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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 11. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS

  11
Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása

    1 Közszolgálati hozzájárulás [71 262,6] 68     262,6 /-3 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3 Természetbeni ellátások
      1 Gyógyító-megelőző ellátás

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. 



        1
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti 
ellátás

[124 047,5] 127     047,5 /+3 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

Az  emelésre  szánt  összeget  a  módosító  javaslat,  az  E-alapból  finanszírozásra  kerülő
természetbeni  ellátások  egymáshoz  viszonyított  arányának  egyensúlyának  megteremtésére
kívánja  felhasználni.  Az  elmúlt  években  az  egészségbiztosítási  ellátások  kiadásainak
természetbeni  ellátásokon  belüli  gyógyító-megelőző  ellátások  között  kialakult  százalékos
elosztási arány, az összevont szakellátások javára növekedett. 2014-hez képest itt közel 5%-os
növekmény volt megfigyelhető a többi ellátási forma arányos csökkenése mellett.

Jelen  módosító  javaslat  a  háziorvosi,  háziorvosi  ügyeleti  ellátás,  a  természetbeni  ellátások
közötti a jelenlegi 10,8% -os részesedését kívánja 11%-ra növelni. Az előző évvel egyezően az
alap ezen részesedésének emelése az alapellátás szinvonalának emelkedését eredményezheti.
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