
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/289.

Benyújtás dátuma: 2018-06-27 15:12

Parlex azonosító: LMTQML460001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

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
Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum 
részére ambuláns szakrendelések indítása, helyiségek 
kialakítása, személyzet foglalkoztatására

5     000,0
/+5 000,0 m.

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] 24     575,8
/-5 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A nagyerdei klinikán (DEOEC) az ambuláns előjegyzési időpontok az utóbbi időszakban több
hónapra, néhány esetben pedig fél éven túli időszakra tolódtak ki. Ez a betegek szempontjából
rendkívül hátrányos a gyors diagnosztikát igénylő betegségek vizsgálata miatt. A várakozási idő
csökkentését, a megfelelő technikai park és személyzet megléte biztosíthatja, nem is beszélve
arról,  hogy  komoly  betegségek  esetén  a  páciensek  számára  a  gyors  diagnózis  felállítása
életbevágó  lehet.  A  támogatás  biztosítása  a  kormányzati  kommunikációs  kiadások
csökkentésével valósulhat meg.
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