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III. Kormányrendeletek

A Kormány 303/2017. (X. 26.) Korm. rendelete
az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az  állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kr.) 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

3. §  E rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
b) az  EUMSz 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 303/2017. (X. 26.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 4. mellékletében foglalt táblázat F:5 és G:5 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(Előirányzat célja) (Kifizetésben részesülők köre)

(5) 5.1. Az előirányzat támogatja a sportolói életpálya bevezetése 
és fenntartása, a magyar sporttehetségek kiválasztásának 
és folyamatos nyomonkövetési rendszerének kiépítése 
érdekében a kiemelt utánpótlás-nevelési központok akadémiai 
rendszerű fejlesztését, az ezzel összefüggő sportlétesítmény-
fenntartási és -fejlesztési feladatok megvalósítását, 
mindezek keretében biztosítja az emelt szintű szakmai 
képzést és a felkészüléshez szükséges sportegészségügyi, 
sporttudományi hátteret, továbbá intézményesített kapcsolatot, 
átjárhatóságot a köznevelés intézményrendszerével a fokozott 
sporttevékenységgel együtt járó terhelés, időbeosztás rugalmas 
kialakítása céljából.
5.2. Az előirányzat támogatja továbbá a Magyar Labdarúgó 
Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) utánpótlás-nevelési 
programját és az azzal összefüggő sportlétesítmény-fenntartási 
és -fejlesztési feladatok megvalósítását.

5.1. országos sportági 
szakszövetség, sportszervezet, 
határon túli jogi személy, határon 
túli szervezet, külföldi jogi személy, 
külföldi szervezet
5.2. az MLSZ utánpótlás-
nevelési programjában részt 
vevő sportszervezetek, ezek 
jogi személyiséggel rendelkező 
szakosztályai, szervezeti 
egységei, köznevelési intézmény, 
költségvetési szerv, határon túli 
jogi személy, határon túli szervezet, 
külföldi jogi személy, külföldi 
szervezet
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2. A Kr. 4. mellékletében foglalt táblázat G:10 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(10) 10.1–10.2. sportköztestület, költségvetési szerv, sportszövetség, sportszervezet, köznevelési 
intézmény, helyi önkormányzat, gazdasági társaság, civil szervezet, határon túli jogi személy, határon 
túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet
10.3. sportköztestület, sportszövetség, sportszervezet, köznevelési intézmény, helyi önkormányzat, 
gazdasági társaság, költségvetési szerv, határon túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi jogi 
személy, külföldi szervezet
10.4. köznevelési típusú sportiskolák
10.5. versenyzői élsportoló osztályokat működtető köznevelési intézmények
10.6. sportköztestület, sportszövetség, sportszervezet, gazdasági társaság, köznevelési intézmény, 
felsőoktatási intézmény, költségvetési szerv, Sportiskolák Országos Szövetsége, határon túli jogi 
személy, határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet
10.7. Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK)

3. A Kr. 4. mellékletében foglalt táblázat G:19 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(19) sportköztestület, sportszövetség, sportszövetség jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, 
sportszervezet, gazdasági társaság, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, MÁK, határon túli jogi 
személy, határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet

4. A Kr. 4. mellékletében foglalt táblázat G:29 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(29) helyi önkormányzat, helyi önkormányzat költségvetési szerve, országos nemzetiségi önkormányzat, 
országos nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerve, civil szervezet, gazdasági társaság, egyházi 
jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet, költségvetési szerv, határon túli jogi személy, 
határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1750/2017. (X. 26.) Korm. határozata
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér bevezetésével kapcsolatos egyes kérdésekről

A Kormány az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér bevezetése tekintetében a belügyminiszter és az emberi erőforrások 
minisztere által a Kormány 2017. október 26. napi ülésén adott tájékoztatást tudomásul vette, és a tájékoztatás alapján
 1.  megállapítja, hogy a megfelelő okmányokkal és eszközökkel történő ellátás szükségességére, valamint a  rendszer 

bevezetésének bonyolultságára tekintettel a  megfelelő felkészülés lehetőségét, továbbá a  bevezetés időszakában 
a folyamatos szakmai-technikai támogatást biztosítani szükséges,

 2.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  belügyminisztert, hogy biztosítsák a  jogosultak szükséges 
okmányokkal és eszközökkel történő folyamatos ellátását,

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő: folyamatos
 3.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  belügyminisztert, ha a  helyzet indokolttá teszi, tegyék meg 

a  szükséges intézkedéseket – akár jogszabályok megalkotásával vagy megalkotásának kezdeményezésével is – 
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez történő csatlakozás folyamatosságának biztosítása érdekében.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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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