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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti 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 [77 116,9] 2     116,9 /-75 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 25. Cím új 7. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

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. 



  25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    7
Az MNB által fizetett osztalék, MNB alapítványok 
megszüntetése

204     500,0
/+204 500,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 2. Cím 1. Előirányzat-csoport 
1. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  2 Külképviseletek igazgatása
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [58 204,7] 33     204,7
/-25 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

    2 Önálló egészségügyi minisztérium létrehozása 7     500,0
/+7 500,0 m.

kiadás/

    3
Országos Egészségbiztosítás Pénztár függetlenségének 
megteremtése

7     000,0
/+7 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 10. Cím 2. Alcím 1. Előirányzat-
csoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
    2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
      1 Működési költségvetés

        1 Személyi juttatások [401 226,8] 701     226,8
/+300 000,0 m.

kiadás/

        9 Egyéb működési kiadások [323 952,9] 423     952,9
/+100 000,0 m.

kiadás/
100     000,0 /+100 000,0 f. kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 10. Cím 2. Alcím új 2. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
    2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

      2
Háziorvosi praxisok kompetenciájának 
növelése

20     000,0 /+20 000,0 m. kiadás/

50     000,0 /+50 000,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 14. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  14 Országos Mentőszolgálat
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [38 332,6] 50     332,6 /+12 000,0 m. kiadás/
      9 Egyéb működési kiadások [14 421,4] 19     421,4 /+5 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 22. Alcím új 33. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

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

      33
Egészségügyi képzési ösztöndíj 
program

20     000,0 /+20 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 28. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    28
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok 
támogatása

[20 676,4] 676,4
/-20 000,0 m.

kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 910,0
/-23 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 Központi kezelésű előirányzatok
    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [120 000,0] 60     000,0 /-60 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  1 Központi kezelésű előirányzatok

    3 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése [25 000,0] 2     000,0
/-23 000,0 m.

kiadás/

    4
Az állami vagyongazdálkodás gazdaságvédelmi 
központi kezelésű előirányzatai

[76 767,9] 36     767,9
/-40 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 1. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  1 Központi kezelésű előirányzatok

    2
A Közép-Duna menti térségfejlesztés 
gazdaságvédelmi központi kezelésű előirányzatai

      1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése [115 902,7] 5     902,7
/-110 000,0 f.

kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím 3. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    1
Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti 
kezelésű előirányzatok

      3
Egyházi működési, program és fejlesztési 
támogatások

[30 956,3] 956,3
/-30 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 5. Alcím 3. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    5
Gazdaságvédelmet szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű
előirányzatok

      3 Szentháromság téri ingatlanberuházás [10 335,8] 335,8
/-10 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 6. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 2. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    6
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és 
technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

      1 Közlekedési fejlesztések

        2 Vasúti fejlesztések [182 960,9] 72     960,9
/-110 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 6. Alcím 2. 
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás
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XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    6
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai
fejezeti kezelésű előirányzatok

      2 Gazdaságfejlesztési feladatok

        1 Autó-motorsport támogatása [17 031,9] 2     031,9
/-15 000,0 m.

kiadás/

[19 000,0]
/-19 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 9. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    9
Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnöki kabineti 
fejezeti kezelésű előirányzatok

      1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat [44 393,1] 4     393,1
/-40 000,0 m.

kiadás/

[45 606,9] 606,9
/-45 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 3. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP

  3
Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati 
Magasépítési Beruházások

    1 Egyedi magasépítési beruházások [92 070,1] 70,1
/-92 000,0 f.

kiadás/

    2 Programszerű magasépítési beruházások [11 600,8] 1     600,8
/-10 000,0 f.

kiadás/

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

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY 
ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP
  1 Egészségbiztosítási Alap
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    2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
      7 Gyógyító-megelőző ellátás

        1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [139 547,5] 339     547,5
/+200 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 2. Alcím 7. 
Jogcímcsoport 3. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY 
ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP
  1 Egészségbiztosítási Alap
    2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
      7 Gyógyító-megelőző ellátás

        3 Fogászati ellátás [42 494,1] 72     494,1
/+30 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 2. Alcím 7. 
Jogcímcsoport 10. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY 
ELLENI VÉDEKEZÉSI ALAP
  1 Egészségbiztosítási Alap
    2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
      7 Gyógyító-megelőző ellátás

        10 Összevont szakellátás [873 089,0] 973     089,0
/+100 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

Újjá  kell  építenünk  hazánk  egészségügyi  rendszerét,  ennek  érdekében  mintegy  950
milliárdos átcsoportosítást követelünk az alábbiak szerint:

4. 

Érdemben  újra  kell  gondolni  az  egészségügy  teljes  rendszerét.  Cél,  hogy  minden  magyar
állampolgár  hozzáférjen  a  megfelelő  minőségű  közegészségügyi  szolgáltatásokhoz  az  állami
egészségügy rendszerében.  Ennek  keretében  meg  kell  teremteni  az  egészségügy kompetens,
ágazati irányítási és felügyeleti rendszerét.
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Jelenleg az egészségügyi  ágazatnak nincs stratégiai  döntések előkészítésére és meghozatalára
képes szervezete, az EMMI ezeket a feladatok nem képes ellátni. Nem képes továbbá annak
ellenőrzésére sem, hogy minden magyar lakos megkapja-e azt az egészségügyi szolgáltatást és
azt  azon  a  minőségen  kapja-e,  ami  ez  egyébként  neki  járna,  és  nem  képes  a  kórházak
gazdálkodásának  megfelelő  ellenőrzésére  sem.  Az  ezen  feladatok  ellátására  hivatott  szervek
ugyanis túlterheltek, az erőforrások nagy részét a mindennapi igazgatási feladatok viszik el.

Éppen ezért szükséges egy új, önálló egészségügyért felelős minisztérium létrehozása, valamint
az egészségbiztosítási pénztár függetlenségének visszaadása, mivel ezzel biztosítható a stratégia
döntések előkészítése, az egészségbiztosítási szempontú felügyeleti jogkörök valódi gyakorlása
és a kórházak gazdálkodásának fenntartói ellenőrzése.

5., 22. 

A  jövő  évi  költségvetés  is  beismeri,  hogy  egyre  kevesebben  dolgoznak  a  magyar
egészségügyben, hiszen kisebb személyi létszámmal számol a kórházak vonatkozásában 2021-
ben, mint idén. Ez abból látható, hogy míg a gyógyító-megelőző ellátás intézményei esetén a
2020. évi költségvetésben 79 369 főt számoltak átlagos statisztikai állományi létszámként, addig
a 2021. évi költségvetésben ez a szám 78 673 fő, amely közel 700 fővel alacsonyabb, mint 2020-
ban.

A Kormány  tehát  beismeri,  hogy  nem  várható  az  ágazati  dolgozói  létszám  csökkenésének
megállítása,  annak  ellenére,  hogy  az  EFOP  egészségügyet  érintő  egyik  célja  pont  az
egészségügyi ellátórendszerek humánerőforrás helyzetének javítása volna.

Az ágazat humán-erőforrás helyzetének javításán az sem segít, hogy a Magyar Orvosi Kamara
által is elvárt bérfejlesztés nincs jelen a 2021. évi költségvetésben, amelyet a Kamara elnöke
többször sürgetett és valóban, amennyibben az orvosok és szakdolgozók bérét nem rendezzük
hamarosan, abban az esetben az egészségügyi ellátórendszer összeomlásával kell számolnunk.

Az MSZP éppen ezért javasolja, hogy a 2021. évi költségvetésbe építsék be a Magyar Orvosi
Kamara  által  javasolt  béremelést,  hiszen  a  magyar  orvosok  is  megérdemlik,  hogy  annyit
keressenek, mint nyugati, vagy a környező Uniós országokban dolgozó kollégáik.

A  jelenlegi  magyar  egészségügyi  ellátórendszer  továbbá  rendkívül  alacsony  hatásfokon
működik,  egyrészt azért,  mert alulfinanszírozott,  másrészt azért,  mert  az egészségügyre szánt
források  nincsenek  megfelelő  módon  elosztva.  Ennek  következménye,  hogy  Magyarország
folyamatosan leszakad nem csak az Uniós átlagtól, de a régiós és V4 tagállamoktól is. Az ellátás
javítása  érdekében  szükséges  a  súlyponti  kórházak  megerősítése,  valódi  költségeket  lefedő
finanszírozás  megteremtése,  a  minimumfeltételek  újragondolása,  a  modern  technológiák
alkalmazásának bevezetése.

Szükséges  továbbá  a  kórházak  felszerelésének  modernizálása,  eszközparkjaik  javítása,  az
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amortizálódott felszereléseik lecserélése.

Szükséges  továbbá  számukra  olyan  finanszírozást  biztosítani,  ami  megfelelő  higiéniai
körülményeket biztosít  a  kórházi  fertőzések visszaszorítására,  valamit olyan, ami a  kórházak
számára a feladatuk ellátásához szükséges eszközöket biztosítja.

A módosító javaslat ezen pontja a béremelés, a kórházak megfelelő finanszírozásának, valamint
fejlesztésének lehetőségét teremti meg.

6., 20. 

A jövő  az  orvosi  együttműködéseké,  csoportpraxisoké,  amihez  diplomás  nővérek,  védőnők,
szociális  nővérek,  „egészségőrök”  által  működtetett  település  szintű  „egészségpontok”
kapcsolódhatnak.  A  városokban  és  a  fővárosban  a  háziorvosok  társulásával  létrehozott
praxisközösségeket finanszírozási eszközökkel is támogatni kell, ezért növelni kell a háziorvosi
praxis  javadalmazás.  A kezdő háziorvosok az  ellátatlan területeken szolgálati  lakást  és  autót
kapjanak.

Sajnos a 2021. évi költségvetés a háziorvosi ellátás támogatását nem növeli sőt, olyan forrásokat
is elvettek, amelyek a 2020. évi költségvetésben még szerepelte és bár a Javaslat célként tűzi ki
az alapellátó háziorvosok kompetenciájának növelését, azonban ehhez semmilyen forrást nem
biztosít így szinte biztos, hogy az csak papíron létező terv marad és nem fog jövőre valósággá
válni.

A jövő évi költségvetés eredménye, hogy a háziorvosi körzetek betöltetlensége tovább fog nőni,
a háziorvosok száma tovább fog csökkeni, ami csökkenti a magyar társadalom egészségügyhöz
való hozzáférést is (annak ellenére, hogy a Javaslat pont a területi  különbségek csökkentését
kívánja megvalósítani).

Ez  tovább  nehezíti  a  betegutak  megfelelő  igazgatását  és  a  népegészségügyi  szolgáltatások
megfelelő nyújtását.

A módosító  javaslat  ezen  pontjának  célja  a  háziorvosok  megfelelő  finanszírozása,  amely  a
hatásköreik  kibővítésének  költségvetési  alapját  is  megteremti,  hogy  valódi  strukturális
átalakításokat lehessen végrehajtani a magyar egészségügyi alapellátásban.

8. 

Az országot elhagyó, illetve a pályaelhagyó orvosok, nővérek visszailleszkedése érdekében el
kell  indítani  az  „Egészségügy  Visszavár”  programot,  amely  az  anyagi  támogatás  mellett  a
szakmai ismeretek közpénzből végzett felfrissítését is jelenti. Speciális kedvezményeket is ajánló
életpályamodell bevezetésével, a képzési keretszámok emelésével is hozzá kell járulni orvosaink
és ápolóink elvándorlásának megállításához. A módosítás ezen pontja ennek a programnak adná
a finanszírozási lábát.
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21. 

2019-ben a fogorvosok (a 2020. évi költségvetés miatt) nyílt levéllel fordultak Varga Mihály
pénzügyminiszterhez,  amelyben  jelezték,  hogy  a  fogorvosi  praxisok  elképesztően
alulfinanszírozottak és legalább 30 milliárd forinttal több forrásra volna szükség ahhoz, hogy a
házi  fogorvosi  praxisaikat  veszteség  nélkül  tudják  üzemeltetni.  A  megfelelő  finanszírozás
elmaradása miatt a fogorvosok tavaly sztrájkot is hirdettek.

Sajnálatos módon a 2021. évi költségvetés ezeket a problémákat ismét nem oldja meg. Szerepel
ugyan egy 10 milliárd forintos többlet a fogászati ellátás sorban, azonban ez messze elmarad az
ágazat által igényelt minimum 30 milliárd forinttól, ráadásul a forint idei, drasztikus gyengülése
a fogorvosok esetén költségnövekedéssel fog járni, így ennek a 10 milliárd forintnak a reálértéke
messze elmarad attól, aminek először tűnik. Ez alapján tehát a házi fogorvosi körzetek további
üresedése várható, csökkentve a magyar társadalom egészségügyhöz való hozzáférését.

A  módosító  javaslat  többletforrások  biztosításával  kívánja  elérni  a  fogorvosi  alapellátás
megfelelő működését.
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