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III. Kormányrendeletek

A Kormány 53/2018. (III. 19.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  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 (a  továbbiakban: 43/1999. Korm. rendelet) 23.  §-a a  következő (13)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(13) Az  alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltatók havonta 130  000 Ft összegű 
rezsitámogatásra jogosultak szolgálatonként. A  havi 130  000 Ft összegű díjazás a  heti 30 órás rendelési időben 
működő szolgálatok esetében kerül kifizetésre, az  ennél alacsonyabb rendelési időben működő szolgálatok 
időarányosan csökkentett mértékű rezsitámogatásra jogosultak. A  rezsitámogatás utalványozására az  (1) és 
(3) bekezdés szerinti díjjal egyidejűleg kerül sor.”

2. §  A 43/1999. Korm. rendelet a következő 76/S. §-sal egészül ki:
„76/S.  § (1) Az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2018. (III. 19.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Módr.9.) megállapított 14. § (10) bekezdése szerinti támogatásra a területi ellátási kötelezettségű 
háziorvosi szolgálatokat működtető szolgáltatók 2018. március 1-jétől jogosultak.
(2) A Módr.9.-cel megállapított 23. § (13) bekezdése szerinti díjazást a finanszírozó első alkalommal 2018. március 
hónapra utalványozza.”

3. §  A 43/1999. Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §  A 43/1999. Korm. rendelet
a) 14. § (10) bekezdésében a „390 000 Ft” szövegrész helyébe az „520 000 Ft” szöveg,
b) 25.  § (4)  bekezdésében az „az alapdíj” szövegrész helyébe az „az alapdíj és a  23.  § (13)  bekezdése szerinti 

rezsitámogatás” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 53/2018. (III. 19.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez 1 

 

    Millió forint 

Megnevezés 2018. évi 
előirányzat 

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás   
   Praxisfinanszírozás 122 325,3 

  Indikátorrendszer finanszírozása 4 800,0 
   Eseti ellátás díjazása 649,3 
  

 
Ügyeleti szolgálat 10 106,2 

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 137 880,8 
  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 

 
  

 
Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1 

  
 

Védőnői ellátás 24 009,8 
  

 
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem  483,4 

  
 

MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6 
  

 
MSZSZ: nőgyógyászat 96,3 

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 27 028,2 
3. Fogászati ellátás 32 070,1 
4. Otthoni szakápolás 5 596,8 
5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 796,9 
8. Művesekezelés  23 171,1 
11. Működési költségelőleg 2 000,0 
  Célelőirányzatok 

 
  

 
Méltányossági alapon történő térítések 2 611,3 

  
 

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0 

  
 

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi 
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása 

1 250,0 

  
 

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0 

  
Egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete 20 719,2 

  
 

Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete 1 410,3 
  

 
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése 8 126,0 

  
 

Fiatal szakorvosok támogatása  2 381,1 
13. Célelőirányzatok összesen 36 572,9 
15. Mentés 42 984,7 
17. Laboratóriumi ellátás 25 458,0 
  Összevont szakellátás 

 
    Járóbeteg-szakellátás 170 537,6 
    Fekvőbeteg-szakellátás 590 249,4 
              aktív fekvőbeteg-szakellátás 497 969,8 
              krónikus fekvőbeteg-szakellátás 85 844,8 
             bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 1 434,8 
             várólista csökkentés 5 000,0 
    Extrafinanszírozás 1 000,0 
    Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 75 000,0 
    Speciális finanszírozású szakellátás 42 653,4 
18. Összevont szakellátás összesen 879 440,4 
19. Népegészségügy fejlesztése  1 703,3 
20. Háziorvosi ellátás fejlesztése 0,0 
21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 11 604,7 

ÖSSZESEN 1 232 307,9 
” 
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 8/2018. (III. 19.) NGM rendelete
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és 
a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 126.  § (1)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános szabályok

1. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény (a továbbiakban: Avt.) alapján 
az  adóhatóságot a  hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért készkiadás, költségminimum és 
költségátalány az e rendeletben meghatározottak szerint illeti meg.

2. A végrehajtási eljárás során felmerülő végrehajtási költségek megállapításának részletes szabályai

2. § (1) Az  adóhatóság a  végrehajtás foganatosításával kapcsolatban készkiadásként számítja fel a  következő igazolt 
költségeket:
a) a lefoglalt ingóság szállítása esetén a szállítási (fuvarozási) költség,
b) a lefoglalt ingóság tárolásával kapcsolatban felmerült költség,
c) a  lefoglalt és zár alá vett ingóság megőrzésével kapcsolatban felmerült költség és a  zárgondnok díja, 

költségátalánya,
d) a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költsége,
e) a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú költségtérítése,
f ) az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerülő költség,
g) az eljárásban közreműködő ügygondnok díja,
h) a szakértő-becsüs kirendelésével összefüggésben felmerült díj,
i) utazási költségként vagy szállásköltségként a  számla alapján a  ténylegesen felmerült költség, ha 

az intézkedés megtétele Magyarország területén kívül válik szükségessé,
j) az ingatlan-végrehajtás során felmerülő igazgatási szolgáltatási díj,
k) a  meghatározott cselekmény végrehajtása során a  közreműködő szervezetet megillető közreműködői díj, 

valamint
l) minden egyéb, a  pénzkövetelések és a  meghatározott cselekmények végrehajtásának foganatosításával 

összefüggésben felmerült, számlával igazolt költség.
 (2) Az  adóhatóság a  végrehajtás foganatosítása során felmerült költségeket – az  (1)  bekezdés f ) és j)  pontjában, 

továbbá a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – megelőlegezi.
 (3) A  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően az  (1)  bekezdés h)  pontja szerinti költséget a  szakértő-becsüs eljárását 

indítványozó előlegezi. Ha a  szakértő-becsüs kirendelésére a  becsértékközléssel szemben benyújtott végrehajtási 
kifogás alapján került sor, az  (1)  bekezdés h)  pontja szerinti költséget a  végrehajtási kifogást előterjesztő személy 
előlegezi és viseli.

 (4) Az Avt. 11. § (2) bekezdésében meghatározott 5 ezer forint költségminimumot
a) az  azonos helyszínen egyidejűleg foganatosított vagy foganatosítani megkísérelt több ingófoglalás esetén 

egyetlen alkalommal,
b) a járműnyilvántartáson, illetve vízi és légijármű-nyilvántartáson alapuló ingófoglalások, és ingatlanfoglalások 

esetén foglalásonként külön-külön
kell felszámítani.
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 (5) Az (1) bekezdéstől eltérően a végrehajtási eljárásban kirendelt ügygondnok, illetve kijelölt zárgondnok
a) a  kirendelés teljesítésére fordított idő alapján, minden megkezdett óráért a  központi költségvetésről szóló 

törvényben megállapított kirendelt ügyvédi óradíjat nem meghaladó összegű munkadíjra jogosult, és
b) a  kérelmére a  munkaórák tételes kimutatása mellett a  munkadíj 25%-ának megfelelő összegű 

költségátalányra jogosult.

3. A végrehajtási eljárásban felmerülő költségátalány

3. § (1) Az  adóhatóságot a  pénzkövetelés végrehajtásának foganatosításáért – a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott 
kivételekkel – 5 ezer forint költségátalány illeti meg, minden más, e  rendelet alapján felszámítható költségtől és 
költségátalánytól függetlenül.

 (2) Nem illeti meg az  adóhatóságot az  (1)  bekezdés szerinti költségátalány, amennyiben a  végrehajtási eljárásban 
kizárólag túlfizetés átvezetésére került sor.

 (3) Nem illeti meg az adóhatóságot az (1) bekezdés szerinti költségátalány, amennyiben az adós általános közigazgatási 
rendtartás alapján behajtandó tartozása a  behajtást kérő hatóság megkeresésének időpontjában nem éri el 
a 10 ezer forintot, és az adóssal szemben az állami adó- és vámhatóság az általános közigazgatási rendtartás alapján 
behajtandó tartozásán felül további tartozás behajtására végrehajtási eljárást nem foganatosít.

4. §  Az adóhatóságot a  meghatározott cselekmények végrehajtására irányuló végrehajtási eljárásban – az  önkéntes 
teljesítésre történő előzetes felszólítást követően – helyszíni eljárásonként 10 ezer forint végrehajtási költségátalány 
illeti meg. Amennyiben a meghatározott cselekmény végrehajtása az Avt. 122. § (6) bekezdés b) pontja alapján nem 
tűr halasztást, és emiatt az önkéntes teljesítésre történő előzetes felszólítás mellőzendő, e költségátalány a helyszíni 
eljárásért önkéntes teljesítésre történő előzetes felszólítás hiányában is felszámítandó.

4. A költség és a költségátalány megfizetése

5. § (1) Az  adóhatóságot e  rendelet alapján megillető költséget, költségminimumot és költségátalányt közvetlenül 
az adóhatóság részére kell megfizetni.

 (2) Ha az adóhatóság az Avt. XII. fejezete alapján folyamatban lévő eljárás során végrehajtási cselekményt – a behajtást 
kérő vagy a behajtást kérő hatóság érdekkörében felmerült ok miatt – jogszerűtlenül foganatosít, a  jogszerűtlenül 
foganatosított végrehajtási cselekményekhez kapcsolódó, 2. § szerinti költség, valamint a jogszerűtlenül végrehajtás 
foganatosításáért fizetendő költségátalány a behajtást kérőt, illetve a behajtást kérő hatóságot terheli.

5. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

7. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.

8. §  Hatályát veszti az  adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a  végrehajtási költségátalány 
megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1131/2018. (III. 19.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő 
átcsoportosításról és a Fogászati ellátás jogcím előirányzatának megemeléséről

A Kormány
 1. a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 12.  § 

(1)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében elrendeli 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 833 300 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 3. Fogászati ellátás jogcím 
előirányzatának javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 2. a  Kvtv. 12.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap 

fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoport, 3. Fogászati ellátás jogcím 3 290 000 000 forinttal történő megemelését, a 2. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1131/2018. (III. 19.) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím K I A D Á S O K 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
LXXII.

2
3

1
222156 3 Fogászati ellátás

K5 833 300 000
284889 21 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

K5 -833 300 000

forintban
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

forintban
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
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 
1 példány
1 példány
2 példány

1 példány

833 300 000 833 300 000

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

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

Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás

Egyéb működési célú kiadások

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Egyéb működési célú kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma
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2. melléklet az 1131/2018. (III. 19.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím K I A D Á S O K 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
LXXII.

2
3

1
222156 3 Fogászati ellátás

K5 3 290 000 000

forintban
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

forintban
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
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 
1 példány
1 példány
2 példány

1 példány

3 290 000 000 3 290 000 000

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

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

Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás

Egyéb működési célú kiadások

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma



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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