
2066/2020. (XII. 31.) Korm. határozat 

Közlönyállapot 

2066/2020. (XII. 31.) Korm. határozat 

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges 

Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges 

feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 23.) Korm. határozat és a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-

szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei 

Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról szóló 1970/2017. (XII. 19.) 

Korm. határozat módosításáról 

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési 

koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbeteg-szakellátás-

fejlesztésekhez szükséges feladatokról szóló 1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 

H1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

2. A Kormány egyetért azzal, hogy a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az 

Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő 

további megvalósításáról szóló 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: H2.) 1. 

melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

3. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1–2. pontban meghatározott 

módosításoknak megfelelően intézkedjen. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: folyamatos 

Orbán Viktor s. k., 

miniszterelnök 

1. melléklet a 2066/2020. (XII. 31.) Korm. határozathoz 

1.    A H1. 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő sor lép: 

  

[Fejlesztést 

igénylő 

szakrendelő és 

fejlesztés 

megnevezése 

Fejlesztés rövid tartalma 

Fejlesztés 

bruttó 

összege 

(Ft)] 

  

1 

Észak-Közép-

budai Centrum, Új 

Szent János 

Kórház és 

A járóbeteg-szakrendelő épület teljes építészeti 

felújítása, klimatizálása, energetikai korszerűsítése. 

A Szent János Kórház szakrendeléseinek ütemezett 

átköltöztetése az Észak-Közép-budai Centrum, Új 

15 501 660 

560 Ft 



Szakrendelő Szent János Kórház és Szakrendelő járóbeteg-

szakrendelőibe. Diagnosztikai és terápiás 

eszközpark cseréje és fejlesztése (digitális RTG, 

ultrahang), szakrendelők bútorzatának 

modernizálása. 

Informatikai rendszer eszközparkjának 

korszerűsítése, beteghívó rendszer kiépítése. 

2.    A H1. 1. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 

[Fejlesztést igénylő szakrendelő és 

fejlesztés megnevezése 

Fejlesztés rövid 

tartalma 

Fejlesztés bruttó 

összege (Ft)] 

  

ÖSSZESEN 22 910 785 840 

2. melléklet a 2066/2020. (XII. 31.) Korm. határozathoz 

1.    A H2. 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő sor lép: 

[Fejlesztést igénylő 

szakrendelő és 

fejlesztés megnevezése 

Fejlesztés rövid 

szakmai tartalma 

Fejlesztési források 

megoszlása (Ft) 
Fejlesztés 

teljes 

bruttó 

összege 

(Ft)] 
Önkormányzat 

Egészséges 

Budapest 

Program 

5. 

A XVII. kerület 

(Rákosmente) 

Szakorvosi 

Rendelőintézetének 

fejlesztése – Bajcsy-

Zsilinszky Kórház 

A rendelőintézet 

bővítése, belső 

felújítása, 

gasztroenterológiai 

és képalkotó 

diagnosztika 

fejlesztése, 

orvostechnológiai 

és informatikai 

eszközök 

beszerzése 

100 000 000 

(XVII. kerület 

Rákosmente 

Önkormányzata) 

4 342 899 

857 

4 442 

899 857 

2.    A H2. 1. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép: 

[Fejlesztést igénylő 

szakrendelő és 

fejlesztés 

megnevezése 

Fejlesztés 

rövid szakmai 

tartalma 

Fejlesztési források 

megoszlása (Ft) 
Fejlesztés 

teljes bruttó 

összege (Ft)] 
Önkormányzat Egészséges 

Budapest 



Program 

  

ÖSSZESEN 2 738 846 120 
18 401 176 

672 

21 140 022 

792 

 


