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Módosító javasla t

Kövér László úr ,
az Országgyű lés elnöke részére

Helybe n

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40 . §-a alapján
– a 91 . § (4) bekezdésében* foglaltaknak megfelelően – Magyarország 2016. évi központi
költségvetésérő l szóló T/4730. számú törvényjavaslathoz a következő módosító javaslatot
terjesztem elő , amelynek megvitatását a Népjóléti bizottságban kérem .

- A törvényjavaslat 2016 . évi költségvetési el ő irányzatainak - a túloldali részletezés szerinti -
növelését, illetve csökkentését javasolom:

*
A HHSZ 91 . § (4) bekezdése alapján a központi költségvetés és a költségvetési fejezetek bevételi és a kiadás i
főösszegére és egyenlegére — a Gst . 25 . § (5) bekezdése szerinti módosító javaslat kivételével — kizárólag a
költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság nyújthat be módosító javaslatot
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Javaslat a 2016. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel )
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐ IRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁ S

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐ IRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁ S

XX Emberi Erő források Minisztérium a

20 Fejezeti kezelés ű elő irányzatok

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek m űködési támogatása

24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1 Magyar Vóróskereszt támogatása 100,1 100,1 +1000 +100,0 2001 2001

2 Magyar Rákellenes Liga támogatása 30,0 30,0 +50,0 +5000 800 800

3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek műkodés i
támogatása

51,3 51,3 +500 +5000 1013 1013

4 Magyar ILCO Szövetség támogatása 30,0 30,0 +500 +5000 800 800

5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 20,0 20,0 +50,0 +500 700 700

6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 20,0 20,0 +400 +400 600 600

7 Rákbetegek Országos Szövetsége 20 .0 20,0 +400 +400 600 600

8 Mályvavirág Alapítvány 0,0 0,0 +2000 +200 200 200

I. Országgyűlé s

10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

1 Közszolgálati hozzájárulás 69 861,0 -400,0 64 461,0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntetendő fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben a z
előirányzathoz kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavasla t
más mellékleteivel . A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepl ő
rendelkezésekkel . Ha a módosító indítvány a fenti összefüggéseket nem tartalmazza, a tárgyaló bizottságok állásfoglalásához készített Háttéranyag erre utaló megjegyzést tartalmaz.



INDOKOLÁS

A javaslat tekintettel az egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek kiemelt társadalm i
fontosságára, úgy juttat több forrást, hogy a szervezetek eddig meglévő tevékenysége szavatolható
lehessenek, de újabb szerepvállalásukkal nagyobb mértékben váltsák ki az állami, önkormányzat i
feladatokat . A civil szerveztek egészségügyi nagyobb szerepvállalása célravezet őbb az egészségmegőrzés
területén, mert az általuk végzett munka hitelesebb a lakosság megítélésében .
Valamennyi civil szervezet, aki a támogatásban részesül, olyan munkát végez, amely az állami ellátó
rendszert tehermentesíti, és olyan kiegészít ő tevékenységet végez, amely az állami ellátórendszerben
anyagi és emberi erőforrások híján nem érhet ő el .

Ezek közül külön ki kell emelni a Magyar ILCO Szövetséget, amely a 2016-évben alapításának 30 .
évfordulójára emlékezik, illetve a Magyar Rákellenes Ligát , amely 25 éves jubileumot ünnepel .

A Magyar Gyermekonkológiai Hálózat vonatkozásában az 50 millió forintos támogatásból olya n
életmentő műszerek beszerzése végezhető el, amellyel a gyermekonkológiai ellátást végző intézmények
egyenként 6 millió forint körüli eszközbeszerzést tudnak végrehajtani . Magyarországon jelenleg mintegy
1500-2000 daganatos gyerek küzd az életéért, 75 százalékuk sikeresen gyógyítható, azonban a hossza n
elhúzódó betegség és kezelés súlyos lelki hatással van az egész családra . A támogatási összeg a gyógyulá s
esélyeit nagyban növelheti, mert segít az intézmények korszer ű eszközökkel való felszerelésében .

Új támogatandó alapítványként került feltüntetésre a Mályvavirág Alapítvány, amely a méhnyakráko s
nők gyógyulásáért és a megel őzésért alakult meg . A létrehozás oka az volt, hogy legyen egy olyan
szervezet Magyarországon, amely kifejezetten méhnyakrák-megel őzéssel és rehabilitációval
foglalkozik . A szervezet társadalmilag is fontos célt valósít meg, és kiemelten sikeres tevékenységet
végez a prevenció és a betegség utáni rehabilitáció területén . Többlettámogatásával az általa végzet t
hasznos szűrési lehetőségek még szélesebb körben válhatnak elérhetővé és a rehabilitáció s
tevékenységével sokkal több a betegségen átesett n ő rehabilitációjában tud segíteni .

Budapest, 2015 . május 27 .

,' Dr. Liíkács László György Rig Lajos
képviselő
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