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Magyarország 2013. évi központi költségvetéséróZ szóló T/7655. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. '-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2013. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti — növelését,

javasolom:
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Javaslat a 2013. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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xx. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM A
21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

4 Különféle jogcímen adott térítések

Közgyógyellátás 18 500,0 +2900.0 21400,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



Indokolá s

A közgyógyellátásra jogosultak köre egyébként is a hátrányos helyzetbe lév ő személyek közül kerül ki .
Idén októbertő l 1686 készítményért kell többet fizetni a patikában . A betegségek miatt még nehezeb b
helyzetbe került személyek, az emeltáru készítményeket, csak nehezen vagy egyáltalán nem tudják
megfizetni .
Indokoltnak látjuk a közgyógyellátás mértékének növelését annak érdekében, hogy az egészség, a
gyógyulás ne legyen elérhetetlen senki számára .

neider Tamás

	

Vágó Sebestyén
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Budapest, 2012 . június . .
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