
19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összefoglaló tájékoztatás 
 

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. 
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. 
 
 
I. szakasz: Ajánlatkérő  
 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 
 

Hivatalos név: 
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ  

Postai cím: 
Péterfy Sándor utca 8-20.  

Város  
Budapest  

Postai irányítószám: 
1076  

Ország: 
Magyarország  

 
I.2) Kommunikáció 
 
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: 
 
Név: Dr. Herbák Henrietta ügyvéd 
Cím: 1097 Budapest, Vaskapu u. 17-21. C/3/1. 
E-mail: h.herbak@upcmail.hu; kozbeszerzes@peterfykh.hu    
Fax: +36 14614712 
 
II. szakasz: Tárgy 
 
II.1) Meghatározás 
 

II.1.1) A szerződés típusa   o Építési beruházás   o Árubeszerzés    X Szolgáltatás-megrendelés 

II.1.2) A szerződés tárgya: Ajánlatkérő kontrolling tevékenységének teljesítése, valamint az intézmény 
fekvőbeteg-ellátó és járóbeteg tevékenységéről OEP felé szolgáltatott adatközlés minőségének 
ellenőrzése és javítása 
KONTROLLING 
Ajánlatkérő által alkalmazott - főbb elemeiben központilag meghatározott- kontrolling rendszer 
kontrolling modulja paraméterezésének, kialakított törzsadatainak folyamatos karbantartása, 
költséghely-költségviselők OEP szerinti összerendelése, áradatok, ártörzs képzése, többlépcsős fedezeti 
listák készítése, eredménykimutatási listák igény szerinti kialakítása. 
A költségviselőkre vonatkozó fedezeti és eredménykimutatási listák az érintettekkel történő egyeztető 
értékelése, a fedezetjavítást célzó lehetőségek ismertetése, Ajánlatkérő célzott kérésére végrehajtott 
ellenőrzése. 



Kapcsolattartás az „Intézményi eljárásrend”-ben meghatározott - a Kontrolling felé adatszolgáltatásra 
és együttműködésre kötelezett - személyekkel. 
A FEKVŐBETEG-ELLÁTÓ ÉS JÁRÓBETEG TEVÉKENYSÉGRŐL OEP FELÉ 
SZOLGÁLTATOTT ADATKÖZLÉS MINŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE ÉS A MINŐSÉG 
JAVÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKT AUDITÁLÁSI FELADATOK 
Járóbeteg szakellátás 
A járóbeteg szakellátáshoz kapcsolódóan havi rendszerességgel, a tárgyhót követő hónap 30. napjáig a 
kontrolling tevékenységet támogató szakértői táblázatok elkészítése a járóbeteg szakellátás 
jelentőállományainak felhasználásával.  
Ennek keretében  

� járóbeteg szakellátó szervezeti egységenként az alapadatok (esetszám, beavatkozásszám, 
pontszám) és egyes mutatók (esetre jutó beavatkozás, esetre jutó pont) táblázatba rendezése, 

� a „Betegségek Nemzetközi Osztályozása” (BNO) kódszámok gyakoriság szerinti rendezése, 
� a beavatkozásokat gyakoriság szerinti rendezése, a jelenthető és a ténylegesen jelentett 

betegszámok feltüntetése, 
� a fenti adatok alapján összehasonlító elemzések (benchmark) készítése más intézmények 

adataival, illetve az országos teljesítményadatokkal anonim módon. 
Ezen kívül a járóbeteg szakellátás jelentőállományainak elküldés előtti átvizsgálása az alábbiak szerint: 

� Az egyes járóbeteg ellátást végző, különböző medikai rendszerből jelentő munkahelyek 
jelentőállományait egységes, OEP által elfogadott struktúrába rendezi. 

� A fekvő- és járóbeteg jelentést összefésüli, az ún. intézeten belüli fekvő-járó átfedéseket listázza 
és megszünteti. 

� Az intézmény által átadott lista alapján az intézetek közötti fekvő-járó átfedéseket korrigálja. 
� CT/MR jelentést ellenőrzi, az ún. intézeten belüli fekvő-járó átfedéseket listázza és megszünteti. 
� CT/MR jelentő állományokat ellenőrzés után elkészíti. 
� A járóbeteg jelentést elküldés előtt jelentéstechnikai szempontból ellenőrzi és az elszámolást 

akadályozó leggyakoribb hibákat javítja, különösen: 
• beutaló osztály, orvos kód hiánya 
• azonos napon történő megjelenések miatti ütközések megszüntetése 
• a rendelési időkeret túllépésének megszüntetése a beavatkozások két perces 

minimum ellátási idejének figyelembevételével 
• egymást kizáró beavatkozások javítása, 
• mennyiségi korlátot túllépő beavatkozások darabszámának javítása, 
• beavatkozás kompetenciák ellenőrzése, javítása 
• fizioterápiás és gyógytornászok ún. 3 beavatkozásos szabályának ellenőrzése, 

javítása 
• Index jelzésű beavatkozások ellenőrzése 
• gyermek kiegészítő kódok meglétének az ellenőrzése, javítása 
• betegfelügyeleti kód ellenőrzése 

� A járóbeteg jelentések ellenőrzésére és a kódolási szabályok lekérdezésére alkalmas lehetőséget 
biztosít az intézmény munkatársainak, korlátlan felhasználásra. 

Fekvőbeteg szakellátás 
Leadást megelőzően az OEP felé fekvőbeteg-ellátó tevékenységéről szolgáltatott adatközlés (fekvőbeteg 
jelentés) minőségének ellenőrzése:  

� Leadás előtt az aktív fekvőbeteg-ellátó tevékenységéről rendelkezésre álló orvosi dokumentáció 
és az ennek alapján készült finanszírozási dokumentáció azonosságának tételes ellenőrzése 

� Utólagos ellenőrzése, és szükség esetén korrigálása a Megbízó fekvőbeteg-ellátó tevékenységről 
az OEP felé szolgáltatott adatokról. Szükség esetén javaslatok kidolgozása Ajánlatkérő részére 
az orvosi dokumentáció és az ezek alapján kitöltött adatlapok szükségesnek tartott 
kiegészítéséről és javításáról. 

� Az OEP által visszaküldött, hibalistára került esetek ellenőrzése és javaslat tétel a korrekcióra az 



egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendeletben meghatározott határidőn belül. 

� A minőség javítása érdekében munkanapokon 8:00 óra és 16:00 óra között telefonon 
rendelkezésre áll Ajánlatkérő részére a napi munka során felmerülő egészségügyi finanszírozási 
kérdések tekintetében. 

� Biztosítja az Ajánlatkérő által rendelkezésére bocsátott jelentési állományok alapján azok 
finanszírozási besorolását Ajánlatkérő igénye szerinti rendszerességgel a hóközi előbesorolás 
biztosítása érdekében. 

KONZULTÁCIÓ, OKTATÁS, JOGSZABÁLYKÖVETÉS 
Rendszeres konzultációk biztosítása Ajánlatkérő számára az alábbiak szerint:  
Háromhavonta, alkalmanként legalább négy óra időtartamban konzultációs lehetőség biztosítása 
Ajánlatkérő menedzsmentje, továbbá Ajánlatkérő által kijelölt egyéb személyek számára a kontrolling 
tevékenységgel és a finanszírozási adatszolgáltatás terén történt jogszabályi változásokkal kapcsolatban. 
A konzultációk között munkaidőben 8:00 és 16:00 óra közötti időben rendelkezésére állás telefonon és 
elektronikus levél formájában a szerződés tárgyában az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. 
A finanszírozási adatszolgáltatást érintő jogszabályi változásokról a módosítást követő 3 napon belül, a 
módosítás hatálybalépését megelőzően Ajánlatkérő tájékoztatása írásban. 

 II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje 
Időtartam hónapban: [ X]  12 vagy napban: [ ] 
Vagy a teljesítés határideje: 
Kezdés:  (éééé/hh/nn) 
Befejezés: (éééé/hh/nn) 

II.1.4) A teljesítés helye: 

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ  
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20.  
1081 Budapest, Fiumei út 17.  
1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. 
1074 Budapest, Szövetség u. 14-16.  

NUTS-kód: HU101 

 
III. szakasz: Jogi információ 
 
III.1) Részvételi feltételek 
 

III.1.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk2 

□ A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott: nem 
 
IV. szakasz: Eljárás 
 
IV.1) Adminisztratív információk 
 
IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje 
Dátum: 2015/12/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) 
 
VI. szakasz: Kiegészítő információk 
 
VI.1) További információk:  
 



VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás 
iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. 
 
VI.1.2) További információk: 
Az eljárás nyílt. 

 
VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2015/11/26 (éééé/hh/nn/) 
 
 
 
 
 

1 szükség szerinti számban ismételje meg 

 2 adott esetben  
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