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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
Csepeli kórház bezárt részlegeinek 
megnyitása

3     000,0 /+3 000,0 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] 26     575,8
/-3 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A csepeli Fidesznek 2010-es választási ígérete volt, hogy újra megnyitják a SZDSZ-MSZP által
2003-ban bezárt kórházat. A két fideszes országgyűlési képviselő (Németh Szilárd és Borbély
Lénárd) 2010-2014-ig egy szóval sem említette a Parlamentben a csepeli emberek érdekében,
hogy a kórház bezárt részlegeit nyissák újra. Csepelen közel 80 ezren élnek, és ha figyelembe
vesszük a szigeten található települések lakosainak számát is, akkor elmondhatjuk, hogy 200
ezer ember ellátását szüntették meg 2003-ban. A Jahn Ferenc kórház nem vagy csak nagyon
alacsony szinten  tudja  biztosítani  a  csepeli  embereknek  az  egészségügyi  ellátását.  A kórház
ellátási területén nagyjából 320 ezer ember él,  ennyi embert kell ellátnia a leharcolt állapotú
kórháznak. Az M0-s autóút közelsége miatt is indokolt lenne az újranyitás, mert sajnos hetente
több baleset is történik a csepeli szakaszon. Csepel az egyik legtöbb iparűzési adót fizető kerület
a több mint 10 milliárd forinttal, de az elmúlt 25 évben érdemleges beruházás, ami a kerület
lakóinak a komfortérzetén javítana, nem volt. Napi szinten fordul elő, hogy a Jahn Ferenc kórház
sürgősségi osztályán 8-12 órát vár egy-egy beteg a leterheltség miatt, ráadásul itt nincs baleseti
sürgősségi ellátás sem felnőtteknek, sem gyermekeknek. Hiába történt meg a korszerűsítés az
osztályon,  amit  többek  között  tavaly  ugyanilyen  módosító  javaslatban  javasoltunk,  ez  a
várakozási  időn  mit  sem  javított.  A Jahn  Ferenc  Kórház  Csepelről  csaknem  1  órás  úttal
közelíthető meg tömegközlekedéssel, ami egyes sürgős ellátást igénylő esetekben akár végzetes
is lehet. A csepeli embereknek kijár, hogy saját kórházuk legyen, ami őket és az agglomerációt ki
tudja szolgálni. A szigeten élő emberek véleménye szinte egyöntetűen az, hogy a kórház bezárt
részlegeit újra meg kell, hogy nyissák. A támogatás biztosítása a kormányzati kommunikációs
kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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