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Benyújtó: Rig Lajos (Jobbik), Ander Balázs (Jobbik), Sneider Tamás (Jobbik), Vágó Sebestyén
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Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

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 1. Cím 1. Előirányzat-csoport 3. 
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

  1
Miniszterelnökség 
igazgatása

    1 Működési költségvetés
      3 Dologi kiadások [8 826,1] 8     422,9 /-403,2 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 4. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI 
ALAP

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. 



  2
Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai

    3 Természetbeni ellátások
      1 Gyógyító-megelőző ellátás
        4 Otthoni szakápolás [5 596,8] 6     000,0 /+403,2 m. kiadás/

Indokolás 

Az  otthoni  szakápolás  a  jogszabályi  definíció  alapján  a  beteg  otthonában  vagy tartózkodási
helyén,  kezelő  orvosa  rendelésére,  szakképzett  ápoló  által  végzett  tevékenység.  Az  otthoni
szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű
ápolásban részesüljön. Ezzel az ellátási formával a kórházi kezelések száma csökkenthető, illetve
időtartama lerövidíthető. Tapasztalataink szerint sok család az otthoni szakápolás intézményét
nem ismeri, így a megemelt összeg egy része a szolgáltatás megismertetésére is lehetne fordítani.
Az otthoni szakápolási összegének tavalyi minimális emelése az idei költségvetésben elmarad.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatja az otthoni szakápolás intézményét, éppen ezért
javasolja  annak  megemelését,  melyet  a  Miniszterelnökség  dologi  kiadásaiból  javasolunk
támogatni. Véleményünk szerint a betegek otthoni szakápolásának támogatása fontosabb, mint a
Miniszterelnökség milliárdos eszközbeszerzései.
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