Orr-ful-gegeszet 2 352 921                             2 311 666                                              

120320701 Szemeszet 8 368 758                             8 331 221                                              

120320801 Borgyogyaszat 7 349 664                             7 284 081                                              

120320901 Ideggyogyaszat 4 017 111                             3 950 593                                              

120321001 Ortopedia 734 211                                732 795                                                 

120321101 Urologia 441 508                                438 196                                                 

120321401 Reumatologia 3 504 626                             3 425 725                                              

120321801 Pszichiatria 5 340 027                             5 333 239                                              

120321901 Tudogyogyaszat 8 383 126                             8 067 754                                              

120322900 Allergiologia 1 591 765                             1 580 209                                              

120323001 Diadetes 3 564 048                             3 525 401                                              

120323101 Gastroenterologia 10 077 764                          7 994 750                                              

120323800 Osteoporozis 178 124                                178 124                                                 

120323801 Klimax 158 556                                158 202                                                 

120324001 Kardiologia 4 029 644                             3 976 092                                              

120325010 Labor 48 931 134                          47 533 077                                            

120325110 Rontgen 11 823 609                          10 852 077                                            

120325310 Ultrahang 15 301 643                          13 937 867                                            

120325311 Nogyogyaszati UH 840 516                                839 158                                                 

120325330 Echocardiographia 2 343 604                             2 259 560                                              

120325410 Pathologia 2 234 329                             2 193 229                                              

120325510 Fájdalom ambulancia 2 800 126                             2 750 187                                              

120325640 Audiologia 453 089                                441 782                                                 

120325710 Fiziotherapia I. 4 985 583                             4 854 424                                              

120325711 Fiziotherapia II. 33 273                                  33 273                                                   

120325720 Nappali Fiziotherapia 3 204 250                             3 204 250                                              

120325770 Balneotherapia 16 918 191                          5 266 370                                              

120327410 Gyogytorna I. 14 088 718                          13 386 182                                            

120327411 Nappali Mozgastherapia 3 279 081                             3 279 081                                              

120327412 Gyogytorna II. 11 706 028                          11 694 608                                            

1203G1201 Onkologiai gondozas 213 351                                213 351                                                 

1203G1801 Pszich. es addikt gondozas 6 690 708                             6 677 012                                              

1203G1901 Tudogyogyaszati gondozas 874 808                                874 058                                                 

1203P2201 Mozgasszervi rehab jaro 1 261 828                             1 238 899                                              

1203S0102 24h Surgossegi Belgyogyaszat 3 879 347                             3 854 500                                              

1203G1902 Egyéni dohányzás leszoktató 5 480                                    5 480                                                      

1203G1903 Csoportos dohányzás leszokttó 8 660                                    8 660                                                      

Összesen 246 683 560                        227 069 004                                         
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A kórház jelenleg 1 telephelyen működik: központi telephelye a 3060 Pásztó, Semmelweis u. 15-17. 

szám alatti kórház és rendelőintézet, 2013 őszétől itt található a Tüdőgondozó is.  

 

Központi épület: 2000-ben épült 6 szintes épület, mely a kórház többi épületével belső folyosókkal  van 

összekötve. (Alagsor: Labor, Pathológia; Földszint: RTG osztály, Járóbeteg szakrendelések, 1-2 emelet 

rehabilitációs és krónikus fekvőbeteg osztályok, 3 emelet: műtők; Padlástér: Igazgatás) 

 

Jelenleg széles profilú járóbeteg szakellátás (közel 40 szakrendelés, közte az újonnan kialakított 24 

órás sürgősségi belgyógyászati rendeléssel) működik, kiegészítve a járóbeteg ellátás keretében végzett 

nappali ellátással, az egynapos sebészeti ellátásokkal (5 szakterületen: sebészet, traumatológia, 

nőgyógyászat, szemészet, gasztroenterológia). Mind a krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg, mind az 

egynapos ellátási formák, mind pedig a járóbeteg ellátás a kapacitásokat szinte teljesen kihasználva 

működik.  

 

A járóbeteg-szakellátás épülete közvetlenül a kórház mellett kapott helyet. Az épület a TIOP 2.1.3-07/1-

2008-0005 azonosító számú pályázat keretében épült meg 2010-ben, mintegy 893 millió Ft-ból. Az új 

1200 m2-es szakrendelőben kapott helyet a házi gyermekorvosi alapellátás, a védőnői szolgálat, 

valamint egy új közforgalmú gyógyszertár. Az egyemeletes, magastetős épület, jelen hőtechnikai 

előírásoknak megfelelő falazatokkal, födémekkel, nyílászárókkal. 

 

A fejlesztésben résztvevő szakrendelések elhelyezkedését az alábbi helyszínrajz szemlélteti. 

 

 



7. ábra:Járóbeteg szakrendelések helyszínrajza 

 



A fenti helyszínrajzon a fejlesztendő szakrendelések elhelyezkedése az alábbi: 

• A 049.01.GF jelzésű fő épület földszint: Belgyógyászat, Kardiológia, Gasztroenterológia, 

Sebészet, Traumatológia, Echocardiographia, Ultrahang diagnosztika 

• A 049.02. GF jelzésű régi épület földszint: mozgásszervi rehabilitáció, fizioterápia 

• A 049.03.GF jelzésű új Szakrendelő földszint: Nappali ellátás - Fizioterápia 

 

3.1.2. Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 

3.1.2.1.Projekt előkészítés 
 

A projekt előkészítő tevékenysége 2017. februárban a pályázati kiírás megjelenése után kezdődött. A 

fejlesztési irányok meghatározása, a projektben megvalósítandó szakmai tartalom és a fejlesztési 

szükséglet ugyanakkor már korábban összeállt és megfogalmazódott a kórház vezetésében.  

 

A kórház vezetése, a fenntartó ÁEEK és a szakmai tanácsadásban résztvevő szakemberek egyeztetése 

nyomán kialakult az a szakmai koncepció, amely megfelelt mind az intézmény és a fenntartó stratégiai 

elképzeléseinek, mind a pályázati kiírás fejlesztési koncepciójának. A kórház vezetése nagy súlyt 

fektetett az intézmény dolgozóinak véleményére a lehetséges fejlesztési irányok meghatározásakor. Az 

így megszületett fejlesztési irányok mentén indult el, a tényleges infrastrukturális változások 

lehetőségeinek kidolgozása. A szakmai tanácsadásban, a pályázati anyagok elkészítésében egy külső 

tanácsadó cég szakemberi vettek rész, akik összefogták és koordinálták az előkészítő munka 

folyamatát. 

 

A projekt előkészítési fázisában először a projekt Megvalósíthatósági Tanulmányát készítő cég került 

kiválasztásra (Hazai Pálya Kft.) egyszerű beszerzési eljárás keretében. A 3 ajánlatos beszerzési eljárás 

alkalmazását megalapozó körülmény a becsült összeg nagysága volt.  

 

A projekt előkészítési szakaszában a műszaki tartalom tisztázása érdekében hetente workshopokat 

tartott a kórház vezetése a pályázatot készítő vállalkozás szakértőinek részvételével. 

 

2017 áprilisában a kiválasztott külső szakértő segítségével elkészült jelen megvalósíthatósági 

tanulmány, valamint a pályázati projekt részletes költségterve. Az egyes költségvetési tételek 

vonatkozásában a piaci árak alátámasztására előzetes árajánlatok bekérésére került sor. 

A projekt megvalósítására felállításra került egy operatív team a kórház részéről, melynek bizonyos 

tagjai a projektmenedzsment szervezetben is részt fognak venni. 

 

3.1.2.2.Projekt megvalósítás 
 

a. Orvos-szakmai cél: 

Az egészségügyi ellátórendszer évtizedes problémákkal küzd a hatékony működtetés területén, mely 

nem csak gazdasági tekintetben, de a betegellátás vonatkozásában is jelentős. Fontos kiemelni, hogy 
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egészségi állapotunk alakulását nem csak genetikai, társadalmi (szociális, pszichés és neveltetési), 

illetve életmódbeli tényezők befolyásolják, hanem maga az egészségügyi ellátórendszer is. A 

demográfiai változások, a technológiai fejlődés, a tudatosabb páciensi elvárások megkövetelik egy új, 

gazdaságos és hatékony egészségügyi ellátórendszeri struktúra kialakítását. A nemzeti programok és 

a jogszabályi környezet ad keretet a struktúraváltáshoz a racionális ellátórendszer kialakítása 

érdekében.  

 

A Margit Kórház Pásztó menedzsmentje által meghatározott stratégiai célok szerint jelen projekt 

fejlesztése révén javul a járóbeteg ellátás gép-m űszerezettségének színvonala , csökken a 

költséges fekv őbeteg ellátás tehertétele , így kiegyensúlyozottabbá válik a gyógyító tevékenység 

erőforrásainak intézményen belüli allokációja . Továbbá javulni fog a lakosság területi hozzáférése  

egyes – a járóbeteg szakrendeléseken elérhető - gyógyító szolgáltatásokhoz és ellátási formákhoz , 

amely szolgáltatások szakmai színvonala is magasabb lesz  a korábbinál. Mindezen célok realizálása 

egy gazdaságilag fenntartható m űködést fog eredményezni a Kórház esetében.  

 

A bemutatásra kerülő orvos-szakmai program a fenti célok megvalósítását, elősegítését lehetővé tevő 

fejlesztési intézkedéseket tartalmazza. 

 

A Margit Kórház Pásztó 175 ágyas fekvőbeteg intézmény integrált járóbeteg szakrendel ővel.  2007. 

óta egynapos sebészeti tevékenységet végez, azóta, hogy az aktív osztályok az intézményben 

megszűntek. A kórház céljai között szerepel, hogy az egynapos sebészeti tevékenység mellett a 

járóbeteg szakrendeléseit  tovább fejlessze és b ővítse .  

 

Mind a járóbeteg ellátás területén, mind az egynapos sebészet területén alkalmazott eszközeink döntő 

többsége 2010. előtti beszerzésű. A járóbeteg ellátás területén fejleszteni kívánjuk a radiológiai 

ultrahang diagnosztikát, kardiológia és fizioterápi a és gasztroenterológia területeket . Az 

egynapos sebészet kapcsán 5 szakmában végzünk műtéteket, melyek közül a fejlesztést elsősorban 

az egynapos traumatológia területén kívánjuk megvalósítani. Ultrahang készülékeink folyamatos 

karbantartás mellett a nagy igénybevétel és esetszám miatt elamortizálódtak. Összességében a 

fejlesztéssel érintett járóbeteg szakrendelések nag yérték ű gép-műszereinek átlagéletkora 9,5 év.  

 

Biztonságos betegellátás a készülékek cseréjével valósítható csak meg. Bármelyik eszköz kiesésével 

térségünk lakosai jelentős diagnosztikai hátrányt szenvednének. A vezető halálok Magyarországon a 

szív- és érrendszeri megbetegedésekhez köthető, ezért a kardiológia területén elsősorban diagnosztikai 

eszközök beszerzése, cseréje a célkitűzésünk, melyekkel meg lehetne előzni a betegségek 

kialakulását, korán kiszűrni a megbetegedéseket és megfelelő kezeléssel nemzetgazdasági érdekeket 

is figyelembe véve pozitív hatás várható. Gasztoenterológiai szakrendelésünkön nemcsak 

diagnosztikus beavatkozásokat végzünk, hanem intézményünk két éve vesz részt a colo-rektális 

daganat szűrésekben is, valamint egynapos gasztroenterológia formájában terápiás beavatkozásként 

polipektómiát végzünk. 8 és 17 éves endoszkópos tornyokat használunk, melyek közül a régebbi 

cseréje, valamint video-gaszto és duodenoszkóp beszerzése szakmailag indokolt. Endoszkópos 
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eszközeink köszönhetően a szakszerű és gondos kezelésnek átlag feletti időtartamban 

működőképesek, de a nagy számú vizsgálat miatt teljes mértékben leamortizálódtak.  

 

A fenntartó, az ÁNTSZ OTH támogatásával, szakmai indokok alapján 2013-hoz képest 2016-ra a heti 

óraszámokat növeltük az országos átlaghoz képest nagy leterheltségű szakrendeléseken – átlagos heti 

óraszámok: Belgyógyászat 33-ról 37-re, Kardiológia 10-ről 15-re, Gasztroenterológia 15-ről 18-ra, 

Mozgásszervi rehabilitáció 5-ről 8-ra (10 – 60%-os emelkedés). Óraszám növelés ellenére is az 

országos átlagnál lényegesen magasabb a kapacitás kihasználtsága ezen rendeléseknek. A projektben 

fejlesztésre kerülő járóbeteg szakrendelések kapacitáskihasználtságát, túlterhelését az alábbi 

táblázattal szemléltetjük. 

 

16. táblázat: Összehasonlító elemzés - éves statisz tika 

 

 

Lényeges, jól használható kapacitás-kihasználtságot jelző mutató az eset/óra fajlagos mutató. 

Országos összehasonlításban a megemelt heti óraszám ellenére is az országos átlagnál lényegesen 

magasabb értékek láthatóak a belgyógyászat és társszakmái esetében, kisebb mértékben magasabb 

értékek láthatóak a sebészet, traumatológia és mozgásszervi rehabilitáció esetében. Az utóbbi 4 év 

humánerőforrás fejlesztései révén ezeken a szakterületeken jelentős orvos-szakmai kapacitás bővülés, 

ellátási feltételek javulása történt. 

 

A táblázatból látható, hogy a belgyógyászati szakrendelésben a kórház esetében 2016-ban 74%-kal 

több beteg fordult meg egy óra alatt, mint az országos átlagban (4,12 eset/óra, szemben az országos 

2,37 eset/órával). Ugyanilyen túlterheltség figyelhető meg a gasztroenterológiai szakrendelés esetében, 

ahol 2016-ban 48,7%-kal több beteg fordult meg Pásztón, mint az országos átlag rendelése, de ez az 

arány 20165-ben 66,9% volt. A kardiológiai szakrendelés óránkénti esetszáma is jelentősen meghaladja 

az országos átlagot (2013-ban 44%-kal, 2014-ben 31,3%-kal, 2015-ben pedig17,6%-kal).  

 

A fejlesztéssel érintet szakrendelések humán-erőforrás helyzetét az alábbi táblázat szemlélteti. 

  

Megnevezés

2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016

120320101-Belgyógyászati szakrendelés 6889 7375 7754 4,16 4,23 4,12 2,41 2,41 2,37 72,6 75,3 74

120320201-Sebészeti szakrendelés 9770 9872 9758 4,05 4,05 4 3,82 3,88 3,86 6 4,2 3,5

120320301-Traumatológiai szakrendelés 3162 3306 3608 4,2 4,34 4,73 4,24 4,12 4,19 -1 5,3 13,1

120323101-Gasztroenterológiai szakrendelés 2462 2919 3172 3,27 3,83 3,4 2,3 2,3 2,29 41,9 66,9 48,7

120324001-Kardiológiai szakrendelés 2396 2921 2842 4,77 4,21 3,73 3,32 3,2 3,17 44 31,3 17,6

120325310-Ultrahang szakrendelés 5869 5251 4903 3,9 3,45 3,22 3,06 3,1 3,1 27,2 11,3 3,9

120325330-Echokardiográfia szakrendelés 591 749 722 1,18 1,47 1,42 2,43 2,47 2,5 -51,6 -40,4 -43,1

120325710-Fiziotherápiai szakrendelés 11190 10446 10409 3,43 4,67 4,65 4,72 4,41 5,28 -27,4 5,8 -11,9

120325720-Fizioterápia 2335 1955 1537 2,33 1,92 1,51 4,51 4,46 4,41 -48,4 -56,9 -65,7

1203P2201-Mozgásszervi rehabilitációs szakren 320 825 979 1,27 3,25 2,3 2,2 2,23 2,24 -42,1 45,4 2,8

Esetszám Eset/T.Óra Országos átlag Eltérés %
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17. táblázat: A fejlesztéssel érintet járóbeteg sza krendelések humán-er őforrás helyzete 
 

 

 

 

b. Intézményfejlesztési irány prioritási sorrendben: 

 

• Diagnosztika: belgyógyászat és társszakmái hatékony működéséhez elengedhetetlen feltétel a 

korszerű orvos-technikai eszközökkel felszerelt és szakmailag magas szintű diagnosztikai 

tevékenység 

• Belgyógyászat és társszakmái – kiemelt népegészségügyi jelentősége miatt – 

kardiovaszkuláris és daganatos halálozás (50 + 25 %) magas aránya befolyásolható ezen 

szakmák megfelelő tevékenységével 

• Kardiológiai fejlesztés: Európában is magas a szív és érrendszeri megbetegedések aránya, 

Magyarországon pedig a halálozási mutatók több mint 50%-ban szív és érrendszeri betegséget 

igazolnak. Az egészséges Magyarországért program hirdeti az egészséges életmódra nevelés 

szükségességét, melyben intézményünk is elkötelezett. 

• Sebészet és traumatológia – pásztói járás hétköznap nyújtott műszakban történő ambuláns 

ellátása, melynek célja a fekvőbeteg ellátási esetek számának csökkentése az ambulánsan 

ellátható betegek járóbeteg ellátása, illetve egynapos ellátás segítségével 

• Mozgásszervi rehabilitáció: kórház fő szakmai profilja mind a fekvőbeteg, mind a járóbeteg 

szakellátásban, területi ellátási kötelezettséggel pásztói járáson kívül Nógrád megyei 

lakosainak mintegy felét ellátjuk, de szabad kapacitásunk terhére területen kívüli betegeket is 

fogadunk 

Fejlesztéssel érintett járóbeteg rendelések:

NÉV:

ORVOS

LÉTSZÁM (FŐ):

ORVOS

LÉTSZÁM ÉRTÉK 

(FTE*)

SZAKDOLGOZÓ

LÉTSZÁM (FŐ):

SZAKDOLGOZÓ

LÉTSZÁM ÉRTÉK 

(FTE*)

UH 2 1,8 6 5,75

Belgyógyászati 

szakrendelés 5 1 3 1,4

Kardiológia 2 0,4 1 0,4

Gasztroenterológia 2 0,6 2 2

Mozgásszervi

rehab. szakrendelés 3 0,3 2 0,3

Echokardiológia 2 0,3 1 0,3

Sebészet 7 1,3 2 2

Traumatológia 4 0,4 1 1

Fiziotherápia

szakrendelés I. - - 1 1

Nappali ellátás

fiziotherápia - - 1 1

Összesen: 27 6,1 20 15,15

* FTE = teljes 40 órás munkaidőre számított heti munkaidő aránya
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• Előbbihez csatlakozik a terápiás munkahelyek (fizioterápia, azon belül a fizikoterápia és 

ergoterápia) fejlesztése 

 

c. A tervezett fejlesztések bemutatása: 

 

1. UH Diagnosztika  
 

A diagnosztika területén a radiológia és ultrahang diagnosztika központi helyet foglal el a labor 

diagnosztika mellett. A radiológiai szakterületen működő általános UH vizsgálat elengedhetetlen 

fontosságú a daganatos betegségek idejekorán történő felismerésében, valamint a különböző szervek 

képalkotó diagnosztikájának első lépése. A vaszkuláris ultrahang diagnosztika (agyi és alsó végtagi 

erek) igen fontos a cerebrovaszkuláris kórképek megelőzése és gondozás tekintetében. 

 

Az UH diagnosztika teljesítménye 
 

 

Járóbeteg ellátó egységek és 
diagnosztikák: Esetszám Német ePont 

UH diagnosztika 5286  13.938 

 

Humán-erőforrás  

 

Az UH diagnosztika terén jelenleg 2 fő szakorvos és 6 fő szakdolgozó látja el a feladatokat. 

 

Az osztály jelenlegi eszközállománya 
Meglévő eszközeink közel 10 évesek, nagy karbantartási költségigénnyel tarthatók üzemképes 

állapotban. Cseréjük nemcsak betegbiztonság szempontjából indokolt, hanem működési költségek 

racionalizálása és kisebb energiafogyasztás lévén környezetkímélő hatása sem elhanyagolható. Az 

eszközök nagy igénybevételének és a dolgozóink lojalitásának köszönhetően UH diagnosztikára történő 

várakozási idő átlagosan egy hónap.  

 

A projektben történő eszközfejlesztés költségei 

A projektben 1 db Ultrahang készüléket kívánunk beszerezni az alábbiak szerint. 
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18. táblázat: UH diagnosztika eszközfejlesztése 

 

A fejlesztés indokoltsága:  

A jelenleg használt készülék 2010-es beszerzésű, az óriási vizsgálati anyag (évente több mint 5000 

vizsgálat) miatt jelentősen leamortizálódott. A készülék alkatrészeinek pótlása jelentős terhet ró az 

intézményre, a legutóbbi vizsgálófej-csere költsége is 1,2 millió Ft volt. 

 

2. Belgyógyászati ambulancia  
 

A belgyógyászati szakrendelés a Kórház központi fő épületének a földszintjén helyezkedik el. Az 

átalakítást, felújítást a jelenlegi helyen nem tervezi az Intézet. Az épület központi költségvetési forrásból, 

célzott támogatásból 1998-2000 között került átfogó felújításra, majd 2000-ben átadásra. Az eltelt 15 

évben a TIOP-2.1.3 európai uniós pályázatnak köszönhetően még kisebb építészeti felújítás történt, így 

jelenleg az épület és az épületgépészet is jó állapotban van. 

Ahogyan a helyzetelemzéssel foglalkozó fejezetből kiderült, térségünk morbiditási mutatóiban jelentős 

szerepet játszanak a belgyógyászati, ezen belül is a szív és érrendszeri megbetegedések, ezért a 

szakrendelés hatékony működtetése alapvető fontosságú. 

 

Területi ellátási kötelezettség 
 
A Belgyógyászati szakrendelés I.-es progresszivitási szinten heti 38 órában, kiegészülve a 

Belgyógyászati szakrendelés II. (Sürgősségi 24 órás Belgyógyászati szakrendelés) folyamatos, 

sürgősségi 24 órás belgyógyászati tevékenységgel látja el Pásztói járás 26 településének mindegy 

31.250 fős lakosságát. Az aktív ellátási formák elvesztését követően 2012. óta a szakrendelés mellett 

Sürgősségi 24 órás Belgyógyászati szakrendelést működtetünk (szakmai azonosítása: Sürgősségi 

Belgyógyászati Ambulancia). A vonzáskörzetünkben élő több mint 31 ezer fő számára nemcsak 

biztonságot jelent, hanem definitív egészségügyi ellátást is a nagy óraszámú szakrendelés és a 

folyamatos ambuláns belgyógyászati ellátás. 

 
A szakrendelés teljesítménye 
 

Megnevezés Leírás db Nettó egységár Nettó összár Bruttó egységár Bruttó összár

Ultrahang készülék

felsőkategóriás ultrahang diagnosztikai készülék általános radiológiai, 
vaszkuláris, lágyrész, izület, ideg vizsgálatokra

az alábbi  tartozékokkal, kocsiba építve, 17”  LCD színes monitorral, 
minden irányban mozgatható flexibilis karon. Teljesen digitális platform. 

Széles sávú, ultra nagy sebességű digitális jelformálás. >270 dB-es 
dinamika tartomány, 12 bites A/D konverter. Windows XP operációs 

rendszer. Működési frekvenciatartomány: 1.0-25 MHz. 3+1 vizsgálófej 
egyidejű csatlakoztatási lehetősége. Beépített digitális képtárolás. Mobil 

HDD csatlakozás USB porton keresztül. Opcionálisan külső CD/DVD 
meghajtó. Egy gombnyomásra történő képopotimalizálás. Dual Gate 
Doppler funkció. HD Zoom. Triplex mód. Realtime biopsziafunkció és 

doppler mérési lehetőség. Beépített 10,4"-os érintőpanel.  Tissue 
adaptíve technológia. Trapezoid képalkotás. Képgaléria funkció beteg- és 

képi adatbankkal.
Vizsgálófejek: nagyfelbontású konvex, multifrekvenciás (1,0-5.0 MHz), 

általános hasi vizsgálatokra alkalmas; nagyfelbontású lineáris, 
multifrekvenciás vasculáris, lágyrész vizsgálatokra (2.0-12,0 MHz) és 
nagyfelbontású lineáris multifrekvenciás (5.0-18.0 MHz), vasculáris, 

lágyrész, izületi, ideg vizsgálatokra.
Videoprinterrel

1 17 460 000 Ft 17 460 000 Ft 22 174 200 Ft 22 174 200

ÖSSZESEN 22 174 200 Ft
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Járóbeteg ellátó egységek és 
diagnosztikák: Esetszám Német ePont 

Belgyógyászati szakrendelés 8929  12.546 

 

 

Humán-erőforrás  

A rendelkezésre álló humán kapacitás: 

 

A szakrendelésen jelenleg 5 fő orvos és 3 fő szakdolgozó áll jogviszonyban, illetve lát el fő- vagy 

részállásban feladatot két szakrendelői helyiségben. 

 

A belgyógyászati elektív és sürgősségi szakellátás Intézetünkben 8 fő szakorvossal, hétköznap 

előjegyzéssel történő betegfogadással, valamint minden napi 24 órás, folyamatos sürgősségi – ügyeleti 

ellátással komoly szűrő és megelőző feladatokat is ellátva folyik. A jelenlegi humánerőforrás létszámban 

és képzettségben megfelelő a tervezett állapothoz. 

 

A szakrendelés jelenlegi eszközállománya 
 

A belgyógyászati szakrendelés eszközeinek átlagéletkora 8,1 év. A nagyszámú járóbeteg ellátást 

kiszolgáló EKG készülékek elöregedettek, cseréjük indokolt. A projektben tervezett eszközmennyiség 

nem csupán csere, hanem minimális eszközfejlesztés is, amire folyamatos, kis mértékben konstans 

módon növekvő igény miatt szintén szükség van.  

 

A projektben történő eszközfejlesztés költségei 

 

A projektben 2 db EKG eszközt kívánunk beszerezni az alábbiak szerint. 

 

19. táblázat: Belgyógyászat eszközfejlesztése  

 

 

A fejlesztés indokoltsága:  

A járóbeteg szakrendelésen jelenleg használt EKG készülék 7 éves, a nagy esetszámú (évente közel 

9000 eset) vizsgálat miatt jelentős mértékben elhasználódott, az üzemeltetése napjainkra nem oldható 

meg gazdaságosan. 

Megnevezés Leírás db Nettó egységár Nettó összár Bruttó  egységár Bruttó összár

Magas szintű szakmai igényeknek megfelelő, 12 elvezetéses EKG 
vizsgálatra alkalmas, hordozható, monitoros EKG készülék - 
memóriával, mérő-, értékelőprogrammal, beépített hőirós 

nyomtatóval. A tárolt felvételek behívhatók a készülék kijelzőjére. 
Életkori és nemi sajátosságoknak megfelelő értékelést ad. 

Készülékkocsival.  

1

1 169 457 Ft 1 169 457 Ft 1 485 210 Ft 1 485 210

Kisméretű, akkumulátoros 12 elvezetéses EKG vizsgálatra alkalmas, 
hordozható, színes, grafikus monitoros EKG készülék - memóriával, 
mérő-, értékelőprogrammal, beépített hőirós nyomtatóval. Életkori 

és nemi sajátosságoknak megfelelő értékelést ad. 

1

402 100 Ft 402 100 Ft 510 667 Ft 510 667

ÖSSZESEN 1 995 877 Ft

6/12 csatornás EKG 
készülék
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3. Kardiológiai szakrendelés 
 

Járóbeteg ellátás formájában heti 15 órában kardiológiai szakrendelést végzünk. Korszerű körülmények 

között működik a szakma, az utolsó építészeti és épületgépészeti felújítás 2010-ben volt. A Kardiológiai 

szakrendelés mellett kialakított kardiológiai vizsgáló biztosítja a diagnosztikai tevékenység végzését. 

Szakorvosi ellátás és gondozás mellett elsősorban noninvazív diagnosztikai vizsgálatokat végzünk, 

ABPM- és EKG-Holter vizsgálatokat, valamint terheléses EKG vizsgálatot és szív ultrahangot. 

Európában is magas a szív és érrendszeri megbetegedések aránya, Magyarországon pedig a 

halálozási mutatók több mint 50%-ban szív és érrendszeri betegséget igazolnak. Az Egészséges 

Magyarországért program hirdeti az egészséges életmódra nevelés szükségességét, melyben 

intézményünk is elkötelezett, ezért már iskolás kortól kezdve lakossági tájékoztatókban és szűrésekben 

veszünk részt. A tervezett eszköz-fejlesztés mindenképpen illeszkedik az egészségügyi kormányzat 

célkitűzéseihez.  

 

A szakrendelés teljesítménye 
 

Járóbeteg ellátó egységek és 
diagnosztikák: Esetszám Német ePont 

Kardiológiai szakrendelés 3059  3.976 

 

Humán-erőforrás  

Két kardiológus kolléga és 1 szakdolgozó részmunkaidőben látja el a feladatot. 

 

A szakrendelés jelenlegi eszközállománya 
A szakrendelésen jelenleg használt kardiológiai ultrahang 7 éves, többi eszköz is jelentős mértékben 

leamortizálódott. 

 

A projektben történő eszközfejlesztés költségei 

 

A projekt keretében az alábbi eszközöket kívánjuk beszerezni. 
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20. táblázat: kardiológiai szakrendelés eszközfejle sztése 

 

 

A fejlesztés indokoltsága:  

A kardiológiai ultrahang beszerzését az elhasználtsága mellett elsősorban a betegbiztonsági 

szempontok indokolják. A jelenlegi technológiai fejlettség szintjén a kórház által használt gép már nem 

állja meg a helyét. Az iszkémiás szívbetegségek vezető haláloki szerepe ismert, kivizsgálása továbbra 

is nehézkes, önmagában az ergometriás vizsgálatok szenzitivitása 65-70 %-os. Echocardiográfiával a 

falmozgás-zavarok fontos kiegészítő vizsgálatok, azonban ismerve a szívizom falak horális és 

antihorális mozgásait, a pontos megítélés nehézségekbe ütközik. Ebben nagyon nagy segítség a strain 

rate imaging technika, mely az egymás mellett lévő falrészek hosszirányú mozgásait kiválóan analizálja 

és nagy segítség az iszkémiás falrészek megállapításában, sőt az adott érintett coronária ág is 

pontosítható.  

 

A kórház mostani terheléses EKG rendszere szintén 7 éves, elhasználódott, magas kockázata van a 

gép működtetésének, a csere nagy terhet róna a kórházra. Tartós üzemeltetés nem biztonságos, az 

ellátási területen élők között pedig a kardio-vaszkuláris betegség mortalitási aránya a legmagasabb, az 

50%-ot is meghaladja. Ahhoz, hogy a betegeknél a tünetek és szubklinikus elváltozások mihamarabb 

Megnevezés Leírás db Nettó egységár Nettó összár Bruttó egységár Bruttó összár

Kardiológiai ultrahang 
készülék

felsőkategóriás ultrahang diagnosztikai készülék kardiológiai, 
vaszkuláris, abdominális, cerebrovaszkuláris, végtagi erek vizsgálatára

az alábbi tartozékokkal, kocsiba építve, 17” LCD színes monitorral, 
minden irányban mozgatható flexibilis karon. Teljesen digitális platform. 

Széles sávú, ultra nagy sebességű digitális jelformálás. >270 dB-es 
dinamika tartomány, 12 bites A/D konverter. Windows XP operációs 

rendszer. Működési frekvenciatartomány: 1.0-25 MHz. 3+1 vizsgálófej 
egyidejű csatlakoztatási lehetősége. Beépített digitális képtárolás. Mobil 

HDD csatlakozás USB porton keresztül. Opcionálisan külső CD/DVD 
meghajtó. Egy gombnyomásra történő képopotimalizálás. Dual Gate 
Doppler funkció. HD Zoom. Triplex mód. Realtime biopsziafunkció és 

doppler mérési lehetőség. Beépített 10,4"-os érintőpanel.  Tissue 
adaptíve technológia. Trapezoid képalkotás. Képgaléria funkció beteg- és 

képi adatbankkal.
Vizsgálófejek: nagyfelbontású, lineáris, multifrekvenciás (2.0-12.0 MHz) 

vasculáris, lágyrész vizsgálatokra; Felnőtt kardiológiai vizsgálatokra 
alkalmas Phased Array, multifrekvenciás (1.0-5.0 MHz) elektronikus fej 

és nagyfelbontású konvex, multifrekvenciás (1.0-5.0 MHz) általános hasi 
vizsgálatokra alkalmas fej. Videoprinterrel.

1

18 780 000 Ft 18 780 000 Ft 23 850 600 Ft 23 850 600 Ft

Terhelésés EKG 
rendszer (kerékpár 
ergométer)

 Magas szintű szakmai igényeknek megfelelő, 12 elvezetéses nyugalmi-, 
és terheléses EKG vizsgálatra alkalmas rendszer, analízis 

algoritmusokkal, terheléses programmal, kerékpár ergométer vezérlési 
képességgel, kompeltt számítógép összeállítással (PC, 24" monitor, 
lézernyomtató), leválasztó transzformátorral + kerékpár ergométer, 

automata vérnyomásmérővel / készülékkocsival

1

1 685 600 Ft 1 685 600 Ft 2 140 712 Ft 2 140 712 Ft

Kerékpárergométer 1 1 708 300 Ft 1 708 300 Ft 2 169 541 Ft 2 169 541 Ft

Számítógép rendszer + leválasztó trafó 1
555 800 Ft 555 800 Ft 705 866 Ft 705 866 Ft

ABPM monitor
Magyar nyelvű szoftver és rekorder. Egyszerű, oszcillometriás módszer, 

könnyű rekorder, max. 260 gramm, 7 napos felvétel, szabadon 
programozható és tárolható mérési program, páciens adatbázis, 

eredmények tárolása, felnőttek és gyermekek vizsgálatára egyaránt 
alkalmas. Eseménygomb kézi mérési módszer.

2

418 300 Ft 836 600 Ft 531 241 Ft 1 062 482 Ft

EKG Holter 
készülékhez 
felvevőegység

Schiller EKG Holter rendszerhez min. 3 csatornás felvevőegység 2
660 800 Ft 1 321 600 Ft 839 216 Ft 1 678 432 Ft

Defibrillátor

Nagy felbontású LCD képernyős defibrillátor, nem monitorozott 
betegeken újraélesztéséhez, a keringésmegállás diagnózisának 

megállapítására, rosszindulatú kamrai ritmuszavarok kezelésére.  
Akkumulátoros működés. Teljes magyar nyelvű videofelvétel és szöveges 

üzenetek megjelenítése, hangüzenetek, amelyek irányítják a készülék 
működtetését. A berendezés  működik egyszerű monitorként is.

1

623 700 Ft 623 700 Ft 792 099 Ft 792 099 Ft

ÖSSZESEN 32 399 732 Ft
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felismerésre kerüljenek, az adekvát terápia nyomon követhető legyen, a kórház számára, 

elengedhetetlen egy új, magasabb tudású készülék beszerzése és használata. 

A jelenleg használatos ABPM monitorok és EKG Holter készülékek a mindennapi használat során 

elkoptak, amortizálódtak, karbantartási költségük magas, így mindenképpen indokolt a cseréjük. 

 

4. Gasztroenterológiai szakrendelés 
 

A kórház Gasztoenterológiai szakrendelést heti 18 órában végez. Két gasztroenterológus kolléga éves 

szinten 2948 vizsgálatot végez. Rendkívül fontosnak tartjuk a gasztroenterológiai szakrendelés 

műszerezettségének javítását, hiszen a magyarországi vezető halálokok második helyén a daganatos 

betegségek állnak, melyek közül a colo-rektális daganatok vezető helyen vannak, még európai 

országokon belül is. Ezért is fontos, hogy megfelelő prevencióval, szűrésekkel, szubklinikus formában 

a gasztrointesztinális betegségek mihamarabb felismerésre kerüljenek, és kezelésükre lehetőség 

nyíljon. A szűrések és betegség gyanúja miatt beutaltak célzott vizsgálatai kapcsán tapasztalatunk 

szerint 10-15 %-ban pozitív esetet látunk, évente mintegy 50 polipektómiát végzünk, mellyel colo-

rektális rosszindulatú daganat kialakulása megelőzhető.  

 

A szakrendelés teljesítménye 
 

Járóbeteg ellátó egységek és 
diagnosztikák: Esetszám Német ePont 

Gasztroenterológiai szakrendelés 2948  7.995 

 

Humán-erőforrás  

Két gasztroenterológus kolléga dolgozik részmunkaidőben két szakasszisztens közreműködésével a 

szakrendelésen. 

 

A szakrendelés jelenlegi eszközállománya 
A gasztroenterológiai szakrendelésen használt eszközök átlagos élettartama meghaladja a 8 évet. 

Karbantartásuk jelentős költséggel jár, éves szinten megközelíti a fél millió Ft-ot. 

A projektben történő eszközfejlesztés költségei 

A projektben egy db automata rendszerű endoszkóp mosó-fertőtlentő gépet, valamint egy video-

gasztroszkóp és video-kolonoszkópot magába foglaló tornyot kívánunk beszerezni az alábbiak szerint. 
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21. táblázat: gasztroenterológiai szakrendelés eszk özfejlesztése 

 

A fejlesztés indokoltsága:  

A fenti készülékek beszerzésének fő szakmai indoka, hogy mind az országban, mind Nógrád megyében 

a második leggyakoribb halálokot a daganatos betegségek, ezen belül főként az emésztőrendszeri 

daganatok jelentik. Ezek korai stádiumban történő felismeréséhez elengedhetetlen colorectalis, 

valamint a gasztrointesztinális vizsgálat, melyek végrehajthatók a beszerzésre kerülő toronnyal. A 

gépbeszerzés gazdasági indoka, hogy a kórház jelenlegi a készülék elöregedett, fenntartása költséges. 

 

5. Mozgásszervi rehabilitáció 
 

A kórház fő szakmai profilja a mozgásszervi rehabilitáció, melyet a kórház nem csak fekvőbeteg ellátás 

keretében, hanem járóbeteg szakrendelésen is folytat. A 95 ágyon történő fekvőbeteg ellátás mellett 

komplex mozgásszervi rehabilitációs, fizioterápiás járóbeteg szakellátás valósul meg a különböző 

egységekkel. A központi fizioterápiás egységen belül gyógytorna, fizikoterápia, hydroterápia és 

masszázs kezelés emelendő ki. A rehabilitáció rendkívül fontos, hiszen nemcsak az egyéni egészség, 

mint érték vetődik fel, hanem megfelelő kezeléssel a mozgásában korlátozott ember minél hamarabb 

szocializálható, visszakerülhet munkahelyére, ill. családjához. 

 

A stroke-on átesett betegeknek óriási lehetőséget jelent az ergoterápiás kezelésen való részvétel, ahol 

megtanulhatják a mindennapos otthoni mozgásaikat (étkezés, konyhában való tevékenységek, 

fürdőszoba használat stb.). A rehabilitáció fejlesztése egybeesik az egészségügyi kormányzat azon 

törekvésével, hogy minél kevesebb legyen azon emberek száma, akik kiesnek a munkából, 

betegségükből adódóan nehezen szocializálhatók. Az egyéni érdekek mellett nemzetgazdasági 

nyeresége is óriási.  

 

A szakrendelés teljesítménye 
 

 

Járóbeteg ellátó egységek és 
diagnosztikák: Esetszám Német ePont 

mozgásszervi rehabilitáció 804  1.239 

fizioterápia 11377 4.888 

Megnevezés Leírás db Nettó egységár Nettó összár Bruttó egységár Bruttó összár

Automata rendszerű 
endoszkóp mosó-
fertőtlenítő gép

Automata rendszerű endoszkóp mosó-fertőtlenítő gép, bármilyen típusú 
2 db video-endoszkóp egyidejű elmosására, fertőtlenítésére. Beépített 
tömítettség ellenőrzés. Szivárgás teszt és pozitív nyomás a ciklus alatt. 

Önfertőtlenítő ciklus. Falra szerelhető vízszűrővel.

1

7 884 000 Ft 7 884 000 Ft 10 012 680 Ft 10 012 680 Ft

Video-gasztroszkóp 
és video-kolonoszkóp 
a felső és az alsó 
tápcsatorna 
vizsgálatához

Komplett videoendoszkópos torony video-gasztroszkóppal és video-
kolonoszkóppal, amellyel a felső és az alsó tápcsatorna vizsgálata 
történik, diagnosztikus és terápiás céllal. Videoprocesszorból és 

fényforrásból álló vezérlőegység, Dicom kimenettel kórházi PACS 
rendszerbe köthető a képek és betegadatok tárolásához. 3 polcos 

állványon elhelyezve, melynek endoszkóptartó karja van. 
Szívókészülékkel és medikai LCD monitorral kompletten. Az eszközöknek 
kompatilibisnek kell lennie a kórházban meglévő központi jelfeldolgozó 

egységgel, illetve fényforrással. 

1

15 473 300 Ft 15 473 300 Ft 19 651 091 Ft 19 651 091 Ft

ÖSSZESEN 62 855 602 Ft
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nappali fizioterápia 2058 3.204 

gyógytorna 8229 25.080 

 

Humán-erőforrás  

A mozgásszervi rehabilitációs járóbeteg szakrendelésen összesen 3 fő szakorvos és 2 fő szakdolgozó 

lát el feladatokat. A stroke-os betegek nagy száma miatt szükséges neuropszichológus foglalkoztatása. 

Ma mindkét területen mind a rehabilitációs szakorvos, mint a neuropszicológust illetően 

hiányszakmákról beszélünk. 

 

A szakrendelés jelenlegi eszközállománya 
A mozgásszervi rehabilitáció és fizikoterápia eszközei a nagy esetszám miatt elhasználódottak, 

cseréjük mindenképpen indokolt. A járóbeteg szakrendelés eszközeinek átlagéletkora meghaladja a 8 

évet. Fizikoterápia keretében nélkülözhetetlen kombinált elektroterápiás készülékeink egy része 

használhatatlanná vált, így fizikoterápiás kapacitásunk a megfelelő humánerőforrás feltételek ellenére 

csökkent. Mozgásszervi rehabilitációs profilunk szélesítését, illetve a neuromuszkuloszkeletális 

rehabilitációs ambuláns programként ezidáig nem működő ergoterápiás tevékenységek kialakítását 

tervezzük a projekt keretében. 

 

A projektben történő eszközfejlesztés költségei 

A projekt keretében az alábbi mozgásszervi rehabilitációs és fizioterápia járóbeteg szakrendelésekett 

szolgáló eszközök beszerzése történik. 
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22. táblázat: mozgásszervi rehabilitációs szakrende lés eszközfejlesztése 

 

 

A projektben történő felújítási munkálatok költségei 

 

A projekt keretében a fő épület alagsorában három helyiség kialakítására is sor kerül. 

1. Az ergoterápiás helyiség az agyvérzésen és stroke-on átesett betegek mihamarabbi 

szocializációjához, az otthoni finommozgások tanítására, kezelésére használatos eszköz. A kórház 

a mozgásszervi rehabilitációra kerülő betegek állapotfelmérését szeretné elvégezni, kialakításra 

kerülő mozgásszervi laboratóriumban. Az átalakítás másik célja a műtétet követően a betegek 

rehabilitációs lehetőségének megteremtése. Az építészeti átalakítással az ergotherápiás kezelő 

helyiség kialakítható. A felújítási tevékenységek: padlóburkolat csere és hozzá kapcsolódó bontási, 

alapozási munkák, válaszfalak, nyílásbefalazások, nyílászárók, álmennyezet szerelése, egyéb 

épületgépészeti munkák. 

Az ergoterápiás helyiség kialakításának költségeit az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

  

Megnevezés Leírás db Nettó egységár Nettó összár Bruttó egységár Bruttó összár

Kombinált 
elektroterápiás 
készülék

Kétcsatornás elektroterápia + egy csatorna ultrahang terápia, TFT szines 
érintőképernyővel, párhuzamosan két páciens kezelhetőségével, 

csatornánként  legalább 35 fizikoterápiás áramforma biztosításával. 
Kombinált kezelésekre is alkalmas. Előre beprogramozott és kezelő által 

programozható kezelések (szekvenciáks is). A kijelzőn anatómiai 
ábrákon választható ki a kezelendő testrész, illetve a kezelés helye és 
módja. 2 db különböző felületű multifrekvenciás kezelőfejjel, amelyek 

kijelzik a kontaktust. 

3

940 100 Ft 2 820 300 Ft 1 193 927 Ft 3 581 781 Ft

Szelektív ingeráram 
készülék

Kétcsatornás négyelektródás, elektroterápiás készülék, színes TFT 
érintőképernyővel, két páciens párhuzamos kezelési lehetőségével, 

csatornánként min. 25 áramforma biztosításával. Előre beprogramozott 
és kezelő által programozható kezelések (szekvenciák is). A kijelzőn 

anatómiai ábrákon választható ki a kezelendő testrész, illetve a kezelés 
helye és módja.

1

662 900 Ft 662 900 Ft 841 883 Ft 841 883 Ft

Masszírozó fotel - 
ágy

Nagyméretű, meghosszabbított hátmechanikával rendelkezik, akár 200 
cm magas és 150 kg-os páciensnél is használható. A masszázsgörgők 

felmérik a testet és szamélyre szabják működésüket. 4 speciálisan 
összeállított terápiás program. Állítható időtartam. A masszírozó fejeket 

légpárnákkal kombinálták, így az egész test masszírozható. Leszorító 
vállpárnák. 3D mechanika. Nyújtás funkció.

1

896 500 Ft 896 500 Ft 1 138 555 Ft 1 138 555 Ft

Lökéshullám terápiás 
készülék

Vezérlőegységgel, érintőképernyős kijelző, ergonómikus kezelőfej 
anódizált aluminium házban elhelyezve, 3 különböző méretű applikátor, 

kompresszort nem igényel, mert a lökés a kézidarabban 
elektromágnesesen aktiválódik. 1/2/3 és 5 bar nyomásnak megfelelő 

energia beállítás.   

1

2 894 400 Ft 2 894 400 Ft 3 675 888 Ft 3 675 888 Ft

Ergoterápiás helyiség 
komplex gyakorló-
fejlesztő eszközökkel 
(tankonyha, 
fürdőszoba, 
hálószoba)

Kézerősítő speciális eszközök: ergoterápiás szett 1 db, 
Ergoterápiás falitábla cserélhető betétekkel: vertikális spirál 1 db, worm 

srew 1 db, horizontális spirál 1 db, elastic slalom 1 db, rightening 
cylinder 1 db, akasztók 1 db, csészetartó 1 db; 

cube therapy 1 db
 Tankonyha bútorzat (konyhaszekrény mosogatóval, tűzhellyel, 

hűtőszekrénnyel, étkezőasztal székekkel) 
és szett (evőeszközök, tányérok, poharak, honyhai segédeszközök)

Fürdőszoba: wc ülőke 1 db, wc magasító 1 db, fürdetőpad 1 db, kád 1 
db, kádülőke, kifordítható 1 db, kádülőke, fix, süllyesztett 1 db, 

zuhanyszék, falra szerelhető 1 db, zuhanyszék, különálló 1 db, mosdó 1 
db, kapaszkodók 3 db (hosszú egyenes, rövid, L-alakú)

Állítható magasságú asztal 1 db
Elektromosan állítható magasságú ágy, kapaszkodóval 1 db

1

2 581 200 Ft 2 581 200 Ft 3 278 124 Ft 3 278 124 Ft

ÖSSZESEN 12 516 231 Ft
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23. táblázat: Az ergoterápiás helyiség kialakításán ak költségei  

 

 
2. Mozgásszervi laboratórium és tornaterem, valamint lymphoedemás kezelő kialakítása. A 

kórház a mozgásszervi rehabilitációra kerülő betegek állapotfelmérését szeretné elvégezni, 

kialakításra kerülő mozgásszervi laboratóriumban. Az átalakítás másik célja a műtétet követő 

lymphoedémás betegek rehabilitációs lehetőségének megteremtése. Az építészeti 

átalakítással az alábbi helyiségek alakulnak ki, tornaterem és mozgásszervi laboratórium, 

lymphoedemas kezelő helyiség, raktár, beteg és mozgáskorlátozott WC. A felújítási 

tevékenységek: padlóburkolat csere és hozzá kapcsolódó bontási, alapozási munkák, 

válaszfalak, nyílászárók, vizesblokk kialakítása (bontás, építés), álmennyezet szerelése, egyéb 

épületgépészeti munkák. 

 

A mozgásszervi laboratórium és tornaterem, valamint lymphoedemás kezelő kialakításának 

költségeit az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

24. táblázat: A mozgásszervi laboratórium és tornat erem, valamint lymphoedemás kezel ő kialakításának 
költségei 

 
 

Az átalakítási, felújítási munkák helyszínét az alábbi helyszínrajz szemlélteti. 

  

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 1 328 591 781 748
1.1 Közvetlen önköltség összesen 1 328 591 781 748
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 0
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

2 110 339
569 792

2 680 131

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 3 382 850 2 280 238
1.1 Közvetlen önköltség összesen 3 382 850 2 280 238
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

5 663 088
1 529 034
7 192 122
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8. ábra: átalakítási munkák helyszínrajza 

 

 

A fejlesztések indokoltsága:  

A Kombinált elektroterápiás készülékkel, valamint a szelektív ingaáram készülékekkel teljes élettartama 

alatt nagyszámú betegkezelés történt, a készülékek egy része 2004-es beszerzés, amelyek nem 

javíthatók, a displayek tönkrementek, mindenképpen csere szükséges. 

A masszírozó fotelágy a nappali ellátási egységben használatos, teljesen tönkrement, mozgásszervi 

betegek infúziós kezelésében használják, akik közben masszázst kapnak a fizioterápia részeként. Már 

egy éve rossz a jelenlegi készülék, pótlása szükséges. 

A lökéshullám terápiás készülék a mozgásszervi rehabilitáción belül a fizioterápiához tartozik, jelenleg 

nem rendelkezik a kórház ilyen készülékkel, de vannak olyan betegség típusok, amelyek kezeléséhez 

ez az elsődlegesen is választható készülék. 

Az ergoterápiás helyiség az agyvérzésen és stroke-on átesett betegek mihamarabbi szocializációjához, 

az otthoni finommozgások tanítására, kezelésére használatos eszköz. A helyiség kialakítása mellett a 

teljes felszerelés (tankonyha, fürdőszoba, hálószoba) beszerzése indokolt. 

 

6. Sebészeti ambulancia és traumatológia szakrendel és 
 

A kórházban a sebészet heti 48 órában, míg az általános traumatológia heti 15 szakorvosi órában tart 

rendelést. A hétköznap 8 – 18 óra között működő, nyújtot műszakú sebészeti járóbeteg szakellátás 

alapvető célja a pásztói térség lakosságának ambulánsan ellátható sebészeti tevékenységének 

biztosítása. A jó építészeti és épületgépészeti adottságokkal rendelkező szakrendelés megfelelő 

műszerezettségével alkalmas ambuláns kissebészeti beavatkozások végzésére, melyhez szükséges a 

korszerűtlen sebészeti műtőlámpa és sterilizáló berendezés cseréje illetve biztosítása. 
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Munkaképes populáció és a fiatalok körében gyakoriak a térdsérülések, melyek diagnosztikai és 

terápiás megoldásához artroszkópos beavatkozások elsődlegesen választandók. Azzal, hogy egy aktív 

korban lévő személy minél hamarabb visszanyeri egészségét, jelentős gazdasági előnyökkel is jár az 

egészség visszanyerése mellett. 

 

A szakrendelés teljesítménye 
 

 

Járóbeteg ellátó egységek és 
diagnosztikák: Esetszám Német ePont 

Általános traumatológiai szakrendelés 3404  3.390 

Általános sebészeti szakrendelés 10131 10.580 

 

Humán-erőforrás  

A sebészeti járóbeteg szakrendelésen összesen 7 fő részmunkaidős szakorvos és 3 fő szakdolgozó lát 

el feladatokat. A traumatológiai járóbeteg szakrendelésen összesen 4 fő részmunkaidős szakorvos és 

3 fő szakdolgozó lát el feladatokat. 

 

A szakrendelés jelenlegi eszközállománya 
A szakrendelésen használt eszközök átlagéletkora 9,5 év. Az eszközök nagy része amortizálódott, 

cseréjük szükséges. 

 

A projektben történő eszközfejlesztés költségei 

A projekt keretében egy műtőlámpát, egy altatógépet, egy artroszkópos szett, illetve egy műtéti 

eszközök sterilizálására szolgáló gépet kívánunk beszerezni az alábbiak szerint. 
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25. táblázat: A sebészeti és az általános traumatol ógiai szakrendelések fejlesztése  

 

 

A fejlesztés indokoltsága:  

A sebészeti szakrendelésen tönkrement, nem fokuszálható a jelenleg használatos műtőlámpa, így 

jelenleg az ambuláns sebészeti járó beavatkozásoknál nincsenek megfelelő fényviszonyok. Emiatt 

rendkívül fontos egy új műtőlámpa beszerzése. 

A járóbetegek ambuláns beavatkozásához szükséges egy új altatógép, melyet elsősorban a gyerekek 

repozíciójánál, kisebb beavatkozásoknál használhatunk.  

Az ambuláns szemészeti sebészeti beavatkozásokhoz, az eszközök gyors sterilizálására van szükség, 

melyben elsősorban a gazdasági szempontok játszanak szerepet, hiszen a műszerek minél gyorsabb 

sterilizálása esetén, nem szükséges annyi eszközt venni. Jelenlegi sterilizálók használhatatlanok, 

elöregedett állapotúak, vagy rosszak. 

Az artroszkópos szettre a traumatológiai diagnosztikus beavatkozásokhoz van szükség. Az eddigiek 

tönkrementek, ezért mindenképpen szükséges a csere. 

 

7. A fenti szakrendelésekhez kapcsolódó mobilia bes zerzések 
 

A projektben történő eszközfejlesztés költségei 

 

A projekt keretében munkatársi irodai forgószékeket, vendégszékeket, valamint különböző várótermi 

padokat, fogasokat, valamint irattároló polcokat kívánunk beszerezni az alábbiak szerint. 

  

Megnevezés Leírás db Nettó egységár Nettó összár Bruttó egységár Bruttó összár

Sebészeti műtőlámpa

Sebészeti és traumatológiai ambuláns kisműtétekhez mennyezetre 
szerelt karos, tetszőlegesen állítható LED-es  műtőlámpa, mely 

árnyékmentes megvilágítást és nagy megvilágítási mélységet biztosít. 
Fényerősség min. 120 000 lux. Színhőmérséklet min. 4300 K. 

1

2 246 000 Ft 2 246 000 Ft 2 852 420 Ft 2 852 420 Ft

Altatógép
Központi műtő egységbe egynapos sebészeti műtétek végzéséhez, 

általános tudású, középkategóriás altatógép gázmonitorral, 
betegellenőrző monitorral és Sevoflurane párásítóval

1

8 520 000 Ft 8 520 000 Ft 10 820 400 Ft 10 820 400 Ft

artroszkópos szett 
(optika+kéziműszer)

Hopkins 2 optika, széles látószögű, átmérő 4 mm, hossz: 18 cm, 
fénykábel autoklávozható, csatlakozási pont beépítve, tartozék: 

obturátor, univerzális fogó és olló
2

1 705 000 Ft 3 410 000 Ft 2 165 350 Ft 4 330 700 Ft

Sterilizáló Kazettás sterilizáló berendezés, zárt, gyors programra alkalmas, egy 
kazettás, többféle sterilizáló program, két darab cserélhető kazettával 

1

3 024 000 Ft 3 024 000 Ft 3 840 480 Ft 3 840 480 Ft

ÖSSZESEN 21 844 000 Ft
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26. táblázat: Mobilia beszerzések 

 

A fejlesztés indokoltsága:  

A fenti járóbeteg szakrendelésekben jelenleg használt mobiliák elhasználódtak, a kárpitjuk kiszakadt, 

funkciójukat nem tudják teljes mértékben betölteni, cseréjük mindenképpen indokolt. 

 

3.1.3. A fejlesztés hatásainak elemzése 

 

A régió és az ország versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen az egészséges munkaerő 

biztosítása, melyben nagy szerepe van az intézmény infrastruktúrafejlesztésének, korszerű technika 

biztosításának. Az intézmény fejlesztése kedvezően hat a munkaerő-piac alakulására is, mivel a 

beruházás megvalósítása önmagában is növeli a foglalkoztatottságot, illetve intézményi szinten is 

tartós, kvalifikált munkahelyeket teremt. A korszerű infrastrukturális feltételek és a magas színvonalú 

gép-műszerek és ellátások az intézmény arculatát kedvezően befolyásolják és, mint „mágnes kórház” 

vonzza majd a betegeket, szakdolgozókat, növelve ezáltal a szolgáltatást igénybevevők elégedettségét. 

A projekt megvalósítása során egyes szakterületeken hiánypótló, regionális hatású speciális 

szolgáltatások kerülnek bevezetésre csúcstechnológia alkalmazásával, komplex ellátások 

biztosításával. Az intézmény hatékony koordinációja széles partneri együttműködéseket generál az 

egységes szakmai alapelvek alapján, mely elősegíti a progresszív betegellátás térségi szintű 

érvényesülését, a hozzáférhető szolgáltatások elérését a lakosság számára.  

 

A fenti jellemzők figyelembe vételével várhatóan a régió lakosságának egészségi állapotában kedvező 

javulás érhető el, ezzel befolyásolva a munkaerő-piacra való mielőbbi visszakerülést és a régió 

versenyképességének növekedését. Ugyanakkor a fenti tevékenységek elvégzésével az intézmény 

működése továbbra is eredményes, fenntartható lesz. 

 

Megnevezés Leírás db Nettó egységár Nettó összár Bruttó egységár Bruttó összár

Munkatársi - irodai 
forgószék

Ergonomikus ülőlappal és magas íves háttámlával, melyeknek színe és 
anyaga választható. A támla dőlésszöge állítható. Fix magasságú 

karfákkal, gázrugóval állítható ülésmagassággal. 5 keréken gördíthető.
30

23 900 Ft 717 000 Ft 30 353 Ft 910 590 Ft

Vendégszék 
(vizsgáló)

Festett csőváz, választható színű és anyagú kárpit. Rakásolható. Lés 
magasság min. 45 cm, ülésmélység: kb.43 cm

30
10 000 Ft 300 000 Ft 12 700 Ft 381 000 Ft

Várótermi pad - 4 
személyes

Választható színű polipropilén ülőlapokkal  és háttámlákkal, melyek 
könnyen tisztíthatók. Masszív zártszelvényekből készített, festett acélváz 
szintezőcsavarokkal felszerelve. Ülésmagasság: max. 45 cm. Hossza kb. 

230 cm

23

59 400 Ft 1 366 200 Ft 75 438 Ft 1 735 074 Ft

Várótermi pad - 3 
személyes

Választható színű polipropilén ülőlapokkal  és háttámlákkal, melyek 
könnyen tisztíthatók. Masszív zártszelvényekből készített, festett acélváz 
szintezőcsavarokkal felszerelve. Ülésmagasság: max. 45 cm. Hossza kb. 

180 cm

33

61 600 Ft 2 032 800 Ft 78 232 Ft 2 581 656 Ft

Várótermi pad - 2 
személyes

Választható színű polipropilén ülőlapokkal  és háttámlákkal, melyek 
könnyen tisztíthatók. Masszív zártszelvényekből készített, festett acélváz 
szintezőcsavarokkal felszerelve. Ülésmagasság: max. 45 cm. Hossza kb. 

120 cm

6

46 400 Ft 278 400 Ft 58 928 Ft 353 568 Ft

Fogasfal 3-4 
akasztós

Fogasfal választható színben, 3 fogasszemmel, 60x150 cm 10
4 900 Ft 49 000 Ft 6 223 Ft 62 230 Ft

Irattartó polc 90*200 
cm

Választható színben, nyitott polcos szekrény, 90x40x200 cm 10
58 400 Ft 584 000 Ft 74 168 Ft 741 680 Ft

ÖSSZESEN 6 765 798 Ft
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A projekt társadalmi csoportokra gyakorolt hatásai között a kórház teljesítményének, valamint a terület 

egyéb egészségügyi és szociális szolgáltatói együttműködésének javulásából származó eredmények 

közül elsősorban a jobb egészségi állapot említhető, amelyet összefoglalóan egészségnyereségnek 

neveznek. Ez a szolgáltatás igénybevevőinél jelentkező egészségnyereség elsősorban az 

ellátás/ápolás minőségének javulásából és a posztoperatív szövődmények, a nozokomiális infekciók, 

valamint a téves diagnózisok csökkenéséből ered. A projekt lakosságra gyakorolt általános pozitív (de 

nehezen számszerűsíthető) hatásai közül meg kell említeni a biztonságérzet fokozódását, amely a 

magas színvonalú ellátás rendelkezésre állásából származtatható externális hasznokat. 

 

A projekt megvalósítás során az alábbi társadalmi-gazdasági, valamint környezeti hatásokkal 

számolunk. 

 

a. Társadalmi és gazdasági hatások 

 

1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac 

 

A projekt hatására a foglalkoztatottak számának és a munkában töltött idő mennyiségének számottevő 

emelkedését várjuk. Célunk, hogy a tervezési időszak végére a járásban a magasabb szintű kórházi 

ellátás következtében a munkából való kiesés időtartama kevesebb legyen. A magasabb színvonalú 

járóbeteg szakrendelések következtében csökken a fekvőbeteg ellátásba továbbküldött betegek száma, 

így a fekvőbeteg ellátásban eltöltött átlagos ápolási napok számának rövidülése csökkenti a munkából 

kieső táppénzes napok számát (GDP kiesést). A betegség miatti munkaidő kiesés csökkenése 

jótékonyan hat a járás foglalkoztatottságára, az egészségesebb munkavállalók számának 

növekedésével párhuzamosan növekedhet a járás vállalkozásainak a termelékenysége is. A jó 

minőségű és hatékony egészségügyi szolgáltatások elérhetőségével javul a munkavállalók munkaerő-

piaci esélye, lehetővé válik a munkavégző képesség gyorsabb helyreállítása, a betegségek 

megelőzése, korai felismerése. 

Fontos gazdasági hatás továbbá, hogy az ellátási területen lévő lakosság egészségi állapotának 

javulásával javul a lakosság munkavégző képessége, a munkaerő minősége, a munkáltatók minőségi 

munkaerővel dolgozhatnak, munkaerő betegség miatti munkavégzésből történő kiesése csökken, 

ezáltal a munkáltató is stabilabban foglalkoztat. Ezzel egyidejűleg csökken a táppénzes napok száma 

és össztársadalmi szinten a táppénz kiadások is. 

 

2. Munkakörülmények 

 

Az újonnan létrejövő egészségügyi létesítményeknek (ez igaz „zöldmezős” és rekonstrukciós 

megvalósításra is) ma már elengedhetetlen feltétele, hogy „betegközpontú”, esztétikailag részleteiben 

is megtervezettek legyenek. Ugyanez igaz a megújított eszközparkra is. Az újonnan beszerzésre kerülő 

gépekkel, műszerekkel, eszközökkel dolgozók munkakörülményi javulnak, egyes tevékenységek 

leegyszerűsödnek, kevesebb időráfordítást igényelnek majd. Az ellátás eredményességének 

növekedése miatt érzett jobb közérzet szintén egyértelműen pozitív hatást jelent. Azon szakrendelések 
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dolgozói esetében, akik nem érintettek közvetlenül számolni lehetne bizonyos ellenállással a projekt 

kapcsán, mivel részlegük a fejlesztésből kimarad, de ezt feltehetően ellensúlyozza a kórház általános 

modernizálása, a diagnosztikai és terápiás lehetőségek fejlesztésének mindenkire gyakorolt érezhetően 

kedvező hatása. 

A munkakörülmények javulása növeli a kórház munkaerő megtartó-képességét és csökkenti a 

fluktuációt. 

 

3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme 

 

A járóbeteg ellátás fejlesztésének hatására a hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű ellátási 

területen a lakosság egészségi állapota javul, amely hosszú távon a társadalmi integrációját segíti elő. 

Továbbá az itt élő felnőtt lakosság egészségi állapotának javulása és egészség tudatosságának 

erősödése kedvező hatással van gyermekeik életvitelére és egészségi állapotára, így a felnövekvő 

generációknak már jobbak az esélyeik. A lakosság egészségben megélt életéveinek száma nő, 

egészségi állapota javul, így mind a társadalombiztosítási alapok kiadásai, mind a táppénz kiadások 

csökkennek, az így felszabaduló források más célokra visszafordíthatók, melyek össztársadalmi szinten 

hozzájárulnak a társadalmi különbségek csökkenéséhez. 

 

4. Esélyegyenlőség 

 

Projektünk számos pozitív esélyegyenlőségi hatással bír. Esélyegyenlőségi szempontok elsősorban az 

akadálymentes hozzáférés biztosításánál lépnek fel. A létrehozott egészségügyi kapacitások a 

társadalom valamennyi csoportja számára ingyenesen hozzáférhetők lesznek, diszkrimináció nem 

valósul meg sem nemi, sem etnikai, vagy vallási értelemben, sem életkor alapján. A projekt megteremti 

a hátrányos helyzetűek egészségnyereségből való részesedésének esélyegyenlőségét, egyrészt a 

hozzáférés fizikai és infokommunikációs akadály-mentesítésével (fogyatékosok esélyegyenlősége), 

másrészt az ellátás igénybevételének gazdasági és pszicho-szociális akadálymentesítésével 

(szociálisan rászorulók, etnikai kisebbségekhez tartozók esélyegyenlősége) az esélyegyenlőségi és 

szociális referensen keresztül.  

 

Az információkhoz való akadálymentes hozzáférés érdekében interaktív, video tartalmakat is tartalmazó 

webes felületet hozunk létre a kórház honlapján. A honlapot alkalmassá tesszük az akadálymentes 

honlap követelményeinek való megfelelésre, hiszen a könnyen, akár segédeszközökkel is 

megismerhető honlap elsősorban mozgásban vagy értelmi képességeiben akadályozott társaink 

számára fontos. 

 

A kórház üres pozícióinak betöltésénél egyenlő esélyeket biztosít a női, a GYES-en lévő, az 50 év feletti, 

a pályakezdő és a roma származású álláskeresőknek is. A kórházra jellemző az azonos munkáért 

azonos fizetés elvének biztosítása. 

Különösen fontosnak tartjuk a GYES-ről, GYED-ről visszatérő munkatársak beilleszkedésének 

támogatását, amelynek keretében a részmunkaidős foglalkoztatást lehetővé tesszük. 

Szabadságolásnál a munkaadó lehetőség szerint figyelembe veszi az óvodai és iskolai szüneteket. 
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Tervezzük a GYES-en, illetve GYED-en lévő kollegákkal való folyamatos kapcsolattartás 

megszervezését. A felsorolt lehetőségeket természetesen nem kizárólag a női munkatársaink számára 

tesszük elérhetővé. 

Nyugdíjas és nyugdíj előtt álló munkatársak lehetőségeit kiemelt figyelemmel kísérjük. A 

munkakörülményeket úgy alakítjuk, hogy az folyamatosan elősegítse az idősebb korúak (50 év felettiek) 

szellemi, fizikai képességeinek maximális kiteljesedését. 

A rugalmas munkaidő-szervezés az egészségügyi ellátás jellegéből adódóan, a működési engedélyben 

meghatározott kötelező ellátási idők miatt nehezen oldható meg. 

 

5. Területi kiegyenlítődés 

 

Projektünk – az esélyegyenlőség biztosításából adódóan – pozitív hatást fejt ki a területi kiegyenlítődés 

folyamatára is. Az egészségügyi ellátáshoz és szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés által a területi 

egyenlőtlenségek megszüntetése minden tekintetben felgyorsul, csökken a térségen belüli társadalmi 

szakadék a városiasodott és kevésbé városiasodott területek között. A szolgáltatások 

hozzáférhetőségek javítása mindezeken túl jótékony hatást fejt ki az elöregedett és „fiatalosabb” 

települések közti különbségek mérséklésére. 

A projekt fontos lépést jelent az országon belüli társadalmi-gazdasági különbségek kiegyenlítésében, 

tekintettel arra, hogy a magas színvonalú ellátásokhoz való hozzáférésben jelentkező különbségek 

fokozzák az egészségi állapotban megfigyelhető különbségeket is, az egészség (legalább is egy adott 

szintje) pedig egyik feltétele a gazdasági aktivitásának. Hasonlóan nagy jelentősége van a terület 

népességmegtartó képességének, amelyre a projekt szintén pozitív hatással van. 

 

A kórház, mint a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója, ha stabil foglalkoztatóvá válik, a térségben a 

munkanélküliség csökkenéséhez járul hozzá (mind saját munkaerő, mind beszállítók miatt), a térség 

foglalkoztatási viszonyainak javulása a fizetőképes kereslet erősödését jelenti, ez pedig a környező 

települések valamennyi fogyasztási cikk és szolgáltatás forgalmazó és gyártó cégére kedvező hatással 

bír. Ezáltal a térség gazdasági helyzete stabilabb, kiegyensúlyozottabb, az ország más településeitől 

való leszakadás esélye csökken. 

 
6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme 

 

A családhoz kötődő jogok védelmét azok a programok segítik elő, amelyek a társadalom perifériájára 

sodródott csoportok reintegrálását mozdítják elő. Külön említést érdemel, hogy a betegutak 

racionalizálása, a járó- és fekvőbeteg ellátás teljes szétválasztása, a betegek szakrendelések eltöltött 

várakozási idejének csökkentése mérsékeli a betegek kiszolgáltatottságát. Megszűnnek a betegek 

emberi méltóságát sértő helyzetek, biztosíthatóvá válik az ellátás magánossága. Az igénybevevőknek 

nem a többiek élénk figyelmétől övezve kell megadni szenzitív egészségügyi adataikat. 

Elmondható továbbá, hogy az egészségesebb életmód, a betegségek előfordulási gyakoriságának 

csökkenése, valamint a kezelés és prevenció hatékonyságának növelése is nagymértékben javítja a 

családok helyzetét és lehetőségeit. 
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A családi, illetve a munkahelyi kötelezettségek összehangolásának elősegítése érdekében szabadidős 

programokat szervezünk a családosok számára. 

 

7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel – nyilvánosság, igazságosság, 

erkölcs 

 

A hatékony egészségügyi ellátás megvalósítása mind helyi, mind térségi szinten fontos kritérium. A 

különböző társadalmi csoportok bevonása a projektbe biztosítja a döntéshozatal pártatlanságát és 

igazságosságát. 

A projekt egyes eseményeinek, eredményeinek nyilvánosságát teljes körűen biztosítjuk. A kötelező 

nyilvánossági elemek megvalósítását egy kommunikációra szakosodott vállalkozás szolgáltatásainak 

igénybevételével tervezzük megvalósítani. Kiemelt célunk a projekt eredményeinek minél szélesebb 

körű disszeminációja. 

 

8. Közegészségügy, közbiztonság 

 

A projekt megvalósítása jelentős közegészségügyi hatással bír. A programok elsődleges célja a kórház 

ellátási területén élők egészségi állapotának javítása, az ellátás minőségének és hozzáférésének 

javításán keresztül az azonos betegség miatti ismételt kórházi visszavételek arányának csökkentése, a 

térség lakossága egészségi állapotának, epidemiológiai mutatóinak (mortalitási, morbiditási adatok) 

javítása, valamint a betegelégedettség javítása. A kórházban a valós szükségleteknek megfelelő 

mértékben, a betegek egészségi állapota által indokolt és méltányos egészségügyi szolgáltatások 

feltételrendszerének megteremtése történik, a betegellátás szervezettsége jelentősen javul. Ezen 

intézkedések mind-mind jelentősen hozzájárulnak a járás közegészségügyi helyzetének javításához, a 

térségben élők életesélyének növekedéséhez. 

 

A közbiztonságra – bár csak közvetett módon – pozitív hatással van a projekt keretében megvalósított 

fejlesztés lebonyolítása, hiszen projektünk hatására a térségben élők általános egészségi állapotának 

javulását valószínűsítjük. A kiegyensúlyozott lelki állapot pedig bizonyíthatóan csökkenti az erőszakos, 

testi sértéssel járó bűncselekmények számát, elősegítve ezzel a közbiztonság javulását. A deviáns 

módon viselkedők számának visszaszorítása szintén pozitív hatást gyakorol a közbiztonságra. 

 

9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság 

 

A deviáns módon viselkedők (pl. alkoholos vagy drog befolyásoltság alatt állok) körében statisztikailag 

nagyobb arányban fordulnak elő bűnesetek, mint a társadalmi normákat követő állampolgárok 

esetében, hiszen ezen szerek hatására módosul a tudatállapot, mely hatására könnyebben követ el az 

ember bűncselekményt. Az elkövetett bűncselekmények 21%-a vezethető vissza az 

alkoholfogyasztásra, ill. erre az állapotra. Amennyiben projektünkkel elérjük a deviáns viselkedés 

visszaszorítását, egyúttal a bűnözés mérséklődéséhez is jelentősen hozzá tudunk járulni. 

 

10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés 
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A kórház infrastrukturális fejlesztése elősegíti a szociális ellátó-rendszerekhez való hozzáférést a térség 

lakói számára is.  

 

11. Kutatás-fejlesztés 

 

Az egészségügyi ellátórendszert fejlesztő projektek jótékony hatást gyakorolnak a térség egészségügyi 

szolgáltatóira, ugyanis hatékonyabb vizsgálatok, szűrések, különböző egészségre nevelő programok 

ösztönzőleg hatnak a szektor térségi szereplőire. Számítunk arra, hogy a projekt számos egészségügyi 

fejlesztést indukál majd a régióban az infrastruktúra, az eszközrendszer, illetve az alkalmazott 

módszerek tekintetében egyaránt. 

 

12. Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség 

 

A kórház minden nemzetközi, határon átnyúló projektbe való bekapcsolódás lehetőségét igyekszik 

kihasználni, jelenleg is folyamatban van egy szlovák-magyar Interreg III. kiírás keretében benyújtott 

projektjavaslat értékelése. A projekt keretében bekövetkező fejlesztések növelik a nemzetközi 

projektekben való együttműködés, bekapcsolódás esélyeit a kórház számára. A határmentiségből 

származó előnyöket a kórház igyekszik hosszú távon is megragadni, minden olyan intézkedést megtesz 

a kórház vezetése, amellyel a határon túli betegeket, vagy rehabilitációra vágyó sportolókat a kórház 

szolgáltatásinak igénybevételére tudja ösztönözni. 

 

13. Közszféra pénzügyi és szervezeti keretei 

 

A projektgazda fenntartója és tulajdonosa az ÁEEK, ily módon a beruházás költségei a közszféra 

kiadásának minősülnek. A projekt remélhetően jelentősen hozzájárul a közszféra pénzeinek hatékony 

és gazdaságos elköltéséhez. 

 

b. Környezeti hatások 

 

1. Levegőtisztaság 

 

Az újonnan beszerzésre kerülő eszközök működtetése során, légszennyező anyag a hőszolgáltatásból 

keletkezik, de várakozásaink szerint ennek mennyisége jóval kevesebb lesz, mint az elöregedett 

géppark továbbélése esetén, egyéb bejelentés-köteles légszennyező forrás nem létesül. 

 

2. Talajminőség és talajerőforrás 

 

Elsősorban az építési munkálatok során fordulhat elő talajt károsító hatás, mivel a különböző 

közlekedési eredetű talajszennyező anyagok (az üzemanyagok, benzin, gázolaj, motorolajok, 
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üzemanyag adalékok) károsíthatják a talajt. Projektünkben ilyen veszélyforrás nem áll fenn, a felújítási 

tevékenységek a projekt kis részét képviselik. 

 

3. Területhasználat 

 

A kórház fejlesztése a kórház jelenlegi területén, a jelenlegi kubatúra keretei között jön létre. A projekt 

nem vesz el újabb zöldterületet, valamint lakóterületet sem, a megvalósítás a kórház jelenlegi keretei 

között történik. 

 

4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás 

 

Kiemelt szerepet kap a hulladékhasznosítás- és újrafelhasználás (az úgynevezett „recycling” 

technológiák), amely során a hulladék minimális anyagveszteséggel visszavezethető a technológiai 

folyamatba. A működés során keletkező - elsősorban papírhulladékot típusának megfelelő módon kell 

gyűjteni, tárolni, feldolgozni, illetve szükség esetén ártalmatlanítani. A projekt megvalósítása során 

keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtjük, elszállításukról a kórház vezetése gondoskodik. 

A hulladékoknak - az építkezés és üzemeltetés során - az előírások betartásával végzett gyűjtése, 

elszállítása a környezet veszélyeztetése, szennyezése nélkül megoldható. A hulladék esetleges havária 

esetén sem jelentenek más jellegű vagy nagyobb környezeti veszélyt, mint a hulladékká nem váló 

anyagok. 

 

A projekt végrehajtása során előtérbe helyezzük az internet-alapú kommunikációt a levelezés 

tekintetében. Átgondolt adminisztrációs rendszerrel, a dokumentumok archiválásával minimálisra 

csökkentjük a papír felhasználását. A nélkülözhetetlen papíralapú dokumentumok mennyiségét 

kétoldalas nyomtatással, kicsinyített fénymásolat készítésével korlátozzuk. A nyomtatókban, 

fénymásolókban utántölthető festékkazettákat használunk, így a tevékenység során nem keletkeznek a 

környezetet terhelő anyagok. A véglegesen elhasználódott festékkazetták elhelyezéséről az 

előírásoknak megfelelően gondoskodunk. 

 

5. Környezeti kockázatok megjelenése 

 

A projekttel kapcsolatban az alábbi környezeti kockázatokat azonosítottuk: 

• A beruházás során felhasználásra kerülő víz mennyisége, és keletkező szennyvíz paraméterei 

nem kerültek meghatározásra 

• Határérték túllépés lehetősége a szennyvízvizsgálat során 

• Az egyre inkább terjedő egyedi légkondicionáló berendezések kibocsátása nem ellenőrizhető. 

• Az egyedi légkondicionáló berendezések diffúz forrásokat jelenthetnek, melyre a hatóság 

bejelentési kötelezettséget állapíthat meg. 

• A beruházás során felmerülő zajterhelés pontos adatai nem ismertek. 

• Újrahasznosításra kerülő hulladékok aránya túl alacsony. 
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• A beruházás során keletkező hulladékok helytelen kezelése, és nem ellenőrizhető gyűjtése, 

mely plusz költséget jelenthet az intézményünknek 

• Növekvő energiaárak miatti magas költségek. 

 

6.  Mobilitás, energia-felhasználás 

 

A programok során a környezetet legkevésbé terhelő eszközök felhasználására törekszünk. Ezek az 

eszközök a legmodernebb technológiai színvonalat képviselik, energiatakarékosak és megfelelnek a 

hazai és közösségi környezetvédelmi előírásoknak. Energiatakarékos eszközök kerülnek a pályázatban 

alkalmazásra, a jelenleginél lényegesen jobb energetikai adottságokkal. 

 

A környezeti fenntarthatóság szempontjából megemlítendő az eszközfejlesztésből, korszerűsítésből 

származó energia megtakarítás, amelynek eredményeképpen csökken a környezetterhelés, a 

klímaváltozást előidéző gázok kibocsátása. Ez utóbbi nyereség a CO2 kibocsátás mennyiségének 

csökkenéséből és a CO2 emisszió kereskedelemben használt piaci ár segítségével forintosítható.  

 

3.1.4. Pénzügyi terv 

 

Ezen fejezetben mutatjuk be a pénzügyi elemzés során alkalmazott közös módszertani kérdéseket. 

Jelen tanulmányunkban a fejlesztési különbözeten alapuló módszert alkalmazzuk, azaz csak azokat a 

költségeket vesszük figyelembe, amelyek a projekt nélküli esethez képest többletként jelentkeznek. Az 

elemzésekben kizárólag a projekt nélküli eset és jelen fejlesztés különbözetére koncentrálunk. A 

pénzügyi bevételek becslését jelen projekt esetében figyelmen kívül hagytuk, hiszen az útmutató 

előírásinak megfelelően azokat nem kell számolni közcélú, bevételt nem termelő projektek, 

projektelemek, tevékenységek esetén. 

Ezen fejezetben bemutatjuk a pénzügyi elemzés során alkalmazott közös módszertani kérdéseket. 

 

Fejlesztési különbözet módszer vs. Történelmi költs ég módszer 

 

A költség haszon elemzés készítésének első lépéseként meg kell határozni az általános elemzési 

módszert, azaz hogy a fejlesztési különbözeten alapuló módszer vagy a történelmi költségek módszer 

alkalmazására kerül-e sor. Jelen tanulmányunkban a fejlesztési különbözeten alapuló módszert 

alkalmazzuk, azaz csak azokat a bevételeket és költségeket számszerűsítjük, vesszük figyelembe, 

amelyek a projekt nélküli esethez képest többletként jelentkeznek. Az elemzésekben kizárólag a projekt 

nélküli eset és jelen fejlesztés különbözetére koncentrálunk. 

 

Vizsgált id őtáv 

Az elemzésben vizsgált időtáv 10 év, amely nem tartalmazza a beruházás időtartamát. 10 évre előre 

próbáljuk megadni a projekt hatására keletkező bevételeket és a működtetés költségeit. Az Európai 

Uniós egészségügyi beruházásokat hosszú időtávra legalább 20 évre javasolják tervezni. A 10. év után 
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már nem tudunk változást beállítani, mert a feltételezés szerint a hátralévő években ugyanarra a 

bevételre és kiadásra lehet számítani, mint a 10. évben.  

 

EU támogatás mértéke 

Jelen projektünk támogatási intenzitása az EFOP AT, illetve a pályázati kiírás értelmében szerint 100%-

os. 

 

Önerő 

Mivel a pályázati projekt 100%-os támogatási intenzitású, önerő biztosítására nincs szükség. 

 

A projektgazda és a tevékenység jellege (vállalkozá si, nem vállalkozási) 

A projekt pásztói Margit Kórház intézményén belül valósul meg. A projektet megvalósító intézmény 

központi költségvetési szerv, nem folytat vállalkozási tevékenységet. 

 

A projekt majdani m űködtet őjének és fenntartójának személye 

A projekt eredményeképpen felújításra, átalakításra kerülő épületek, valamint beszerzésre kerülő 

eszközök működtetője és fenntartója a pályázó kórház lesz. 

 

Amortizáció kezelése 

Az EU útmutatók és a szakirodalom alapján az ún. elsüllyedt költségekkel nem számolunk. Számolunk 

azonban az említett útmutató által is engedélyezett maradványértékkel, az egyes eszközök leírási 

kulcsa 14,5%, 33%, valamint az építéssel, felújítással, bővítéssel járó projektelemek esetében 2%. 

 

ÁFA kezelése 

A projektben elszámolt tevékenységek esetében a pályázó nem igényelheti vissza az ÁFA –t, ezért a 

kiadásokat bruttó módon tervezzük, amelyek tehát tartalmazzák az ÁFÁ-t is. A működési és fenntartási 

költségek esetén az ÁFA nem szerepelhet az elemzésben, ha a működtető-fenntartó ÁFA- 

visszaigénylő, de szerepelnie kell az elemzésben, ha a működtető-fenntartó nem igényelheti vissza az 

ÁFA-t. Ennek megfelelően a projekt működtetési költségeinél szerepeltetjük az ÁFA-t, mivel a fenntartó 

ÁEEK nem visszaigénylő a pályázott tevékenységek esetében. 

 

Infláció kezelése 

Az inflációt következetesen kell kezelni. A DCF-modell alkalmazása során a nominálértékű 

pénzáramokat nominális kamatlábbal, míg a reálértékű pénzáramokat reálkamatlábbal kell diszkontálni. 

Elemzésünk során folyóáras értékekkel dolgoztunk, feltételezve azt, hogy a pénzbevételeket és 

pénzkiadásokat azonos mértékben érinti az infláció. Ennek fényében az útmutatók által javasolt 3%-os 

inflációs rátát alkalmaztunk. 

 

Pénzáram szemlélet 

A működési költségek és bevételek meghatározásánál – a cash-flow- szemléletnek megfelelően – csak 

azokat a kiadásokat és bevételeket vesszük figyelembe, amelyek tényleges pénzmozgással járnak. Így 
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nem része a működési költségeknek például az amortizáció, az elhatárolások, amelyek nem jelentenek 

tényleges pénzkiáramlást. 

 

Alkalmazott diszkontráta 

A többéves fizetési kötelezettséggel járó projektek jövőbeli pénzáramlásainak számításához a többéves 

fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának módszertanáról, 

valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről szóló 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §. (2) 

bekezdését kell alkalmazni, mely a következőket írja: „A nettó jelenérték számításhoz a minden 

negyedév első hónapjának első munkanapján az Államadósság Kezelő Központ Rt. által, a 

Pénzügyminisztérium honlapján közölt, havi bontású 35 éves időszakra kiterjedő hozamgörbét kell 

használni.” Mivel a honlap már nem él, és a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján nem értük el az 

adatot, így a Pénzügyminisztérium által 2008. december 31-én közzétett „használandó 35 éves 

időszakra terjedő diszkontráta sor” adata alapján határoztuk meg a pénzügyi diszkontrátát a vizsgálat 

időhorizontjának megfelelően 8,02%-ban.  

 

A projektgazda nem vállalkozási tevékenységet végez, hanem költségvetési feladatot lát el, így éves 

költségvetés alapján működik, értékcsökkenést a költségek között nem érvényesít, az Áfát nem tudja 

visszaigényelni.  

 

A költség-haszon elemzés elkészítéséhez a fentieken túl a 2016. évi beszámoló tényleges és tervezett 

adatok, valamint a GKI (IMF, NGM által is használt) által a 2017. évre előirányzott gazdasági mutatók 

járultak hozzá (3,2%-os GDP növekedés, 3%-os fogyasztói árindex). 

 

A tervezés a fejlesztési különbözet módszerével készült, így kizárólag a projekt fenntartási időszaka 

alatt fellépő eredményekkel számol.  

 

A tájékoztatási útmutató értelmében a belső megtérülési ráta szabály ellenkező előjellel alkalmazható, 

ha a bevétel az időszak elején, a kiadások pedig később jelentkeznek (az alapszabály ellenkező előjellel 

alkalmazható, tehát akkor kívánatos a projekt elfogadása, ha az belső megtérülési ráta kisebb, mint az 

alternatív források költsége). Mivel maradványértékkel kalkuláltunk, így a számításra ez az elv 

vonatkozik. 

 

A költség-haszon elemzés során számbavételre kerülnek a pénzben kifejezhető közvetlen költségek és 

a pozitív hatások, amelyek szövegesen kerülnek bemutatásra (mivel a pénzbeli kifejezés nem 

értelmezhető). 

 

Költségek 

 

Beruházási költség meghatározása 

 

A projekt teljes elszámolható költsége bruttó 164.751.762 Ft, a pályázó a projekt tevékenységek 

vonatkozásában nem igényelheti vissza az ÁFÁ-t, ezért a projekt költségeit bruttó módon kalkuláltuk.  
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A beruházási költségeket adó tételek és azok értékét a következő táblázat mutatja be. 

 

27. táblázat: A beruházás költségeinek összefoglalá sa 

 

 

8 128 000 Ft

megvalósíthatósági tanulmány költsége 6 985 000 Ft

közbeszerzési költségek 1 143 000 Ft

137 231 862 Ft        

Építéshez kapcsolódó költségek 9 872 252 Ft           

Eszközbeszerzés költsége 127 359 609 Ft        

Immateriális javak beszerzésének költsége -  Ft                     

1 905 000 Ft           

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 508 000 Ft              

Egyéb műszaki jellegű szolgáltatás költsége -  Ft                     
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
egyéb mérnöki és szakértői díjak, informatikai fejlesztéssel kapcsolatos 
díjak, tanácsadás -  Ft                     
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
egyéb kommunikációs tevékenységek költségei. -  Ft                     

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 635 000 Ft              

Projektszintű könyvvizsgálat költsége 762 000 Ft              

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj -  Ft                     

hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek -  Ft                     

jogi, közjegyzői díjak -  Ft                     

vagyonbiztosítás díja -  Ft                     

5 830 200 Ft           

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 4 001 400 Ft           
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
o utazási költség
o szállásköltség
o helyi közlekedés költsége
o napidíj 1 828 800 Ft           

-  Ft                     

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség -  Ft                     

7 335 900 Ft           

projektmenedzser bérköltsége 3 334 500 Ft           

pénzügyi vezető bérköltsége 2 223 000 Ft           

projektasszisztens bérköltsége 1 778 400 Ft           

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség -  Ft                     

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja -  Ft                     
projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális 
javak bérleti költsége -  Ft                     
projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök 
költsége -  Ft                     

1 320 800 Ft           

általános vállalat-irányítási költség -  Ft                     

általános vállalat-irányítási költséghez kapcsolódó – munkabér -  Ft                     
általános vállalat-irányítási költséghez kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítások – foglalkoztatást terhelő adók, járulékok -  Ft                     
általános vállalat-irányítási költséghez kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítások – személyi jellegű egyéb kifizetések -  Ft                     

kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége 228 600 Ft              

közüzemi szolgáltatások költsége -  Ft                     
állagmegóvás és karbantartás költsége, ideértve az irodatechnikai és 
informatikai eszközök karbantartását is 635 000 Ft              

biztosítási költség -  Ft                     
bankszámla nyitás és vezetés költsége (ide értve a tranzakciós 
költséget is). -  Ft                     

dokumentációs és archiválási költség 457 200 Ft              

3 000 000 Ft           

164 751 762 Ft        

Tartalék

MINDÖSSZESEN:

Projektelőkészítés

Beruházás

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

Projekmenedzsment költségek

Általános költségek

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
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A projekt megvalósítása kizárólag elszámolható költségeket tartalmaz. Az alábbi költségtételeket 

tervezzük a beruházás során. 

 

Előkészítés: 

• Megvalósíthatósági Tanulmány költsége: A projekt megfelelő szakmai előkészítésével, illetve a 

pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével egy kifejezetten 

egészségügyi projektekre szakosodott szakértői társaságot bíztunk meg, más ajánlatok 

megvizsgálása mellett. Költsége: br. 6.985.000 Ft 

 

Megvalósítás: 

 

Projektmenedzsment költségek: A projekt megvalósítására és a támogatás szabályszerű, hatékony 

felhasználásának biztosítására egy belső projektmenedzsment csapat került felállításra. Költsége: br. 

7.335.900 Ft, az alábbi bontásban. 

 

28. táblázat: A projektmenedzsment összetétele és k öltségei 
Szerep egységár Hónapok száma Bruttó költség 

Projektmenedzser bére 150.000 Ft 18 2.700.000 Ft 

Projektmenedzser 

bérjáruléka 

35.250 Ft 18 634.500 Ft 

Pénzügyi vezető bére 100.000 Ft 18 1.800.000 Ft 

Pénzügyi vezető 

bérjáruléka 

23.500 Ft 18 423.000 Ft 

Projektasszisztens bére 80.000 Ft 18 1.440.000 Ft 

Projektasszisztens 

bérjáruléka 

18.800 Ft 18 338.400 Ft 

 

Szakmai megvalósítás költségei: a pályázó a projekt céljainak sikeres megvalósítása érdekében 

szakmai vezetőt alkalmaz. Költsége: br. 4.001.400 Ft. A szakmai megvalósításban résztvevők utazási 

és szállás költsége br. 1.828.800 Ft-ot tesz ki. 

 

Kötelező tájékoztatás: Az előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítése. Költsége br.635.000 Ft 

 

Közbeszerzési költségek: A betervezett költség a megvalósítási fázisban közbeszerzési szakértői díjak; 

a szakértői feladat a projekt egészére vonatkozó közbeszerzési terv összeállítását, a beruházás 

indításához szükséges eljárások előkészítését tartalmazza. Költsége br. 1.143.000 Ft 

 

Kötelező könyvvizsgálat: A projekt könyvvizsgálata 150 millió forint támogatás felhasználása felett 

kötelező. A könyvvizsgálat támogatja a pályázó hatékony működését, a támogatások felhasználásának, 

elszámolásának, nyilvántartásának ellenőrzését végzi a könyvvizsgáló. Mindezen túl a támogatást 

nyújtóknak garanciát ad a felhasználás valódiságára. Költsége br. 762.000 Ft 
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Eszközbeszerzések: A beszerzésre kerülő orvosi gép-műszerek és mobiliák beszerzési költsége. 

Költsége br. 127.359.609 Ft 

 

 

A beszerzésre kerülő eszközök költségét az alábbi táblázat tartalmazza részletesen. 

 

29. táblázat: Eszközlista 

 

 

Építés, felújítás: a különböző helységek felújításának költsége br. 9.872.252 Ft.  

 

Műszaki ellenőr megbízása: Az építési tevékenységhez jogszabályi előírások alapján szükséges, 

kötelező műszaki ellenőr alkalmazása. A műszaki ellenőr a projekt megvalósítását támogatja Költsége: 

br. 508.000 Ft 

 

Általános költségek: a projekt számláinak elkülönített kezelése érdekében számviteli munkatársat 

alkalmaz a kórház, akinek bérköltsége br. 1.333.800 Ft. 

 

A beruházási költségek időbeli ütemezését a következő táblázat szemlélteti. 

  

Prioritási sorrend Megnevezés db Nettó egységár Nettó összár Bruttó egységár Bruttó összár Felhasználó szakrendelés

1 Ultrahang készülék 1 17 460 000 Ft 17 460 000 Ft 22 174 200 Ft 22 174 200 Ultrahang/radiológia

2 Kardiológiai ultrahang készülék 1 18 780 000 Ft 18 780 000 Ft 23 850 600 Ft 23 850 600 Kardiológia

3
Video-gasztroszkóp és video-kolonoszkóp a felső 
és az alsó tápcsatorna vizsgálatához 1

15 473 300 Ft 15 473 300 Ft 19 651 091 Ft 19 651 091
gasztroenterológia

4
Automata rendszerű endoszkóp mosó-fertőtlenítő 
gép 1

7 884 000 Ft 7 884 000 Ft 10 012 680 Ft 10 012 680
gasztroenterológia

1 1 169 457 Ft 1 169 457 Ft 1 485 210 Ft 1 485 210
1 402 100 Ft 402 100 Ft 510 667 Ft 510 667
1 1 685 600 Ft 1 685 600 Ft 2 140 712 Ft 2 140 712 Kardiológia
1 1 708 300 Ft 1 708 300 Ft 2 169 541 Ft 2 169 541 Kardiológia
1 555 800 Ft 555 800 Ft 705 866 Ft 705 866 Kardiológia

7 ABPM monitor 2 418 300 Ft 836 600 Ft 531 241 Ft 1 062 482 Kardiológia

8 EKG Holter készülékhez felvevőegység 2 660 800 Ft 1 321 600 Ft 839 216 Ft 1 678 432 Kardiológia

9 artroszkópos szett (optika+kéziműszer) 2 1 705 000 Ft 3 410 000 Ft 2 165 350 Ft 4 330 700 áltlános sebészet-traumatológia

10 Defibrillátor 1 623 700 Ft 623 700 Ft 792 099 Ft 792 099 Kardiológia

11 Kombinált elektroterápiás készülék 3 940 100 Ft 2 820 300 Ft 1 193 927 Ft 3 581 781 mozgásszervi rehabilitáció

12 Szelektív ingeráram készülék 1 662 900 Ft 662 900 Ft 841 883 Ft 841 883 mozgásszervi rehabilitáció

13 Lökéshullám terápiás készülék 1 2 894 400 Ft 2 894 400 Ft 3 675 888 Ft 3 675 888 mozgásszervi rehabilitáció

14 Sebészeti műtőlámpa 1 2 246 000 Ft 2 246 000 Ft 2 852 420 Ft 2 852 420 áltlános sebészet-traumatológia

15 Sterilizáló 1 3 024 000 Ft 3 024 000 Ft 3 840 480 Ft 3 840 480 áltlános sebészet-traumatológia

16 Ergoterápiás helyiség komplex gyakorló-fejlesztő 
eszközökkel (tankonyha, fürdőszoba, hálószoba)

1
2 581 200 Ft 2 581 200 Ft 3 278 124 Ft 3 278 124

mozgásszervi rehabilitáció

17 Masszírozó fotel - ágy 1 896 500 Ft 896 500 Ft 1 138 555 Ft 1 138 555 mozgásszervi rehabilitáció

18 Altatógép 1 8 520 000 Ft 8 520 000 Ft 10 820 400 Ft 10 820 400 mobilia

19 Munkatársi - irodai forgószék 30 23 900 Ft 717 000 Ft 30 353 Ft 910 590 mobilia

20 Vendégszék (vizsgáló) 30 10 000 Ft 300 000 Ft 12 700 Ft 381 000 mobilia

21 Várótermi pad - 4 személyes 23 59 400 Ft 1 366 200 Ft 75 438 Ft 1 735 074 mobilia

22 Várótermi pad - 3 személyes 33 61 600 Ft 2 032 800 Ft 78 232 Ft 2 581 656 mobilia

23 Várótermi pad - 2 személyes 6 46 400 Ft 278 400 Ft 58 928 Ft 353 568 mobilia

24 Fogasfal 3-4 akasztós 10 4 900 Ft 49 000 Ft 6 223 Ft 62 230 mobilia

25 Irattartó polc 90*200 cm 10 58 400 Ft 584 000 Ft 74 168 Ft 741 680 mobilia

ÖSSZESEN 127 359 609 Ft

5
6/12 csatornás EKG készülék

6

Terhelésés EKG rendszer (kerékpár ergométer)

Belgyógyászat
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30. táblázat: A beruházás pénzügyi ütemezése 

 

 

Működési költségek meghatározása 
 
A működési költségek esetében csak a tényleges kiadásokat vettük számba, a diszkontált cash-flow 

módszer követelményeinek megfelelően. Csak azokat a költségelemeket számszerűsítettük, amelyek 

a fejlesztés nélküli helyzethez képest többletként jelentkeznek. 

 

A működési költségek között nem szerepeltetjük az amortizáció költségeket, hiszen azok nem járnak 

pénzkiáramlással.  

 

Az alábbi táblázatban a projekt hatására keletkező üzemeltetési költségek nagyságát (változását) 

határoztuk meg 10 évre előre. 

 

31. táblázat: A kórház üzemeltetési költségváltozás a a fejlesztés hatására  

 

 

A fenti táblázatból látható, hogy a fejlesztés hatására az első évben (2020-ban) közel 33 millió Ft-os 

költség növekedést várunk, amely 2029-re közel 43 millió Ft-ra emelkedhet. 

 

A fejlesztés nélkül, illetve a fejlesztés megvalósítását követően a kórház költségei az alábbiak szerint 

alakultak volna. 

  

EFOP 2.2.19 fejlesztési igények (Ft) I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév V. negyedév VI. neg yedév VII. negyedév összesen

1.projekt előkészítés 8 128 000 8 128 000

2. projektmenedzsment 815 100 1 222 650 1 222 650 1 222 650 1 222 650 1 222 650 407 550 7 335 900

3. Szakmai megvalósítással összegfüggő költségek 647 800 971 700 971 700 971 700 971 700 971 700 323 900 5 830 200

4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
szolgáltatások költségei

211 667 42 333 296 333 296 333 42 333 42 333 973 667 1 905 000

5. Beruházás - építés 4 936 126 4 936 126 9 872 252

5. Beruházás - eszközbeszerzés 42 453 203 42 453 203 42 453 203 127 359 609

6. Általános költségek 146 756 220 133 220 133 220 133 220 133 220 133 73 378 1 320 800

7. Tartalék 3 000 000 3 000 000

összesen 9 949 322 2 456 817 7 646 943 50 100 146 44 910 020 44 910 020 1 778 494 164 751 762

Fejlesztési különbözet számítása (mFt) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Személyi jellegű ráfordítások 0,0 0,0 13,0 39,6 40,8 42,0 43,3 44,6 45,9 47,3 48,7 50,2 51,7

Dologi jellegű ráfordítások 0,0 0,0 -0,6 -2,5 -2,6 -2,7 -2,7 -2,8 -2,9 -3,0 -3,1 -3,2 -3,3

Egyéb ráfordítások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Karbantartási költségek 0,0 0,0 -1,2 -2,9 -3,0 -3,1 -3,2 -3,3 -3,4 -3,5 -3,6 -3,7 -3,8

Pótlási költségek 0,0 0,0 -0,6 -1,3 -1,3 -1,4 -1,4 -1,5 -1,5 -1,6 -1,6 -1,6 -1,7

Összes pénzügyi költség 0,0 0,0 10,6 32,9 33,9 34,9 36,0 37,0 38,2 39,3 40,5 41,7 42,9
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32. táblázat: A kórház üzemeltetési költségeinek al akulása a projekt nélkül, illetve a fejlesztést köv etően 

 
 

A költség változás legfontosabb okait az alábbiakban foglaljuk össze: 

 

Személyi jellegű ráfordítások:  

• A mozgásszervi rehabilitációs járóbeteg szakrendelés fejlesztése egy neuropszichológus és 

egy rehabilitációs szakorvos felvételével jár, amely éves szinten 26,2 M Ft-tal emeli a kórház 

személyi jellegű kiadásait. 

• A többi szakrendelés fejlesztése nem jár a személyi jellegű ráfordítások változásával. 

 

Dologi jellegű ráfordítások:  

 

• A belgyógyászati ambulancia, a Fiziotherápia, Gastroenterológia, a Radiológia és a Kardiológiai 

szakrendelések üzemeltetési költségei csökkennek évi 150-300 e Ft-tal, amely összességében 

több mint 1,2 M Ft-os dologi költség csökkenést eredményez. 

 

Összességében a fejlesztés nem jelentős, évi 1,2 M Ft-os dologi kiadás csökkenéssel jár. 

 

Egyéb ráfordítások:  

• Az egyéb ráfordítások nem változnak a fejlesztés hatására. 

 

Karbantartási költségek:  

• A kardiológiai szakrendelés fejlesztése évi 1,5 M Ft-tal csökkenti a kórház karbantartási 

költségeit. 

• A traumatológiai szakrendelés fejlesztése évi 0,8 M Ft-tal csökkenti a kórház karbantartási 

költségeit. 

• A gasztroenterológiai szakrendelés fejlesztésének hatására éves szinten 800 ezer Ft 

karbantartási költség csökkenéssel kalkulálunk. 

• A mozgásszervi rehabilitációs fejlesztések kis mértékben (évi 200 ezer Ft-tal) növelik az 

intézmény karbantartási költségeit az új eszközök beszerzése miatt.  

 

A fentiek hatására az intézmény karbantartási költségeinek jelentősen csökken a fejlesztés 

eredményeképpen (évi 2,9 millió Ft-os csökkenés mutatható ki). 

Fejlesztés nélkül (mFt) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Személyi jellegű ráfordítások 819,2 843,8 869,1 895,2 922,0 949,7 978,2 1 007,5 1 037,7 1 068,9 1 100,9 1 134,0 1 168,0

Dologi jellegű ráfordítások 651,7 671,3 691,4 712,1 733,5 755,5 778,2 801,5 825,6 850,3 875,9 902,1 929,2

Egyéb ráfordítások 173,5 178,7 184 190 195 201 207 213 220 226 233 240 247

Karbantartási költségek 14,4 14,83 15,28 15,74 16,21 16,69 17,19 17,71 18,24 18,79 19,35 19,93 20,53

Pótlási költségek 6,8 7,0 7,2 7,4 7,7 7,9 8,1 8,4 8,6 8,9 9,1 9,4 9,7

Összes pénzügyi költség 1 665,6 1 715,6 1 767,1 1 820,1 1 874,7 1 930,9 1 988,8 2 048,5 2 110,0 2 173,3 2 238,5 2 305,6 2 374,8

Fejlesztés megvalósítása esetén (mFt) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Személyi jellegű ráfordítások 819,2 843,8 882,1 934,8 962,8 991,7 1 021,5 1 052,1 1 083,7 1 116,2 1 149,7 1 184,2 1 219,7

Dologi jellegű ráfordítások 651,7 671,3 690,8 709,6 730,9 752,9 775,4 798,7 822,7 847,3 872,8 898,9 925,9

Egyéb ráfordítások 173,5 178,7 184 190 195 201 207 213 220 226 233 240 247

Karbantartási költségek 14,4 14,8 14,1 12,8 13,2 13,6 14,0 14,4 14,9 15,3 15,8 16,3 16,7

Pótlási költségek 6,8 7,0 6,6 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,8 8,0

Összes pénzügyi költség 1 665,6 1 715,6 1 777,7 1 853,0 1 908,6 1 965,8 2 024,8 2 085,5 2 148,1 2 212,6 2 278,9 2 347,3 2 417,7
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Pótlási költségek:  

• Az új radiológiai, valamint kardiológiai ultrahang beszerzése miatt évi 800e Ft-tal csökkennek a 

pótlási költségek. 

• Az általános sebészeti-traumatológiai szakrendelés fejlesztése miatt további 500 ezer Ft-tal 

csökkennek a pótlási költségek. 

 

Összességében a fejlesztés a kórház pótlási költségeit közel 1,3 M Ft-tal csökkenti. 

 

Maradványérték 

 

A maradványérték meghatározásánál – a fejlesztési különbözet módszerének figyelembe vételével – 

az alábbi megállapítást tehetjük. A fejlesztés nélküli állapot 0,-Ft-ban került megállapításra, a 

megvalósításra javasolt állapot pedig az alábbi összegekben, ezért a maradványérték 

meghatározásánál a teljes beruházási értéket kell figyelembe venni. 

 

A beruházás során főként orvosi gép-műszerek, mobiliák beszerzése történik. A beszerzésre kerülő 

orvosi eszközök a 10 éves tervezési horizonton teljesen amortizálódnak, így maradványértéket nem 

képeznek.  

 

Pénzügyi költségek összegzése 

 

A jelenérték számítást a megadott 8,02%-os nominál pénzügyi diszkontráta alkalmazásával számítottuk 

ki. 

 

A beruházási pénzáramok jelenértéke megmutatja, hogy egy jövőben esedékes pénzáramlás mennyit 

ér a jelen időszakban, ha a pénzünket átlagosan 8,02 % kamatláb mellett tudjuk befektetni. 

 

33. táblázat: A projekt pénzügyi költségeinek össze gzése 

 
 

A fenti táblázatból látható, hogy a projekt költségeinek nettó jelenértéke 344,0 millió Ft-ot tesznek ki. 

Ebből a beruházási költségek 2017-es értéke 138,7 millió forintot tesznek ki, míg a 10 éves működési 

költségek jelenre diszkontált értéke 205,3 millió Ft. A beruházás maradványértéke 10 év múlva 0 Ft. 

Megnevezés                            ezer Ft Jelenérték 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Összes beruházási költség 138 717,9 9 949 105 114 49 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Előkészítési költségek 7 524,5 8 128,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Projektmegvalósítás költségei 131 193,4 1 821,3 105 113,9 49 688,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1. Projektmenedzsment 6 239,3 815,1 4 890,6 1 630,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2. Szakmai megvalósítással összegfüggő költségek 4 958,7 647,8 3 886,8 1 295,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3. Szakmai megvalósítással összegfüggő költségek 1 582,5 211,7 677,3 1 016,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4. Beruházás - építés, felújítás 8 460,7 0,0 9 872,3 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.5. Beruházás - eszközbeszerzés 106 448,6 0,0 84 906,4 42 453,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.6.Általános költségek 1 123,4 146,8 880,5 293,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.7. Tartalék 2 380,2 0,0 0,0 3 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Összes működési költség 205 288,3 0 0 10 589 32 899 33 886 34 903 35 950 37 028 38 139 39 283 40 462 41 676 42 926
    2.1. Üzemeltetési költség 231 851,5 0,0 0,0 12 389 37 099 38 212 39 359 40 539 41 755 43 008 44 298 45 627 46 996 48 406

    2.2. Karbantartási költség -16 919,3 0,0 0,0 -1 200 -2 900 -2 987 -3 077 -3 169 -3 264 -3 362 -3 463 -3 567 -3 674 -3 784

    2.3. Pótlási költség -8 255,9 0,0 0,0 -600 -1 300 -1 339 -1 379 -1 421 -1 463 -1 507 -1 552 -1 599 -1 647 -1 696

3. Maradványérték 0,0

4. Összes pénzügyi költség 344 006,3 9 949 105 114 60 278 32 899 33 886 34 903 35 950 37 028 38 139 39 283 40 462 41 676 42 926
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Pénzügyi bevételek becslése 

 

A pénzügyi elemzés legfontosabb kiindulópontja, annak eldöntése, hogy a projekt jövedelemtermelő 

vagy sem.  

 

Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke szerint: 

„(1) E rendelet alkalmazásában jövedelemtermelő projekt bármely, olyan infrastrukturális beruházást 

magában foglaló művelet, amelynek igénybevétele közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal jár, 

vagy föld vagy épületek értékesítését vagy bérbeadását, vagy bármely más, ellenszolgáltatás fejében 

történő szolgáltatásnyújtást magában foglaló művelet.” 

 

Jelen projektünk eredményeképpen nem keletkezik olyan szolgáltatás, amelyet a felhasználók díj 

fizetése fejében vehetnek igénybe, ily módon projektünk közcélú, nem jövedelemtermel ő projektnek 

minősül .  

 

A működésből származó bevételek meghatározásánál ugyancsak a fejlesztésből származó többlet 

bevételeket vettük figyelembe.  

 

Közvetlen bevétel a gyógyítási tevékenység finanszírozását jelentő OEP-től származó bevételből, a 

kórház saját bevételeiből, illetve egyéb bevételekből származik. 

 

A bevételek alakulását, illetve annak változását a projekt hatására az alábbi táblázat szemlélteti. 

 

34. táblázat: A projekt hatására bekövetkez ő bevétel változás 

 
 
A fenti táblázatból látható, hogy az OEP bevételek esetében éves szinten 5,1-6,7 M Ft bevétel 

növekedést várunk. A saját bevételek esetében évi 0,9-1,2 M Ft-os növekménnyel kalkulálunk a 

tervezési horizonton. A fejlesztés hatására az egyéb bevételekben nem történik változás a projekt 

nélküli esethez képest. A bevételek változásainak okait az alábbiakban számszerűsítjük. 

 

Bevételek változása:  

 

A fejlesztés hatására jelentős bevétel növekedéssel nem kalkulálhatunk, hiszen a kórház valamennyi 

járóbeteg szakrendelésének teljesítménye meghaladja a rendelkezésre álló TVK-t, általában a 

degresszív, 100-110 %-os sávban mozog a járóbeteg összesített pontszám értéke. Bevétel növekedést 

mindössze azon eszközöktől várhatunk, amelyekkel jelenleg a kórház nem rendelkezik. 3 db ilyen 

eszközt tervezünk beszerezni, a Lökéshullám terápiás készüléket, az ergoterápiás helyiséget komplex 

gyakorló-fejlesztő eszközökkel, valamint a Masszírozó fotel – ágyat. Ezen eszközök esetében az 

alábbiak szerint kalkuláltuk a a kórház OEP bevételeinek növekedését. 

Fejlesztési különbözet számítása (m Ft) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

OEP Bevételek 0,0 0,0 3,1 5,1 5,3 5,4 5,6 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7

Saját bevételek 0,0 0,0 0,5 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

Egyéb bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Összes pénzügyi bevétel 0,0 0,0 3,6 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8
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1. Lökéshullám terápia 

A lökéshullám terápiának nincsen OEP finanszírozott járóbeteg beavatkozási kódja, csak térítési díj 

ellenében tudjuk végezni meghatározott ízületi bántalmak esetén (pl. bursitis, sarkantyú, teniszkönyök, 

kisízületi bántalmak). Egy kezelés térítési díját 300 Ft-ban határoztuk meg, és betegenként 5 - 10 - 15 

kezelés alkotja a terápiát. Kevés betegszám tervezhető csak, miután jelenleg még nem ismert a 

kereslet. Az óvatosság elvét szem előtt tartva havi 25 beteggel kalkulálunk, betegenként 3.000,- Ft, 

térítési díjjal, havonta: 75.000,- Ft bevétel származhat a gép hatására, ami éves szinten 900 ezer Ft 

bevétel növekedést jelent a kórház saját bevételei soron. 

 

2. Ergoterápiás foglalkozás 

Egy beteg egy adott napi megjelenése és ergoterápiás foglalkozása kapcsán egyidejűleg 3 beavatkozás 

számolható el. Ennek alkalmanként, optimalizált pontértéke: kb. 700 pont/alkalom. A kereslet egyelőre 

nehezen becsülhető, de minimálisan az új tevékenységre tervezhető napi 5 beteg, azaz naponta 3.500 

pont, havi 20 munkanappal számolva, az 70.000 pont/hó, azaz kb. 120.000,- Ft/hó. Éves szinten így a 

kórház OEP bevételei növekedhetnek 1,44 millió Ft-tal. 

 

3. Masszázs – gép bevételre gyakorolt hatása a mozgásszervi rehabilitációnál jelentkezik, kb.180.000 

pont/hó, azaz kb. 305.000,- Ft/hó, ami éves szinten 3,66 millió Ft OEP bevétel növekedést jelent. 

 

Összességében a fejlesztés hatására az intézmény OEP-bevételei számításaink szerint évi 5,1 M Ft-

tal, a saját bevételek pedig 900 ezer Ft-tal emelkednek. 

 

A fejlesztés intézményi költségvetésre gyakorolt hatásait az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

 

35. táblázat: A fejlesztés pénzügyi hatásai 

 

 

A projekt hatására keletkező bevételek jelenértékét az alábbi táblázat szemlélteti. 

  

Intézmény összesen - ezer Ft 2017 bázis

UH 

Diagnosztika  

fejlesztése

Belgyógyászati 

ambulancia 

fejlesztése

Kardiológiai 

szakrendelés 

fejlesztése

Gasztroenterol

ógiai 

szakrendelés 

fejelsztése

Mozgásszervi 

rehabilitáció 

fejlesztése

Sebészeti 

ambulancia 

(tarumatológia

) fejelsztése

A fenti 

szakrendelések

hez 

kapcsolódó 

mobilia 

beszerzések

2020 terv

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2015

Személyi jellegű ráfordítások 819 210 26 200 845 410

Dologi jelegű ráfordítások 651 718 -300 -300 -300 -300 650 518

Egyéb ráfordítások 173 500 173 500

Karbantartási költségek 14 400 -1 500 -800 200 -800 11 500

Pótlási költségek 6 800 6 800

Összes pénzügyi költség 1 665 628 -300 0 -1 800 -1 100 26 100 -800 0 1 687 728

OEP Bevételek 1 599 445 5 100 1 604 545

Saját bevételek 245 600 900 246 500

Egyéb bevételek 0 0

Összes pénzügyi bevétel 1 845 045 0 0 0 0 6 000 0 0 1 851 045

Eredmény 179 417 300 0 1 800 1 100 -20 100 800 0 163 317

Megvalósulás 
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36. táblázat: A projekt hatására bekövetkez ő bevétel változás jelenértéke 

 

 

A táblázatból látható, hogy a fejlesztés következtében a kórház árbevétele jelenértéken kismértékben, 

mindössze 38,8 millió Ft-tal növekszik.  

 

A projekt pénzügyi teljesítménymutatói 

 

A beruházási projektek legfontosabb megtérülési mutatói az alábbiak: 

 

• nettó haszon jelenértéke, ami a jövőbeni nettó haszonáramokat diszkontálja a jelen időszakra, 

(FNPV) 

• belső megtérülési ráta, ami azt mutatja meg, hogyha a költségeket fedező pénzt nem a 

projektre/programra költjük, hanem például bankba tesszük, akkor az mekkora kamatot hozott 

volna. (FRR) 

 

Széles körben alkalmazott módszer a beruházások megítélésére a belső megtérülési ráta számítási 

módszere. A belső pénzügyi megtérülési mutató (FRR) azt fejezi ki, hogy mekkora tőkeköltség esetén 

nulla a beruházás nettó pénzügyi jelenértéke, tehát azt mutatja meg, hogy mekkora az a tőkeköltség, 

amely mellett pénzügyi szempontból még érdemes belefogni a beruházásba. Az FRR megmutatja, hogy 

milyen belső megtérülése van egy projektnek, minél nagyobb ez az érték, annál kedvezőbb a projekt 

megítélése. Ez az érték közvetlenül összehasonlítható különböző méretű projektek esetén is, ahol a 

képződő FNPV nagysága nem tükrözi az eredményességet. 

 

A nettó pénzügyi jelenértéket az alábbi képlet alapján határozhatjuk meg:  
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ahol az “X” a “t” év és az “i” diszkontráta figyelembe vételével számított éves pénzforgalom.  

 

A FRR kiszámítására általában alkalmazott képlet célja azon „i” érték meghatározása, amelynek 

alkalmazása esetén a következő egyenlet eredménye nulla (0):  

 

0
)1(0

=
+

=∑
=

T

t
t

t

i

X
FNPV

 

 

Fejlesztés különbözet (mFt) Jelenérték 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

OEP Bevételek 33,0 0,0 0,0 3,1 5,1 5,3 5,4 5,6 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7

Saját bevételek 5,8 0,0 0,0 0,5 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

Egyéb bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Összes pénzügyi bevétel a fejlesztés 

hatására 38,8 0,0 0,0 3,6 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8
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A projekt megtérülési mutatók számításához szükséges pénzáramai az alábbi táblázat szemlélteti. 

 

37. táblázat: a projekt megtérülése 

 

 

FNPV= -305,2 millió Ft 

FRR nem értelmezhető (a folyamatos negatív pénzáramok miatt). 

 

A projekt nettó pénzügyi jelenértéke -305,2 millió forintot tesz ki. Ahhoz, hogy a projekt megvalósítása 

fenntartható legyen támogatásra, pótlólagos finanszírozási források bevonására van szükség. A fenti 

negatív FNPV egyúttal azt is bizonyítja, hogy a projekt támogatása esetén nem valósulhat meg 

túltámogatás. 

 

Az FRR azért nem számítható ki, mert a legtöbb időszakban a költségek meghaladják a hasznokat, és 

így negatív pénzáram keletkezik. 

 

A projekt megvalósítását az általa generált társadalmi-gazdasági hatások (pozitív externáliák) teszik 

indokolttá. A legfontosabb azonosítható pozitív externáliák az alábbiak: 

 

• A projekt társadalmi csoportokra gyakorolt hatásai között a kórház teljesítményének, valamint 

a terület egyéb egészségügyi és szociális szolgáltatói együttműködésének javulásából 

származó eredmények közül elsősorban a jobb egészségi állapot említhető, amelyet 

összefoglalóan egészségnyereségnek nevezhetünk. Ez a szolgáltatás igénybevevőinél 

jelentkező egészségnyereség elsősorban az ellátás/ápolás minőségének javulásából és a 

posztoperatív szövődmények, a nozokomiális infekciók, valamint a téves diagnózisok 

csökkenéséből ered.  

• A korszerű, jobb minőségű diagnosztikai eszközök révén lehetővé válik a betegségek korai 

stádiumban való felismerése, amely jelentős életév nyereséggel, végső soron 

egészségnyereséggel jár a kórház ellátási terültén élők számára. 

• A korszerű, modern gépekkel gyorsabbá válik az orvos-beteg találkozó, amely jelentős 

időnyereséggel járhat a betegek számára, így csökken a munkából távol töltött idő, végső soron 

csökken a az ország GDP kiesése. 

Megtérülés számítás (M Ft-ban) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Beruházási költségek 9,9 105,1 49,7

Fejlesztési különbözet

Személyi jellegű ráfordítások 0,0 0,0 13,0 39,6 40,8 42,0 43,3 44,6 45,9 47,3 48,7 50,2 51,7

Dologi jelegű ráfordítások 0,0 0,0 -0,6 -2,5 -2,6 -2,7 -2,7 -2,8 -2,9 -3,0 -3,1 -3,2 -3,3

Egyéb ráfordítások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Karbantartási költségek 0,0 0,0 -1,2 -2,9 -3,0 -3,1 -3,2 -3,3 -3,4 -3,5 -3,6 -3,7 -3,8

Pótlási költségek 0,0 0,0 -0,6 -1,3 -1,3 -1,4 -1,4 -1,5 -1,5 -1,6 -1,6 -1,6 -1,7

Összes pénzügyi költség 0,0 0,0 10,6 32,9 33,9 34,9 35,9 37,0 38,1 39,3 40,5 41,7 42,9

OEP Bevételek 0,0 0,0 3,1 5,1 5,3 5,4 5,6 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7

Saját bevételek 0,0 0,0 0,5 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

Egyéb bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Összes pénzügyi bevétel 0,0 0,0 3,6 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8

Nettó pénzügyi cash flow -9,9 -105,1 -56,7 -26,9 -27,7 -28,5 -29,4 -30,3 -31,2 -32,1 -33,1 -34,1 -35,1

Diszkontált pénzügyi cash flow -9,2 -90,1 -45,0 -19,8 -18,8 -18,0 -17,1 -16,3 -15,6 -14,8 -14,2 -13,5 -12,9

Fejlesztés pénzügyi megtérülési rátája

Fejlesztés pénzügyi nettó jelenértéke -305,2
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• Az általános sebészeti ambulancia és traumatológia fejlesztése révén csökken a nozokomiális 

infekciók kialakulásának esélye, amely jelentős egészségnyereséget termel az ellátási területen 

élők számára. 

• A célcsoport biztonságérzetének fokozódása, hiszen tudják, hogy egy jobb minőségi színvonalú 

szolgáltatást nyújtó kórház található településükön, ahol nagyobb esélyük van a gyógyulásra, 

jobb körülmények között és jobb műszerezettség mellett kerülhet sor a kórházi ellátásukra. 

 

3.1.5. Kockázatelemzés  

a. Pénzügyi kockázatok elemzése  

 

A pénzügyi kockázatok vizsgálatának egyik legelterjedtebb módszere a kritikus változók és paraméterek 

kiválasztása és ezekre végzett forgatókönyv elemzés, amely az alapeset mellett optimista és 

pesszimista változatot is vizsgál. Az alábbiakban a projekt legfontosabb pénzügyi kockázataira 

mutatunk be forgatókönyv-elemzést. 

 

a., A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi er őforrások rendelkezésre állnak.  

Alapeset:  

• a projekt költségvetésének tervezése során a költségek mellé megfelelően rendeljük hozzá 

a forrásokat  

• a likviditáshoz szükséges önerő rendelkezésre áll a projektben való felhasználásra  

• a támogató rendelkezik a támogatási összeggel  

 

Pesszimista forgatókönyv:  

• a projekt költségvetésének tervezése során a költségekhez nem a megfelelő forrásokat 

rendeltünk  

• a támogatás és az önerő összetételében és arányában a pályázotthoz képest nincs változás  

• az önerő rendelkezésre áll a projektben való felhasználásra  

• a támogató nem rendelkezik a támogatási összeggel  

 

Optimista forgatókönyv:  

• a projekt költségvetésének tervezése során a költségek mellé megfelelően rendeljük hozzá 

a forrásokat  

• a támogatás és az önerő összetételében és arányában a pályázotthoz képest nincs változás  

• az önerő rendelkezésre áll a projektben való felhasználásra  

• a támogató rendelkezik a támogatási összeggel  

 

 

Kockázatkezelési stratégia: 

A szükséges erőforrások mértékének meghatározását, rendelkezésre állását a projekt javaslat 

beadását megelőző alapos pénzügyi tervezéssel alapoztuk meg.  
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A projekt 100%-os támogatási intenzitással valósul meg, tehát a pályázónak nem szükséges saját 

forrást biztosítania a projekt megvalósításához. Az esetlegesen felmerülő előfinanszírozási igényt a 

pályázó saját költségvetése terhére biztosítja. A pályázati anyaghoz mellékelt likviditási tábla alapján 

biztonsággal kijelenthető, hogy számottevő költségek előfinanszírozása nem lesz szükséges a sikeres 

megvalósításhoz, hiszen a pályázó kórház intézményi költségvetése akár éves, akár egyes időszakok 

vonatkozásában többszörösen meghaladja a projekt-előfinanszírozása érdekében – ideiglenesen – 

átütemezendő intézményi költségvetési keretértékeket. 

 

A projekttel kapcsolatos kifizetési igénylések ütemezése szintén körültekintően kalkulált, az egyes 

kifizetési kérelmek előkészítése esetén alapvető, hogy a költségek nyilvántartása, terv-tény kontrollja 

folyamatos és naprakész. A menedzsment pénzügyi apparátusa mintegy előrejelző, technikai 

segítségnyújtó és tanácsadó szerv is a menedzsment számára a tervezett ütemezésnek megfelelő 

előrehaladás biztosítása érdekében. A szállítókkal való előzetes egyeztetések és bizonylatellenőrzési 

tevékenység (számla/szállítólevél és alátámasztó dokumentumok, mellékletek előzetes vizsgálata még 

a teljesítés és kifizetés előtt) mellett tovább csökkenti a kifizetési igénylések időigényét és a támogatás-

lehívás késésének lehetőségét. 

 

A projektfinanszírozás további kockázatát csökkenti az is, hogy a pályázó kórház, valamit fenntartója is 

elkötelezettek a projekt eredményes és sikeres végrehajtása érdekében, így amennyiben a jelenlegi 

információk alapján kiegyensúlyozottra tervezhető likviditás esetlegesen felborulna vagy gyengülne, 

akkor első lépésként a feladatok átstrukturálásával igyekszik a problémát kezelni.  

 

Amennyiben a fenti megoldás szükségessé válik, csak és kizárólag abban az esetben fordulhat elő, 

hogy a pályázók felügyeleti szerveikhez fordulnak segítségért, ennek szükségességére vonatkozó 

kockázat viszont nem számottevő a projekt tervezett előfinanszírozási igényének projektmérethez és 

intézményi költségvetésekhez viszonyított alacsony arányát, a pályázó kórház jelenlegi költségvetési 

helyzetét, a projekt finanszírozás-technikailag igen kedvező módozatát figyelembe véve. Mindemellett 

megjegyzendő, hogy a projekt ágazati szempontból kiemelt jelentőségű fejlesztés, a Fenntartó és 

Felügyeleti Szervek is éppúgy elkötelezettek a projekt eredményes megvalósíthatósága érdekében, 

melyből következően ezen Szervek helytállása szükség esetén biztonsággal feltételezhető.  

 

A támogatási konstrukció 100%-os finanszírozást biztosít és a elvileg nincs szükség önerő 

biztosítására, azonban a projekt megvalósítását és fenntartását érintő kockázatok feltárása és kezelése 

kiemelten fontos feladat. 

A beruházási költségek, a projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások és az egyéb 

szolgáltatások költségei utófinanszírozás mellett 100%-os előleg felvételi lehetőséggel kerülnek 

kifizetésre, amely mentesíti a pályázókat a költségek megelőlegezésétől, illetve a támogatás késői 

fizetéséből adódó likviditási problémáktól. Ennek ellenére szükséges és fontos egy átfogó pénzügyi 

elemzés készítése és a lehetséges pénzügyi kockázatok feltárása, mert csak így biztosítható a projekt 

sikeres megvalósítása és a létrejött eredmények fenntartása.  
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Az előkészítési költségeket az első kifizetési kérelemben szükséges elszámolni, ehhez annak 

megelőlegezése, előfinanszírozása szükséges. Ehhez segítséget nyújt, hogy a kórház előlegfelvétellel 

kíván élni az utófinanszírozással támogatott projektelemekre összesen megítélt támogatás 100%-áig. 

Az előkészítésből fennmaradó összeget a kórház elkülöníti saját költségvetésében, így az 

előfinanszírozásuk megoldható. 

 

A projekt lebonyolítása és eredményeinek fenntartása során esetlegesen fellépő kockázatok 

korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a projektcélok megvalósulását, az 

indikátorok teljesülését. A kockázatok kezelése, a veszélyek kezelésére való felkészülés tehát 

kiemelten fontos sikertényező, amelyet a kockázati források felmérésén túl kockázatkezelési terv 

összeállításával kívánunk biztosítani. 

 

A kockázatkezelés folyamata az alábbi elemekb ől tevődik össze: 

 

A kockázat azonosítása 

A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, melynek célja, az összes lehetséges 

kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű kockázatról van-

e szó. 

 

A kockázat azonosításának lépései: 

• Figyelmet igénylő területek meghatározása brainstorming technika, projektterv-módszer, vagy 

kockázati toplista alapján; 

• Várható problémák meghatározása; 

• Valószínű okok feltárás. 

 

A kockázatok elemzése 

A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, a projekt során felmerülhető rizikó faktorok. A 

kockázat-elemzés célja egy prioritási sorrend felállítása az egyes kockázatok között.  

 

A kockázat-elemzés lépései 

• Kockázatok súlyosságának becslése; 

• Prioritási sorrend felállítása; 

• Legfontosabb kockázatok kijelölése. 

 

A kockázatkezelés tervezése 

A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázatok kezelésének 

stratégiája, mely az alábbi módokon kíván fellépni a kockázatokkal szemben: 

• Kockázat elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárása, amelyek oly módon kerülnek 

beépítésre a beruházási tervekbe, hogy azok az adott kockázat előfordulását gátolják; 

• Kockázat csökkentése: (a kockázat bekövetkezési valószínűségének csökkentése a 

következmények vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével); 
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• Kockázat transzfer (áthárítás): bizonyos kockázatok áthárítása a másik szerződő félre, 

alvállalkozókra; 

• Tartalékterv készítése. 

 

A kockázat követése 

Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új információk 

merülhetnek fel, szükséges a kockázatok folyamatos követése, melynek célja a kockázatok leírásának 

felülvizsgálata, a becslések pontosítása. 

A kockázatkezelés megvalósítása a projektmenedzsment tagok felelősségi körébe tartozik. 

 

A kockázatkezelés megvalósítása 

A kockázatkezelés – vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának minimalizálásával 

foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektmenedzser feladata, de tekintettel jelen projekt 

kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes menedzsment csapat bevonásra kerül kockázatkezelési 

feladatokba. Az egyes kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak 

felelősségi körébe tartoznak. 



b. Megvalósítás során felmerült kockázatok kockázat kezelési stratégiája és terve 

 

38. táblázat: Pénzügy, gazdasági kockázatok 
 

Kockázat 
megjelölése 
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/ 
H

at
ás

 

Módszer Kockázatkezelés Bekövetkezést jelzi Tartalékterv  

Igények, 
lehetőségek; 
kapacitások, 
erőforrások és a 
szükséges 
időráfordítás hibás 
felmérése 

I. 

M
ag

as
 / 

M
ag

as
 

Kockázat 
elkerülése 

• Körültekintő 
számítások; 

• Optimista és 
pesszimista stratégia 
számbavétele; 

• A megvalósítás 
alakulásának 
folyamatos nyomon 
követése. 

• Tevékenységek; 
minőségi 
romlása; 

• Információ-
áramlási 
problémák 
fellépése; 

• Jelentéstételi 
kötelezettség 
nem teljesülése. 

• Határidők 
csúszása; 

• Újratervezés; 
• Pótlólagos 

erőforrás-
bevonás. 

A fejlesztés nem 
valósítható meg 
támogatás nélkül 

I. 

M
ag

as
 

/ 
M

ag
as

 Kockázat 
elkerülése 

A támogatás 
felhasználási 
esélyeinek 
maximalizálása; 

Pályázat 
elutasítása / 
visszavonása. 

Forráskeresés. 

A pénzügyi terv 
számításai nem 
válnak valóra 

I. 

M
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 / 

M
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Kockázat 
elkerülése 

• Körültekintő 
számítások; 

• Optimista és 
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számítások; 

• Piacelemzés; 
• Folyamatos 

nyomonkövetés. 

• Terv-tény adatok 
jelentős eltérése; 

• Pénzügyi, 
likviditási 
problémák.  

• Újratervezés; 
• Pótlólagos 

forrásbevonás. 
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 Kockázat 

elkerülése 

• Közbeszerzési 
eljárásokban a 
verseny árcsökkentő 
hatásának 
kihasználása, 
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átcsoportosítás 
kezdeményezése a 
költségvetésben, 
tartalék mozgósítása. 

• Pénzügyi, 
likviditási 
problémák  

• Újratervezés; 
• Pótlólagos 
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problémák 
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• Körültekintő 
számítások; 

• Optimista és 
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stratégia; 

• Ésszerű, takarékos 
gazdálkodás; 

• A megvalósítás 
folyamatos nyomon 
követése. 

• Szállítói 
követelések 
növekedése; 

• Pénzügyi, 
likviditási 
problémák.  

• Újratervezés; 
• Pótlólagos 

forrásbevonás, 
• Válságkezelési 

terv 
kidolgozása. 
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Az 
utófinanszírozás 
csúszása miatti 
likviditási 
nehézségek 

I. 

K
öz

ep
es

 
/ 

M
ag

as
 

Kockázat 
elkerülése 

• Pontos, szabályos 
elszámolás; 

• Határidős 
intézkedés; 

• (hitel, forrás-
átcsoportosítás). 

• Határidők lejárta. 

• Projekt ütemterv 
módosítás; 

• Forrás bevonás, 
felhasználás. 

Eszközök és 
szolgáltatások 
árának kedvez őtlen 
alakulása 

II. 

K
öz

ep
es

 
/ 

K
öz

ep
es

 Kockázat 
csökkentés 

• Körültekintő 
számítások; 

• Körültekintő 
szerződések; 

• Jó partneri kapcsolat 
kialakítása. 

• Szállítói 
követelések 
növekedése; 

• Pénzügyi, 
likviditási 
problémák. 

• Szerződések, 
megállapodások 
felülvizsgálata; 

• Forrásbevonás. 

Szerződéskötés 
csúszása 

II. 

K
öz

ep
es

 
/ 

K
öz

ep
es

 

Kockázat 
csökkentés 

• A Támogatási 
Szerződéshez 
szükséges 
dokumentáció gyors 
és pontos teljesítése. 

• Határidők 
csúszása; 

• Projekt tervezett 
időtartamának 
módosulása 

• Tervezett 
kezdés és 
befejezés 
módosítása. 

Határid őcsúszás 
miatti 
finanszírozási 
megvonás 

II. 

A
la

cs
on

y 
/ 

M
ag

as
 Tartalékterv 

• Pontos, óvatos 
tervezés és követés; 

• Azonnali intézkedés 
(kötbér, 
munkaszervezés). 

• Határidők lejárta; 
• Szerződésbontás 

• Forráskeresés. 

 

39. táblázat: Politikai, jogi, társadalmi kockázatok  
 

Kockázat 
megjelölése 

P
rio

rit
ás

 

V
al

ós
zí

n
ű

sé
g 

/ 
H

at
ás

 

Módszer Kockázatkezelés Bekövetkezést jelzi Tartalékterv  

Megbízási/vállalkozá
si szerz ődések be 
nem tartása, 
módosításaik id őbeni 
csúszása 

I. 

M
ag

as
 / 

M
ag

as
 Kockázat-

transzfer 

• Körültekintő feladat-, 
hatáskör és 
felelősség 
meghatározás; 

• A végrehajtás 
folyamatos nyomon 
követése; 

• Veszélycsökkentő 
intézkedések 
beépítése a 
szerződésbe. 

• Információ hiány; 
• Határidők csúszása; 
• Jelentéstételi 

kötelezettség nem 
teljesülése; 

• Félreinformáltság. 

• Szerződésben 
foglalt jogok 
érvényesítése. 

Az egészségügy 
finanszírozási 
forrásai sz űkösek 
maradnak 

I. 

M
ag

as
 / 

M
ag

as
 

Kockázat 
elkerülése 

• A működést érintő 
költséghatékonyság
ot javító 
intézkedések 
realizálása. 

• Költséghatékonyság 
javulásának elérése 
fejlesztésekkel, 
beruházásokkal. 

• Intézményrendszer 
hírei, tájékoztatása; 

• Politikai, kormányzati 
vezetők 
állásfoglalásai. 

• Újratervezés; 
• Szakmai, 

politikai 
irányítók által 
előírt lépések 
megtétele 
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Az egészségügyi 
szektor szervezeti, 
strukturális változása 

I.  

K
öz

ep
es

 / 
M

ag
as

 Kockázat-
transzfer 

• Körültekintő feladat-, 
hatáskör és 
felelősség 
meghatározás; 

• A végrehajtás 
folyamatos nyomon 
követése; 

• Körültekintő 
számítások; 

• Pontos 
dokumentáció; 

• Időtartalék. 

• Jogszabályi változás. • Újratervezés. 

A közbeszerzés iránti 
érdekl ődésének 
hiánya 

II. 

A
la

cs
on

y 
/ 

M
ag

as
 

Kockázat 
csökkenté
s 

• Reális piaci 
feltételekkel 
megfogalmazott 
közbeszerzési kiírás. 

• Alacsony számú 
ajánlati 
dokumentációvásárlá
s. 

• Kiírás 
megismétlése. 

Jogszabályi 
változások 

III. 

A
la

cs
on

y 
/ 

A
la

cs
on

y Kockázat 
csökkenté
s 

• A vonatkozó 
előírások betartása; 

• A tevékenységek 
felülvizsgálata. 

• Panaszbejelentések; 
• Feljelentések; 
• Illetékes hatóság által 

feltárt problémák, 
hiányosságok. 

• Hatóságok 
által előírt 
lépések 
megtétele. 

Civil, vagy szakmai 
szervezetek 
tiltakozása, kifogása, 
lakossági ellenállás 

III. 

A
la

cs
on

y 
/ A

la
cs

on
y 

Kockázat 
csökkenté
s 

• Érintettek 
tájékoztatása; 

• Pozitív reklám; 
• Gyors reagálás az 

esetlegesen 
felmerülő 
problémákra, 
igényekre. 

• Panaszbejelentések; 
• Feljelentések. 

• Kompenzálása
; 

• Pozitív 
externális 
hatások 
felerősítése. 

 

40. táblázat: Szervezési, végrehajtási, m űködési kockázatok 
 

Kockázat 
megjelölése 

P
rio

rit
ás

 

V
al

ós
zí

n
ű

sé
g 

/ 
H

at
ás

 

Módszer Kockázatkezelés Bekövetkezést jelzi Tartalékterv  

Nem megfelel ő 
szállítók kiválasztása 

I. 

M
ag

as
 / 

M
ag

as
 

Kockázat-
transzfer 

• Körültekintő 
kiválasztás, 
versenytárgyalás; 

• A fejlesztési 
munkák 
folyamatos 
nyomonkövetése; 

• Veszélycsökkentő 
intézkedések 
beépítése a 
vállalkozói 
szerződésbe (pl. 
kötbér). 

• A kifizetett előleg 
arányához képest 
elmaradó 
teljesítés; 

• Minőségi 
kifogások. 

• Szállítócsere; 
• Szerződésben 

foglalt jogok 
érvényesítése 
(kötbér, kártérítés 
igénylése, stb.). 

A támogatási 
szerződéskötés 
elhúzódása 

I. 

M
ag

as
 

/ 
M

ag
as

 Kockázat 
csökkentés 

• Gondos 
előkészítés; 

• Pontos 
dokumentáció. 

• Hiánypótlások 
számának 
gyarapodása. 

• Előírások 
teljesítése.  
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Nem megfelel ő belső 
és küls ő 
kommunikáció a 
konzorcium 
esetében 

I. 

K
öz

ep
es

 / 
M

ag
as

 

Kockázat 
csökkentés 

• Kommunikációs 
stratégia 
meghatározása; 

• Jelentéstételi 
kötelezettség 
irányának 
tisztázása. 

• Határidők 
csúszása; 

• Tájékozatlanság 
és 
félreinformáltság a 
projektben 
résztvevők között. 

• Szakértői csapat 
bővítése újabb 
szakemberekkel; 

• Pozitív minták 
alapul vétele. 

Konzorciumi 
együttm űködés 
változása 

II.  

A
la

cs
on

y 
/ M

ag
as

 

Kockázat 
csökkentés 

• Kommunikációs 
stratégia 
meghatározása; 

• Jelentéstételi 
kötelezettség 
irányának 
tisztázása; 

• Konzorciumon 
belüli feladatok és 
hatáskörök, 
szerepek pontos 
definiálása. 

• Információ-
áramlási 
problémák 
fellépése; 

• Adat és 
információkezelési 
problémák 
fellépése; 

• Határidők 
csúszása; 

• Tájékozatlanság 
és 
félreinformáltság a 
projektben 
résztvevők között; 

• Konzorciumi tagok 
érdektelensége, 
egyeztetéseken 
való nem 
megjelenés, 

• Újratervezés; 
• Szakértői csapat 

bővítése újabb 
szakemberekkel; 

• Szerződésben 
foglalt jogok 
érvényesítése; 

• Szakmai 
egyeztetések; 

• Pozitív minták 
alapul vétele. 

Nem megfelel ően 
képzett és tapasztalt 
projektmenedzsment 

II. 

K
öz

ep
es

 / 
K

öz
ep

es
 

Kockázat 
csökkentés 

• A csapat 
körültekintő 
összeállítása; 

• A csapat 
tevékenységének 
folyamatos 
felülvizsgálata; 

• Szükség esetén 
tag-csere, vagy 
csapabővítés. 

• Nincsenek 
naprakész 
információk; 

• Információáramlási 
problémák 
fellépése. 

• Menedzsment tagok 
cseréje; 

• Menedzsment 
csapat bővítés; 

• Külső szervezet 
bevonása. 

A projekt 
elszámolása nem a 
tervezetteknek 
megfelel ően történik 

II. 

A
la

cs
on

y 
/ M

ag
as

 

Kockázat 
csökkentés 

• Gondos 
előkészítés; 

• Pontos 
dokumentáció; 

• Megfelelő 
tapasztalattal és 
ismeretekkel, 
hatáskörökkel 
rendelkező projekt 
team összeállítás. 

• Határidők lejárta. 
• Projekt ütemterv 

módosítás. 

A közbeszerzési 
eljárás csúszása 

II. 

A
la

cs
on

y 
/ M

ag
as

 

Kockázat 
csökkentés 

• Gondos 
előkészítés; 

• Pontos 
dokumentáció; 

• Tapasztalt 
közbeszerzési 
szakember 
alkalmazása/ 
megbízása. 

• Határidők lejárta. 
• Projekt ütemterv 

módosítás. 
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Szakmai 
kompetenciák 
hiánya 

II. 

A
la

cs
on

y 
/ K

öz
ep

es
 Kockázat 

csökkentés 

• Humánerőforrással 
szemben 
támasztott 
követelmények 
lefektetése; 

• A team körültekintő 
összeállítása, 
tevékenységének 
folyamatos 
felülvizsgálata; 

• Szükség esetén 
tag-csere,  
csapatbővítés. 

• A humánerőforrás 
minőségi romlása; 

• Információáramlási 
problémák 
fellépése. 

• Menedzsment tagok 
cseréje; 

• Menedzsment 
csapat bővítése; 

• Külső szervezet 
bevonása. 

 
 

41. táblázat: M űszaki kockázatok 
 

Kockázat 
megjelölése 

P
rio

rit
ás

 

V
al

ós
zí

n
ű

sé
g 

/ 
H

at
ás

 

Módszer Kockázatkezelés Bekövetkezést jelzi Tartalékterv  

A kialakított 
tevékenységi 
ütemterv csúszása 

II. 

K
öz

ep
es

 
/ 

K
öz

ep
es

 

Kockázat 
csökkentés 

• A projekt kialakítása 
során a szükséges 
időtartalékok 
betervezésre kerültek. 

• Határidők lejárta. 
• Projekt 

ütemterv 
módosítás; 

 

A fenntartás során felmerül ő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve 
 

42. táblázat: Pénzügyi, gazdasági kockázatok a fennt artás során  
 

Kockázat 
megjelölése 

P
rio

rit
ás

 

V
al

ós
zí

n
ű

sé
g 

/ 
H

at
ás

 

Módszer Kockázatkezelés Bekövetkezést jelzi Tartalékterv  

Meghibásodás 
esetén a szállító 
nem végzi el a 
garanciális 
javításokat 

I. 

M
ag

as
 / 

M
ag

as
 Kockázat-

transzfer 

• Körültekintő 
kiválasztás; 

• Folyamatos nyomon 
követése; 

• Veszélycsökkentő 
intézkedések 
beépítése a 
vállalkozói 
szerződésbe (pl. 
kötbér). 

• Minőségi kifogások; 
• Garanciaérvényesítés 

visszautasítása. 

• Szerződésben 
foglalt jogok 
érvényesítése 
(kötbér, 
kártérítés 
igénylése, stb.). 

Működési 
költségekb ől 
származó többlet 
kiadás, a 
projektfenntartás 
forráshiánya  

I. 

M
ag

as
 

/ 
M

ag
as

 Tartalékterv 

• Pontos, óvatos 
tervezés; 

• Követés; 
• Azonnali intézkedés 

(munkaszervezés). 

• Határidők lejárta; 
• Szerződésbontás. 

• Forráskeresés. 
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Kockázat 
megjelölése 

P
rio

rit
ás

 

V
al

ós
zí

n
ű

sé
g 

/ 
H

at
ás

 

Módszer Kockázatkezelés Bekövetkezést jelzi Tartalékterv  

Szolgáltatások 
árának 
kedvezőtlen 
alakulása 

II. 

K
öz

ep
es

 
/ 

K
öz

ep
es

 Kockázat 
csökkentés 

• Körültekintő 
számítások; 

• Körültekintő 
szerződések; 

• Jó partneri kapcsolat 
kialakítása. 

• Szállítói követelések 
növekedése; 

• Pénzügyi, likviditási 
problémák. 

• Szerződések, 
megállapodások 
felülvizsgálata; 

• Forrásbevonás. 

 

43. táblázat: Politikai, jogi, társadalmi kockázatok  a fenntartás során  
 

Kockázat 
megjelölése 

P
rio

rit
ás

 

V
al

ós
zí

n
ű

sé
g 

/ 
H

at
ás

 

Módszer Kockázatkezelés Bekövetkezést jelzi Tartalékterv  

Az egészségügy 
finanszírozási 
forrásai sz űkösek 
maradnak 

I. 

M
ag

as
 / 

M
ag

as
 

Kockázat 
elkerülése 

• A működést érintő 
költséghatékonyságot 
javító intézkedések 
realizálása. 

• Költséghatékonyság 
javulásának elérése 
fejlesztésekkel, 
beruházásokkal.  

• Intézményrendszer 
hírei, tájékoztatása; 

• Politikai, szakmai 
vezetők 
állásfoglalásai. 

• Újratervezés; 
• Szakmai, 

politikai 
irányítók által 
előírt lépések 
megtétele. 

Jogszabályi 
változások 
(adójogszabályok 
változása miatti 
költségnövekedés, 
a struktúrában és 
ellátási 
jogviszonyban, 
szervezetben 
történ ő) 

II. 

A
la

cs
on

y 
/ A

la
cs

on
y 

Kockázat 
csökkentés 

• A vonatkozó előírások 
betartása; 

• A tevékenységek 
felülvizsgálata. 

• Panaszbejelentések; 
• Feljelentések; 
• Illetékes hatóság 

által feltárt 
problémák, 
hiányosságok. 

• Hatóságok által 
előírt lépések 
megtétele. 

Civil, vagy 
szakmai 
szervezetek 
tiltakozása, 
kifogása, 
lakossági 
ellenállás 

III. 

A
la

cs
on

y 
/ 

A
la

cs
on

y 

Kockázat 
csökkentés 

• Érintettek 
tájékoztatása; 

• Pozitív reklám; 
• Gyors reagálás az 

esetlegesen felmerülő 
problémákra, 
igényekre. 

• Panaszbejelentések; 
• Feljelentések. 

• Kompenzálása; 
• Pozitív 

externális 
hatások 
felerősítése. 

 

44. táblázat: Szervezési, végrehajtási, m űködési kockázatok a fenntartás során  
 

Kockázat 
megjelölése 

P
rio

rit
ás

 

V
al

ós
zí

n
ű

sé
g 

/ 
H

at
ás

 

Módszer Kockázatkezelés Bekövetkezést jelzi Tartalékterv  
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Nem megfelel ő 
belső és küls ő 
kommunikáció a 
konzorcium 
esetében 

I. 

K
öz

ep
es

 / 
M

ag
as

 

Kockázat 
csökkentés 

• Kommunikációs 
stratégia 
meghatározása; 

• Jelentéstételi 
kötelezettség 
irányának tisztázása. 

• Határidők 
csúszása; 

• Tájékozatlanság 
és 
félreinformáltság a 
projektben 
résztvevők között. 

• Szakértői csapat 
bővítése újabb 
szakemberekkel; 

• Pozitív minták 
alapul vétele. 

 

Konzorciumi 
együttm űködés 
változása 

II.  

A
la

cs
on

y 
/ M

ag
as

 

Kockázat 
csökkentés 

• Kommunikációs 
stratégia 
meghatározása; 

• Jelentéstételi 
kötelezettség 
irányának tisztázása; 

• Konzorciumon belüli 
feladatok és 
hatáskörök, szerepek 
pontos definiálása. 

• Információ-
áramlási 
problémák 
fellépése; 

• Adat és 
információkezelési 
problémák 
fellépése; 

• Határidők 
csúszása; 

• Tájékozatlanság 
és 
félreinformáltság a 
projektben 
résztvevők között; 

• Konzorciumi tagok 
érdektelensége, 
egyeztetéseken 
való nem 
megjelenés, 
 

• Újratervezés; 
• Szakértői csapat 

bővítése újabb 
szakemberekkel; 

• Szerződésben 
foglalt jogok 
érvényesítése; 

• Szakmai 
egyeztetések; 

• Pozitív minták 
alapul vétele. 

 

Nem megfelel ő 
kommunikáció 

II. 
 

K
öz

ep
es

 / 
M

ag
as

 

Kockázat 
csökkentés 

• Kommunikációs 
stratégia 
meghatározása; 

• Jelentéstételi 
kötelezettség 
irányának tisztázása. 

• Határidők 
csúszása; 

• Tájékozatlanság 
és 
félreinformáltság a 
fenntartásban 
résztvevők között 

• Menedzsment 
csapat bővítése; 

• Pozitív minták 
alapul vétele. 

Megfelel ően 
képzett 
humáner őforrás 
hiánya 

II. 

A
la

cs
on

y 
/ 

K
öz

ep
es

 Kockázat 
csökkentés 

• A csapat körültekintő 
összeállítása, 
tevékenységének 
folyamatos 
felülvizsgálata; 

• Esetleges tag-csere, 
csapabővítés. 

• Nincsenek 
naprakész 
információk 

• Információ-
áramlási 
problémák 
fellépése. 

• Humánerőforrás 
csere; 

• Humánerőforrás 
bővítése. 

 

45. táblázat: M űszaki kockázatok a fenntartás során 
 

Kockázat 
megjelölése 

P
rio

rit
ás

 

V
al

ós
zí

n
ű

sé
g 

/ 
H

at
ás

 

Módszer Kockázatkezelés Bekövetkezést jelzi Tartalékterv  
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Beszerzésre kerül ő 
eszközök 
meghibásodása, 
nem megfelel ő 
minősége 

I. 

K
öz

ep
es

 / 
M

ag
as

 Kockázat 
csökkentés 

• A szállítói 
szerződésben 
garanciavállalás-
kikötés; 

• Időtartalék 
bekalkulálása; 

• Körültekintő tervezés, 
fejlesztés; 

• Körültekintő 
szerződések; 

• Jó partneri kapcsolat 
kialakítása. 

• Határidők 
csúszása; 

• Többlet anyag és 
energia 
felhasználás. 

• Projekt 
ütemterv 
módosítás; 

• Szerződésben 
foglalt jogok 
érvényesítése. 

 

 

3.1.6. Fenntartás 

 

A Kórház értelemszerűen minden egyes megvalósított projektelemet fenn kíván tartani a megvalósítási 

időszakot követően is. A beruházás megvalósítását követően a projektmenedzsment szervezet 

működése megszűnik, a külső szakértők szerepe véget ér, de köszönhetően a projektbe bevont kórházi 

munkatársaknak, a folyamatosság és a kellő szakértelem biztosítva lesz a fenntartási időszakban is. 

 

A projektben létrehozott eredményekkel kapcsolatos kompetenciák hosszú távon a szervezet 

rendelkezésére álnak, a projekt eredményeinek fenntartásával kapcsolatban humán jellegű kockázatok 

nem állnak fenn. 

 

A projektgazda minden egyes a projekt keretében megvalósított fejlesztést – mind infrastruktúra, mind 

gép- és eszközpark – saját hatáskörben és tulajdonban üzemeltet majd a fenntartás során is. Külső 

partner tehát a fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésében nem vesz részt. 

 

Mind a projekt előkészítésében, mind pedig a megvalósítás és üzemeltetés ideje alatt fontos szempont 

a fenntarthatóság. Az előkészítés szakaszában az elemzések során az is megvizsgálásra kerül, hogyan 

lehet az esetleges negatív környezeti hatásokat minimalizálni, illetve megelőzni a megvalósítás ideje 

alatt. A kórházak gép-, és műszerparkjának tervezése során jelentős figyelmet szántunk a gazdaságos 

beruházás, a fenntarthatóság, az alacsony működtetési költség kérdésköreinek megvalósítására. A 

beszerzések során meg fogjuk követelni a beszállító cégektől a minőségbiztosítási rendszerek meglétét, 

alkalmazását. 

 

A projekt után a fejlesztési feladatok nem érnek véget a kórházban. Az intézmény rendelkezik a 2016-

20-as időszakra vonatkozó szakmai fejlesztési koncepcióval, mely iránymutatást ad a jövőbeli 

fejlesztések megvalósítására is.  

 

A projekt megvalósítási és fenntartási időszaka alatt a kórház az alábbi fejlesztési prioritásokat tervezi 

végrehajtani. 
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Prioritási sorrend és szempontok: 

1. Biztonságos és orvos-szakmailag magas színvonalú betegellátáshoz és a működéshez 

szükséges fejlesztés, a gyógyító-megelőző feladatok összetételének finomítása 

2. Adatbiztonság, adatvédelem szintjének növelése 

3. Szervezeti hatékonyság növelését célzó változtatások kialakítása és bevezetése 

4. A kórház pozitív likviditása esetén megvalósítandó beruházások, fejlesztések, melyek az orvos-

szakmai tevékenység minőségét emelő, vagy infrastrukturális – épületgépészeti szempontból 

költséghatékonyságot növelő és/vagy energiaracionalizálást jelentő megoldások 

5. Humán erőforrás fejlesztése, szakorvosi utánpótlás biztosítása 

6. Minőségbiztosítási rendszer fejlesztése 

7. Integrált medikai rendszer fejlesztése 

 

A fenti fejlesztési szakmai program elemeinek megvalósítása, egyúttal magában hordozza jelen projekt 

eredményeinek fenntartását, az arra való építkezést is, így jelen projekt eredményeinek szakmai 

fenntarthatósága hosszú távon biztosított. 

 

Ahhoz, hogy a projekt megvalósítása fenntartható igazolni kell, hogy a fenntartási időszakban az 

intézmény rendelkezésre álló cash-flowja egyetlen időpillanatban sem lesz negatív előjelű. 

 

Ebben a fejezetben a fenntartási időszak költségeit és finanszírozási forrásait mutatjuk be. 
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46. táblázat: A fenntartási id őszak bevételeinek és költségeinek alakulása  

 

 

A fenti táblázatból látható, hogy az intézmény a fejlesztés megvalósulása esetén is nyereségesen 

működik tovább, a bevételek valamennyi évben fedezik a kiadásokat. 2017-ben 179,4 millió bevételt 

produkál a kórház, a fejlesztést követő első teljes évben, 2020-ban pedig az eredmény 195,4 millió Ft-

ra emelkedik, majd a tervezési időszak végére 254,9 millió Ft-ra kúszik fel. Ily módon elmondhatjuk, 

hogy a fejlesztés eredményeinek pénzügyi fenntarthatósága hosszú távon is biztosított.  

 

A fenntartási időszakban a kórház esetében felmerülő kiadások finanszírozási forrásai az alábbiak 

lehetnek: 

 

• OEP-bevételek a gyógyító munka teljesítményei alapján 

• Saját bevételek a működtetett mozgásszervi és egyéb fizetős ellátások után 

• Hitelek, elsősorban a ki nem fizetett szállítói tartozások görgetése révén 

• Fenntartótól (ÁEEK) származó források 

• Pályázati projektek elnyert vissza nem térítendő forrásai. 

 

3.2. Részletes cselekvési terv  

3.2.1 Az előkészítés és megvalósítás részletes feladatai és ütemezése 

 

Projekt el őkészítés feladatai 

A projekt előkészítési szakasz 2017. február 1-jén vette kezdetét. Az alábbi tevékenységeket hajtottuk 

végre az előkészítés során. 

 

Beszerzési eljárások lefolytatása az előkészítési tevékenységet végző szolgáltatók kiválasztására: A 

Kórház árajánlatkérést küldött ki 3 megfelelő tapasztalattal és referenciákkal rendelkező gazdasági 

szervezet számára Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére vonatkozóan. A beérkezett ajánlatok 

bírálata, értékelése is megtörtént 2017. márciusban. A nyertes ajánlattevővel – a Hazai Pálya 

Fejlesztés megvalósítása esetén (mFt) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

OEP Bevételek 1 599,4 1 647,4 1 700,0 1 752,9 1 805,4 1 859,6 1 915,4 1 972,9 2 032,0 2 093,0 2 155,8 2 220,5 2 287,1

Saját bevételek 245,6 253,0 261,1 269,3 277,4 285,7 294,2 303,1 312,2 321,5 331,2 341,1 351,3

Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összes pénzügyi bevétel 1 845,0 1 900,4 1 961,0 2 022,1 2 082,8 2 145,3 2 209,6 2 275,9 2 344,2 2 414,5 2 487,0 2 561,6 2 638,4

Fejlesztés megvalósítása esetén (mFt) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Személyi jellegű ráfordítások 819,2 843,8 882,1 908,6 935,8 963,9 992,8 1 022,6 1 053,3 1 084,9 1 117,4 1 150,9 1 185,5

Dologi jellegű ráfordítások 651,7 671,3 690,8 709,6 730,9 752,9 775,4 798,7 822,7 847,3 872,8 898,9 925,9

Egyéb ráfordítások 173,5 178,7 184 190 195 201 207 213 220 226 233 240 247

Karbantartási költségek 14,4 14,8 14,1 12,8 13,2 13,6 14,0 14,4 14,9 15,3 15,8 16,3 16,7

Pótlási költségek 6,8 7,0 6,6 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,8 8,0

Összes pénzügyi költség 1 665,6 1 715,6 1 777,7 1 826,7 1 881,5 1 938,0 1 996,1 2 056,0 2 117,7 2 181,2 2 246,7 2 314,1 2 383,5

Eredmény 179,4 184,8 183,4 195,4 201,2 207,3 213,5 219,9 226,5 233,3 240,3 247,5 254,9
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Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel - 2017. április 20-án került aláírásra a megbízási szerződés a fenti 

feladatok ellátására. 

 

Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése: A Megvalósíthatósági tanulmány szintén 2017. áprilisban 

készült 135 oldalas dokumentum, amely a projekt szakmai megalapozottságát támasztja alá.  

 

Pályázat beadása: A pályázat elektronikus beadására 2017. április 28-án került sor. Ez egyúttal a projekt 

előkészítési tevékenységek végét is jelenti. 

 

Pályázat értékelése: A pályázat értékelési szakasza a tapasztalataink szerint minimum 6 hónapot vesz 

igénybe, azaz 2017. május 1-től október 30-ig tart. 

 

Projekt megvalósítás feladatai 

 

Támogatási Szerződés megkötése: a projekt megvalósítási szakasza a Támogatási Szerződés 

megkötésével veszi kezdetét. Várhatóan a TSZ kötésére 2017. október-novemberben sor kerülhet. A 

szerződéskötéssel egyidejűleg kérvényezzük a megítélt támogatás 100%-os előleg lehívását is. 

 

Közbeszerzési eljárások: a TSZ kötéssel egyidejűleg megkezdjük az esetlegesen szükséges 

közbeszerzési eljárások, valamint az értékhatár alatti beszerzések előkészítését a projekt céljainak 

eléréséhez szükséges szolgáltatók kiválasztására vonatkozóan. Természetesen a beszerzéseket 

megelőzi a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, melyet szintén ebben a szakaszban hajtunk végre. 

A közbeszerzések várhatóan 2017. októbertől 2017. decemberig folytatódnak. Amennyiben a pályázat 

értékelési szakasza elhúzódik, saját felelősségre feltételes közbeszerzési eljárások lefolytatását 

tervezzük. 

 

Projektmenedzsment feladatok: A projekt sikeres működtetése érdekében belső projektmenedzsment 

csapatot állítunk fel, amely projektmenedzserből, pénzügyi vezetőből és adminisztrátorból tevődik 

össze. A projektmenedzsment team kiválasztása már 2017. októberben megtörténik. A 

projektmenedzsment tevékenység a projekt végéig, 2019. április 30-ig tart. 

 

Projekt szakmai vezetése: A projekt sikeres működtetése érdekében belső szakmai vezetőt alkalmaz a 

kórház, aki a teljes szakmai megvalósítást irányítja és felügyeli. A szakmai vezetési tevékenység a 

projekt végéig, 2019. április 30-ig tart. 

 

Kivitelezési, felújítási munkák: A projekt keretében sor kerül a kórház alagsorában egy tornaterem, egy 

ergoterápiás helyiség, valamint egy lymphoedema kezelő kialakítására. A kivitelezést végző vállalkozás 

kiválasztását követően az átalakítási munkálatok várhatóan 2018. április 1-jén kezdődhetnek, és 

szeptember 30-ára fejeződnek be. 
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Eszközbeszerzések: A járóbeteg szakellátások fejlesztését célzó projekt központi elemét jelentő orvosi 

gép-műszer, valamint kapcsolódó mobilia beszerzések végrehajtása a sikeres közbeszerzési 

eljárásokat követően várhatóan 2018. július 1-jén veheti kezdetét és az eszközök leszállítása, 

beüzemelése - terveink szerint - 2019. március 31-ig történik meg teljes mértékben.  

 

Műszaki ellenőrzés: a kivitelezési munkák alatt a kórház egy műszaki ellenőr megbízásával számol, a 

műszaki ellenőrzési tevékenység a kivitelezéssel megegyezően 2018. április 1-jétől, szeptember 30-ig 

tart. 

 

Kötelező nyilvánosság: a projekt eredményeit széles körben terjesztjük, a Kedvezményezettek 

Tájékoztatási Kötelezettségei című dokumentumban előírt kommunikációs elemek megvalósításával. A 

kommunikációs tevékenységek a megvalósítás kezdetétől a projekt végéig tartanak. 

 

Könyvvizsgálat: A projekt befejezésekor a 150 millió forintot elérő vagy meghaladó megítélt támogatási 

összeg felett kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése. A könyvvizsgálói tevékenység 

eredményeként könyvvizsgálói jelentés készül, mely a Záró beszámoló részeként benyújtásra kerül. 

 

A projekttevékenységek negyedévenkénti ütemezését az alábbi ábra szemlélteti. 

 



 

47. táblázat: Projekttevékenységek id őbeli ütemezése  

 

  

I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév

1

Beszerzési eljárások lefolytatása az előkészítési 

tevékenységet végző szolgáltatók kiválasztására

2 Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése

3 Árajánlatok bekérése a költségek alátámasztására

4 Pályázat beadása

5 Pályázat értékelés folyamata

6 Támogatási Szerződés megkötése

7 Projekt megvalósítás megkezdése

8 Projektmenedzsment kiválasztása

9 Projektmenedzsment működtetése

10 Szakmai vezető kiválasztása

11 Projekt szakmai tevékenysége

12

Beszerzési eljárás az igénybe vett szolgáltatók 

kiválasztására

13 Beszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására

14

Közbeszerzési eljárás az eszköz szállítók 

kiválasztására

15 Kivitelezési munkák

16 Eszközbeszerzések

17 Műszaki ellenőrzés

18 Kötelező nyílvánosság

19 Könyvvizsgálat

Sorszám

2017 2018
Tevékenység

2019
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48. táblázat: Projekttevékenységek kiírás szerinti megbontása és id őbeli ütemezése 

 

 

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Projekt el őkészítés

Megvalósíthatósági tanulmány készítése

Helyzetfeltárás, előzetes felmérések elkészítése

Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása

2. Projekt szakm ai megvalósítása

 2.1. Kötelez ően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenysége k

 2.1.1.
• A kórházi ellátást kiváltó és/vagy lerövidít ő szolgáltatások magas színvonalú 
biztosítására alkalmas járóbeteg szakellátási infra struktúra megteremtése

orvostechnikai eszközbeszerzés 

 2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékeny ségek

 2.2.1.
• A kórházi ellátást kiváltó és/vagy lerövidít ő szolgáltatások magas színvonalú 
biztosítására alkalmas járóbeteg szakellátási infra struktúra megteremtése

meglévő épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, f izikai és infokommunikációs 
akadálymentesítése

a fejlesztett ellátásokhoz kapcsolódó lakossági tájékoztatás

a fejlesztett ellátásokhoz kapcsolódó disszemináció (szakmai célcsoportok felé)

2.3 Kötelez ően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevéken ységek

Projektmenedzsment

Horizontális követelmények

Könyvvizsgálat

2.3.1 Tájékoztatás, nyilvánosság

Kommunikációs terv

Aloldal létrehozása és frissítése

Sajtóközlemény a projekt indításáról

C típusú tábla elhelyezése

Fotódokumentáció

Sajtóközlemény a projekt zárásáról

TÉRKÉPTÉR feltöltése

2.4 Választható, önállóan nem támogatható tevékenysé gek

bútorok, mobíliák beszerzése

Fogyatékos személyek ellátását megkönnyítő eszközbeszerzés

2017. 
augusztus

2017. 
szeptember

2017

2017. április 2017. október
2017. 

november
2017. 

december
2017. január 2017. február 2017. március 2017. május 2017. június 2017. július

Esem ények, tevékenységek 2018. 
február

2018. 
március

2018. április 2018. május 2018. július
2018. 

augusztus
2018. 

szeptember
2018. október

2018. 
november

2018. január

2018 2019

2019. január
2019. 

február
2019. március 2019. április2018. június 2018. december



 4. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 

4.1. A projektgazda és partnereinek bemutatása 

4.1.1. A projektgazda bemutatása 

 

A projektgazda legfontosabb adatait a 48. számú táblázatban foglaltuk össze., 

 

49. táblázat: A pásztói Margit Kórház f őbb adatai 
Pályázó teljes neve Margit Kórház Pásztó 

A projekt megvalósulásának helyszíne 3060 Pásztó, Semmelweis u. 15-17. 

Helyrajzi száma 112/2 

Adószám 15450061-2-12 

Bankszámlaszám 10037005-00324395 

Statisztikai szám 15450061-8610-312-12 

PIR azonosító 450065 

Kórház alapításának időpontja 1909. szeptember 28. 

 

A Pásztói Margit Kórházat több mint 100 éve alapították, legjelentősebb felújítása az ezredforduló előtt 

történt, melyet követően létrejött a XXI. század igényeit is kielégítő „mátrix” rendszerben működő 125 

ágyas kórház. Az ünnepélyes átadásra 2000. augusztus 25-én került sor, melynek eredményeként 

Pásztó város és vonzáskörzetének több mint 30 ezer lakosát mátrix rendszerben működő aktív 

fekvőbeteg-ellátó belgyógyászati (sebészet, szülészet, nőgyógyászat) ellátásban lehetett részesíteni.  

 

Az intézmény infrastrukturális adottságai a 2000-ben átadott új kórházi szárny és a régi épület 2004-

ben történt rekonstrukciójának köszönhetően jónak minősíthető. 2007 óta tudatos szakmai építkezés 

zajlik annak érdekében, hogy a kistérségi járóbeteg ellátó központ-egynapos sebészet-krónikus ellátás-

mozgásszervi rehabilitáció kombinációjából egy gazdaságosan működtethető, a szakmapolitikai és 

lakossági igényeket egyaránt kielégítő struktúra alakuljon ki. Ennek eredménye a mostani rendkívüli 

mértékben letisztult kapacitás és szakmai megoszlás. 

 

2012. július 1-től megszűnt a 20 ágyas Belgyógyászat osztály, ezzel aktív fekvőbeteg ellátás az 

intézményben nem működik, helyette a 75 ágyas rehabilitációs osztály kapacitása 95 ágyra bővült. 

Megszűnt a 10 ágyas Ápolási osztály, mellyel a Krónikus Belgyógyászati osztály kapacitása 10 ággyal 

növekedett, így 80 ágyas lett. 2014. július 1-től a szakmai minimumfeltétel rendeletnek megfelelve a 95 

ágyas rehabilitációs osztályból 2 osztály alakult ki, a 60 ágyas I. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, 

és a 35 ágyas II. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály. 2016. február 1-től megszűnt a 2010. évtől 

működő otthoni szakápolási szolgálat. 
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Jelenleg széles profilú járóbeteg szakellátás (közel 40 szakrendelés, közte az újonnan kialakított 24 

órás sürgősségi belgyógyászati rendeléssel) működik, kiegészítve a járóbeteg ellátás keretében végzett 

nappali ellátással, az egynapos sebészeti ellátásokkal (5 szakterületen: sebészet, traumatológia, 

nőgyógyászat, szemészet, gasztroenterológia).  

Mind a krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg, mind az egynapos ellátási formák, mind pedig a járóbeteg 

ellátás a kapacitásokat szinte teljesen kihasználva működik. Az intézményben nincs sürgősségi 

betegellátó egység, azonban 2012. októbertől sürgősségi 24 órás belgyógyászati szakrendelés 

működik.  

A kórház jelenleg 1 telephelyen működik: központi telephelye a 3060 Pásztó, Semmelweis u. 15-17. 

szám alatti kórház és rendelőintézet, 2013 őszétől itt található a Tüdőgondozó is.  

Kialakult a kórház végleges szakmai profilja, fentiek mellett széles profilú járóbeteg szakellátás, 

egynapos sebészeti ellátás, nappali ellátási egység és lakossági officinával ellátott intézményi 

gyógyszertár működik intézményünkben, likviditásunk stabil, gazdasági egyensúly fenntartható.  

Intézményünk menedzsmentje rendszeresen áttekinti a fekvőbeteg és járóbeteg kapacitás 

kihasználtsági mutatókat, a rendelkezésre álló szakorvosi humán erőforrásokat, s kapacitásait igyekszik 

annak megfelelően igazítani. 

 

 

A kórház jelenlegi felépítése:  

A) Fekvő- és járóbeteg gyógyító-ellátó, megel őző tevékenység jellemz ő területei  

 

I-II. Mozgásszervi rehabilitációs osztály  

2007. április 1-től intézményünk fő profilja a mozgásszervi rehabilitáció. Magasan képzett szakorvosi 

irányítás mellett 95 ágyon működött a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály. 

A törvényi előírásoknak megfelelve 2014. július -től az osztály kettévált. A zöld épület I. emeletén 

működik 60 ágyon az I. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, míg a II. emeleten a 35 ágyas II. 

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály kezdte meg működését. Mindkét osztály a megye egyik 

legmodernebb épületével, felszereltségével biztosítja a rehabilitációt, az egészség és szociális jólét 

érzetének a visszaadását. Szakorvosi felügyelet mellett jól képzett gyógytornászok, masszőrök, 

fizikoterápiás asszisztensek végeznek komplex általános és mozgásszervi rehabilitációt. 

Intézményünkben a fizioterápia és gyógytorna tevékenységek mellett hidroterápia és masszázs segíti 

a betegek mielőbbi gyógyulását. 

Osztályaink fő profilja a degeneratív jellegű ízületi megbetegedések között a gerinc betegségeinek 

rehabilitációja és az alsó végtagi ízületi protézis műtétek korai rehabilitációja. Munkánk színvonalát jelzi 

az Országos Gerincgyógyászati Központtal és az Uzsoki utcai Kórház Ortopéd-Traumatológiai 
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osztályával kialakított együttműködés, melynek keretében ezen nagy szakmai tekintélyű 

intézményekben kezelt betegek rehabilitációjára kiemelten javasolják intézményünket. 

Kapacitásunk és szakmai repertoárunk lehetővé teszik a festői környezetben, 2-3-5 ágyas 

összkomfortos, valamint kiemelt színvonalú 2 ágyas (színes televízió, hűtő, telefon, internet, Billerbeck 

ágynemű, egyedi étkezés) kórtermekben a területen kívüli betegek kezelését is. Az osztályok kiválóan 

felszereltek, a rehabilitációhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak. 2013-ban uniós pályázat 

eredményeként új rehabilitációs szárnnyal bővültünk, ahol a tornaterem, fitneszterem mellett egyéb 

rekreációs lehetőségek is várják a gyógyulni vágyókat. 

 

Krónikus belgyógyászati osztály  

Az osztály összesen 80 ágyon két részleggel működik. Az új épület II. emeletén a belgyógyászati jellegű 

20 ágyas krónikus részleg, míg a régi épület I. szintjén a 60 ágyas krónikus osztály található. Itt kerülnek 

elhelyezésre a hosszabb idejű kezelést igénylő, krónikus betegségben szenvedő betegek, valamint a 

belgyógyászati krónikus betegségben szenvedők. A rendelkezésre álló hotelfunkció biztosítja a 

gyógyulás lehetőségét és betegeink emberi méltóságának megőrzését. 

 

Egynapos sebészet  

Intézményünk egynapos sebészeti tevékenységre érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik az 

alábbi szakmákra vonatkozóan: 

•  Gasztroenterológia 

•  Sebészet 

•  Szülészet – Nőgyógyászat 

•  Szemészet 

•  Traumatológia 

 

Tevékenységünket a kórház „Egynapos sebészeti ellátás komplex protokollja” minőségügyi 

dokumentum alapján végezzük. A protokoll deklarálja az ellátás célját, alapelveit, tartalmazza a szakmai 

programot és a teljes ellátás menetét. A folyamatszabályozás kiterjed a praeoperatív szakasz: járóbeteg 

szakellátás, az operatív szakasz, valamint a posztoperatív utógondozási szakasz feladataira. Az ellátás 

koordinálását diplomás ápoló eset menedzser végzi, a műtéti programot az aneszteziológus főorvos 

állítja össze. Az egynapos sebészeti ellátásokra külön struktúrát alakítottunk ki. 

 

Műtő 
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A korszerűen kialakított és felszerelt műtő az egynapos sebészeti és sebészeti mátrix ellátás 

tevékenységekre biztosít lehetőséget. Az egységben több különálló műtő található: szeptikus, 2 db 

aszeptikus és nőgyógyászati kisműtő, melyekkel a sterilitási szabályok magas szinten teljesíthetőek. A 

műtők jól felszereltek, modern altató gépek és helyszíni röntgen-felvétel készítésére is alkalmas 

röntgenkészülék található. 

 

B) Járóbeteg szakellátás  

Megújult környezetben, emberhez méltó körülmények között, korszerű informatikai és diagnosztikai 

eszközök segítségével fogadjuk a járóbeteg szakellátásra érkező betegeinket az új Szakrendelőben és 

a kórházi zöld épület földszintjén. A fő- és részállású szakorvos kollégák mellett jól képzett szakdolgozók 

biztosítják a megfelelő színvonalú ellátást.  

 

Radiológia és ultrahang  

Az osztályon tapasztalt, nagy gyakorlattal rendelkező radiológus szakorvosok végzik a vizsgálatokat. A 

hagyományos röntgen diagnosztika területén a 2000-ben, majd 2010-ben teljesen felújított géppark, a 

2010-ben kialakított PACS rendszer biztosítja a gyors és biztonságos vizsgálati lehetőséget. 2015 év 

elejétől primer digitális röntgenkészülék segíti a pontos és megbízható diagnosztizálást. 

A 2010-ben beszerzésre került nagyteljesítményű színes Doppler ultrahang készülékkel a következő 

szervek vizsgálhatók: pajzsmirigy, máj, epehólyag, hasnyálmirigy, lép, vesék, húgyhólyag, méh, 

petefészek, hasi és perifériás erek, felszínes lágyrész elváltozások, csecsemő csípők, komplex ízületi 

UH diagnosztika. 

 

Tüdőgondozó  

2013 őszétől a pulmonológiai szakellátás (gondozó, szakrendelés és allergológia) a kórház telephelyén, 

új rehabilitációs épületben zajlik. Teljesen felújított eszközpark, új analóg röntgenberendezés, 

sóbarlang, légzésfunkciós diagnosztikai eszközök, betegbehívó rendszer biztosítják a korszerű 

szakorvosi munka hátterét. A krónikus betegek számára a pulmonológiai rehabilitáció feltételei is 

biztosítottak. 

 

Nappali ellátás  

A korszerű, a lakóhelyhez közeli betegellátást biztosítja a kúraszerű infúziós és ambuláns fizikoterápiás 

kezeléseket nyújtó Nappali Ellátási Egységünk, ahol szakdolgozóink ápolásszakmai és gyógytornász 

tevékenységeket végeznek előjegyzéssel, délelőtti és kora délutáni időpontban, megkönnyítve ezáltal 

a gyógyuláshoz és kezeléshez jutás feltételeit. 
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Intézeti gyógyszertár  

Intézeti gyógyszertárunk lakossági officinája - Margit Patika – a Szakrendelő 2010-ben átadott, új 

épületének földszintjén található. Betegek számára rendszeres akciókkal és kedvezményekkel 

igyekszünk elviselhetőbbé tenni a gyógyszeres kezelés költségeit. Egészségnevelő, prevenciós szűrő 

programokat szervezünk. A patika a városi ügyeleti ellátásban is részt vesz. 

 

Rekreációs központ  

2014. október 01 – én megnyitottuk Rekreációs Központunkat, ahol a betegek, kórházi dolgozók és a 

lakosság új építésű, kulturált, igényes környezetben vehetik igénybe az alábbi szolgáltatásokat: 

• Fitneszterem: futópad, szobakerékpár, elliptikus tréner, Flabélos, Oto Chili 

• Masszázs helyiség: Jade-köves masszázságy, masszázsfotel 

• Infraszauna: 1 db egyszemélyes és 1 db négyszemélyes szauna 

• Sóterápiás helyiség 

A Rekreációs Központ az új Rehabilitációs szárny (Tüdőgondozó – fehér épület) harmadik szintjén (II. 

emelet) található. A szolgáltatásokat előjegyzéssel lehet igénybe venni.  

 

A kórház missziója a biztonságos, emberbarát környezetben, korszerű, magas színvonalú betegellátás, 

a munkatársaink megbecsülése, hagyományainkhoz híven kórházunk jó hírének megtartása. Kiemelt 

célunk a betegbiztonság és betegeink elégedettségének folyamatos növelése.  

 

A kórház összdolgozói létszáma a tanulmánykészítés idején (2017 áprilisában) 288 fő. Ebből orvos: 57 

fő, eü. szakdolgozó 151 fő, nem eü. végzettségű egyéb dolgozó: 80 fő. Összességében a 

humánerőforrás helyzetünk megfelelő. Néhány szakma tekintetében van részleges orvoshiány, de 

fekvőbeteg osztályaink orvosi létszáma megfelel a szakmai minimumfeltételeknek.  

Az egészségügyi szakdolgozói létszámot tekintve járóbeteg szakellátás területén és a mozgásszervi 

rehabilitációs osztályon a jelenlegi létszám megfelel a szakmai minimumfeltételeknek.  

 

A projekt megvalósítását elsősorban a 4.2. pontban bemutatott projektmenedzsment szervezet és 

szakmai stáb végzi, azonban a folyamatot a kórház vezetősége (főigazgató, gazdasági vezető) 

folyamatosan nyomon követi, szükség esetén részt vesz a projekttel kapcsolatos megbeszéléseken, 

eseményeken. A projekt fenntartásában a fejlesztéssel érintett osztályok vezetői, illetve a kórház 

vezetősége vesz részt, biztosítva ezzel a fejlesztés eredményeinek rendeltetésszerű használatát, 

megfelelő kihasználtságát, az esetleges karbantartásokat. 
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4.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása 

 

A Pásztói Margit Kórház a jelen projektben tervezett beruházását a konzorciális és egyéb projekt 

végrehajtásba bevont partner nélkül, önállóan kívánja megvalósítani. 

 

4.1.3. A projektgazdának és partnereinek a projekthez kapcsolódó tapasztalatának bemutatása  

 

A pásztói Margit Kórháznak folyamatban lévő, lényeges fejlesztése jelenleg egy van folyamatban, amely 

egy napelemes rendszer telepítését célozza. A projekt nem befolyásolja a jelen pályázatban kitűzött 

célok megvalósítását. 

A jelenleg zajló energia-korszerűsítési pályázaton kívül az intézmény az elmúlt években számos, 

támogatásból megvalósított projektet fejezett be sikeresen, melyek közül az alábbiak a 

legjelentősebbek: 

1. ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 - Rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-

magyarországi régióban – Margit Kórház Pásztó 

Célok: Egyik prioritás volt a kiemelt profilú mozgásszervi rehabilitáció infrastrukturális és tárgyi 

minimumfeltételeinek teljeskörű megteremtése.  

Másik prioritás a járóbeteg pulmonológiai rehabilitáció fejlesztése lévén a rehabilitációs szakmai 

programok elindítása volt. Ehhez a régi tüdőgondozó központi telephelyre történő integrálása 

alapfeltétel volt. 

Eredmények: Egyrészről a kórház fő profilját jelentő mozgásszervi rehabilitációs osztály 

infrastruktúrájának és eszközparkjának fejlesztésére nyílt lehetőség, másrészről a 

költséghatékonyabb működés érdekében a még egyedüliként külső telephelyen működő, 

amortizálódott infrastruktúrájú és elavult műszerparkkal rendelkező Tüdőgondozó is a központi 

telephelyre költözhetett át, ahol egyidejűleg új orvosi gép-műszerek kerültek beüzemelésre, 

analóg röntgen átvilágító egység kialakításával együtt. 

A kétszintes, összesen mintegy 604 négyzetméter alapterületű épület földszintjén került 

kialakításra az új Tüdőgondozó, pulmonológiai járóbeteg szakellátás, allergológia és sóterápiás 

helyiség. Az emeleten a pulmonológiai és mozgásszervi rehabilitációt egyaránt segítő terápiás 

helyiségek – tornaterem, fitneszterem, fizikoterápia és hydroterápia, betegöltözők – találhatóak 

meg. Az akadálymentes megvalósításhoz tartozóan az új rehabilitációs szárny függőfolyosóval 

csatlakozik a 2000-ben épült főépület I. emeletéhez, így javult ezáltal a mozgásszervi 

rehabilitációs osztályon fekvő betegek hozzáférése a fizioterápiás kezelésekhez. 

Az új épület mindkét szintjének komplex kialakításához beszerzésre kerültek az orvosi gép-

műszerek, orvosi mobília és egyéb bútorzat, kialakításra került az informatikai hálózat és a 

munkaállomások, valamint a Tüdőgondozóban a betegirányítási – betegbehívó rendszer. 
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2. KEOP-4.10.0/A/12-2013-1226 - Napkollektoros rendszer kiépítése, telepítése a Margit 

Kórháznál Pásztó településen 

Célok: A projekt közvetlen célja a kórház használati melegvíz előállításának biztosítása 

megújuló energia forrás segítségével, csökkenteni a káros anyag kibocsájtást, továbbá 

csökkenteni a kórház üzemeltetési költségeit illetve az energiahordozó felhasználást. 

Eredmények: A kórház gazdasági épületének tetőszerkezetén a saját forrásból elvégzett 

tetőszigetelés felújítást követően napkollektoros egység került kiépítésre, mely a kórház 

melegvíz ellátó rendszeréhez lett illesztve a központi hőközpont szükséges átalakításával 

egyidejűleg.  

A projekt keretében az alábbi építési tevékenységek valósultak meg: 

• Szolár elemek telepítése a gazdasági épület tetőszerkezetén 

• A szolár rendszer tároló tartályait és épületgépészeti elemeit tartalmazó hőközpont 

kialakítása a gazdasági épület alagsorában. 

 

3. KEOP-5.6.0/E/15-2015-0080- Energiatakarékos röntgen készülék beszerzése a pásztói Margit 

Kórházban 

Célok: A projekt célja, hogy meglévő, elavult, ezáltal jelentős energia fogyasztónak tekinthető 

egészségügyi eszköz cseréjével és helyette modern, alacsonyabb energia-felhasználású 

berendezés beszerzésével támogassa az egészségügyi intézmények energia-megtakarítását. 

Eredmények: Az intézmény Röntgen osztályán két korábbi uniós pályázat révén megvalósult 

egy analóg röntgen felvételező készülék és az ultrahang készülék cseréje korszerű 

technológiájú eszközökre, párhuzamosan szekunder digitalizálást biztosító PACS rendszer 

kiépítésével. Ezt követően az osztályon már csak egy elavult analóg röntgen átvilágító 

berendezés működött önállóan, hálózati illeszkedés nélkül.  

A projekt kapcsán lebonyolított eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás eredményeként egy 

távirányításos, primer digitális átvilágító felvételi röntgen berendezés került beszerzésre és 

telepítésre.  

Legfontosabb szakmai eredmények:  

• gyorsabb képalkotás, hatékonyabb munkaidő kihasználtság 

• kisebb dózis terhelés, ezáltal betegbarát technológia 

• digitális képalkotás a meglévő PACS rendszerhez illeszkedve 

• korszerű szoftver, mely az optimális képalkotás és sugárterhelés érdekében 

automatikusan, betegtől és testtájéktól függően szabályozza a sugárdózist 

• garanciális készülék alacsonyabb energia felhasználása révén karbantartási és 

üzemeltetési költség csökkentés. 

 

4. TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0064 - Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények 

számára a Margit Kórház Pásztó-nál 

Célok: Jelen támogatás alapvető célja, hogy megfelelő minőségű humánerőforrás 

következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon a beteg 
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egészségügyi állapota. Az alapvető cél megvalósítása érdekében a menedzsment közvetlen 

célja a többlettevékenységet végző, ápolás-szakmai területen tevékenykedő szakdolgozók 

kiegészítő bértámogatása. 

Eredmények: A jogszabály adta lehetőség alapján a menedzsment által megbízott 

szakdolgozók folyamatosan szakképesítésüknek megfelelő többlettevékenységet végeznek. A 

projekt keretében lehetőség nyílt 24 hónapon keresztül ezen többlettevékenység anyagi 

elismerésére. Minden hó végén a munkahelyi vezetők leigazoltatták az osztályvezetőkkel az 

elvégzett teljesítést, ezáltal nemcsak a projekt eredeti célja valósult meg, hanem a HR 

folyamatok minőségének javítása és a dolgozói motiváció is lehetővé vált. A szakdolgozók 

2013.01.02 és 2014.12.31. között 24 hónapon keresztül végezték többlettevékenységüket 

kiegészítő bértámogatás mellett. Természetesen a fenntartási időszak alatt is az ápolás-

szakmai munka magas színvonalának fenntartására a támogatott munkatársak továbbra is 

folyamatosan végzik többlettevékenységüket. 

 

5. TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0044 - Szakorvosi és szakdolgozói képzések a Margit Kórház 

Pásztó-nál 

Célok: Szakdolgozóink – szakorvos és szakápolók, asszisztensek - olyan elméleti és gyakorlati 

tudásanyaggal gazdagodjanak, amelyek közvetlenül hozzájárulnak személyes teljesítményük 

hatékonyabbá tételéhez, a burn out elkerüléséhez, illetve az egészségügyi ellátás 

színvonalának javításához. 

Eredmények: A projekt 11 fő szakdolgozó részére biztosított ráépített szakképesítést. A 

projektben résztvevők mindegyike sikeresen elvégezte képzését, a képzések elvégzéséről 

bizonyítványokkal is rendelkezik az intézmény. A szakdolgozók kiválasztása tervszerűen, a 

kórház fő szakmai tevékenységeihez szükséges szakember képzés alapján történt.  

1 fő szakorvos belgyógyászati szakvizsgájára ráépített mozgásszervi rehabilitációs 

szakképesítést szerzett, melyet hasznosítva a kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályán 

dolgozik.  

45 fő vett részt menedzsment típusú képzésen, 3x15 fős csoportokban. A 3 képzés a vezetői 

ismeretek átadását, stresszkezelést és a kommunikációs készséges fejlesztését valósította 

meg.  

A projekt keretein belül zajlott le egy speciális vezetői képzés, NLP alap- és NLP mesterkurzus 

is, melyeken az intézményből a kórház főigazgatója és orvos igazgatója vett részt. A képzés 

legfontosabb eredményei a hatékonyabb vezetői magatartás, problémakezelés elérése és a 

vezetői kommunikáció fejlesztése voltak.  

 

6. TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0005 - Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a 

tüdőgondozó intézetek bázisán Nógrád megyében – Margit Kórház Pásztó 

Célok: A pályázat célja a dohányzásról leszokás elősegítése a helyi tüdőgondozó intézetek 

bázisán alapuló csoportos leszokási program keretében, a leszokást segítő szolgáltatások 
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elérhetőségének, hozzáférhetőségének javítása, valamint a dohányzásról leszokott, főként 

munkavállalási korú személyek számának növelése. 

Eredmények: A csoportos leszokást végző szakemberek két alkalommal (2013. november 22-

23, és december 06-07.) vettek részt az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben 

dohányzás-leszokás képzésen, melynek segítségével a leszokási programot vezették az 

intézményben.   

A csoportos dohányzás leszokási programban 7 csoportban összesen 61 fő, ebből 51 fő aktív 

korú és 10 fő nem aktív korú páciens vett részt. A tartósan leszokott páciensek száma: 15 fő, 

amely majdnem 25 %-os eredményességi ráta. Ezzel a program eredményessége 

bizonyíthatóan magasabb az egészségügy részvétele nélkül, saját erőből történő 3 %-os 

leszokási rátához képest.  

A program népszerűsítése érdekében több alkalommal készített az intézmény a leszokási 

program népszerűsítésére szolgáló szórólapokat, plakátokat és 2 alkalommal jelentettünk meg 

sajtóhirdetést ugyanezzel a céllal. A projekt zárásával a leszokást segítő program nem zárult 

le, ÁNTSZ működési engedéllyel, OEP finanszírozott szakrendelésen továbbra is várja az 

intézmény a pácienseket egyéni és csoportos foglalkozások formájában. A dohányzás 

leszoktató program szerves része az intézmény megelőző ellátási profiljába tartozó prevenciós 

programjának. 

 

7. TÁMOP-6.2.4/B/14/2-2015-0007 - Struktúraváltáshoz kapcsolódó foglalkoztatás a pásztói 

Margit Kórházban 

Célok: A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztését követően a fejlesztett rehabilitációs 

fekvőbeteg- és járóbeteg szakellátások szakmai minimumfeltétel rendeletnek megfelelő 

humánerőforrás-igényének biztosítása tartós foglalkoztatási támogatással. 

Eredmények: Az ÉMOP-4.1.2/A projekt keretében épült új rehabilitációs szárny 

megvalósításával az intézmény a 60 és 35 ágyas mozgásszervi rehabilitációs osztályok, 

valamint a Tüdőgondozó keretein belül működő pulmonológiai rehabilitáció infrastrukturális 

feltételeit teremtette meg.   

A két rehabilitációs osztály valamint a járóbeteg pulmonológiai rehabilitáció működtetéséhez 

nem volt meg a megfelelő humánerőforrás kapacitás. A minimumfeltételeknek való 

megfelelés, valamint a megfelelő szakmai feltételek biztosítása céljából az alábbi személyek 

foglalkoztatása valósult meg a projekt keretein belül: 

• 1 fő rehabilitációs szakorvos foglalkoztatása a II. mozgásszervi rehabilitációs osztályon; 

• 1 fő gyógytornász foglalkoztatása a mozgásszervi rehabilitációs osztályon; 

• 1 fő dietetikus szakdolgozó foglalkoztatása a mozgásszervi rehabilitációs osztályon; 

• 1 fő gyógymasszőr szakdolgozó foglalkoztatása a mozgásszervi rehabilitációs 

osztályon; 

• 2 fő az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, közvetlenül a betegellátásban 

résztvevő egyéb személy foglalkoztatása a tüdőgondozóban. 

Fenti dolgozókat az intézmény tartósan kívánja foglalkoztatni. 
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8. TÁMOP-6.1.5/14-2015-0002 - „e-GÉSZSÉG” Innovatív megoldásokkal Nógrád megye 

munkaképességéért 

Célok: Jelen projekt célja a lakosság lelki és fizikai egészségének fejlesztését szolgáló új 

módszerek alkalmazása az egyéni fejlesztésben, a közösségi - iskolai, munkahelyi - fejlesztő 

programokban, továbbá az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták 

elterjesztése, az egyének és közösségek egészségtudatosságának fejlesztése. 

Eredmények: A program keretében 5 pásztói székhelyű munkahely munkarendjéhez igazodva 

tartottunk egészségnevelő, felvilágosító programot, melynek elemei az egészséges 

táplálkozás, az egészséges testmozgás és a szenvedélybetegségek voltak.  

Pásztón és környékén összesen 4 iskolában (3 általános és 1 középiskola) tartottunk a 

munkahelyi programhoz hasonló egészségnevelő, felvilágosító programot a tanrendbe 

illeszkedően.  

Kardiovaszkuláris szűrés: Célcsoport: 35-64 éves lakosok. A szakmai programelembe 

összesen 241 főt sikerült bevonni. A kardiovaszkuláris szűréseket 2015. szeptember 05 és 

október 17-e között végeztük. 

Daganatos szűrővizsgálatok: Célcsoport: 35-64 éves lakosok. A szakmai programelembe 

összesen 174 főt vontunk be. A daganatos szűréseket 2015. szeptember 12 és október 10 

között végeztük.  

A rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás népszerűsítése kiemelt jelentőségű. 

A munkahelyi közösség összetartó erejét kihasználva valósítottuk meg az intézmény dolgozói 

és családtagjaik részére a sportnapot. A szakmai programelembe közel 150 főt tudtunk 

bevonni, mely résztvevők számára az egészen kisgyermekektől a nagyszülőkig mindenkinek 

hasznos sport programot kínáltunk.   

Programunkat a lakosság részére egészséges táplálkozás workshoppal (elmélet, közös 

ételkészítés és kóstolás) tettük teljessé. 

 

9. TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005 - „SANSZ2” Pásztó a betegekért 

Célok: Első prioritás: a régi, elavult szakrendelő épületének kiváltása, a funkció központi 

telephelyre való költöztetése, a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő gép-műszer park 

biztosítása.  

Második prioritás: fűtés korszerűsítés, alternatív energia hordozóra alapuló rendszer kialakítása 

révén üzemeltetési költség csökkentése. 

Eredmények: A projekt alap célkitűzése volt az amortizálódott, külső telephelyen működő 

szakrendelő épületének kiváltása. A kórház fő telephelyén megépült az új szakrendelő, a 

kétszintes épületben kerültek elhelyezésre a járóbeteg szakrendelések mellett a központi 

betegirányítás, a nappali ellátási egység és otthoni szakápolás, az intézeti gyógyszertár 

lakossági officinája és a gyermekgyógyászati alapellátás, védőnői szolgálat rendelői. A központi 

főépület földszinti rendelői is részleges felújításon estek át, beleértve a gép-műszer parkot is, 

valamint az akadálymentes környezetet.  
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Az új infrastruktúra mellett a járóbeteg szakrendelések eszközparkja is megújult, megfelelve 

ezáltal teljes körűen a tárgyi, szakmai minimumfeltételeknek.  

IT fejlesztés révén betegbehívó elektronikus rendszer is kiépítésre került.  

Előbbi fejlesztések eredményeképpen kórházunk járóbeteg szakellátása XXI. századhoz 

méltó körülményeket biztosít a betegek számára.  

A projekt másik fő célkitűzése az alacsony hatékonysággal működő fűtési rendszerünk 

korszerűsítése, a régi gázkazánok cseréje volt. Új hőközpont került kialakításra, ahol új 

kondenzációs gázkazánok mellett faaprítékos kazán került telepítésre. A kórház energia 

felhasználása és ezáltal üzemeltetési költsége drasztikusan csökkent, emellett az intézmény 

környezetbarát technológiát tudott megvalósítani. 

 

10. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0022 - Intézményfejlesztés a pásztói Margit Kórházban 

Célok: Az egynapos ellátás, központi műtő és krónikus osztály gép-műszer park fejlesztése, a 

kórház központi épületeinek részleges infrastrukturális felújítása, az amortizálódott 

műszerpark részleges cseréjével minőségi járó- és fekvőbeteg ellátás megvalósítása, és az 

intézmény működésének fenntarthatósága voltak a kiemelt célok. 

Eredmények: 1. Az intézmény meglévő épületein belül felújítás, átalakítás: Mentőbehajtó újra 

szigetelése és aszfaltozása, új lejtésképzéssel; Központi épületben a két fő bejárati ajtó 

cseréje, automatizálása, valamint légfüggönnyel való ellátása 

2. Műszaki-technikai fejlesztések: Egynapos sebészeti műtő műtőblokk automatikusan nyíló 

ajtóinak működésképtelen, javíthatatlan motorjainak cseréje, valamint a klíma automatika 

felújítása és a folyadékhűtő kompresszorainak cseréje; orvosi gázvezeték csatlakozók cseréje 

az egynapos sebészeti egységben; krónikus belgyógyászati osztályon kiemelt orvosi ellátást 

biztosító kórteremben orvosi gázellátás hozzáféréshez szükséges hálózat kiépítés és 

szerelés; Fizioterápia egység hidroterápiás medencéje vízfertőtlenítő berendezésének 

korszerűsítése; használati melegvíz csőhálózatának cseréje 

3. Eszközbeszerzés: A fekvőbeteg ellátást kiváltó ellátási formák (járóbeteg, egynapos 

sebészet, egynapos sebészeti műtőblokk) eszközrendszerének fejlesztése, korszerű orvos-

szakmai technológiák befogadása, valamint a korábbi struktúra aktív fekvőbeteg ellátását 

kiváltó krónikus és járóbeteg ellátási formák fejlesztése. Ennek keretében 29 tételsorban 206 

db orvosi műszer és mobília beszerzése az alábbi területeken: radiológia, egynapos sebészet 

és központi műtő, fizioterápia és mozgásszervi járóbeteg szakrendelések, krónikus 

belgyógyászat. 

 

A fentiekből látszik, hogy a kórház jelentős tapasztalattal rendelkezik Európai Uniós támogatással 

megvalósuló projektek sikeres lebonyolításában. A kórház ellen még nem indított szabálytalansági 

eljárást egyetlen közreműködő szervezet sem. 
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4.2. A megvalósítás, projektirányítás és a fenntartás szervezete  

1. Projektmenedzsment szervezet feladatai 

 

A projekt sikeres és eredményes megvalósítása, valamint a támogatás szabályszerű, hatékony 

felhasználásának biztosítása érdekében egy belső projektmenedzsment csapat került felállításra. A 

belső projekt menedzsment csapatot 4 fő alkotja, a kiválasztás szempontjai a következők voltak: 

 
 

- A projektmenedzsernek közgazdasági vagy menedzsment szakirányú felsőfokú végzettséggel, 

ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel, és legalább 1 éves, uniós társfinanszírozással 

megvalósuló projektben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie 
- A pénzügyi vezetőnek pénzügyi vagy gazdasági felsőfokú és/vagy mérlegképes könyvelői 

végzettséggel, valamint legalább 1 éves uniós társfinanszírozással megvalósuló projekt 

vonatkozásában pénzügyi szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.  

- projektasszisztens esetén legalább 1 év szakmai tapasztalat EU-s finanszírozású pályázatok 

menedzselésében, adminisztrációjában 

- a szakmai vezető esetén legalább 3 éves, egészségszakmai tapasztalat 

 

A fentiek segítségével biztosítható, hogy a projekt megvalósításban kiemelkedő referenciákkal és 

hasonló beruházások megvalósításában tapasztalattal rendelkező szakemberek vegyenek részt, 

biztosítva ezzel a projekt gördülékeny és sikeres megvalósítását. A projektmenedzsment csapat tagjai 

feladataikat egymással szoros együttműködésben, folyamatos kommunikáció mentén, az információk 

és tapasztalatok megosztásával valósítják meg. 

 

9. ábra: A projektmenedzsment szervezet felépítése 

 

 

A projektmenedzsment legfontosabb feladatai a következőképpen foglalhatók össze: 

Projekt-
menedzser

Dr. Muhari Géza

Szakmai vezető

Lakatos László

Projekt 
asszisztens

Petre Zsuzsanna

Pénzügyi vezető

Némethné Szlávik 
Mária
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1. Részletes projektterv, feladatterv összeállítása, egyeztetése a projektgazdával és az egyéb 

közreműködőkkel 

2. Koordinációs, egyeztetési feladatok ellátása a projekt teljes időtartama alatt 

3. Kedvezményezett szakmai érdekeinek képviselete 

4. Kapcsolattartás a támogatóval, a végrehajtás intézményi szereplőivel (IH, KSz, Kincstár) 

5. Projekt adminisztrációs feladatainak ellátása 

- előrehaladási jelentések 

- kifizetési kérelmek 

- monitoring jelentések 

- egyéb szakmai jelentések, tájékoztatók készítése 

6. A projektzárás feladatainak elvégzése 

- zárójelentés 

- pénzügyi elszámolás 

- a projekt végrehajtásának értékelése, tapasztalatok összegzése 

7. Átfogó monitoring tevékenységek elvégzése 

8. A projektben résztvevő egyéb alvállalkozók tájékoztatása és a projekthez kacsolódó 

iránymutatások elvégzése 

9. Projekt kapcsán és azzal kapcsolatosan felmerült jogi kérdések tisztázása 

10. Kommunikációs és PR feladatok szervezése 

 

Belső projektmenedzsment 

A bels ő projektmenedzsment team  - előzetes tervezés, illetve a fent ismertetettek alapján - a 

következő résztevőket foglalná magában: 

- 1 fő projektmenedzser 

- 1 fő pénzügyi vezető 

- 1 fő projektasszisztens 

- 1 fő szakmai vezető 

A belső projektmenedzsment team tagjainak feladatai felelősségei: 

 

(1) Projektmenedzser  feladatai, felelősségei 

- A projekt megvalósításában részt vevő menedzsment tagok munkájának irányítása, 

koordinációja, operatív működtetése, valamint a teljes projekt szabályos és eredményes 

megvalósítása. 

- A beszerzési eljárások felügyelete; 

- Projektmenedzsment egyéb szereplőnek utasítása; 

- Felelős a nyertes szállítókkal kötendő szerződésekért, a teljesítésigazolások kiállításáért; 

- Átfogó felelősséggel tartozik a projekt határidőn belüli, költségkereten belüli és az előre 

meghatározott minőségi kritériumokon belüli eredményes megvalósításért; 

- Felelős a Támogatási szerződésben foglaltak eredményes megvalósításáért; 
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- Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel; 

- Felelős a projekt kommunikációs, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásainak 

teljesüléséért; 

 

(2) Pénzügyi vezet ő feladatai 

- A projekt szabályosságának és a költségtételek elszámolhatóságának ellenőrzése 

- Pénzügyi elszámolások, jelentések kifizetési kérelmek összeállítása 

- Cash-flow tervek készítése és folyamatos karbantartása; 

- Esetleges forrás átcsoportosítások, változás-bejelentések előkészítése, véleményezése; 

- Pénzügyi segítségnyújtás a beszámolók, előrehaladási jelentések elkészítése során 

 

(3) Projekt asszisztens  feladatai 

- Projekt adminisztráció folyamatos működtetése 

- Segíti a vezetők munkáját; 

- Naprakészen vezeti a projektmappát; 

- Emlékeztetőket készít a megbeszélésekről; 

- Kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel; 

- Közreműködik az előrehaladási jelentések és egyéb dokumentumok elkészítésében. 

 

(4) Szakmai vezet ő feladatai 

- A kórház felújításának egészségügyi vonatkozású tevékenységeinek felügyelete, 

- A berendezések, eszközök beszerzésének koordinálása, 

- Az üzemeltetés szakmai feltételeinek megteremtése, 

- Az orvosok és az egészségügyi személyzet szervezeti struktúrájának kialakítása 

- A betegek ellátásának megszervezése. 

 

Az operatív projektmenedzsment szervezet tagjainak legfontosabb adatait a következő táblázat foglalja 

össze. 
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50. táblázat: Bels ő projekt menedzsment egység bemutatása 
Munkatárs Projekt keretében 

elvégzend ő feladat  

Munkaid ő-

szükséglet 

(heti 

munkaóra) 

Végzettség Szakmai  

tapasztalat 

(év) 

Szervezetnél 

eltöltött id ő 

Dr. Muhari Géza projektmenedzser 20 óra/hét orvosi egyetem, eü 

szakmenedzser 

 

14 év 10 év 

Némethné Szlávik 

Mária 

Pénzügyi vezető 20 óra/hét közgazdász, 

mérlegképes könyvelő 

 

14 év 0 év 

Petre Zsuzsanna projektasszisztens 20 óra/hét agrármérnök, pályázatíró 

és projektmenedzser 

9 év 4 év 

Lakatos László Szakmai vezető 20 óra/hét Egészségügyi 

menedzser, közgazdász 

18 év 0 év 

 

A projektszervezet felállításának, működésének célja a projekt sikeres megvalósítása.  

 

2. A jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrásainak bemutatása  

 

A kórház rendelkezik a projekt sikeres megvalósítás ához szükséges humán er őforrással.  A 

projektmenedzser Dr. Muhari Géza, a kórház orvos-igazgatója lesz, a pénzügyi vezető Némethné 

Szlávik Mária gazdasági igazgató-helyettes lesz, az adminisztrációs feladatokat pedig Petre Zsuzsanna 

látja el. A projekt szakmai vezetői feladatokat Lakatos László látja el. A projektmenedzsment teamet 

alkotó személyek, valamint a szakmai vezet ő önéletrajzát csatoljuk a pályázati anyaghoz. 

 

3. A szükséges személyi fejlesztések meghatározása  

 

Amennyiben nem sikerül a kórház közalkalmazottai körében megtalálni a megfelelő tapasztalattal és 

végzettséggel rendelkező projektmenedzsment tagokat, akkor szükséges lehet a külső toborzás. Ebben 

az esetben szóba jöhet a projekt előkészítésben közreműködő szolgáltatók szakemberinek 

közszolgálati jogviszonyban való alkalmazása is. 

 

4. A személyi kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos feladatainak 

meghatározása, a becsült javadalmazás feltüntetésével  

 

A projekt sikeres megvalósítása érdekében az alábbi táblázatban található béreket kívánjuk alkalmazni. 
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51. táblázat: Projektben résztvev ők bérezése 
szerepl ő Havi bruttó bér Havi járulék Hónapok száma Összes bruttó bér 

projektmenedzser 150.000 35.250 18 3.334.500 

Pénzügyi vezető 100.000 23.500 18 2.223.000 

projektasszisztens 80.000 18.800 18 1.778.400 

Szakmai vezető 180.000 42.300 18 4.001.400 

 

 

5. Azon feladatok bemutatása, amelyeket külső szakértők és partnerek fognak elvégezni  

 

Az előkészítési feladatokban az alábbi partnerek vesznek részt a projektgazdával kötött megbízási 

szerződés szerint: 

 

Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése 

A Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. által elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány egy 135 

oldalas dokumentum, amely a projekt szakmai megalapozottságát támasztja alá.  

 

A beruházás megvalósításába számos vállalkozást, külső tanácsadó céget kell bevonni. A 

beszerzésekre a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően kerül sor, a kivitelező, illetve a 

szállítók mindegyike közbeszerzési eljárás keretében lesz kiválasztva. A szolgáltatások esetében 

amelyik beszerzés az értéke alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá, abban az esetben is min. 3 db 

ajánlatkéréses eljárásban kerül sor a leendő partnerek kiválasztására. Ennek megfelelően a 

megvalósításban részvevő szereplők még nem ismertek.  

 

A megvalósításban résztvevőkkel minden esetben a kórház szerződik a közbeszerzési eljárások, vagy 

a beszerzések eredménye alapján.  

 

Előkészítési időszakban résztvevő partnerek Megvalósítási időszakban résztvevő partnerek 

Megvalósíthatósági Tanulmány készítő Közbeszerzési tanácsadó  

Kivitelezéseket végző cég(ek) 

 Eszközöket szállító cég(ek) 

 Műszaki ellenőr 

 Kommunikációs cég 

 Könyvvizsgáló 

 

 

6. Összefoglaló szervezeti ábra  

 

A projekt irányítása, ellenőrzése és kommunikációja külön szervezet létrehozásával valósul meg. A 

projektmenedzsment legfontosabb feladata, hogy a projekt céljait megfogalmazza, azokat elérje, a 

projektben definiált feladatokat végrehajtsa. Ezen kívül feladatai közé tartozik a projektfejlesztés során 
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elkészült dokumentumok teljes felülvizsgálata, értékelése, a kockázatok azonosítása, illetve a projekt 

megvalósításának nyomon követése. 

 

A nagyobb méretű projektekben az általános szabály, hogy a projekt felügyeleti szerve az úgynevezett 

Projekt Irányító Bizottság (PIB), amely ellátja a projekt felsőszintű felügyeletét, kezeli a projekttel 

kapcsolatosan felmerülő, projektvezetés szintjén nem megoldható problémákat, és döntéseket hoz a 

stratégiai kérdésekben. 

 

A PIB ellátja a projekt felsőszintű felügyeletét, kezeli a projekttel kapcsolatosan felmerülő, 

projektvezetés szintjén nem megoldható problémákat, és döntéseket hoz a stratégiai kérdésekben 

 

A EFOP 2.2.19 projektje vonatkozásában a Projekt Irányító Bizottság tagjai a megvalósító 

szervezet felső szintű vezetői, melynek összetétele biztosítja a megfelelő döntési kompetenciákat 

és a szükséges szakértelmet is. A PIB tagjai az alábbiak: 

- A Kórház főigazgatója 

- A Kórház gazdasági igazgatója 

- Projektmenedzser 

 

 

A PIB felelősségi köre kiterjed: 

- a projekt sikeres végrehajtásához szükséges emberi, anyagi és infrastrukturális erőforrások 

biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára; 

- projekt működési szabályzat jóváhagyására; 

- a projekt stratégiai irányvonalának meghatározására; 

- a döntési pontokon döntések meghozatalára; 

- jogi kötelezettség vállalások jóváhagyására; 

- közbeszerzések jóváhagyására; 

- a projekttervek, és az elkészült – a vállalkozó szerződéses teljesítéséhez kapcsolódó – 

termékek elfogadására. 

 

A projekt folyamán, illetve lezárásakor a PIB beszámolót kér(het) a Projektvezetőtől, a Záró 

beszámolót a PIB és a pályázó hivatalos vezetői testülete fogadja el. A projekttel foglalkozó PIB 

ülésre a témától függően eseti jelleggel meg lehet hívni előterjesztő, beszámoló és véleményező 

jogkörrel rendelkező résztvevőket. 

 

 

Az alábbi ábra segítségével kerül bemutatásra a projekt szervezeti felépítése: 
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10. ábra: Projektmenedzsment m űködése 

Projekt Irányító Bizottság

Projektvezetés 
(projektmenedzser, pénzügyi 

vezető, adminisztrátor)

Közreműködő Szervezet

Kórházi alkalmazottak

Közbeszerzési 
szakértő

Kivitelezők beruházási 
tevékenység esetében

Projekt szakmai vezető

Könyvvizsgáló

Eszköz-szállítók

Igénybevett 
szolgáltatásokat 

nyújtó cégek 

 

 

7. A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele  

 

A kórház rendelkeznek a projekt megvalósításához szükséges tárgyi eszközökkel. A kórház a projekt 

rendelkezésére bocsát egy irodahelyiséget, ahol a projektiroda kerül működtetésre.  

 

A projektmenedzsment tevékenység és a szakmai munka  végrehajtásához szükséges 

számítástechnikai feltételekkel (személyi számítógé p, laptop, nyomtató, stb.) a kórház 

rendelkezik. A pályázó tárgyalót is biztosít a proj ektmenedzsment részére az eseti 

megbeszélésekhez és a helyszíni munkavégzéshez. 

 

8. Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása  

 

A projektmenedzsment számára a szükséges infrastruk túra és eszközállomány rendelkezésre 

áll, ehhez kapcsolódóan fejlesztés nem történik a p rojekt során. A pályázó kórház biztosítja a 

tárgyalásokhoz, illetve a helyszíni munkavégzéshez szükséges infrastrukturális hátteret.  

 

9. A monitoring és kontrolling feladok bemutatása és a mechanizmus működésének leírása  
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A Projekt Irányító Bizottság felügyeli a projekt végrehajtását, megadja a szükséges felhatalmazásokat 

a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit. A PIB 

havonta egyszer ülésezik, a projektmenedzser folyamatosan tájékoztatja a PIB-et a projekt 

előrehaladásáról.  

 

A projektvezetés a legfelsőbb döntéshozó szervezet a projektben, tagjai hozzák meg azokat a fontos 

stratégiai döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a projekt kimenetelét. Véleményezik az 

elkészült dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan 

kommunikálják a szervezeten belül. A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, a 

projekt szakmai felügyelete, valamint a projekt során szükséges operatív döntések meghozatala. A 

projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser havonta, vagy 

szükség esetén gyakrabban beszámol az intézmények vezetőségének.  

 

A projektmenedzsment az intézmények szokásos szervezeti és működési rendjeihez illeszkedő, de 

saját szabályzat szerint működő szervezet. Külön szervezeti struktúrája, jelentési- és döntéshozatalai 

rendje és fórumai vannak. A projektmenedzsment szabályzata alá van rendelve az intézmények 

szabályzatának a jogforrási hierarchiának megfelelően. 

 

Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel: 

A támogatás odaítélését követően: 

Támogatási Szerződés megkötését megelőző kapcsolatfelvétel a Közreműködő Szervezettel; 

Támogatási Szerződéshez kapcsolódó dokumentumok összeállítása. 

 

A projekt megvalósítása során: 

Kapcsolattartás, amely kiterjed a Időszaki beszámolók és pénzügyi elszámolások összeállítására, a 

támogatási szerződés esetleges módosítására, helyszíni ellenőrzések biztosítására. 

 

A projekt zárása során: 

A záró jelentéssel és a pénzügyi elszámolással kapcsolatos egyeztetés a Közreműködő Szervezettel. 

 

A projekt fenntartása során: 

A kapcsolattartás kiterjed a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítéséhez kapcsolódó 

tevékenységekre. 

 

A projekt monitoring során a kedvezményezett feladatai: 

� Információszolgáltatás és dokumentumokba való betekintés biztosítása helyszíni látogatások 

alkalmával; 

� Időszaki beszámolók készítése; 
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� Együttműködés a Közreműködő Szervezettel, a projekt lebonyolításával kapcsolatos 

javaslataik, iránymutatásaik figyelembevétele; 

� A kedvezményezett feladata, hogy a pályázatban kitűzött célok eléréséhez szükséges 

tevékenységeket megvalósítsa, a vállalt indikátorokat elérje. Ha bármilyen eltérés fordul elő a 

leírtak és a megvalósultak között, kötelessége jelenteni az eltérés okát, következményét és 

annak módját, hogy hogyan korrigálja azt. 

 

Az elszámolások ellenőrzését a jogszabályok alapján könyvvizsgáló végzi el. A záró beszámolóhoz a 

költségek szabályos felhasználásáról és elszámolásáról könyvvizsgálói jelentést állít ki. Folyamatosan 

nyomon követi és ellenőrzi a projekt szabályszerű megvalósítását, a forrásoknak a jogszabályokban és 

a Támogatási Szerződésben előírtaknak megfelelő felhasználását. 

 

10. A partnerek közötti és az egyes partnerek belső információs rendszerének bemutatása.  

 

Az elsődleges információáramlás fő eszköze az e-mail és a telefon. A projektmenedzsment tagok és a 

projekt adott időszakában érintett külső szakértők, vállalkozók időszakonként személyes találkozó 

keretében beszélik át a közelmúlt eseményeit és rögzítik a következő időszak feladatait. Amennyiben 

szükséges kisebb munkacsoportokban akár heti több helyszín egyeztetésre is sor kerül, ahol csak az 

adott téma/terület szakemberei és a kórház érintett vezetői beszélik át az aktuális problémákat, 

feladatokat. A munkacsoportok munkáját a menedzsment szervezet munkatársai segítik, illetve 

felügyelik. 

 

Megbeszélések, fórumok: A projekt megvalósulása során tartott megbeszélésekről, egyeztetésekről a 

kezdeményező fél legkésőbb 3 nappal a megbeszélés előtt írásban értesíti az érintett résztvevőket. 

Ezen értesítőhöz a napirendet is mellékelni szükséges (kivétel a rendkívüli ülés). Az elmúlt időszak 

tervezett és megvalósított feladatairól elkészített státuszjelentést szintén mellékelni szükséges az 

értesítőhöz. A megbeszélésekről szóló emlékeztetőket a projektasszisztensek készítik el. 

 

Projektvezetői értekezlet: A projektvezetés tagjai vesznek részt rajta. További eseti résztvevőkkel is 

kiegészülhet az értekezlet, pl.: meghívott szakértők. Célja a projekt operatív munkájának koordinálása, 

nyomon követése, és átfogó, stratégiai döntések meghozatala. Emlékeztető készül a döntésekről, főbb 

megállapításokról, elhangzott véleményekről. Az emlékeztetőt a projektvezetés és az esetleges 

meghívottak kapják meg az ülést követő 3 napon belül. Általánosságban havi rendszerességgel kerül 

sor értekezletre, de a projektfeladatok függvényében ez módosulhat. Szükség esetén rendkívüli ülésre 

is sor kerülhet. 

 

Problémakezelési eljárás: 

A projekt a hatókörén belüli kérdésekben saját maga végzi szabályzó problémakezelési tevékenységeit. 

A projekt során alkalmazott problémakezelési eljárás: 
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1) Az egyes területek vezetői saját hatáskörükben csak szakmai kérdésekben, csak a projekt 

céljaival teljesen összhangban hozhatnak döntéseket. 

2) A projektmenedzser dönt azokban a kérdésekben, amelyek túlmutatnak az egyes területek 

vezetőnek hatáskörén. 

3) Amennyiben a döntés az operatív irányításon is túlmutat, stratégiát érintő döntés szükséges, 

akkor a projektvezetés elé kerül a probléma, és a teljes projektvezetés hozza meg a döntést. 

 

A projekt során felhasznált iratok, dokumentumok kezelésének rendszerét szabályozza.  

Célja, hogy 

• szolgálja az egész intézmény és annak valamennyi szervezeti egysége feladatainak 

eredményes és gyors megoldását, rendeltetésszerű működését, 

• az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen,  

• szolgálja az iratok épségben és használható állapotban való őrzését,  

• szolgálja a minősített és nyílt iratok átvételét, készítését, nyilvántartását, tárolását. 
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 5. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKE NYSÉG 

 

A kommunikációs céljainkat a szakmai célok alapján határozzuk meg. Általában a legelső és 

legfontosabb feladat a szervezetünk vagy projektünk bemutatása, és annak világos kommunikálása, 

hogy a felhasználónak vagy rászorulónak milyen előnyöket nyújt, azaz miért és hogyan vegye igénybe. 

A célok a projekt életciklusának függvényében változhatnak. Mást kell kommunikálni a projekt alatt 

(figyelemfelkeltés, bemutatás), a programok megvalósítása után és a fenntartási időszak során. A 

részletes feladatterv a támogatási szerződéskötést követően kell, hogy megszülessen. 

 

A kommunikációs tevékenység célja, hogy a projekt fő céljának megvalósításának elérése érdekében 

a projektgazda a térségben élő lakosság, a szociális alapszolgáltatásban dolgozók, valamint a térségen 

belüli szervezetek, egyéb közvetetten érintettek csoportjának (egészségügyi szolgáltatók, civil 

szervezetek, gazdasági szereplők, stb.) figyelmét felhívja a speciális szolgáltatásra, a korszerű és 

komplex ellátás lehetőségére. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szabályozásnak a 

projektgazda maximálisan eleget kíván tenni a projekt megvalósítása során, ezért vállalja, hogy az 

érvényben lévő „Széchenyi 2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című 

dokumentumban meghatározottak szerint megvalósítja az kommunikációs csomag elemeit. 

 

Kommunikációs célok részletezése: 

- fejlesztés megismertetése a lakossággal az intézményeknél elhelyezett hirdetmények, tájékoztatók 

által 

- a fejlesztés szerepének és súlyának kommunikálása 

- környezetileg hasznos tevékenységek megvilágítása 

- a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításánál az EU támogatás tényének ismertetése 

- megfelelő időben történő, teljes körű tájékoztatás a projekt tartalmi elemeiről és az elért 

eredményekről, a végrehajtás ütemezéséről, a lakosságot érintő közvetlen hatásokról  

 

A megfogalmazott alapelvekre épülő, külső és belső kommunikáció jelentős mértékben hozzájárul a 

projekt sikeres, ütemezés szerinti megvalósításához, ezáltal a stratégiai célkitűzések teljesüléséhez. A 

belső kommunikáció a belső egység megteremtése által a külső kommunikációt is erősíti, megteremtve 

az abszolút bizalmat, tisztázva az információ hiányból eredő esetlegesen felmerülő kérdéseket. 

 

5.1 A kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása 

 

A kommunikáció a projekt kedvezményezettjére vonatkozó tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségek maximális betartása mellett valósul meg. A kedvezményezett a projekt megvalósítása 

során eleget tesz a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági 

kötelezettségeknek, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal 

informálja a lakosságot, ide értve az előírt tájékoztató tábla elkészítését is. Tájékoztatási 
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kötelezettségének a nyilvánosságra vonatkozó követelmények SZÉCHENYI 2020 honlapjáról letölthető 

hatályos „Arculati Kézikönyv és Tájékoztatási Útmutató” alapján tesz eleget.  

 

A projekt kommunikációjának tervezésekor időben három periódust különböztetünk meg: „Projekt 

előkészítő szakasz”, "A projekt megvalósítási szakasza" és "A projekt megvalósítását követő szakasz". 

Más típusú kommunikáció szükséges a járóbeteg szakellátó intézmények dolgozó „szakmabeliek” és 

más jellegű a lakossági területen. Az első esetben a kötelező elemek mellett egy "belső" jól működő, 

jelentős részben online felületeken történő kommunikációról, a második esetben klasszikus külső 

kommunikációról beszélünk. A Kedvezményezett feladatai közé tartozik többek között a lakosság 

folyamatos tájékoztatása a projekt megvalósítási szakaszában a projekt lezárásáig, illetve a kötelezően 

előírt kommunikációs elemek alkalmazása figyelembe véve a „Kedvezményezettek tájékoztatási 

kötelezettségei” című dokumentumban szereplő 150-500 millió forint támogatási összeg közötti egyéb 

fejlesztésekre vonatkozó kommunikációs tervet.  

 

A kommunikációs program két fontos eleme az uniós források felhasználásának megismertetése 

valamint a komplex, magas minőséget képviselő, fenntartható fejlesztések erősítése. Ezt a kettős 

üzenetet minden kommunikációs csatornán szükséges megjeleníteni. A kommunikációs csomag 

megvalósításáért a támogatott projekt eseten EU-s pályázatok nyilvánosság biztosítása terén 

referenciákkal rendelkező külső vállalkozó felel a projekt további előkészítése és megvalósítása során, 

ám a kedvezményezett elvárja az Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv követelményeinek betartását, az 

abban szereplő arculati elemek használatát. 

 

A projektgazda a projekt megvalósítása során a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” 

dokumentumban szereplő alábbi kommunikációs elemeket köteles teljesíteni: 

A projekt előkészítő szakaszában 

- Kommunikációs terv készítése (1 db) 

- A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) 

megjelenítése a projekt pénzügyi zárásáig  

 

Projekt megvalósítási szakaszban 

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (1 db) 

- A beruházás helyszínén C típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése (1 db) 

- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (Minimum 10 db professzionális 

kép a hatályos KTK2020-nak megfelelő 8 MP minőséget elérő fotók) 

 

Projekt megvalósítását követő szakaszban 

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (1 db) 

- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (1 db) 

- A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése  
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A kommunikációs tevékenységgel pályázó célja, hogy a projektet és annak eredményeit minél többen 

megismerjék, továbbá minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, az 

járóbeteg ellátás területén érintett területen dolgozók és a tágabb közvélemény számára a megvalósult 

fejlesztésekről. A projekt kommunikációjának lényege, hogy a kórház által kialakításra kerülő magas 

minőséget képviselő, komplex szolgáltatás mielőbb beépüljön a köztudatba, minél több hagyományos 

és újszerű eszközön keresztül eljusson a projekt híre a célcsoportokhoz úgy, hogy a megszólítani kívánt 

felhasználók a szolgáltatásban megtaláljak a számukra kínált projektelemet, információt, 

ismeretanyagot. 

 

A kommunikáció keretében a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” dokumentumban leírt 

tevékenységek fognak megvalósulni az Széchenyi 2020 Arculati kézikönyvében meghatározottak 

szerint az információk rendszeres és célirányos közlése érdekében. A kívánt kommunikációs hatás 

elérése érdekében a kommunikációs folyamatnak ellenőrzöttnek kell lennie, melyhez le kell határolni a 

kommunikációs szerepeket, hatásköröket és nyilatkozatra jogosult személyeket. 

 

A kommunikáció eszközeinek megfelelő alkalmazása jelentősen hozzájárul a projekt megvalósításának 

hatékonyságához: a projekt feladatairól, eredményeiről a projekt külső és belső környezetét szükséges 

információkkal ellátni. Az érintett szervezetekkel és a média képviselőivel folytatott tárgyalások 

eredményességéért, a velük kötött megállapodások létrejöttéért és tartalmáért, valamint a lehetséges 

kockázatok felméréséért a konzorciumvezető, a PR vezető és a projektmenedzsment szervezet 

vezetője közösen tartoznak felelősséggel.  

 

A projektmenedzser irányítása mellett a PR szervezet vezetője – mint az e funkcionális terület feladatait 

koordináló, végrehajtását figyelemmel kísérő személy – köteles a meghatározott kötelező nyilvánossági 

feladatokat koordinálni, az előírásokat betartani, betartatni és követni, a projekt ütemtervben 

meghatározott feladatokat végrehajtani és végrehajtatni. Beszámolási kötelezettsége a 

projektmenedzser felé van. Felelős az elvégzett kötelező nyilvánossági feladatok dokumentálásáért, a 

vonatkozó jelentések elkészítéséért és a szükséges ellenőrzések elvégzéséért. Felelősségi köre 

kiterjed a projekt szakmai részeredményeinek minőségére, a határidő és erőforrás keretek betartására. 

A kommunikáció időbeliségét és formáját a projektmenedzser a konzorciumvezetővel együttesen 

határozza meg. A konzorciumvezető és a konzorciumi tagok jogosultak közvetlenül is tájékoztatást kérni 

PR vezetőtől, de utasítási jogukat csak a projektmenedzseren keresztül gyakorolhatja. 

 

A projektmenedzsment szervezeten belül kijelölt PR felelős felel az kedvezményezett által generált, 

különböző médiumokban történő megjelenések, sajtótájékoztatók ütemezett előkészítéséért és 

lebonyolításáért; a lakosság informálása érdekében készülő elektronikus anyagok tervezéséért és 

kivitelezéséért. Értékeli az érintettektől érkező, a korábbi kommunikációs tevékenységekhez 

kapcsolódó visszacsatolásokat. A teljesítések ellenőrzéséről, az egyes tevékenységekről 
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dokumentációk készülnek. Az ezekben a dokumentumokban foglalt adatok, műszaki leírások, szakértői 

véleményezések jelentik az objektív, hiteles tájékoztatás alapját. 

 

5.2. A célcsoportok és az érintettek kommunikációs szempontú elemzése, 
kommunikációs üzenetek megfogalmazása 

 

Célcsoport alatt legtöbbször meglévő és leendő ügyfeleinket értjük, a különböző szegmensek, pl. kor, 

életkor, lakóhely, foglalkozás szerint csoportosított emberek, akiket tevékenységünkkel megcélzunk. Az 

ügyfeleken kívül a célcsoport része továbbá minden olyan személy vagy szervezet, amelyeket 

tevékenységünkkel kapcsolatban állnak. Ide tartoznak többek között a munkatársak, ügyfelek, 

partnerek, beszállítók, alvállalkozók, szakmai érdekképviseleti szervezetek, civil szervezetek, szakmai 

véleményvezérek, felügyeleti szervek, engedélyt kiadó szervek, helyi önkormányzat, helyi környezet, 

lakosság stb. Pontos szegmentálásuk különösen fontos, mert a különböző csoportokat személyre 

szabott, célzott kommunikációval (eltérő üzenetek, eszközök, különböző stílus stb.) lehet legjobban 

elérni. A projekt megvalósítása során a célcsoport elemei vegyesen jelentkeznek. A véleményalkotó, 

legnagyobb hosszú távú, véleményformáló réteg maga az intézmény ellátási területéhez tartozó 

ellátottak köre. Az eredményesség szempontjából kiemelt célközönség. A projekt végső minősítői. 

 

A projekt közvetlenül és közvetetten érintett célcsoportjai széles spektrumot fognak át, így a feléjük 

irányuló kommunikációs üzenetek megválasztása eltér egymástól, hiszen a célcsoportok elérésénél 

rettentően fontos, hogy mindenki fele a számára megfelelő üzenetet közvetítse a projekt 

kommunikációja. A kommunikációs üzenet megválasztásánál szükséges figyelembe venni, hogy a 

fejlesztéssel létrejövő szolgáltatások célcsoportjainak és érintettjeinek eltérő mélységű a motivációja a 

fejlesztéssel kapcsolatban, továbbá jelentős eltérések tapasztalhatók a kulturális szokásaikban, melyek 

egyrészt az eltérő korosztályból, a szociális és családi állapotból, továbbá az eltérő lakóhely nyújtotta 

lehetőségekből fakadnak. A projekt üzeneteit ebből fakadóan minimálisan 4 fő célcsoport felé 

szükséges megfogalmazni. 

 

A kommunikáció üzenete egyértelműen megfogalmazható, mivel az egyes célcsoportok indítéka a 

szolgáltatásokkal kapcsolatban hasonló, azonban a projekt célcsoportjai és érintettjei széles spektrumot 

fognak át, így a kommunikációs elérési csatornák megválasztása is eltér egymástól. Emiatt a 

kommunikációs eszközök komplex összeállítása szükséges. A célszegmens jelentős része földrajzilag 

jól csoportosítható (Pásztó térsége, a kórház betegei), amit személyes és lokális eléréssel kíván a 

projektgazda kihasználni. A kommunikáció szempontjából a célcsoport összességében 4 szegmensre 

osztható, az érintetteket az általuk leginkább használt kommunikációs csatorna igénybevételével, 

célzott kommunikációval keresi fel a kommunikációért felelős menedzsment szervezet és egyedi 

üzeneteket fogalmaz meg számukra: 
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5.3. Kommunikációs eszközök azonosítása 

 

A projekt előkészítő szakaszában 

 

 

 

A projekt megvalósításának szakasza 

 

Ebben a szakaszban is folyamatosan biztosítja a projektgazda a kommunikációs tevékenységek 

megvalósítását, melyek a következők: 

Fő célcsoportok Üzenet Eszközök

Közvetlenül érintett elsődleges célcsoport 

(ellátási terület lakossága,járóbeteg ellátás 

területén érintettek, kórházi dolgozók)

A program hatékonyan és komplex módon 

segíti elő a térségben élők hozzáférését a 

jó minőségű, hatékony 

egészségügyiszolgáltatásokhoz. Ezáltal 

pedig javul az általános regionális 

életszínvonal.

• a kedvezményezett működő 

honlapjához kapcsolódó aloldal 

elkészítése és frissítése 

•  sajtóközlemények 

• C típusú tábla 

• fotódokumentáció készítése

Közvetlenül érintett másodlagos 

célcsoport(nagytérség, ellátási területen 

kívülről érkező betegek, oktatási 

intézmények hallgatói, oktatók)

A program olyan egyedi, magas minőséget 

képviselő járóbeteg ellátást biztosít, mely 

a térségen kívül élő rászorulók számára is 

lehetőséget teremt a gyógyulásra, 

prevencióra. Ezáltal pedig javul a 

regionális kohézió.

• a kedvezményezett működő 

honlapjához kapcsolódó aloldal 

elkészítése és frissítése

• TÉRKÉPTÉR

• C típusú tábla

Közvetetten érintett elsődleges célcsoport 

(állam, önkormányzat, egészségügyi 

szolgáltatók, szociális alapellátás 

szolgáltatói)

A fejlesztés által megteremtett 

szolgáltatások minden célcsoport számára 

elérhetőek, az együttműködés 

megsokszorozott közös értéket teremt.

• a kedvezményezett működő 

honlapjához kapcsolódó aloldal 

elkészítése és frissítése 

• fotódokumentáció készítése

Közvetetten érintett másodlagos célcsoport 

(civilszervezetek, nemzetközi egészségügyi 

szolgáltatók és szervezetek, gazdasági 

szereplők, beszállítók, sajtó)

A program „missziója” fontos 

egészségügyi problémára  kínál 

megoldásokat.

•  sajtóközlemények

• fotódokumentáció készítése

• TÉRKÉPTÉR

Kommunikációs üzenetek megfogalmazása

Feladat Kommunikációs cél Kommunikációs elem szerepe a megvalósításban

Kommunikációs terv készítése 

A teljes körű kommunikációs 

tevékenységek ütemezése, egymásra 

épülése

Célközönség minél hatékonyabb bevonása a projektbe. 

A szélesebb nyilvánosság tájékoztatása  a projektről.

A projektben résztvevők kommunikációjának 

egységesítése. 

A kedvezményezett működő honlapján a 

projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg 

aloldal) megjelenítése a projekt pénzügyi 

zárásáig

A célcsoport számára gyorsan, akár 

otthonról is elérhető információk 

biztosítása. A szélesebb nyilvánosság 

informálása online felületen.

A konzorciumi partnerek honlapján folyamatos 

tájékoztatás a programról és a projekt eseményekről. 

Letölthető dokumentumokkal, hasznos tájékoztató 

anyagokkal segíti a célcsoport tagjait.

Kommunikációs eszközök azonosítása

Előkészítési szakasz
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A második szakaszban a projekt keretében a járóbeteg rendelő fejlesztése által nyert előnyök, az abban 

rejlő lehetőségek (további fejlődés elősegítése) egyértelműsítése lesz a kommunikáció célja, kiemelve 

az Európai Unió megvalósításban betöltött szerepét. 

 

A pályázó vállalja továbbá, hogy bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a 

projekt megjelenik, az EU támogatására és a Széchenyi 2020 keretein belül történő megvalósulásra 

folyamatosan felhívja az érintettek figyelmét. 

 

A projekt megvalósítását követő szakasz 

 

A projekt megvalósítását követő szakaszban a következő kommunikációs tevékenységek kerülnek 

megvalósításra: 

Feladat Kommunikációs cél Kommunikáció szerepe a megvalósításban

Tábla: „C” típus 

A megvalósítási környezetben élők, a 

településre érkezők tájékoztatása, 

figyelmének felkeltése.

Kommunikálja azt az üzenetet, hogy a program céljai és 

tevékenységei fontos társadalmi problémára kínálnak 

megoldásokat, ami elősegíti a program társadalmi 

elfogadottságát.

Sajtóközlemény kiküldése a projekt 

indításáról

A sajtó és a célcsoportok tájékoztatása a 

projekt megvalósításának indításáról; A 

figyelem felkeltése.

A célcsoport tagjainak, az érintetteknek, valamint a 

médiaszereplők figyelmének felkeltése elősegíti a 

projekt széleskörű ismertségét, a tervezett célok, 

eredmények megvalósulását. Általa a médiával történő 

együttműködési hajlandóság kifejezése erősíthető. Az 

írásos, esetleg fotóanyaggal kiegészített sajtóanyagok a 

tényeknek, a valóságnak megfelelő tájékoztatást 

segítik elő.

Fotódokumentáció 
A projekt megvalósítási szakaszának egyes 

lépéseinek dokumentálása.

A program népszerűsítésének hatékony módja a 

program életképeinek bemutatása a megfelő 

médiumokban. A programok megvalósulásának 

előírások szerinti dokumentálása.

Sajtómegjelenések összegyűjtése

A nyomtatott, elektronikus és online 

híradások figyelemmel kísérése és 

értékelése a kockázatos nyilatkozatok, 

állítások kiszűrésére; Az eddigi 

kommunikációs tevékenység 

eredményességének vizsgálata.

Az esetleges válságok kialakulását/elmélyülését tudja 

megakadályozni, ha a kockázatos tartalmú 

sajtómegjelenésekre a lehető leghamarabb reagál a 

pályázó, így elkerülheti, hogy kommunikációs válság 

gördítsen akadályt a megvalósítás útjába; A hatékony 

kommunikáció egyik feltétele az önellenőrzés, 

eredménye pedig a projekt  széles 

körűtámogatottsága, mely elősegíti a fennakadásoktól 

mentes megvalósítást.

Kommunikációs eszközök azonosítása

Megvalósítási szakasz
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A projekt megvalósítását követően sem szakadhat meg a nyilvánossággal történő kapcsolattartás. 

Ekkor a projekt eredményeinek bemutatása kerül az előtérbe. Ennek megvalósítására a projektzárást 

követően sajtóközlemény kerül kiküldésre a projekt zárásáról, melyekhez kapcsolódóan a 

sajtómegjelenések is összegyűjtésre kerülnek. 

 

A projekthez kapcsolódó tartalommal a pályázó elvégzi a TÉRKÉPTÉR feltöltését. A beruházás 

zárásáig a pályázó a helyszínen 1 db „D” típusú táblát is elhelyez. Összefoglalóan elmondható, hogy a 

kommunikációs feladatok megvalósítása során különös figyelmet szentel a pályázó az esélytudatos 

kommunikációnak mind az üzenetek, mind a használt médiumok, mind a kommunikációs rendezvények 

körülményeinek vonatkozásában. 

 

Kommunikációs alapelvek  

 

A nyilvánosság tájékoztatása az alábbi alapelvek figyelembe vételével történik:  

 

• Pontosság: a valóságnak megfelelő, objektív információk továbbítása az érdekeltek felé.  

 

• Őszinteség: az esetlegesen előforduló, nem tervezett problémák feltárása, megvitatása a 

projektgazda belső szervezetében és külső környezetében.  

 

• Hitelesség: számszerű adatokra, szakértői véleményekre épülő (igazolható) információk 

közvetítése az egyes célcsoportoknak megfelelő, közérthető formában.  

 

• Időbeli megfelelőség: a túl korán megjelentetett híradások elhúzódó várakozási időt, ezáltal 

türelmetlenséget, bizonytalanságot szülhetnek, míg a későn nyilvánosságra hozott 

tájékoztatások válsághelyzet kialakulását okozhatják, ezért az információk megfelelő időzítése 

különösen fontos.  

Sajtóközlemény kiküldése a projektzárásról

Értesítés a projekt befejezéséről annak 

érdekében, hogy a sajtómegjelenések 

tartalma megadott információkra épüljön.

Az írásos, esetleg fotóanyaggal kiegészített 

sajtóanyagok a tényeknek, más szóval a 

valóságnakmegfelelő tájékoztatást segítik elő.

Emlékeztető tábla: „D” típus
Figyelem felkeltése; Tájékoztatás az elért 

eredményekről.

Kommunikálja azt az üzenetet, hogy a program céljai és 

tevékenységei fontos társadalmi problémára kínáltak 

sikeres, eredményes megoldásokat.

Sajtómegjelenések összegyűjtése

A nyomtatott, elektronikus és online 

híradások figyelemmel kísérése és 

értékelése a kockázatos nyilatkozatok, 

állítások kiszűrésére; Az eddigi 

kommunikációs tevékenység 

eredményességének vizsgálata.

Az esetleges válságok kialakulását/elmélyülését tudja 

megakadályozni, ha a kockázatos tartalmú 

sajtómegjelenésekre a lehető leghamarabb reagál a 

pályázó, így elkerülheti, hogy kommunikációs válság 

gördítsen akadályt a megvalósítás útjába; A hatékony 

kommunikáció egyik feltétele az önellenőrzés, 

eredménye pedig a projekt körű széles 

támogatottsága, mely elősegíti a fennakadásoktól 

mentes megvalósítást.

TÉRKÉPTÉR feltöltése Tájékoztatás az elért eredményekről.

Kommunikálja azt az üzenetet, hogy a program céljai és 

tevékenységei fontos társadalmi problémára kínáltak 

sikeres, eredményes megoldásokat.

A projekt megvalósítását követő szakasz
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• Folyamatosság: a rendszeres, hosszabb szünet nélküli kapcsolattartás célja, hogy megelőzze 

a projektgazdán kívül álló forrásból származó, nem szakmai, esetleg pontatlan információk teret 

nyerését.  

 

• Követhetőség: a pályázat útjának, a végrehajtás résztevékenységeinek folyamatos 

kommunikálása.  

 

• Átláthatóság: a pályázati és egyéb források felhasználásának teljes körű bemutatása a 

nyilvánosság számára.  

 

• Elérhetőség: a megvalósuló projekttel kapcsolatos adatok mindenki számára hozzáférhetőek, 

elhallgatott információk nincsenek.  

 

• Törvényesség: a törvényi előírások szem előtt tartása valamennyi résztevékenység 

végrehajtása során.  

 

• Kétoldalú kommunikáció: a projektgazda biztosítja partnerei számára a visszacsatolási 

lehetőséget - tevékenységére és a közvetített információkra vonatkozóan. 

 

5.4. Kommunikációs ütemterv 

 

A kommunikációs tevékenységek ütemezése során az érintettek rendszeres, folyamatos tájékoztatását 

tűztük ki célul. A média és a civil szervezetek képviselőivel történő kapcsolatfelvétel már az előkészítő 

szakaszban megtörténik, párhuzamosan a kommunikációs stratégiára vonatkozó tervek elkészítésével. 

A kezdeti időszak tehát a tervezés és a kapcsolat-kialakítás szakasza, mely a későbbi, aktív 

kommunikációs tevékenységek alapját képezik. A különböző csatornák, eszközök egyidejű 

használatával azok egymást erősítő hatását (szinergiáját) kívánjuk hasznosítani. 

 

A kommunikációs fejezet ezen pontjában egy előzetes ütemtervet állítottunk össze a kommunikációs 

feladatok ellátására vonatkozóan. Az összefoglaló táblázat tartalmazza az egyes időszakokra 

vonatkozó tevékenységeket, eszközöket, csatornákat, illetve az elérendő célcsoportot. A projekt 

ütemezése során feltételeztük, hogy a tényleges megvalósítási fázis (a projekt megvalósításában 

résztvevők kiválasztása megtörtént) elindul a TSZ megkötését követő 1 hónapon belül. 
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52. táblázat: Kommunikációs ütemterv 

 
 

  

Feladat Időpont Kommunikációs cél Kommunikációs célcsoport Eszköz Szereplők a megvalósításban

A kommunikacios eszkozok 

pontos megtervezese

A projektkezdés előtti 

1 hónap, de legkésőbb 

TSZ kötéshez

Kommuikációs feladatok 

ütemezésének, kivitelezés 

módjának részletes kifejtése

Nem releváns Kommunikációs terv készítése
Menedzsment szervezet, 

Kedvezményezett PR felelőse

A nyomtatott, elektronikus és 

online híradások figyelemmel 

kísérése és értékelése a 

kockázatos nyilatkozatok, 

állítások kiszűrésére; Az eddigi 

kommunikáció 

eredményességének vizsgálata

Folyamatosan

Önellenőrzés;  Esetleges 

kommunikációs válságok 

kialakulásának, 

elmélyülésének megelőzése.

Munkatársak;   Projektben 

résztvevők

Sajtómegjelenések 

összegyűjtése

Menedzsment szervezet, 

Kedvezményezett PR felelőse

Az aktuális és a gyakorlati

tudnivalók, híradások minél

szélesebb rétegekhez történő

eljuttatása

A

projektkezdést

követően

A közfigyelem felhívása;

  Szakmai tartalmak közzététele

Sajtó;

  Közvetetten és közvetlenül

érintett célcsoport

Internetes honlap

készítése – aloldal

létrehozása

Menedzsment szervezet, 

Kedvezményezett PR felelőse

A projekt ismertségének

növelése, a tervezett célok,

eredmények bemutatása.

A

projektkezdést

követő két hét

A sajtó és a célcsoportok

tájékoztatása a projekt

megvalósításának indításáról;

  A figyelem felkeltése.

Sajtó;

  Közvetetten és közvetlenül

érintett célcsoport

Sajtóközlemény

kiküldése a projekt

indításáról

Menedzsment szervezet, 

Kedvezményezett PR felelőse

A megvalósítási környezet

figyelmének felkeltése

A

projektkezdést

követő 2 hónap

A program társadalmi

elfogadottságának növelése.

Sajtó;

  Közvetetten és közvetlenül

érintett célcsoport

„C” típusú tábla

elkészítése, kihelyezése

Menedzsment szervezet, 

Kedvezményezett PR felelőse

A projekt megvalósítási

szakaszának egyes lépéseinek

dokumentálása

Folyamatosan

A kommunikációs eszközök

hitelessé és hatásosabbá 

tétele.

Sajtó;

  Közvetetten és közvetlenül

érintett célcsoport

Fotódokumentáció

készítése

Menedzsment szervezet, 

Kedvezményezett PR felelőse

Értesítés a projekt befejezéséről
A projekt

zárásáig

Az elért eredmények

megfogalmazása.

Sajtó;

  Közvetetten és közvetlenül

érintett célcsoport

Sajtóközlemény

kiküldése a projekt

zárásáról

Menedzsment szervezet, 

Kedvezményezett PR felelőse

Tájékoztatás az elért

eredményekről

A projekt

zárásáig

A program társadalmi

elfogadottságának növelése.

Sajtó;

  Közvetetten és közvetlenül

érintett célcsoport

„D” típusú tábla

elkészítése és

kihelyezése

Menedzsment szervezet, 

Kedvezményezett PR felelőse

A nyomtatott, elektronikus és

online híradások figyelemmel

kísérése és értékelése a

kockázatos nyilatkozatok,

állítások kiszűrésére;

Az eddigi kommunikáció

eredményességének vizsgálata

A fizikai

megvalósulást

követően

Önellenőrzés;

  Esetleges kommunikációs

válságok kialakulásának,

elmélyülésének megelőzése.

Munkatársak;

  Projektben résztvevők

Sajtómegjelenések

összegyűjtése

Menedzsment szervezet, 

Kedvezményezett PR felelőse

Kommunikációs ütemterv
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