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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos é s
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) országgyűlési képviselők „Mit kíván tenni a kórházak

eszközellátottságának növelése érdekében?” című , K/91 . számú írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat .
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Az Önök által feltett „Mit kíván tenni a kórházak eszközellátottságának növelése

érdekében?” című írásbeli kérdésre — Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából — a z
alábbi választ adom .

A jelenleg futó 2014-2020 közötti finanszírozási ciklusban az Állami Egészségügyi Ellát ó
Központ (a továbbiakban : ÁEEK) több kiemelt projektet is kezel, melyek legtöbbjébe n
főkedvezményezettként vesz részt . Ezek közül 11 projektben valósul meg jelentős értékű
eszközbeszerzés összesen megközelítőleg 30 milliárd forint értékben.

A nagyobb értékű eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzések mindegyike elindult. Ez
idáig leszerződött eszközbeszerzés értéke megközelíti a 4 milliárd forintot, például az ÁEE K
az „Egységes ápolási eszközpark kialakítása” című projektben már megkötött szerződéssel
rendelkezik, várhatóan a közeljövőben a szállítások is megkezd ődnek .
Uniós projektek keretében ezt követ ően kerül beszerzésre további 25 milliárd forint értékű
eszköz, valamint körülbelül 1 milliárd forint értékű informatikai eszköz .

Az Egészséges Budapest Program keretében a fővárosi és Pest megyei fekv ő- és járóbeteg
szakellátó intézmények részére sor kerül még több mint bruttó 19 milliárd forint értékben
eszközbeszerzésre, valamint 1 milliárd forint körüli értékben informatikai eszköz
beszerzésére.
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