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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     100,0 /-900,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 22. Alcím új 29. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

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



      29
Dél-pesti kórház sürgősségi betegfelvételi részlegének 
korszerűsítése, valamint a betegellátáshoz szükséges eszközök és 
alapvető higiéniás termékek beszerzése

900,0
/+900,0 m.

kiadás/

Indokolás 

A dél-pesti  kórház  sürgősségi  betegfelvételi  osztályán  embertelen  állapotok  uralkodnak.  A
beteg(ek)nek  a  vizsgálat(ok)ra  méltatlan  körülmények  között  kell  várakoznia.  A megfigyelő
kórteremben összesen 2x4 beteget tudnak elhelyezni, ahol nincs cserélve az ágyakon a lepedő,
illetve nincs biztosítva takaró, étel, víz, ami pedig 8-12 órás várakozás esetén elengedhetetlen
lenne.  A betegszállító  kocsik,  illetve  a  kerekes  székek  teljesen  le  vannak  amortizálva.  Az
osztályokon  alapvető  védőfelszerelések  nincsenek  biztosítva  a  személyzetnek.  Ilyenek  a
gumikesztyű, maszk, fertőtlenítő szerek, pelenka, törlőkendő, vesetál, infúziós állvány, fertőző
betegeknél az előírt védőfelszerelések. Szinte bevett szokásnak számít, hogy a levett vérmintákat
akár több betegtől is egy éppen a labor felé tartó beteg kezébe nyomják, hogy vigye fel ő. Ez
jelentős  kockázatokkal  jár!  A  fogadó  térben  mindennapos,  hogy  a  betegek  vizeletükben
fekszenek,  ülnek  magatehetetlenül,  így  nem csak  ők  szenvednek,  de  a  helyiségben  a  többi
várakozó is. A mosdó helyiségekben nincs sem szappan, sem wc papír, sokszor az ajtók sem
zárhatóak.
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