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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 22. Alcím új 33. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

      33
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi 
Oktatókórház Mátészalkai Kórház

750,0
/+750,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 28     825,8
/-750,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A  Mátészalkai  Kórházban  az  elmúlt  években  rendre  elmaradtak  a  régóta  indokolt
eszközfejlesztések. Tekintettel az ellátási körzet méretére és az ellátottak számára létfontosságú a
teljes mértékben digitalizált  röntgen és új ultrahang beszerzése,  az elavult  CT gép cseréje,  a
bélrendszeri-  és  a  szürkehályog  diagnosztikához  szükséges  eszközök,  valamint  MR
megvásárlása. Üdvözlendő, hogy a kisvárdai kórház is kapott egy rendkívül korszerű MR gépet.
Teljesen egyértelmű, hogy ugyanez az eszközfelszereltség megilleti azokat is, akik a mátészalkai
kórházban  kívánnak  vizsgálatokat  elvégeztetni.
Amennyiben  ezek  az  eszközbeszerzések  megvalósulnak,  úgy  legalább  egy  évtizedre
rendezhetőek az ehhez kapcsolódó problémák. A felsorolt eszközökhöz kapcsolódó vizsgálatok
elvégzésre érdekében a mátészalkai és a környékbeli betegeknek nem kellene Fehérgyarmatra,
Nyíregyházára, Debrecenbe vagy még messzebbre utazniuk.
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