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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 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     000,0 /-1 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 22. Alcím új 29. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

      29
Orvos- és szakápoló utánpótlási ösztöndíj 
program

1     000,0 /+1 000,0 m. kiadás/

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. 



Indokolás 

Magyarország településein mind a kórházi, mind a járóbeteg- és a fogorvosi ellátásban is komoly
utánpótláshiány  tapasztalható.  A  kormányzat  komoly  erőfeszítéseket  tett  a  praxisvásárlás
megkönnyítése  területén,  de  elég  jelentkező  hiányában  ez  csak  félmegoldás.  Ahhoz,  hogy
elegendő orvos és szakápoló legyen az egészségügy rendszerében: egyrészt a külföldre távozott
orvosokat  kell  hazavonzanunk,  másrészt  az  utánpótlás  nevelését  kell  szorgalmaznunk.  A
módosító javaslat célja, hogy anyagi fedezetet biztosítson egy olyan program indításához, amely
a  települési  önkormányzatokkal  együttműködve,  a  helyi  orvos-  és  szakápoló  hiánynak
megfelelően, az utánpótlás képzésének anyagi támogatásával kívánja a képzésben való részvételt
ösztönözni, támogatni. Így a konkrét hiányra konkrét – akár a településről származó – szakember
kinevelésével tudunk hosszú távú megoldást találni.

2


