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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. február 20-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. többletkapacitás befogadásáról szóló 

pályázat benyújtására 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  dr. Sivák Anita jegyző 

Csépányiné Bartók Margit irodavezető 

Kiss Ilona PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ikt.sz.:  I/412-2 /2020. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Közgyűlése 27./2018. (X.18.) sz. Kgy. határozatával elfogadta a 

Zrt. 2018-2023-évekre vonatkozó stratégiáját.  

A stratégia 4.3. pontjában szerep a szakrendelő kapacitásbővítésére vonatkozó pályázat 

benyújtása, az okait a dokumentum részletesen taglalja. 

 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 

rendelkező 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13-15/A §-a 

alapján az egészségügyi szolgáltató fenntartójának lehetősége van az alábbi szakellátási 

kapacitások befogadását kérelmezni többletkapacitás-befogadási eljárásban többek között:  

- járóbeteg szakellátásban szakorvosi, illetve nem szakorvosi többlet óraszám, 

- az egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződése alapján már finanszírozott 

szakmában létrejövő új ellátási forma,  

- az egészségügyi szolgáltatónál már finanszírozott ellátási formában - nem átcsoportosítás 

útján - létrejövő új szakma,  

- finanszírozási szerződés hiányában az egészségügyi szolgáltatónál létrejövő új ellátási forma 

vagy szakma. 

 

Nem lehet kérelmezni a többletkapacitás-befogadási eljárás keretében többek között 

feladatváltozás nélküli Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) emelést. 

 

A kérelmek benyújtására egész évben folyamatosan van lehetőség. 

 

A TBB (Többletkapacitást Befogadó Bizottság) minden év áprilisában és szeptemberében 

ülésezik, amely során megtárgyalja az ülés időpontját megelőző második hónap utolsó napjáig 

beérkezett hiánytalan kérelmeket.  

 

A kérelemhez mellékelni szükséges: 

- az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a kérelem tárgyát képező egészségügyi 

tevékenységre működési engedéllyel már rendelkezik, vagy ha az a kérelem tárgyát képező 

tevékenységre még nem terjed ki, akkor az egészségügyi szolgáltatónak a nyilatkozatát arról, 

hogy a többletkapacitás befogadását követő 15 napon belül benyújtja a működési engedély 

módosítása iránti kérelmet az egészségügyi államigazgatási szervhez, 

- a befogadás szükségességének részletes szakmai indoklását, 

- a befogadás fenntarthatóságát alátámasztó pénzügyi hatásvizsgálatot, megjelölve a 

szolgáltatás éves felvállalt mennyiségét, a szükséges teljesítményvolument, 

- az Egészségügyi Szakmai Kollégium valamennyi szakmailag érintett tagozatának a pályázat 

beadásától számított egy éven belüli véleményét.  

http://www.neak.gov.hu/data/cms993561/337_2008_Korm_rendelet.pdf
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- NEAK honlapról letölthető és kitöltött adatlapot. Krónikus-, vagy nappali ellátásra vonatkozó 

pályázat esetén az erre vonatkozó adatlap mellett a krónikus súlyozási szorzó adatlap kitöltése 

és mellékelése is szükséges. 

 

Ágy- és óraszám-befogadásra/bővítésre irányuló kérelmek esetén a pénzügyi 

hatásvizsgálatot javasolja a NEAK a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27/A. §. (4) 

bekezdésében foglaltak figyelembevételével elkészíteni, miszerint többletkapacitás-

befogadás esetén TVK módosítást igénylő kapacitásváltozás esetén annak módosítása az 

egy kapacitásegységre jutó szakma szerinti országos átlag alapján történik. Amennyiben 

a szolgáltató az adott szakmában már rendelkezik kapacitással, a TVK módosításánál a 

változással érintett szakma szerinti TVK egy kapacitásegységre jutó mennyiségét kell 

figyelembe venni, ha az az országos átlagot meghaladja.  

 

A Kérelmek elbírálása: 

A kérelmek előkészítése a TBB ülésére  

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a TBB munkáját és a szolgáltatói kérelmek sikeres 

benyújtását elősegítve tartalmi és formai ellenőrzést végez. Szükség esetén a NEAK 

hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt annak érdekében, hogy a TBB a soron következő ülésén 

a lehető legtöbb hiánytalan kérelmet meg tudja tárgyalni.  

 

Mi történik a TBB ülést követően?  

1. A TBB a befogadásokról javaslatot tesz az Emberi Erőforrások Minisztere (EMMI) részére. 

2. A javaslat beérkezését követően az EMMI kikéri a Pénzügy Miniszter (PM) hozzájárulását 

a befogadásokhoz. 

3. A PM hozzájárulása esetén az EMMI dönt a befogadásról és erről tájékoztatja a NEAK-ot. 

4. A NEAK az EMMI döntésről a www.neak.gov.hu honlapon közleményt ad ki, majd a 

jogszabályi feltételek teljesülése esetén megköti a finanszírozási szerződéseket. 

 

Jelenleg a pénzügyi hatásvizsgálat készítése zajlik, amelynek alapján meg lehet állapítani, hogy 

melyik szakmában hány óra többletkapacitás igénylése lehetséges.  

  

A pályázatot a fenntartónak szükséges benyújtania, a Zrt. esetében ez a 8 tulajdonos 

önkormányzatot jelenti.  

 

A többletkapacitási pályázat befogása esetén új kapacitás jön létre. A pályázat nincs hatással 

más egészségügyi szolgáltató működésére.  

A többletkapacitás bővítés megvalósítása esetén a tulajdonos önkormányzatok területén élők 

betegellátás színvonalának növelésére, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.-nél megjelenő várakozási 

idők csökkenésére, valamint az orvos ellátottság bővítésére lehet számítani. Hangsúlyt 

fektetünk a kardiológia, belgyógyászat, urológia, szemészet, ultrahang szakmák óraszám 

bővítésére.  

 

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Közgyűlése a témát 2020. február 13-i ülésén tárgyalja.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék. 

 

Polgár, 2020. február 12.  

        Tisztelettel:  

 

            Tóth József 

            polgármester 

http://www.neak.gov.hu/
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Határozati javaslat 

…../2020. (….…) sz. KT.  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. többletkapacitás befogadásáról szóló pályázat 

benyújtására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 

többletkapacitás-befogadásáról szóló pályázat benyújtását. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. többletkapacitás-befogadásáról 

szóló pályázatot nyújtsa be.  

 

Határidő:  2020. február 29. 

Felelős:  Tóth József polgármester 


