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Szakmai beszámoló az OKFŐ/56807-1/2021. számú Vis Major támogatáshoz 

 

A Szent Lázár Megyei Kórház patológiai osztályán dolgozó szakemberek igényeiben már 
régen megfogalmazódott az új, korszerűbb és biztonságosabb koponyafűrész beszerzése. Az 
osztályon használhatatlan régi kézi fűrész állt rendelkezésre, melynek kiváltása a 
járványhelyzetben még indokoltabbá vált. 

Az eszköz beszerzésére Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
CX törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím 22. alcím, 24. 
„Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása” megnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére a támogató a Szent Lázár Megyei Kórház által benyújtott 
kérelmét elbíráló Bizottság A-79/2021. (VIII.27.) EIRTB határozatszámú támogató döntése 
alapján az OKFŐ/56807-1/2021. számú támogatói okiratban meghatározott feltételek 
mellett vissza nem térítendő támogatást adott az Intézményünk részére. 

 

A támogatás összege:    1.735.836 Ft 
A támogatás intenzitása:    100% 
A támogatott tevékenység időtartama:  2021. június 1 – 2021. december 31. 
 
A koponyafűrész szállítójának kiválasztására egyszerű, három árajánlatos beszerzési 

eljárást alkalmaztunk a 692/2020.(12.29.) Korm. rendelet alapján. A becsült érték 
meghatározásakor figyelembe vettük a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdéseit. A koponyafűrész 
speciális területre (patológia) kerül felhasználásra, 2021 évi Vis Major költségvetés forrás 
terhére, emellett a Kórháznak más hasonló szolgáltatási köz- és beszerzési eljárása se tervben 
se folyamatban nem volt, így egybeszámítási kötelezettségünk nem állt fent. 

A támogatási összeg és az eszköz beszerzési értéke megegyezik, így se maradványösszeg, 
se többletkiadás nem keletkezett.  

Az új koponyafűrész beszerzésével a patológia dolgozói egy olyan korszerű berendezéssel 
végezhetik munkájukat, mely munkavédelmi és egészségvédelmi szempontból is sokkal 
biztonságosabb. Az eszköz 40 V-os törpefeszültségről működik, maximálisan védve a 
kezelőket vizes környezetben is. A fűrész motorja és kábelei egyaránt akár 1 méter mélyen 
fertőtlenítő folyadékba márthatók, emellett az eszközhöz elszívó berendezés is csatlakozik, a 
veszélyes törmelékek és vírusok azonnali elszívása érdekében. Az NS3 fűrész 105-ször 
nagyobb védelmet biztosít a kezelőknek a vírusokkal, baktériumokkal szemben, mint az 
elszívó nélküli egyéb boncfűrészek. Az elszívóval kiegészített berendezés a fertőző 
betegségben elhunytak is biztonságosan boncolhatók.  

 

Kelt: Salgótarján, 2022. január 7. 

 


