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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar
Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló
törvény végrehajtásáról szóló T/17290 . számú törvényjavaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot
(kapcsolódva a T/17290/29. számú módosító javaslathoz)

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 30 . § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(8) A Költségvetési tv . 79. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2 . cím, 2. Egészségbiztosítás pénzben
ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő
körülmények esetén táppénz megállapítására 160,0 millió forint, terhességi-gyermekágyi
segély megállapítására 10,0 millió forint, gyermekgondozási díj megállapítására 24,0
millió forint, a 3 . Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére,
különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 140,0
millió forint, gyógyszertámogatásra 5830,0 millió forint, gyógyászati segédeszköz
támogatásra [1000,0] 1200 0 millió forint használható fel ."

Indokolás

A gyógyászati segédeszközök támogatotti listáját a 19/2003 . (IV.29.) ESzCsM rendelet
tartalmazza, mely a kihirdetése (2003 . április 29.) óta változatlan . Ez idő alatt számos
olyan korszerű termék került forgalomba, amelyek a támogatotti listán nem szerepelnek,
azonban meghatározott megbetegedések esetén a betegek megfelelő szintű ellátása csak
ezekkel az eszközökkel biztosítható a méltányossági keret terhére . Ilyen méltányosságból
támogatott eszköz például a vakok részére biztosított beszélő vércukorszintmérő, mely a



támogatotti listán szereplő látók számára biztosítható készülékkel azonos áron került
forgalomba, vagy a kizárólag méltányossági keretek közt támogatott inzulinpumpa, mely
egyes cukorbetegségben szenvedők esetében a biztonságos vércukorszint tartását
biztosítja.

A 2005. évi várható felhasználás figyelembevételével a zárszámadási törvényjavaslatban a
Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló 2004 . évi CXXXV. törvény
módosítását javasolom. Ennek megfelelően az Egészségbiztosítási Alap Természetbeni
ellátásai alcímen belül a gyógyászati segédeszköz támogatás előirányzat terhére különös
méltánylást érdemlő körülmények esetére a költségvetési törvényben meghatározott
1000,0 millió forint összegű keret 1200,0 millió forintra történő megemelése indokolt .

Budapest, 2005 . október 11 .
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