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III. Kormányrendeletek

A Kormány 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelete
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 
és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint 
a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés s)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Átr.) 1.  §-a a  következő 
l) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„l) működési támogatás: a  központi költségvetésről szóló törvényben a  szolgáltatások működéséhez biztosított 
támogatás, ide nem értve a  szociális ágazati összevont pótlékhoz, valamint a  bölcsődei pótlékhoz nyújtott 
támogatást.”

2. §  Az Átr. a következő 33. §-sal egészül ki:
„33.  § (1) Az  igazgatóság a  fenntartó részére 2017. év február, március, április és május hónapban a  támogatást 
megállapító határozatban foglalt, az adott hónapra vonatkozó működési támogatási összegen felül, annak 50%-át 
előzetesen folyósítja. Az igazgatóság a 2017. február–május hónapokban előzetesen folyósított támogatási összeget 
havi egyenlő részletekben a 2017. június–szeptember hónapokban folyósítandó támogatási összegből vonja le.
(2) Az  igazgatóság az  (1)  bekezdés szerinti előzetes folyósításról, valamint az  előzetesen folyósított összeg 
támogatásból történő levonásáról erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül intézkedik.
(3) A  minisztérium az  igazgatóságok által a  14.  § (1)  bekezdése szerint 2017. január 23-áig igényelt működési 
támogatás 150%-át biztosítja az igazgatóságoknak 2017. február 5-éig.
(4) Ha a fenntartó 2017. szeptember 30-át megelőzően megszűnik, az előzetesen folyósított támogatási összegből 
a  tényleges feladatmutatón alapuló, időarányos támogatáson felüli összeget az  elszámoláskor vissza kell fizetnie. 
Egyebekben az  előzetesen folyósított támogatási összeg elszámolására a  támogatás elszámolására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1034/2017. (II. 1.) Korm. határozata
az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) fejlesztési céljainak 
megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) budapesti Nagyboldogasszony 

ortodox székesegyháza, a  tokaji Szent Miklós ortodox templom, a  miskolci Szentháromság ortodox templom 
felújításával és a hévízi ortodox templom felépítésével;

 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával a  felújításhoz 
szükséges diplomáciai lépéseket tegye meg;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 3. jóváhagyja az 1. pontban meghatározott beruházásokhoz 2400,0 millió forint támogatás biztosítását;
 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 400 000 ezer 

forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 3. Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések jogcím, 2. Európai uniós befizetések jogcímcsoport terhére,  
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi 
célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 
jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 5. az 1.  pont szerinti célok megvalósítása érdekében felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg 
a támogatásokkal összefüggő intézkedéseket
a) az 1. pontban megjelölt kedvezményezett szervezettel a támogatási jogviszony létrehozása, valamint
b) a költségvetési támogatás egy összegben történő kifizetése tekintetében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere és Miniszterelnökséget 
vezető miniszter bevonásával – vizsgálja meg a  tokaji Szent Miklós Templom Orosz Ortodox Egyház Magyar 
Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) részére történő tulajdonba adásának lehetőségeit.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1034/2017. (II. 1.) Korm. határozathoz

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVIII Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

255390 2 Európai uniós befizetések
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 400 000

XX Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 400 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
ezer forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVIII Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

255390 2 Európai uniós befizetések -2 400 000
XX Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 2 400 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 2 400 000 2 400 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1035/2017. (II. 1.) Korm. határozata
az űrkutatás és az űripar területén megvalósuló magyar–orosz együttműködéshez szükséges forrás 
biztosításáról

A Kormány a magyar–orosz űrkutatási és űripari együttműködés fokozása érdekében
 1. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon 

az  űrkutatás és az  űripar területén megvalósuló magyar–orosz együttműködéshez kapcsolódó diplomáciai 
feladatok ellátásáról;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2.  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az űrkutatás 
és az  űripar területén megvalósuló magyar–orosz együttműködéshez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében 
192,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,  
7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések alcím, 2. Európai uniós 
befizetések jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
Kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati feladatok alcím, 3. Űrtevékenységekkel kapcsolatos 
feladatok jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3.  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy 
készítsenek előterjesztést az  űrkutatás és az  űripar területén megvalósuló magyar–orosz együttműködéshez 
kapcsolódó feladatok folyamatos, hosszú távú ellátásához szükséges forrás biztosításáról 2018. évtől kezdődően 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1035/2017. (II. 1.) Korm. határozathoz

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVIII Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

255390 2 Európai uniós befizetések
K5 Egyéb működési célú kiadások -192 000

XVII Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

34 Infokommunikációs ágazati feladatok
351640 3 Űrtevékenységgel kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások 192 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
ezer forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVIII Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

255390 2 Európai uniós befizetések -192 000
XVII Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
34 Infokommunikációs ágazati feladatok

351640 3 Űrtevékenységgel kapcsolatos feladatok 192 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 192 000 192 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1036/2017. (II. 1.) Korm. határozata
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelése kapcsán az egyházi, 
nem állami szociális fenntartóknál felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges 
intézkedésekről

A Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  egyházi, nem állami szociális 
fenntartóknál a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum 2017. január 1-jétől 
történt emelése kapcsán felmerülő többletkiadások teljes körű finanszírozásához szükséges költségvetési forrás 
biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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