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III. Kormányrendeletek

A Kormány 25/2017. (II. 7.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. alcím és az  1.  melléklet tekintetében az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi  
LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
a) 28/B. § (2) bekezdésében a „300 000 Ft” szövegrész helyébe a „600 000 Ft” szöveg,
b) 30/A.  § (5)  bekezdésében az  „annak díja a  mindenkori” szövegrész helyébe az  „annak díja legfeljebb 

a mindenkori” szöveg
lép.

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 9. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § a) pontja 2017. március 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 25/2017. (II. 7.) Korm. rendelethez

 1.  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 9. melléklet 2.1.2. pontjában foglalt táblázat „43–45” megjelölésű sora helyébe 
a következő sor lép:

[Egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető  

támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

Évek A B C D E F G H I J]

„

43–45 24 043 18 111 29 467 31 422 35 427 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

”
 2.  A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 9. melléklet 2.1.2. pontjában foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki:

[Egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető  

támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

Évek A B C D E F G H I J]

„

46–48 24 043 16 711 28 054 29 972 35 768 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

49–51 24 043 15 312 26 641 28 521 36 109 41 425 41 425 41 425 41 425 41 425

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 5/2017. (II. 7.) FM rendelete
a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről szóló  
59/2016. (IX. 14.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről szóló 59/2016. (IX. 14.) FM rendelet 
7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatás forrása a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény miniszter által vezetett 
minisztérium fejezetében az Agrármarketing célelőirányzatok jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg.”

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

A külgazdasági és külügyminiszter 1/2017. (II. 7.) KKM rendelete
a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokra tekintettel 
a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78.  § (1a)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben –,
a 2. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
1.  melléklet 17.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet módosítása

1. §  A külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet 
módosítása

2. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet 
[a továbbiakban: 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„3. § E rendelet szerinti, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás esetében az 1. melléklet szerinti 
táblázat
a) 4. sora alapján – a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
szabályok szerint – regionális beruházási támogatás,
b) 18. sora alapján
ba) csekély összegű támogatás,
bb) kulturális célú támogatás,
c) 14. sora alapján csekély összegű támogatás,
d) 30. sora alapján
da) csekély összegű támogatás,
db) kulturális célú támogatás,
e) 34. sora alapján
ea) csekély összegű támogatás,
eb) kulturális célú támogatás,
f ) 38. sora alapján a  támogatás céljától függően – a  vonatkozó európai uniós jogszabályok előírásainak betartása 
mellett – az a)–e) pontban meghatározott valamennyi támogatási kategória nyújtható.”

3. § (1) A 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (2) A 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és  külügyminiszter

1. melléklet az 1/2017. (II. 7.) KKM rendelethez
„1. melléklet az 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

 A) Külgazdasági és Külügyminisztérium hivatali szervezete
 1. az I. osztályú vagy a II. osztályú biztonsági területen feladatot végző valamennyi munkakör,
 2. külszolgálatra kijelölt, illetve külszolgálatra kihelyezett személy,
 3. a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi munkaköre,
 4. az állami vezetők titkárságának valamennyi munkaköre,
 5. főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,
 6. politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó,
 7. miniszteri főtanácsadó, miniszteri tanácsadó,
 8. biztonsági vezető, biztonsági referens, biztonsági felelős, biztonságtechnikai felelős,
 9. elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős vezető és az  informatikai szakterületet érintő 

valamennyi munkakör,
10. rejtjelfelügyelő, a rejtjelzési tevékenységet ellátó valamennyi munkakör,
11. titkos ügykezelő,
12. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör,

13. közbeszerzési, támogatás-koordinációs feladatokat ellátó valamennyi munkakör,
14. EU Országos Központi és Helyi nyilvántartó valamennyi munkaköre,
15. NATO helyi nyilvántartó valamennyi munkaköre,
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16. Nemzeti nyilvántartó valamennyi munkaköre,
17. minősített iratok kezelésében, továbbításában közreműködő személy,
18. személyügyi és képzési feladatokat ellátó valamennyi munkakör,
19. nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó valamennyi munkakör,
20. diplomáciai és konzuli futárszolgálatot ellátó munkakör,
21. integritás tanácsadó,
22. belső adatvédelmi felelős,
23. belső ellenőr, az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
24. a protokoll feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
25. a sajtóval való kapcsolattartásért felelős szervezeti egység valamennyi munkaköre,
26. a gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
27. jogi és igazgatási feladatokat ellátó valamennyi munkakör,
28. rendszerbiztonsági felügyelő,
29. rendszeradminisztrátor.

 B) Központi hivatalok
1. Nemzeti Befektetési Ügynökség

1.1. főosztályvezető,
1.2. főosztályvezető-helyettes,
1.3. osztályvezető,
1.4. belső ellenőr,
1.5. integritás tanácsadó,
1.6. belső adatvédelmi felelős,
1.7. elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy,
1.8. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott.”
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2. melléklet az 1/2017. (II. 7.) KKM rendelethez
„1. melléklet a 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelethez

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
 

 
A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
Azonosító Címnév 

Al-
cím-
név 

Jogcím 
csop. név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás 

biztosításának módja 
Támogatási 

előleg Rendelkezésre bocsátás módja 
Visszafize-

tés 
határideje 

Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

3 Célelőirányzatok 

4 197524 
  

Beruházás ösztönzési 
célelőirányzat 

Az előirányzat a beruházás ösztönzési célelőirányzat 
felhasználásáról szóló kormányrendelet alapján 
használható fel. 

A beruházás ösztönzési 
célelőirányzat 
felhasználásáról szóló 
kormányrendelet szerinti 
jogi személyek. 

A beruházás ösztönzési 
célelőirányzat 
felhasználásáról szóló 
kormányrendeletben 
foglaltak szerint. 

 

A beruházás ösztönzési célelőirányzat 
felhasználásáról szóló kormány-
rendeletben foglaltak szerint.  

A beruházás 
ösztönzési 
célelőirányzat 
felhasználásáról 
szóló kormány-
rendeletben 
foglaltak szerint. 

Nemzeti Befektetési 
Ügynökség   

5 247423   Kötött segélyhitelezés 

A Magyar Export-Import Bank Zrt. által folyósítható kötött 
segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes 
szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kötött 
segélyhitelezéshez kapcsolódó kamattámogatás és 
adomány, hitelbiztosítási díj fedezetének biztosítása. 

Magyar Export-Import Bank 
Zrt.   

A Magyar Export-Import Bank Zrt. által 
folyósítható kötött segélyhitelek 
feltételeiről és a segélyhitelnyújtás 
részletes szabályairól szóló 
kormányrendelet szerint. 

     

6 297346 

  

Külgazdaság fejlesztési 
célelőirányzat 

Az előirányzat a hazai vállalkozások nemzetközi 
befektetéseinek támogatását, beruházási lehetőségeinek 
bővítését, a magyar beszállítói háttér fejlesztését, a magyar 
export növekedését, hazai vállalkozások számára új üzleti 
lehetőségek felkutatását, a magyar termékek és 
szolgáltatások versenyképességének javítását, a kis- és 
középvállalkozások külpiaci értékesítését segíti elő. A 
minisztérium kereskedelemfejlesztési feladatainak ellátása 
is ezen előirányzat terhére valósul meg. Az előirányzat 
biztosítja a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós 
Korlátolt Felelősségű Társaság, az MNKH Közép-európai 
Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft., valamint az MNKH 
Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. közfeladat ellátásához 
szükséges fedezetet közszolgáltatási szerződés 
formájában. Az előirányzat az előző évek előirányzat-
maradvány lebonyolítását tartalmazza a Nemzetközi 
Befektetéseket Támogató célelőirányzat támogatási 
szerződései esetében. 

gazdasági társaság, civil 
szervezet, közalapítvány, 
társulás, egyéni vállalkozó, 
köztestület, szövetkezet 

 

egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan  

 

 

 

  
közvetlen kifizetéssel egy összegben 
és/vagy részletekben, közszolgáltatási 
szerződés keretében 

7 348695 
  

Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 
felügyelete alá tartozó 
szervezetek és szakmai 
programok támogatása 

Az előirányzat elsősorban a nem nevesített, azonban a 
minisztérium, vagy az irányítása alá tartozó intézmény 
szakmai programjainak támogatását szolgálja. Az 
előirányzat támogatási projektek, illetve visszterhes 
szerződések kiadásainak fedezetére egyaránt fedezetet 
nyújt. A Fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti szintű 
kifizetéseinek elszámolása ezen az előirányzaton történik. 

költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, civil 
szervezet, közalapítvány, 
társulás, egyéni vállalkozó, 
köztestület, szövetkezet 

pályázati úton, egyedi 
írásos kérelemre, egyedi 
döntés alapján 

nyújtható egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan   

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 
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Az előirányzat terhére kerül lebonyolításra többek között a 
közép-európai hálózat-fejlesztési tevékenység, a KKM 
továbbképzési és rekreációs feladatainak támogatása. Az 
előirányzat biztosítja a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és 
Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság, az MNKH Közép-
európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft., valamint az 
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. közfeladat 
ellátásához szükséges fedezetet. 

– – 
közvetlen kifizetéssel egy összegben 
és/vagy részletekben, közszolgáltatási 
szerződés keretében 

– 

8 247412   Kormányfői protokoll 

Az előirányzat a Miniszterelnöki Kabinetirodával kötött 
megállapodás alapján ellátott kormányfői protokollal 
kapcsolatos feladatok tárgyévi és maradvány-
előirányzatának kiadásait tartalmazza. 

gazdálkodó szervezetek, 
magánszemélyek, egyéni 
vállalkozók, költségvetési 
szervek 

  
előirányzat-átcsoportosítással, 
teljesítésarányosan      

9 340284   Államfői protokoll támogatása 

Az előirányzat a Köztársasági Elnöki Hivatallal kötött 
megállapodás alapján ellátott államfői protokollal 
kapcsolatos feladatok tárgyévi és maradvány-
előirányzatának kiadásait tartalmazza. 

gazdálkodó szervezetek, 
magánszemélyek, egyéni 
vállalkozók, költségvetési 
szervek 

  
előirányzat-átcsoportosítással, 
teljesítésarányosan      

10 330040   

Duna Stratégia hazai prioritási 
területei koordinátorainak 
működési költségei 

Az előirányzat az előző évi előirányzat-maradvány 
lebonyolítását tartalmazza. 

gazdálkodó szervezetek, 
civil szervezetek, 
magánszemélyek, egyéni 
vállalkozók, költségvetési 
szervek  

pályázati úton, egyedi 
írásos kérelemre, egyedi 
döntés alapján 

nyújtható egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

   

11 359162   
Kulturális diplomáciai 
projektek támogatása 

Támogatás a külképviseleteken megvalósítandó kulturális 
és tudománydiplomáciai projektekhez, (évfordulók, 
kulturális és magyar napok, nemzeti ünnepek, fesztiválok, 
vásárok, kiállítások stb. magyar kulturális programjai), 
valamint a külföldi magyar kulturális intézetek szakmai 
keretéhez. 

gazdálkodó szervezetek, 
civil szervezetek, 
magánszemélyek, egyéni 
vállalkozók, költségvetési 
szervek  

pályázati úton, egyedi 
írásos kérelemre, egyedi 
döntés alapján 

nyújtható 
egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan, előirányzat-
átcsoportosítással  

Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
 a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

   

12 359384   Állami Protokoll támogatása 

A Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 89. § (2) bekezdés  
g) pontja alapján, a diplomáciai protokollal, valamint a 
külföldi államfők és kormányfők fogadásával kapcsolatos 
feladatok lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a 
rendelkezésre álló költségvetési források minél 
takarékosabb felhasználásával történő végrehajtása. 

gazdálkodó szervezetek, 
civil szervezetek, 
magánszemélyek, egyéni 
vállalkozók, költségvetési 
szervek  

  
előirányzat-átcsoportosítással, 
teljesítésarányosan      
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13 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 

14 296746   
Európai Területi Társulások 
támogatása 

Az előirányzat az európai területi együttműködési 
csoportosulásról szóló 2006. július 5-i 1082/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az azt módosító 
az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 
1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások 
létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, 
egyszerűsítése és javítása tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1302/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásaival 
összhangban alapított, valamint az európai területi 
társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény 6. §-a alapján 
nyilvántartásba vett európai területi társulás és a külföldi 
székhelyű társulás magyarországi intézménye számára a 
társulás, intézmény működésével és fejlesztésével 
kapcsolatos költségekhez, valamint európai területi 
együttműködéshez kapcsolódó pályázataik önerejéhez 
biztosít támogatást. 

magyarországi székhelyű 
európai területi társulás és a 
külföldi székhelyű társulás 
magyarországi intézménye 
számára 

pályázati úton nyújtott, 
egyedi írásos kérelemre, 
egyedi döntés alapján 

nyújtható egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

   

15 263090   

Demokrácia Központ 
Közalapítvány – Tom Lantos 
Intézet támogatása 

Az előirányzat célja vissza nem térítendő költségvetési 
támogatás nyújtása a Demokrácia Központ Közalapítvány 
–  Tom Lantos Intézet részére az éves működési és 
fejlesztési kiadások finanszírozására. 

Demokrácia Központ 
Közalapítvány – Tom Lantos 
Intézet 

egyedi döntés alapján nyújtható egy összegben, vagy részletekben   

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

   

16 295702   
Egyéb civil államháztartáson 
kívüli szervezetek támogatása 

A minisztérium alaptevékenységéhez kapcsolódó civil 
szervezetek támogatása. Az előirányzat az előző évi 
előirányzat-maradvány lebonyolítását tartalmazza. 

civil szervezetek egyedi döntés alapján nyújtható egy összegben, vagy részletekben  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

   

17 278967   
Külföldi magyar emlékek 
megőrzése 

Célja a határainkon túl található magyar emlékhelyek 
létesítésével, helyreállításával, megóvásával kapcsolatos 
tevékenységek támogatása, költségek fedezése, továbbá a 
határainkon túl található magyar vonatkozású emlékhelyek 
létesítését, kialakítását és ápolását elősegítő, a 
magyarságtudat erősítését szolgáló emlékhelyek 
megőrzésével kapcsolatos programok támogatása. Az 
előirányzat az előző évi előirányzat-maradvány 
lebonyolítását tartalmazza. 

külföldi személy, vagy 
szervezet egyedi döntés alapján nyújtható egy összegben, vagy részletekben  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 
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18 296202   
Kisebbségpolitikai célok 
támogatása 

Célja költségvetési támogatás nyújtása nemzetpolitikai 
célok magyarországi és külföldi ismertetésére, 
nemzetpolitikai célú tanulmányok elkészítésére, kutatások, 
rendezvények, jótékonysági események és egyéb kulturális 
események támogatására. Az előirányzat az előző évi 
előirányzat-maradvány lebonyolítását tartalmazza. 

civil szervezetek, külföldi 
szervezetek és külföldi 
magánszemélyek, 

pályázati úton, egyedi 
írásos kérelemre, egyedi 
döntés alapján, 

nyújtható egy összegben, vagy részletekben  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

   

19 356039   

Határmenti 
gazdaságfejlesztési vajdasági 
programok támogatása 

A vajdasági stratégia céljainak megvalósítására, a vajdasági 
magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési 
stratégiájáról szóló 1830/2015. (XI. 21.) Korm. határozat 
alapján biztosított vissza nem térítendő támogatás 
pályázatok útján történő elosztásához, valamint az ehhez 
szükséges intézményrendszer felállításához és 
működtetéséhez nyújtott támogatás.  

Prosperitati Alapítvány  

a Kormány 
határozatában foglalt 
döntés alapján, 
jogszabály alapján 
kijelölt külföldi szervezet 
bevonásával pályázati 
úton, a Kormány 
határozatában foglalt 
döntés alapján, 
jogszabály alapján 
egyedi írásos kérelemre, 
egyedi döntés alapján 

nyújtható egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan  

a határon túli 
költségvetési 
támogatások sajátos 
szabályairól szóló 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet] 
alapján eltekinthet 

lehetséges külön 
jogszabályi rendelkezés 
alapján 

lehetséges  

20 359184   
Kárpátaljai gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 

A kárpátaljai magyarság gazdasági fejlődésének és 
munkahelyteremtésének támogatása, a kárpátaljai 
gazdaságfejlesztési stratégiáról szóló 1189/2016. (IV. 12.) 
Korm. határozat alapján biztosított vissza nem térítendő 
támogatás pályázatok útján történő elosztásához, a Korm. 
határozatban megfogalmazott célok megvalósítása 
érdekében felállítandó intézményrendszer 
működtetéséhez nyújtott támogatás. Fejlesztési központ és 
területi irodák létrehozásának támogatása. 

Egán Ede Kárpátaljai 
Gazdaságfejlesztési Központ 
Jótékonysági Alapítvány 

a Kormány 
határozatában foglalt 
döntés alapján, 
jogszabály alapján 
kijelölt külföldi szervezet 
bevonásával pályázati 
úton, a Kormány 
határozatában foglalt 
döntés alapján, 
jogszabály alapján 
egyedi írásos kérelemre, 
egyedi döntés alapján 

nyújtható 
egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan  

a kormányhatározat 
alapján biztosított 
vissza nem térítendő 
támogatás 
pályázatok útján 
történő elosztása 
vonatkozásában  
az Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat,  
+ az alapítvány 
működési célú 
támogatása 
vonatkozásában  
a 98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján eltekint   

lehetséges külön 
jogszabályi rendelkezés 
alapján 

lehetséges  
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21 359340   

A horvátországi magyarok 
demokratikus közössége 
vidék- és gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 

A horvátországi magyarság gazdaságfejlesztési céljainak 
támogatása a Horvátországi Magyarok Demokratikus 
Közössége (HMDK) vidék és gazdaságfejlesztési stratégiája 
alapján. 

külföldi személy, vagy 
szervezet 

a Kormány 
határozatában foglalt 
döntés alapján, 
jogszabály alapján 
kijelölésre kerülő külföldi 
szervezet bevonásával 
pályázati úton, a 
Kormány határozatában 
foglalt döntés alapján, 
jogszabály alapján 
egyedi írásos kérelemre, 
egyedi döntés alapján 

nyújtható egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan  

a 98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján eltekinthet 
 

lehetséges külön 
jogszabályi rendelkezés 
alapján 

lehetséges  

22 359351   

Muravidéki 
gazdaságfejlesztési stratégia 
támogatása 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 
Tanácsa (MMÖNK) vezetésével és a KKM iránymutatása 
alapján elkészült Muravidék gazdaságfejlesztési programja 
és akcióterve Kormány általi jóváhagyását követően, a 
Stratégia megvalósításának elindítása és az ezt szolgáló 
intézményrendszer felállítása. 

külföldi személy, vagy 
szervezet 

a Kormány 
határozatában foglalt 
döntés alapján, 
jogszabály alapján 
kijelölésre kerülő külföldi 
szervezet bevonásával 
pályázati úton, a 
Kormány határozatában 
foglalt döntés alapján, 
jogszabály alapján 
egyedi írásos kérelemre, 
egyedi döntés alapján 

nyújtható egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan  

a 98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján eltekinthet 
 

lehetséges külön 
jogszabályi rendelkezés 
alapján 

lehetséges  

23 359362   
Erdélyi gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 

Az eddig elkészült erdélyi gazdaságfejlesztési stratégiákat 
alapul véve, a határon túli partnerek bevonásával 
meghatározott gazdaságfejlesztési célok alapján, 
elsősorban kamattámogatás nyújtása és az ehhez 
szükséges intézményrendszer felállításának támogatása, a 
Kormány jóváhagyását követően. 

külföldi személy, vagy 
szervezet 

a Kormány 
határozatában foglalt 
döntés alapján, 
jogszabály alapján 
kijelölésre kerülő külföldi 
szervezet bevonásával 
pályázati úton, a 
Kormány határozatában 
foglalt döntés alapján, 
jogszabály alapján 
egyedi írásos kérelemre, 
egyedi döntés alapján 

nyújtható 
egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan  

a 98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján eltekinthet 
 

lehetséges külön 
jogszabályi rendelkezés 
alapján 

lehetséges  

24 359373   
Felvidéki gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 

Az eddig elkészült felvidéki gazdaságfejlesztési stratégiákat 
alapul véve, a határon túli partnerek bevonásával 
meghatározott gazdaságfejlesztési célok alapján, 
elsősorban kamattámogatás nyújtása és az ehhez 
szükséges intézményrendszer felállításának támogatása, a 
Kormány jóváhagyását követően. 

külföldi személy, vagy 
szervezet 

a Kormány 
határozatában foglalt 
döntés alapján, 
jogszabály alapján 
kijelölésre kerülő külföldi 
szervezet bevonásával 
pályázati úton, a 
Kormány határozatában 
foglalt döntés alapján, 
jogszabály alapján 
egyedi írásos kérelemre, 
egyedi döntés alapján 

nyújtható egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan  

a 98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján eltekinthet 
 

lehetséges külön 
jogszabályi rendelkezés 
alapján 

lehetséges  

25 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 

26 4174   

Nemzetközi tagdíjak és 
kötelező jellegű, önkéntes 
hozzájárulások 

Az előirányzat célja Magyarország nemzetközi 
szervezetekben viselt tagságáról szóló hatályos nemzetközi 
szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeinek 
teljesítése. A tagdíjfizetési kötelezettségeken kívül az 
előirányzat forrást nyújt a nemzetközi szervezetek által 
kezdeményezett kötelező jellegű önkéntes felajánlásokra 
is. 

nemzetközi szervezet, 
továbbá más, a nemzetközi 
kötelezettség teljesítésében 
részt vevő egyéb szervezet  

  közvetlen kifizetés      
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27 255390   Európai uniós befizetések 

Az előirányzat célja Magyarország Európai Unió által 
működtetett Európai Fejlesztési Alaphoz (EDF) történő 
kötelező, valamint az Európai Unió Szíriai Válságra Reagáló 
Regionális Vagyonkezelői Alaphoz (Madad Alap), továbbá 
az Európai Unió Afrikából kiinduló migráció kiváltó 
tényezőinek kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti 
Vagyonkezelő Alapjához (EUTF) való hozzájárulásainak 
teljesítése. Az előirányzat felhasználása a 
kötelezettségvállaló engedélyezését követő kifizetéssel 
valósul meg. 

EDF, Madad Alap, EUTF   közvetlen kifizetés      

28 349551   

Az afgán nemzeti biztonsági 
erők fenntartásához szükséges 
pénzügyi hozzájárulás 

Az előirányzat célja Magyarország által vállalt kötelező 
nemzetközi hozzájárulási kötelezettség teljesítése az afgán 
nemzeti biztonsági erők fenntartásához. 

nemzetközi szervezet, 
továbbá más, a nemzetközi 
kötelezettség teljesítésében 
részt vevő egyéb szervezet  

  
egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan      

29 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 

30 241790   
Nemzetközi Fejlesztési 
Együttműködés 

Az előirányzat célja a magyar nemzetközi fejlesztési 
együttműködési (a továbbiakban: NEFE) tevékenység 
kiadásaihoz szükséges fedezet biztosítása. 

természetes személy, 
gazdasági társaság, egyéni 
vállalkozó, civil szervezet, 
közalapítvány, 
köztestület,költségvetési 
szerv, külföldi szervezet, 
külföldi kormányzati vagy 
önkormányzati szerv illetve 
az általa fenntartott 
intézmény 

pályázati úton, egyedi 
írásos kérelemre, egyedi 
döntés alapján 

nyújtható 
egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan, közvetlen kifizetés, 
előirányzat-átcsoportosítás    lehetséges  Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a 

magyar külképviseletek közreműködésével és 
kezdeményezésére is teljesíthetők. 

Az előirányzat terhére adomány, felajánlás és segély is 
nyújtható. 

31 277045   Humanitárius segélyezés 

Az előirányzat célja humanitárius segítségnyújtás 
teljesítéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosítása. 

természetes személy, 
gazdasági társaság, egyéni 
vállalkozó, civil szervezet, 
közalapítvány, köztestület, 
költségvetési szerv, külföldi 
szervezet, külföldi 
kormányzati vagy 
önkormányzati szerv illetve 
az általa fenntartott 
intézmény 

pályázati úton, egyedi 
írásos kérelemre, egyedi 
döntés alapján 

nyújtható 
egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan, közvetlen kifizetés, 
előirányzat-átcsoportosítás    lehetséges  Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a 

magyar külképviseletek közreműködésével és 
kezdeményezésére is teljesíthetők. Az előirányzat terhére 
adomány, felajánlás és segély is nyújtható. 

32 275867   
Afganisztán PRT támogatása a 
NEFE keretében 

Az előirányzat célja a NEFE keretében megvalósult 
afganisztáni PRT program utókezelése. 

természetes személy, 
gazdasági társaság, egyéni 
vállalkozó, civil szervezet, 
közalapítvány, köztestület, 
költségvetési szerv, külföldi 
szervezet, külföldi 
kormányzati vagy 
önkormányzati szerv illetve 
az általa fenntartott 
intézmény 

pályázati úton, egyedi 
írásos kérelemre, egyedi 
döntés alapján 

nyújtható 
egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan, közvetlen kifizetés, 
előirányzat-átcsoportosítás  

Ávr. 84. § 
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 
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33 331984   

EU keleti partnerséghez 
kapcsolódó magyar 
programok 

Az előirányzat az EU keleti partnerséghez kapcsolódó 
magyar programok előző évi maradványa lebonyolításának 
a fedezetét tartalmazza.  

természetes személy, 
gazdasági társaság, egyéni 
vállalkozó, civil szervezet, 
közalapítvány, köztestület, 
költségvetési szerv, külföldi 
szervezet, külföldi 
kormányzati vagy 
önkormányzati szerv illetve 
az általa fenntartott 
intézmény 

pályázati úton, egyedi 
írásos kérelemre, egyedi 
döntés alapján 

nyújtható 
egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan, közvetlen kifizetés, 
előirányzat-átcsoportosítás  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

 lehetséges  

34 347295   

Keleti Partnerséghez 
kapcsolódó fejlesztési 
programok támogatása 
Ukrajnában 

a) együttműködés az Európai Unió országainak, különösen 
Magyarországnak Ukrajnában történő megismertetése 
érdekében, e célból kulturális, oktatási, média információs 
és egyéb fejlesztési programok szervezése, támogatása; 

természetes személy, 
gazdasági társaság, egyéni 
vállalkozó, civil szervezet, 
közalapítvány, köztestület, 
költségvetési szerv, külföldi 
szervezet, külföldi 
kormányzati vagy 
önkormányzati szerv illetve 
az általa fenntartott 
intézmény 

pályázati úton, egyedi 
írásos kérelemre, egyedi 
döntés alapján 

nyújtható 
egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan, közvetlen kifizetés, 
előirányzat-átcsoportosítás  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

 lehetséges  

b) Kárpátalja, és Nyugat-Ukrajna területén alsó, közép- és 
felsőfokú oktatási intézmények, óvodák, egészségügyi, 
kulturális, szociális és egyházi intézmények fejlesztéséhez 
való hozzájárulás; 

c) az Európai Unió tevékenységéről szóló rendezvények 
szervezése, kiadványok, cikkek megjelentetése; 

d) az előirányzat céljával összhangban az Európai Unió és 
az Ukrajnában működő külföldi szervezetek közötti hosszú 
távú kapcsolatteremtés és -fenntartás támogatása, ennek 
érdekében határon átnyúló gazdasági, kulturális és egyéb 
projektek, programok és egyéb rendezvények támogatása. 
Az előirányzat terhére adomány, felajánlás és segély is 
nyújtható.  

35 354373   
Nemzetközi alapokhoz való 
hozzájárulások 

Az előirányzat célja a Magyar Export- Import Bank 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
Eximbank Zrt.) közreműködésével IFC Trust Fund-hoz, 
valamint az EU-Afrika Infrastrukturális Alaphoz való 
hozzájárulás teljesítése.  

Eximbank Zrt., nemzetközi 
szervezet, továbbá 
nemzetközi kötelezettség 
teljesítésében részt vevő 
szervezet 

  
közvetlen kifizetés, illetve Eximbank 
Zrt.-n keresztül      

36 352028   Peres ügyek 

Fedezetet nyújt a KKM-mel szemben fennálló jogerőre 
emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal 
kapcsolatos kártérítések, költségek fedezetének 
biztosítására, a magán- és egyéb jogi személyek 
kártérítésére. 

magán- és egyéb jogi 
személy, költségvetési szerv   

egy összegben, vagy részletekben, 
teljesítésarányosan, közvetlen kifizetés, 
előirányzat-átcsoportosítás      
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37 Fejezeti tartalékok 

38 197535   Fejezeti általános tartalék 

Az előirányzat a minisztérium fejezetében más helyen nem 
tervezett feladatok végrehajtásának finanszírozására 
szolgál. Ezen felül az év közben szükségessé váló feladatok 
megoldására, eseti jellegű, elháríthatatlan igények 
finanszírozására is felhasználható a rendelkezésre álló 
forrás. 

költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű 
előirányzatok   előirányzat-átcsoportosítás      

39 352173   Fejezeti stabilitási tartalék 
Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi  
C. törvény 19. § (7) bekezdése szerinti kormány-
határozatban meghatározott cél. 

Magyarország 2016. évi 
költségvetéséről szóló  
2015. évi C. törvény 19. §  
(7) bekezdése szerinti 
előirányzat-átcsoportosítás 
kedvezményezettje 

  előirányzat- átcsoportosítás      

”
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A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatainak feladatterve 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
Azonosító Címnév Alcím

név 
Jogcímcsoport 

név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás 
biztosításának módja 

Támogatási 
előleg Rendelkezésre bocsátás módja 

Visszafize-
tés határ-

ideje 
Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

2 Vállalkozások folyó támogatása 

3   Normatív támogatások            

4 19051   

Magyar 
Export- Import  
Bank 
Zártkörűen 
Működő 
Részvény-
társaság  
(a továbbiak- 
ban: Eximbank 
Zrt.) 
kamatkiegyen-
lítése 

 

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság 
kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. 
rendelet alapján, az előirányzat célja az Eximbank Zrt. 
hitelnyújtásait és követelésvásárlásait támogató 
kamatkiegyenlítési rendszerből eredő kifizetések 
teljesítése. 

Eximbank Zrt.   – A Kincstár utalványa alapján a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal folyósítja – – Kincstár – – 

5  
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek 
és kiadások            

6 351895   
Eximbank Zrt. 
tőkeemelése  

Az előirányzat célja az Eximbank Zrt. tőkeemelésének 
rendezése. Eximbank Zrt.  – tulajdonosi joggyakorló határozata – – – – – 

 ”

3. melléklet az 1/2017. (II. 7.) KKM rendelethez
„2. melléklet a 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelethez
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 25/2017. (II. 7.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Teneng Mba Jaiteh rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Gambiai Iszlám Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, brüsszeli székhellyel.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. január 27.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00407-2/2017.

A köztársasági elnök 26/2017. (II. 7.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Cheong Loon Lai rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Malajzia magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. január 27.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00409-2/2017.
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A köztársasági elnök 27/2017. (II. 7.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Pieter Andries Vermeulen rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Dél-afrikai Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. január 27.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00458-2/2017.

A Kormány 1056/2017. (II. 7.) Korm. határozata
az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram hátrányos helyzetű térségekre történő kiterjesztéséről

A Kormány egyetért azzal, hogy az  Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram folytatásaként, annak hátrányos helyzetű 
térségekre történő kiterjesztése szükséges a  II. Fázisban Megvalósuló Idősügyi Program (a  továbbiakban: II. Fázis) keretében, 
amelynek érdekében
 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram tapasztalataira építve 

a II. Fázist valósítsa meg az általa kijelölt hátrányos helyzetű településeken;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. augusztus 31.

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség útján gondoskodjon 
a II. Fázis lebonyolításához szükséges informatikai eszközök beszerzéséről és üzembe helyezéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. szeptember 30.

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. és 2. pont szerinti feladatok 
teljesítéséhez szükséges 1 242 605 573,0 forint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi  
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetébe történő biztosítása 
érdekében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. február 28.

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy biztosítsa a  3.  pontban foglalt forrásból a  II. Fázisban 
a  közfoglalkoztatást megvalósító, Segítő Kezek az  Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. számára 
a közfoglalkoztatáshoz szükséges, közfoglalkoztatási támogatásból nem finanszírozható kiadások forrásait;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. március 1.

 5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy a II. Fázisban megvalósuló közfoglalkoztatáshoz 
szükséges forrást a Kvtv. 1. melléklet, LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram cím terhére 
biztosítsák;
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: a program első, 12 hónapos támogatási időszakára vonatkozóan 2017. március 1.
 a program esetleges 6 hónappal történő meghosszabbítására vonatkozóan 2018. február 28.

 6. felhívja a  belügyminisztert, hogy teljes finanszírozás biztosítása mellett, egyedi döntéssel engedélyezze a  kijelölt 
települések közötti nem hátrányos helyzetű településeknek a II. Fázisban való részvételét;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2017. február 28.

 7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  II. Fázis során megvalósuló fejlesztések működtetésébe  
– a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatai tekintetében – a jogszabályban kijelölt állami szervet vonja be;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. február 28.

 8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a II. Fázis sikeres megvalósítását követően vizsgálja meg a vészjelző, 
állapotmérő karpereceknek az  Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram következő fázisában megvalósuló 
országos kiterjesztésének lehetőségét.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1057/2017. (II. 7.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő 
átcsoportosításról

A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
12. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében 620,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 
1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni 
ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 
előirányzatának terhére, a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont 
szakellátás jogcím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1057/2017. (II. 7.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. évre 
szám név áthúzódó

hatása
LXXII.

2
3

1
263901 18 Összevont szakellátás

K5 Egyéb működési célú kiadások 620,0
2

3
1

284889 21 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -620,0

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

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

hatása

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím 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 név (+/-) következő

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 620,0 620,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Kiemelt előirányzat neve

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás

Az előirányzatmódosítás érvényessége:  b) a következő év költségvetésébe beépülő

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Természetbeni ellátások

Gyógyító-megelőző ellátás
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A Kormány 1058/2017. (II. 7.) Korm. határozata
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja érdekében a 2017. évi központi 
költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-
átcsoportosításról

A Kormány 
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 16. A költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címmel történő kiegészítését;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő:  azonnal

 2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2017. évi kompenzációja érdekében 7500,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Céltartalékok alcím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja cím javára  
az 1. melléklet szerint.

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1058/2017. (II. 7.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
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
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

367062 16 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja
K5 Egyéb működési célú kiadások 7 500,0

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

3 Céltartalékok
329928 1 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

K5 Egyéb működési célú kiadások -7 500,0

Millió forintban, egy tizedessel
Államház-

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

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

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Államház-

tartási 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
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 7 500,0 7 500,0  
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

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

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

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

1. melléklet a …../2017. (….) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító
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A Kormány 1059/2017. (II. 7.) Korm. határozata
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös 
fejlesztéseiről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. elkötelezett a  kórházi infrastruktúra javítása, a  családbarát környezet kialakítása és az  egészségügyi ellátások 

fejlesztése iránt, ezért egyetért
a) a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a  Budai Irgalmasrendi Kórház közös 

fejlesztéséhez szükséges beruházások megvalósításával, két szervezeti egységgel, közös irányítással és 
egyházi kórházi együttműködéssel;

b) a gyermek sürgősségi ellátás fejlesztéséhez szükséges beruházásokkal a  Magyarországi Református Egyház 
Bethesda Gyermekkórházában;

c) a gyermekpszichiátriai osztály kialakításához szükséges beruházásokkal a Magyarországi Református Egyház 
Bethesda Gyermekkórházában;

d) a Bethesda utcai ingatlanon szükséges kiegészítő beruházásokkal a  Magyarországi Református Egyház 
Bethesda Gyermekkórházában;

 2. egyetért azzal, hogy az  1.  pontban foglalt célok megvalósításához kötődő szakmai program kialakítása 
az Egészséges Budapest Program előkészítésével összehangolva végezhető el, ezért felhívja az emberi erőforrások 
miniszterét, hogy ennek érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

 3. jóváhagyja az  1. melléklet szerinti előzetes többletkapacitás-befogadást – a  2019. finanszírozási évtől kezdődően 
– azzal, hogy a  többletkapacitás-befogadás finanszírozási igénye nem ronthatja az  Egészségbiztosítási Alapnak 
a Kormány által jóváhagyott költségvetési egyenlegét;

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
az 1. pont a) alpontban foglalt cél megvalósításához a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 
részére a  2017. évben 3066,88 millió forint, a  2018. évben 433,09 millió forint; a  Budai Irgalmasrendi Kórház 
részére a  2017. évben 1200,0 millió forint, a  2018. évben 201,7 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról 
a 2017–2018. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. évben a felmerülés ütemében
 2018. évben a központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
az 1. pont b) alpontban foglalt cél megvalósításához a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 
részére a  2017. évben 1544,0 millió forint, a  2018. évben 135,6 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról 
a 2017–2018. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. évben a felmerülés ütemében
 2018. évben a központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

 6. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
az 1. pont c) alpontban foglalt cél megvalósításához a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 
részére a  2017. évben 850,0 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  2017. évi központi költségvetés 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 7. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
az 1. pont d) alpontban foglalt cél megvalósításához a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 
részére a  2017. évben 350,0 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  2017. évi központi költségvetés 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 17. szám 343

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 8. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával készítsen 
előterjesztést a  Kormány számára az  egyházi egészségügyi fejlesztések folytatásaként a  Budapesti Szent Ferenc 
Kórház és a  Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztésének lehetőségeiről, valamint 
a Magyarországi Evangélikus Egyház kórháza létrehozásának lehetőségéről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. március 31.

 9. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány számára a  Magyarországon 
meglévő anya- és bababarát kórházi ellátások továbbfejlesztésének, valamint új anya- és bababarát kórházi ellátás 
minősítések megszerzésének lehetőségeiről az ország területén, és az ehhez szükséges forrásokról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. május 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1059/2017. (II. 7.) Korm. határozathoz

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

Járóbeteg-szakellátás

szakma-

kód
szakma

szakorvosi 

óra

nem 

szakorvosi 

óra

többletkapacitásnak minősülő 

eszköz befogadása
db pont/hó

0500
Csecsemő- és 
gyermekgyógyászat

80 – – – 674 274

2300
Gyermek- és 
ifjúságpszichiátria

80 – – – 1 066 708

5109 MRI 84 –
Nagyértékű 

eszköz mágneses 
magrezonancia készülék

1 db 11 697 767 

5301
Teljeskörű ultrahang 
diagnosztika

19 – – – 510 699

5100 Röntgen diagnosztika 10 – – – 260 545

5000
Általános 
laboratóriumi 
diagnosztika (J1)

4 – – – 155 496

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

Fekvőbeteg-szakellátás

szakma-

kód
szakma

aktív 

ágyszám

krónikus 

ágyszám

többletkapacitásnak minősülő 

eszköz befogadása
db

súlyszám/hó

szorzó/ágy

0502 PIC 10 – – – 12,31

0405 Szülészet 15 – – – 15,67

2300
Gyermek- és 
ifjúságpszichiátria

15 – – – 43,49
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2300
Gyermek- és 
ifjúságpszichiátria

nappali 
kórházi 
ellátás 

5 beteg- 
létszám

– 10,15

1504

Tartósan intubált gépi 
lélegeztetést igénylő 
betegek ellátása 
(00025)

– 5 – – 4,2 szorzó 

2206
2207

Súlyos központi 
idegrendszeri 
sérültek, 
polytraumatizáltak 
emelt szintű krónikus 
ellátása (00026)

– 5 – – 2,0 szorzó

7310
Gyermek hospice 
ellátás (00037)

– 5 – – 3,0 szorzó 

Budai Irgalmasrendi Kórház 

Járóbeteg-szakellátás

szakma-

kód
szakma

szakorvosi 

óra

nem 

szakorvosi 

óra

többletkapacitásnak minősülő 

eszköz befogadása
db pont/hó

7101
Klinikai és 
mentálhigiéniai 
szakpszichológia

– 190 – – 1 584 949

7600 Dietetika – 30 – – 314 965

0123 Diabetológia 10 – – – 104 988

0113 Endokrinológia 10 – – – 105 889

0102 Haematológia 4 – – – 71 302

7104 Pszichoterápia – 40 – – 358 552

0400 Nőgyógyászat 90 – – – 1 293 787

0507
Gyermek 
nőgyógyászat

40 – – – 805 510

1101 Andrológia 60 – – – 405 199

5400
Kórbonctan és 
kórszövettan

2 – – – 75 290

5304
Szülészeti és 
nőgyógyászati 
ultrahang

34 – – – 527 181

5000
Általános 
laboratóriumi 
diagnosztika (J1)

26 – – – 1 010 725
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Budai Irgalmasrendi Kórház

Fekvőbeteg-szakellátás

szakma-

kód
szakma

aktív 

ágyszám

krónikus 

ágyszám

többletkapacitásnak minősülő 

eszköz befogadása
db súlyszám/hó

0406 Nőgyógyászat 15 – – – 55,34

1100 Urológia 5 – – – 19,99

0100 Belgyógyászat 5 – – – 13,38

0109
Allergológia és 
klinikai immunológia

5 – – – 13,54

0400
1100

Egynapos sebészet – – – – 18,00

A Kormány 1060/2017. (II. 7.) Korm. határozata
az ATP World Tour 250-es tenisztorna megrendezéséhez szükséges forrásbiztosítás érdekében a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva 461,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt 
rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések alcím terhére, a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 23. Sporttevékenységek támogatása alcím, 29. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával 
összefüggő feladatok támogatása jogcím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1060/2017. (II. 7.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 461 000

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -461 000

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 461 000

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 461 000 461 000
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



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.


	A Kormány 25/2017. (II. 7.) Korm. rendelete
	az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ah

	A földművelésügyi miniszter 5/2017. (II. 7.) FM rendelete
	a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről szóló 
59/2016. (IX. 14.) FM rendelet módosításáról

	A külgazdasági és külügyminiszter 1/2017. (II. 7.) KKM rendelete
	a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokra tekintettel a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A köztársasági elnök 25/2017. (II. 7.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 26/2017. (II. 7.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 27/2017. (II. 7.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A Kormány 1056/2017. (II. 7.) Korm. határozata
	az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram hátrányos helyzetű térségekre történő kiterjesztéséről

	A Kormány 1057/2017. (II. 7.) Korm. határozata
	az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról

	A Kormány 1058/2017. (II. 7.) Korm. határozata
	a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja érdekében a 2017. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1059/2017. (II. 7.) Korm. határozata
	a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztéseiről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1060/2017. (II. 7.) Korm. határozata
	az ATP World Tour 250-es tenisztorna megrendezéséhez szükséges forrásbiztosítás érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
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