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Országgyűlési képviselő

Parlex azonosító: A64DUHUR0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Burány Sándor
(Párbeszéd), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Hiller István
(MSZP), Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Varga László (MSZP),
Hiszékeny Dezső (MSZP), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi
Ágnes (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), Szabó Sándor (MSZP),
Szabó Timea (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd), Tóbiás József (MSZP), Tóth Csaba
(MSZP)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1
Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság

Módosító javaslat 2
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím új 5.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok
Magyar Nemzeti Banktól az alapítványai
5
megszüntetésének következtében érkező osztalékbevétel

266 000,0

/+266 000,0 m.
bevétel/

Módosítópont sorszáma: 2.
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, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
14
Országos Mentőszolgálat
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
16
Országos Közegészségügyi Intézet
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások

[26 224,0] 40 000,0 /+13 776,0 m. kiadás/

[11 115,7] 15 000,0 /+3 884,3 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 7. Cím 1. Alcím 1. Előirányzatcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat
7
ellátó intézmények
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés1
egészségügyi Intézet
1
Működési költségvetés
1

Személyi juttatások

3

Dologi kiadások

[2 155,3] 3 000,0
[765,0] 1 500,0

/+844,7 m.
kiadás/
/+735,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 10. Cím 2. Alcím 1. Előirányzatcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
3 Dologi kiadások

[284 952,1] 350 000,0 /+65 047,9 m. kiadás/
[229 463,7] 280 000,0 /+50 536,3 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 22. Alcím új 33.
2

Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
Egészségügyi infrasruktúrafejlesztési
33
program

50 000,0 /+50 000,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 1.
Jogcímcsoport 18. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI
ALAP
Egészségbiztosítási ellátások
2
kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
18 Összevont szakellátás

[911 329,0] 937 504,8 /+26 175,8 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 1.
Jogcímcsoport új 22. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
Fiatal orvosok praxisjog-vásárlási
22
támogatása

15 000,0 /+15 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 4.
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI
ALAP
Egészségbiztosítási ellátások
2
kiadásai
3 Természetbeni ellátások
3

4 Gyógyszertámogatás
Gyógyszertámogatás
1
kiadásai

[280 625,3] 320 625,3 /+40 000,0 m. kiadás/

Indokolás
A Fidesz jövőellenes költségvetést terjesztett az Országgyűlés elé, mely továbbra sem kíván
választ
adni
az
egészségügy
rendszerszintű
problémáira:
a
megalázó
munkakörülményekre, az átlag alatti fizetésekre, a szakemberek elvándorlására, az
egészségügy épületeinek elképesztő leromlására.
Az egészségügy 2010 óta súlyos alulfinanszírozottsággal küzd, amelyet a Fidesz képtelen
kezelni: Az Európai Unióban Magyarországon a legmagasabb a magánegészségügy
szolgáltatásainak igénybevételi aránya, amely rávilágít, milyen színvonalra rombolta le a Fidesz
a közegészségügyi viszonyokat.
A rendszerszintű problémák kezeléséhez szükséges összeg, mintegy 266 milliárd forint
rendelkezésre áll a költségvetésben. Ennek forrása az MNB alapítványainak vagyona, mely
felett Matolcsy György és rokonsága felelőtlenül és öncélú módon „kiskirálykodott”
ahelyett, hogy a közpénz oda került volna ahol arra égető szükség van. Minderre való
tekintettel az alábbi módosításokat javasoljuk:
A módosításban szereplő változtatások a stabil, kiszámítható és az állampolgárok számára
megfelelő szolgáltatást nyújtó egészségügy szempontjából elengedhetetlen. Ennek keretében
kerül sor az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet forrásainak
emelésére. Az MSZP számára elfogadhatatlan, hogy azokat az új, innovatív gyógyszerek, amely
a daganatos beteg életét megmenthetnék csak rendkívül lassan, több év elteltével kerülnek
forgalomba.
Az egészségügyi intézmények évek óta súlyos pénzügyi gondokkal küzdenek, újra és újra
adósságspirálba kerülnek. A kórházakban már többen halnak meg az ott összeszedett, egyébként
megelőzhető betegségekben, mint autóbalesetben. Ennek oka egyrészt az eszközhiány, így a
dologi kiadások nagymértékű növelését javasoljuk. Ez olyan infrastruktúrafejlesztésiprogrammal egészülne ki mintegy 50 milliárd forintos keretösszeggel, mely a körülmények,
így a kórházak, szakrendelől épületének, a kórtermeknek, a rendelkezésre álló eszközök
színvonalának jelentős emelését célozza.
A másik probléma az intézmények kapcsán az ott dolgozók bérezése, éppen ezért a
bérfejlesztések intenzívebbé tétele érdekében további forrásokat javasolunk azzal, hogy
drasztikus béremelést kell biztosítani mind az egészségügyi mind a nem egészségügyi
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végzettségű szakdolgozók esetében.
A mentősök bérrendezése nem várhat tovább. Biztosítani kell számukra azt a bért, amelyet
éveken keresztül ígérgettek, és amely bérfejlesztés mindezidáig elmarad. Tömegével mondanak
fel a mentősök, így az azonnali és teljes körű béremelés kell biztosítani számukra, hogy azok,
akik más életét mentik, méltó módon élhessenek. Ezen kívül a mentőautók és az azokban
található felszerelés fejlesztésére a dologi kiadások növelése szintén indokolt.
Az összevont szakellátás keretében a járó- és fekvőbeteg szakellátásra előirányzott összeg
növelését javasoljuk, mert a fejezeti indokolásban feltüntetett 1-1 milliárd forintos ráfordításról
senki nem gondolhatja azt, hogy elégséges lesz. Ezen kívül a szervtranszplantációs források,
illetve a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba be nem fogadott
eljárásokra fordítható források növelését is biztosítja a módosítás.
A gyógyszertámogatás költségvetési összegét nagyságrendileg kell emelni, mert az idősek, a
szociálisan rászorultak részére felírt gyógyszerek árának állami támogatása korátsem
elégséges. Elengedhetetlen, hogy az onkológiai gyógyszerek elérhetősége javuljon, ezért e
gyógyszerkörben is jelentősen növelni kell az állami finanszírozás szintjét.
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