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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI 
KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      11
Turisztikai fejlesztési 
célelőirányzat

[30 708,3] 708,3 /-30 000,0 m. kiadás/

[59 291,7] 8     291,7 /-51 000,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 4. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

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. 



  2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3 Természetbeni ellátások
      4 Gyógyszertámogatás

        2
Méltányossági eljárás alapján támogatott 
gyógyszerek

30     000,0 /+30 000,0 m. kiadás/

        3 Izomsorvadásos betegek gyógyszertámogatása 5     000,0 /+5 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 5. 
Jogcímcsoport új 4. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
  2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
    3 Természetbeni ellátások
      5 Gyógyászati segédeszköz támogatás

        4
Méltányossági eljárás alapján támogatott gyógyászati 
segédeszköz vásárlása, javítása, cseréje 

50     000,0
/+50 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-3. 

A gyakorlat bebizonyította, hogy a méltányossági eljárás alapján igénybe vehető gyógyszerek
támogatásához az Országgyűlés  évek óta  nem biztosít  elégséget  forrásokat.  A Demokratikus
Koalíció  álláspontja  szerint  nem  fordulhat  elő,  hogy  azért  ne  jussanak  hozzá  a  megfelelő
ellátáshoz betegek,  mivel  nem tudják saját  erőből  finanszírozni  a gyógyulásukhoz szükséges
kiadásokat.  Ezért  a  Miniszterelnöki  Kabinetiroda  turisztikai  fejlesztési  célirányzatából
átcsoportosított forrásokkal bővíti az e célra rendelkezésre álló költségvetési forrásokat.

A módosító  javaslat  megteremti  a  lehetőségét  annak  is,  hogy a  jövőben  az  izomsorvadásos
betegségben szenvedők - mindnyájan - megkaphassák a gyógyulásukhoz szükséges támogatást.
Nem fordulhat elő soha többé - mind ahogy erre az ismertté vált hat esztendős Noémi esetében
szomorú  példa  adódott  -,  hogy  a  beteg  gyermek  szülőjét  az  arra  illetékes  hivatal  arról
tájékoztatja,  hogy gyermekének meg kell  halnia,  mivel  a  gyógyszertámogatási  igényéhez  az
állam nem járul hozzá.

A méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások körébe tartozik a gyógyászati
segédeszközök beszerzéséhez, javításához, cseréjéhez nyújtható támogatás. A rendelkezésre álló
források alapján a várható igények kielégítéséhez szükséges források nem állnak rendelkezésre.
Indokolt,  hogy  az  állam  sokkal  nagyobb  figyelmet  fordítson  azokra,  akik  ilyen  ellátásra
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jogosultak.  A Demokratikus  Koalíció  a  Miniszterelnöki  Kabinet  turisztikai  előirányzataiból
csoportosít át forrásokat annak érdekében, hogy a korszerű, modern gyógyászati segédeszközök
beszerzéséhez szükséges források bővüljenek.
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