1368/2020. (VII. 6.) Korm. határozat az egészségügyi ellátásbiztonság javítását célzó támogatási
program kidolgozásáról, valamint az egészségügyben felhasznált termékek beszerzésével
kapcsolatos egyes kérdésekről
hatályos: 2020.07.06 A Kormány
1. egyetért a kórházi adósság kezeléséből fakadó egyes egészségügyi fejlesztések finanszírozásával
kapcsolatosan a számára bemutatott célokkal;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs
feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelettel létrehozott Operatív Törzs bevonásával az 1.
pont szerinti fejlesztési elképzelések megvalósításának elősegítésére dolgozza ki és hirdesse meg az
esetleges jövőbeli biológiai, természeti és más veszélyhelyzetek esetén az egészségügyi
ellátásbiztonság javítását célzó támogatási programot;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2020. július 31.
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2. pontban meghatározott programhoz illeszkedően, a hazai
egészségipar fejlesztése, versenyképességének javítása és főként a kis- és középvállalkozások
erősítése érdekében készítse elő
a) az egészségügyben felhasznált termékek, valamint a központi költségvetési szervi formában
működő egészségügyi szolgáltatók minél szélesebb körére a központosított közbeszerzési rendszer
kiterjesztését a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság központi beszerző szervként történő
kijelölésével,
b) a kiterjesztett termékkör tekintetében az a) pontba nem tartozó egészségügyi szolgáltatók
számára a központosított közbeszerzési rendszerhez történő csatlakozás lehetőségét, valamint
c) az egészségügyben felhasznált termékek hatékony központi készletgazdálkodási feltételrendszerét,
a központi költségvetési szervi formában működő egészségügyi szolgáltatók központosított
közbeszerzéseivel összefüggésben központi megrendelő szerv kijelölését, továbbá
az a)–c) pontokban meghatározott kérdésekben nyújtson be előterjesztést a Kormány részére;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2020. augusztus 31.
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.
melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági
feladatok alcím, 8. Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása jogcímcsoporttal történő
kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2020. július 15.
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2. pontban meghatározott célkitűzés megvalósítása érdekében
gondoskodjon 50 000 000 000 forint forrás biztosításáról a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25.
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím, 8. Egészségipari vállalatok
versenyképességének javítása jogcímcsoport javára.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2020. július 15.

