
Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Hel ben

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102 . ~-a (1) bekezdésében,foglaltaknak megfelelően -

terjesztek elő.

Országgyűlési képviselő

T/1220/686 .

Tisztelt Elnök Asszony!

módosító javaslatot

A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költség~.~etési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat 60. és 62. ~ (1) bekezdésének a következő módosítását

javasolom:

"60. §

Módosító javaslat!

(1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E . Alap költségvetése
összegzéséb ő l adódó 2003 . évi

a) bevételi főösszegét [2 492 351,7] 2 495 351,7 millió forintban, azaz [kettőmillió
egész hét tized]
ész hét tized millió

négyszázkilencvenkettőezer háromszázötvenegy
kettőmilliónégyszázkilencvenötezer háromszázötvene
forintban,

b) kiadási főösszegét [2 769 501,6] 2 772 501,6 millió forintban, azaz kettőmillió
[hétszázhatvankilencezer] hétszázhetvenkettőezer ötszázegy egész hattized millió
forintban,

c)

	

hiányát 277 149,9 millió forintban, azaz kettőszázhetvenhétezer egyszáznegyvenkilenc
egész kilenctized millió forintban

állapítja meg."



-3-

Javaslat a 2003. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)

i'-legjegyzés: aformanyomtatványon torzalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadós növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani stilkséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslatmás mellékleteivel A
részelőirányzntoknt, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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TAMOGA-

TÁS

XXII Pénzügyminisztérium
20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

2 Jövedéki adó 591 200,0 +3 000 .0 594 200,0
LXX Egészségbiztosítási Alap

1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

6 Központi költségvetési hozzájárulások

2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcs . kózp. kltsgv. hozzájár . 3 300,0 +3 OOO,U 6 300,0

Egészségbiztosítási Alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

i
3 Természetbeni ellátások

4 Gyógyszertámogatás

j
f

1 Gyógyszertámogatások kiadásai 200 644 .2 +3 000,0 203 644 .2

I _

i



Budapest, 2002 . november 18 .
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Indokolás

A módosítás az Egészségbiztosítási Alap 4 . jogcím gyógyszertámogatás kiadásai elő irányzatának
három milliárd forinttal történő megemelését alapozza meg azzal, hogy a társadalombiztosítási
alrendszerek költségvetési összegzésében megemeli a jelzett összeggel a kiadási főösszeget,
továbbá a c) pont szerinti hiány összegét . A többletként javasolt három milliárd forint fedezetet
kíván biztosítani a gyógyszer-kiskereskedelmi árrés szükségessé vált növelésébő l az
egészségbiztosításra háruló többletterhekre .

A gyógyszer-kiskereskedelmi árrés módosítására a lakosság gyógyszer ellátásának biztonságos és
szakmailag magas színvonalú biztosítása miatt van szükség . Az eltelt idő szakban a közforgalmú
gyógyszertárak tartalékai a folyamatos veszteség fedezésére kimerültek . A javasolt előirányzat
növelés a veszteség részben semlegesítésére irányul, illetve arra, hogy a hazai gyógyszer
kiskereskedelmi árrés fokozatosan - több lépcsőben - közelítsen az európai Unió tagországainak
átlagos árréséhez . Az erre irányuló folyamatok 2001-ben és 2002-ben megindultak, de - bár a
jelenlegi kormány koalíció elismerte a Szándéknyilatkozat jogfolytonosságát - a gyógyszertári árrés
módosítására a 2003, évi költségvetésben fedezetet nem biztosított, ígéretét nem teljesítette .
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