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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

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 XX. Fejezet 20. Cím 22. Alcím 28. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

      28
Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő 
feladatok

        1
Egészségügyi intézmények adósságának 
csökkentése

30     000,0
/+30 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 50. Alcím 7. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

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. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

      7
Liget Budapest projekt előkészítése és 
megvalósítása

[30 188,2] 188,2 /-30 000,0 f. kiadás/

Indokolás 

Az elmúlt évek törekvései is bizonyították, hogy minden évben szükség van az egészségügyi
intézményeknek  az  alultervezett  finanszírozásuk  miatti  adósság  halmozodásának  kezelésére.
Ahhoz, hogy az intézményi adósságok újra képződése megakadályozható lehessen szükséges a
2018-as évre is előre tervezni.

Nagyobb társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy a 30 milliárd forintot is meghaladó tartós lejárt
tartozásokat  felhalmozó  gyógyító  intézmények  adósságát-  a  részükre  juttatott  finanszírozás
emelésével  és  strukturális  reformok  beindításával  egyidejűleg-  az  állam  kifizesse,  mint  a
módosítással érintett kulturális - Liget Projekt kivitelezése- feladathoz.
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