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Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 22. Alcím 24. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

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

      24
Egészségügyi intézmények fejlesztése és 
rendkívüli támogatása

[4 000,0] 34     000,0
/+30 000,0 f.

kiadás/

Indokolás 

1. 

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. 



A  kormány  ugyan  céltartalékot  képzett  (40  milliárd  forintot)  az  egészségügyi  ágazat
fejlesztésére,  ám ez  sem nem elegendő,  sem nem biztos  forrás  (mivel  gazdasági  problémák
esetén  először  a  tartalékokat  zárolják.)
Pedig a szolgáltatások korszerűsítésére,  eszközbeszerzésre és épület  felújításra óriási  szükség
van.
Ezért az eddigi felújításokból kimaradt rendelők és kórházak infrastruktúrájának fejlesztésére
alapot hozunk létre, amelyre pályázhatnak az intézmények, ha olyan tervvel állnak elő, ami a
hosszú távú fenntarthatóságot  és  a  környezetvédelmi/energetikai  szempontokat  is  figyelembe
veszi.
-  ide  tartozik  a  hulló  vakolat,  elavult  vízhálózat,  mosdók  és  pihenők  felszerelése
- még a műtök esetében sincs 100%-os klíma lefedettség, a kór- és várótermek esetében pedig
elenyésző ez az arány (nonszensz megműteni valakit tízmilliókból, aztán hagyni, hogy a hőség
miatt  összeomoljon  a  keringése  műtét  után)
- Eszközbeszerzés: mind a gyógyításhoz kapcsolódó, mind a számítógépes rendszerek komoly
fejlesztésre szorulnak (a kórházak kiemelt célpontok a hackerek számára, ami még inkább így
lesz, ha az EESZT, elektronikus adatrendszer stabilan működni fog).
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