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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet X. Fejezet 20. Cím 2. Alcím 29. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2 Célelőirányzatok

      29
A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és 
működésének előkészítésével kapcsolatos kiadások 
támogatása

[4 000,0] 3     000,0
/-1 000,0 f.

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     596,8 /+1 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

A javaslat az otthoni szakápolás évtizedes fejlesztési  elmaradását ellensúlyozná azzal, hogy
tágra nyitná a szakápolásra fordítható kiadásokat, ezzel emelvén a szakápolásban részt vehető
személyek, szolgáltatások számát.

A javaslat 30 %-os bérnövekedést irányoz elő összességében 1000 millió forint összértékben,
ennek  köszönhetően  3380-ról  3760  Ft-ra  emelkedik  vizit  alapdíj  és  4056  Ft-ról  4514  Ft-ra
emelkedik a hospice alapdíj.

A 30%-os bérnövekedés forrásigénye az otthoni szakápolásban 770 millió Ft otthoni hospice
ellátásban 192 millió Ft.

A területi pótlék mértéke az alapdíjból számított érték, így annak is van forrásigénye, amelynek
összege 40 millió forint.

Az emeléssel az évek óta változatlan térítési díjakat lehet olyan szintre felzárkóztatni, amely
működésben tarthatja ezt a fontos természetbeni ellátási formát.

2


