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Varga László (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Kunhalmi Ágnes 
(MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), Szabó Sándor (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 2022. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

64. §

(1)  A nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (a  továbbiakban:  Nkt.)  65.  §  (1)
bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja [101 500]131 950 forint.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 11. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS

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. 



  11
Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása

    1 Közszolgálati hozzájárulás [100 686,7] 686,7 /-100 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 25. Cím új 9. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    9
Az MNB által fizetett osztalék, MNB alapítványok 
megszüntetése

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

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 3. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

  26
Központi kezelésű 
előirányzatok

    2 Központi tartalékok
      3 Céltartalékok [93 478,2] 43     478,2 /-50 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 14. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  14 Egyetemek, főiskolák
    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [39 260,7] 79     260,7
/+40 000,0 m.

kiadás/

      9 Egyéb működési kiadások [37 077,2] 77     077,2
/+40 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

2



    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: 7.
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 [678 685,2] 978     685,2
/+300 000,0 m.

kiadás/

        9 Egyéb működési kiadások [364 069,3] 564     069,3
/+200 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 8.
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 [49 304,7] 61     304,7 /+12 000,0 m. kiadás/
      9 Egyéb működési kiadások [16 122,2] 21     122,2 /+5 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 18. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  18 Klebelsberg Központ
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [488 372,9] 642     599,0 /+154 226,1 m. kiadás/
      9 Egyéb működési kiadások [146 233,6] 206     233,6 /+60 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 10.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 22. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
      33 Egészségügyi képzési ösztöndíj program 40     000,0 /+40 000,0 m. kiadás/

      34
Egészségügyi és egészségügyben dolgozók 
regenerációja

30     000,0 /+30 000,0 m. kiadás/

      35 Igazságos egészségbiztosítás létrehozása 50     000,0 /+50 000,0 m. kiadás/
      36 Nemzeti Mentális Akcióterv 50     000,0 /+50 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 22. Alcím 28. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

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

      28
Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával 
összefüggő feladatok

[6 750,0] 12     750,0
/+6 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 12.
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

[18 000,0] 
/-18 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 13.
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
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      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [145 000,0] 25     000,0 /-120 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 1. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  1 Vállalkozások költségvetési befizetései

    1 Társasági adó [588 700,0] 688     700,0
/+100 000,0 m.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

    1 Általános forgalmi adó [4 923 043,6] 5     203     043,6
/+280 000,0 m.

bevétel/

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

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  1 Központi kezelésű előirányzatok

    2
A Közép-Duna menti térségfejlesztés gazdaság-
újraindítási központi kezelésű előirányzatai

      1 Paks II. Zrt. tőkeemelése [270 204,8] 70     204,8
/-200 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 1. Cím 3. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI 
ALAP
  1 Központi kezelésű előirányzatok
    3 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése [31 200,0] /-31 200,0 m. kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím 3. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    1
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi 
fejezeti kezelésű előirányzatok

      3
Egyházi működési, program és fejlesztési 
támogatások

[28 929,6] 14     929,6
/-14 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 6. Alcím 1. 
Jogcímcsoport 2. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    6
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és 
technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

      1 Közlekedési fejlesztések

        2 Vasúti fejlesztések [178 564,8] 58     564,8
/-120 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 3. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP

  3
Gazdaság-újraindítási Alap - Kiemelt Kormányzati 
Magasépítési Beruházások

    1 Egyedi magasépítési beruházások [143 554,6] 70     554,6
/-73 000,0 f.

kiadás/

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

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

        1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [244 597,5] 304     597,5
/+60 000,0 m.

kiadás/

        2
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és 
ifjúságvédelem

[27 250,0] 42     250,0
/+15 000,0 m.

kiadás/

        3 Fogászati ellátás [82 370,3] 112     370,3
/+30 000,0 m.

kiadás/

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

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

        10 Összevont szakellátás [923 178,9] 1     023     178,9
/+100 000,0 m.

kiadás/

        11
A koronavírus-járvány miatt elhalasztott 
műtétek mielőbbi pótlása

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

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 2. Alcím 7. 
Jogcímcsoport új 13. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

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

        13 A post-Covid szindróma szűrése és kezelése 50     000,0
/+50 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1., 5., 9. 

Újjá kell építenünk az oktatási rendszert, ennek keretében mintegy 300 milliárd forinttal
kell növelnünk a köz- és felsőoktatás támogatását!
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A pedagógusok bérének alapja a minimálbér legyen, így bérük átlagosan 35 %-kal nőne 2022-
ben. Egyetlen állami iskola sem lehet rosszabbul finanszírozott,  mint az egyházi iskolák.  Az
idegen  nyelvi  és  az  informatikai  képzést  módszertanilag,  továbbá  jelentős  költségvetési
forrásokkal kell támogatni. Az államosított, gyakran elfogult tartalmú, néha ostoba tankönyveket
megjelentető tankönyvrendszer helyett államilag kontrolált, de versenyképes tankönyvpiacot kell
létrehozni.

Szükség  van  az  online  Nemzeti  Alaptanterv  megalkotására,  az  online,  digitális  tananyag
fejlesztésére, amely nem helyettesíti, hanem kiegészíti a hagyományos oktatást.

A koronavírus-járvány további hullámára készülve meg kell tervezni és a szükséges pénzt kell
elkülöníteni  egy  nagyarányú,  minden  kimaradó  diákot  elérő,  nyílt  forráskódú  (ingyenes)
szoftverekre épülő közoktatási laptop-program megvalósítására. A lakhelyelhagyási korlátozás
hetei alatt ugyanis a magyar gyerekek legalább ötöde, egyes becslések szerint harmada maradt ki
az oktatás világából. Ezen a 2022. évi költségvetésnek változtatnia kell!

A költségvetésben jelentősen növelni kell az állami finanszírozású egyetemi képzések arányát,
támogatásuk  összegét  meg  kell  emelni.  Az  első  diploma  megszerzéséért  folytatott  egyetemi
tanulmányok  a  képzés  tanrend  szerinti  idejére  mindenki  számára  ingyenes  legyenek,  aki
teljesítette a bekerülés feltételeit.

A hallgatói ösztöndíjakat 33 %-kal kell megemelni! A felsőoktatás szereplőivel egyeztetett új és
igazságos tanulmányi és szociális ösztöndíjrendszert kell bevezetni.

A kormány hosszú évek óta nem tartja be azt az ígéretét sem, amelyet még 2014-ben tett, hogy
pedagógusok bérének vetítési  alapja a mindenkori minimálbér,  ezért  a módosítás integrálja a
vetítési alapba a tavalyi pedagógus bérpótlékot, valamint a további 20%-os emelést is tartalmaz,
amely célja a bérek nemzetgazdasági átlaghoz való felzárkóztatása.

2-4., 12-20. 

A módosítás  rendelkezik  az  általa  elkölteni  kívánt  összegek  forrásának meghatározásáról  is.
Nem úri  mulatságokra és luxusberuházásokra,  Budapest-Belgrád vasútvonalra  kell  forrásokat
biztosítani, hanem olyan programokat kell megvalósítani, amely az emberek életét jobbá teszi. A
módosítás ezen elv érvényesítésére hivatott. Az adóbevételek sorban megjelenő emelések nem
adóemelést  jelentenek.  A  Kormány  minden  évben  alultervezi  az  adóbevételeket,  amely
következtében  a  költségvetés  magyar  emberekre  fordítható  része  szerényebbnek  mutatkozik,
mint amekkora valójában. A módosítás ezt a problémát is megoldja.

6. 

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,
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ágazati irányítási és felügyeleti rendszerét.

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.

7-8. 

A 2022. évi költségvetés bár beépíti az orvosok egészségügyi béremelését, nem biztosít hasonló
mennyiségű forrást az egészségügyi szakdolgozók és az egészségügyben dolgozók számára. Ez
elfogadhatatlan. Az egészségügyi béreket egységesen, minden ellátásban résztvevő tiszteletben
tartása  és  megbecsülése  mellett  kell  végrehajtani,  nem  lehet  egyoldalú  béremelésekkel
bérfeszültséget  generálni  az  egészségügyi  ellátórendszerben.  Különösen  akkor,  ha  ez  egy
rendkívül korlátozó jogviszony bevezetésével is jár.

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
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 módosítás az orvosokéval
azonos mértékű béremelést biztosít minden egészségügyi és egészségügyben dolgozó számára,
valamint többletforrásokat biztosít a kórházak számára annak érdekében, hogy ne az év végi
kormányzati kegyre várva tudjanak gazdálkodni.

10. 
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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.

A módosítás ezen felül elismeri az egészségügyi dolgozók járvány alatti áldozatos munkáját és
felismeri  az emberfeletti  munka által  okozott  leterheltség mértékét.  Éppen ezért  a  módosítás
többletforrásokat biztosít arra, hogy az egészségügyi dolgozók ezt a terhelést kipihenhessék, egy
átfogó program keretében regenerálódhassanak.

Ezen felül a módosítás forrásokat biztosít az igazságos egészségbiztosítás létrehozására. Jelenleg
az egészségbiztosítás nem igazságos a biztosítottak számára, a területi különbségek ráadásul már
olyan nagyok az egészségügyben hogy az, az Alapvető Jogok Biztosa által megállapított módon
is,  sértik  az  egyenlő  bánásmód követelményét.  Egy ilyen  rendszer  nem fenntartható,  átfogó
reformra van szükség. Ennek is megadja a költségvetési lábát a módosítás.

A módosítás továbbá forrást kíván biztosítani egy Nemzeti  Mentális Akcióterv létrehozására.
Ennek  általános  célja,  hogy javítsa  a  magyar  társadalom mentális  egészségét.  Az  Akcióterv
részeként  felmérésre  kerülne  a  jelenlegi  ellátórendszer,  annak  hiányosságai  és  finanszírozási
problémái. Ez a civil- és szakmai szervezetek, segítőszolgálatok, diák- és felnőtt érdekvédelmi
képviseletek  bevonásával  történne.  Az  Akcióterv  további  célja  növelni  a  társadalom
hajlandóságát a mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételére, amely igény
megfelelő egészségügyi ellátással kell, hogy találkozzon, hiszen a mentális egészséghez való jog
emberi jog.

11. 

A koronavírus-járvány következtében számos ellátás,  köztük a  szűrővizsgálatok,  korlátozásra
kerültek. Ez rendkívüli mértékben akadályozta a betegségek korai felismerését és időben való
kezelését. Annak érdekében, hogy ez a kimaradás ne okozzon súlyos egészségügy problémákat a
jövőben  egy  átfogó,  az  előző  évekhez  képest  nagyobb  léptékű  országos  szűrővizsgálati
programra van szükséges.

21. 

A  többletfeladatok  és  a  megnövekedett  kompetenciák  mellé  nagyobb  mértékű  források
biztosítására van szükséges. A praxisközösségek bár létrejöttek, abból sokan kimaradtak és a
belépők közül sem mindenki kapott megfelelő mértékű finanszírozás-emelést. A módosítás ezt a
problémát kívánja orvosolni  azzal,  hogy a fogorvosok esetén több éves méltánytalan állapot
megszüntetés érdekében is szükséges a források mielőbbi biztosítása.

22. 
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A  módosítás  meg  kívánja  teremteni  annak  a  költségvetési  lábát,  hogy  a  megnövekedett
egészségügyi igényeket a következő években az egészségügy kezelni tudja.  Ennek keretében
egyrészt  célzott  forrásokat  biztosít  az  elhalasztott  műtétek  elvégzésére,  továbbá  pedig  az
összevont  szakellátás  kasszáját  is  növeli  azért,  hogy  az  elmaradt  ellátásokkal  kiegészült
egészségügyi igényeket kezelni lehessen. A koronavírus ugyanis maga is számos új betegség
forrása, amelyek kezelése a jövőben szükségesség válik. Ezekhez a többletigényekhez pedig a
többletforrásokat is biztosítani kell.

23. 

A módosítás  külön  soron  szabályozza  a  post-Covid  szindróma  által  okozott  egészségügyi
problémák felderítését és kezelését. Ennek oka, hogy egyrészt a Kormány bevallottan sikertelen
kontaktkutatást folytatott, másrészt pedig, hogy ez a szindróma egy új probléma, amelyet célzott
forrásokkal kell kezelni.
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