
 
 

 

 

 

 BAJAI SZENT RÓKUS KÓRHÁZ INDIKÁTORRENDSZER
1 

Indikátor 
megnevezése 

Számláló/nevező 
meghatározása2 

Adatforrás 
meghatározása 

 
 
 

Célérték 
meghatározása 

 
Célértéktől való 

eltérés 
elemzése/esetl
eges célérték 
módosítás3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Határidő4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felelős5 

I. Pénzügyi mutatók 
Tartozásállomány 
alakulása - Nem 
lejárt (Ft) 

 Tartozásállomány 
alakulása - Nem 
lejárt (Ft) 

CT- EcoSTAT 
 

 havonta, tárgyhót 
követő hónap 5. napja 

Pénzügyi osztály vez. 

Tartozásállomány 
alakulása – Lejárt 
(Ft) 

Tartozásállomány 
alakulása – Lejárt 
(Ft) 

CT- EcoSTAT 
 

 havonta, tárgyhót 
követő hónap 5. napja 

Pénzügyi osztály vez. 

Követelések 
állományának 
alakulása - Nem 
lejárt (Ft) 

Követelések 
állományának 
alakulása - Nem 
lejárt (Ft) 

CT- EcoSTAT 
 

 havonta, tárgyhót 
követő hónap 5. napja 

Pénzügyi osztály vez. 

Követelések 
állományának 
alakulása – Lejárt 
(Ft) 

Követelések 
állományának 
alakulása – Lejárt 
(Ft) 

CT- EcoSTAT 
 

 havonta, tárgyhót 
követő hónap 5. napja 

Pénzügyi osztály vez. 

Kötelezettségvállalá
sok alakulása az 
előirányzatok 
függvényében/ 
Mód. ei. (Ft) 

Kötelezettségvállalás
ok alakulása az 
előirányzatok 
függvényében/ 
Mód. ei. (Ft) CT- EcoSTAT 

 havonta, tárgyhót 
követő hónap 20. 
napja 

Pénzügyi osztály vez. 

1 fekvő esetre jutó 
átlagos OEP bevétel 
(Ft) 

aktív fekvőbeteg 
ellátás OEP bevétel 
Ft (negyedév) / 
aktív fekvőbeteg 
ellátás esetek száma 
(negyedév) 
 

CT- EcoSTAT 

 negyedévente, OEP 
visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

1 fekvő esetre jutó 
átlagos OEP bevétel 
(Ft) 

krónikus fekvőbeteg 
ellátás OEP bevétel 
Ft (negyedév) / 
krónikus fekvőbeteg 
ellátás esetek száma 
(negyedév) 
 

CT- EcoSTAT 

 negyedévente, OEP 
visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

                                                           
1 ÁEEK segédlet alapján, részletes kimutatás külön nyilvántartás szerint. Az indikátorok 
karbantartásáért, elemzéséért a Finanszírozási-, Controlling-, Minőségügyi-, és Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója felelős. 
2 Részletes meghatározás külön nyilvántartás szerint. 
3 A célértékek az aktuális finanszírozási és jogszabályi környezet figyelembevételével kerültek meghatározásra. 
Részletes kimutatás külön nyilvántartás szerint. 
4 Finanszírozási-, Controlling-, Minőségügyi-, Kommunikációs osztály dolgozója felé történő adattovábbítás 
határideje. 
5 Finanszírozási-, Controlling-, Minőségügyi-, Kommunikációs osztály dolgozója felé történő adattovábbítás felelőse. 

 



          

1 fekvő esetre jutó 

átlagos közvetlen 
költség (Ft) 

közvetlen költség 
(negyedév) / aktív 
fekvő esetek száma 

(negyedév) 
 CT- EcoSTAT 

 negyedévente, 
tárgynegyedévet 
követő 2. hó 15. napja 

 
Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 

Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

1 fekvő esetre jutó 
átlagos közvetlen 
költség (Ft) 

közvetlen költség 
(negyedév) / 
krónikus fekvő 
esetek száma 
(negyedév) 
 CT- EcoSTAT 

 negyedévente, 
tárgynegyedévet 
követő 2. hó 15. napja 

 
Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

1 járó esetre jutó 
átlagos OEP bevétel 
(Ft) 

járóbeteg ellátás 
OEP bevétel Ft 
(negyedév) / Járó 
esetek száma 
(negyedév) 
 CT- EcoSTAT 

 negyedévente, OEP 
visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

1 járó esetre jutó 
átlagos OEP bevétel 
(Ft) 

labor ellátás OEP 
bevétel Ft 
(negyedév) / labor 
ellátás esetek száma 
(negyedév) 
 CT- EcoSTAT 

 negyedévente, OEP 
visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

1 járó esetre jutó 
átlagos közvetlen 
költség (Ft) 

közvetlen költség 
(negyedév) / járó  
esetek száma 
(negyedév) CT- EcoSTAT 

 negyedévente, 
tárgynegyedévet 
követő 2. hó 15. napja 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

1 járó esetre jutó 
átlagos közvetlen 
költség (Ft) 

közvetlen költség 
(negyedév) / labor  
esetek száma 
(negyedév) CT- EcoSTAT 

 negyedévente, 
tárgynegyedévet 
követő 2. hó 15. napja 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

II. Teljesítménymutatók 

Intézményi TVK 
kihasználtság Fekvő 
(%) 

visszaigazolt 
jelentett fekvő eset/ 
TVK x 100 
 CT- EcoSTAT 

 havonta, OEP 
visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

Intézményi TVK 
kihasználtság Járó 
(%) 

visszaigazolt 
jelentett járó eset/ 
TVK x 100 
 CT- EcoSTAT 

 havonta, OEP 
visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

Intézményi TVK 
kihasználtság Labor 
(%) 

visszaigazolt 
labor/TVK x 100 
 CT- EcoSTAT 

 havonta, OEP 
visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

TVK mentes 
tevékenység 
alakulása 
(súlyszám) 

súlyszám – TVK 
mentes teljesítmény 
 CT- EcoSTAT 

 havonta, OEP 
visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

Ágykihasználtság 
Fekvő (%) 

elszámolt fekvő 
ápolási nap / 
(ágyszám x napok 
száma) 
 CT- EcoSTAT 

 havonta, OEP 
visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

Ágykihasználtság 
Krónikus (%) 

elszámolt ápolási 

nap / (ágyszám x 
napok száma) 
 CT- EcoSTAT 

 havonta, OEP 
visszaigazolás 

kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 

Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 



          

Halálozási arány 
(%) 

aktív fekvőbeteg 
ellátás elhalálozások 
száma (havonta) / 
visszaigazolt aktív 

fekvőbeteg 
finanszírozott 
esetszám (havonta) CT- EcoSTAT 

 havonta, OEP 
visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 

kijelölt dolgozója 

Halálozási arány 
(%) 

krónikus ellátás 
elhalálozások száma 
(havonta) / 
visszaigazolt 
krónikus fekvőbeteg 
finanszírozott 
esetszám (havonta) CT- EcoSTAT 

 havonta, OEP 
visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

Teljesített ápolási 
nap (napok száma) 

Visszaigazolt aktív 
fekvőbeteg ápolási 
nap   CT- EcoSTAT 

 havonta, OEP 
visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

Teljesített ápolási 
nap (napok száma) 

Visszaigazolt 
krónikus fekvőbeteg 
ápolási nap   CT- EcoSTAT 

 havonta, OEP 
visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

Átlagos ápolási idő 
(napok száma) 

Tényleges aktív 
ápolási napok száma 
(havonta) / aktív 
fekvőbeteg 
finanszírozott 
esetszám (havonta) CT- EcoSTAT 

 havonta, OEP 
visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

Átlagos ápolási idő 
(napok száma) 

Tényleges krónikus 
ápolási napok száma 
(havonta) / krónikus 
fekvőbeteg 
finanszírozott 
esetszám (havonta) CT- EcoSTAT 

 havonta, OEP 
visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

Ellátási területen 
kívüliek aránya 

Aktív fekvőbeteg 
ellátásra 
vonatkozóan 
szakmánkénti 
bontás. 

 

   

Műtétek száma  
Műtéti eset/ 
esetszám 

Medikai 
rendszer 

 havonta, OEP 

visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 

Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

Egynapos 
beavatkozások 
száma (eset) 

Esetszám-egynapos 
ellátások száma 
 

Medikai 
rendszer 

 havonta, OEP 
visszaigazolás 
kézhezvételétől 
számított 10. nap 

Finanszírozási-, 
Controlling-, 
Minőségügyi-, 
Kommunikációs osztály 
kijelölt dolgozója 

III. Egyéb mutatók 
Adatszolgáltatási 
határidő betartása    

   

Dolgozói fluktuáció 
alakulása Kilépők 
száma (fő) 

esetszám- kilépők 
száma 
 

jDolber 
szoftver 

 havonta, tárgyhót 
követő hónap 5. napja 

Bér-, munka-, 
személyügyi osztály 
kijelölt dolgozója 

Dolgozói fluktuáció 
alakulása Belépők 
száma (fő) 

esetszám- belépők 
száma 
 

jDolber 
szoftver 

 havonta, tárgyhót 
követő hónap 5. napja 

Bér-, munka-, 
személyügyi osztály 
kijelölt dolgozója 

Készletek forgási 
sebessége 
(fordulat) 

szakmai Anyag 
készletfelhasználás / 
átlagos készletszint 
 CT- EcoSTAT 

 negyedévente, 
tárgynegyedévet 
követő hónap 15. 
napja 

Pénzügyi osztály vez. 



          

Személy- és 
tehergépjárművek 
futási 
teljesítményei 
átlagfogyasztás 
(eltérés) - Liter- % 

Eltérés a normától 
% 
gépjármű 
átlagfogyasztása/ 
NAV fogyasztási 
norma *100 
 

Havi km és 
üzemanyag 
elszámolás 
nyilvántartás  

 negyedévente, 
tárgynegyedévet 
követő hónap 10. 
napja 

Szállítási koordinátor 

Személy. és 
tehergépjárművek 
futási 
teljesítményei 
futott km-ek száma  

időszak összes futott 
km gépjárművekre 
 

Havi km és 
üzemanyag 
elszámolás 
nyilvántartás 

 negyedévente, 
tárgynegyedévet 
követő hónap 10. 
napja 

Szállítási koordinátor 

 

 


