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III. Kormányrendeletek

A Kormány 284/2019. (XI. 28.) 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: Korm. rendelet) 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  A Korm. rendelet 34. számú mellékletében foglalt táblázat 9. számú sorában a  „39 144,6” szövegrész helyébe  
a „24 886,4” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 284/2019. (XI. 28.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

 Millió forint

Megnevezés 2019. évi 
előirányzat

 

 

 

 

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  

Praxisfinanszírozás 121 492,0

Indikátorrendszer finanszírozása 7 300,0

Eseti ellátás díjazása 649,3

Ügyeleti szolgálat 10 106,2

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 139 547,5

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

  Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1

  Védőnői ellátás 23 533,8

  Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4

  MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

  MSZSZ: nőgyógyászat 96,3

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 26 552,2

3. Fogászati ellátás 32 894,8

4. Otthoni szakápolás 5 596,8

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 9 296,9

8. Művesekezelés 25 471,1
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11. Működési költségelőleg 2 000,0

  Célelőirányzatok

  Méltányossági alapon történő térítések 2 911,3

  Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi  
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása 1 752,9

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0

Egészségügyi dolgozók 2018–2019. évi béremelésének fedezete 34 553,2

  Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete 3 830,1

  Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése 11 093,5

  Fiatal szakorvosok támogatása 321,6

13. Célelőirányzatok összesen 54 537,6

15. Mentés 44 114,1

17. Laboratóriumi ellátás 27 473,2

  Összevont szakellátás

    Járóbeteg-szakellátás 175 393,3

    Fekvőbeteg-szakellátás 603 454,3

              aktív fekvőbeteg-szakellátás 509 798,0

              krónikus fekvőbeteg-szakellátás 87 225,2

             bázis finanszírozású szakellátás (BVOP) 1 431,1

             várólista csökkentés 5 000,0

    Extrafinanszírozás 1 000,0

    Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 103 126,0

    Speciális finanszírozású szakellátás 45 861,9

18. Összevont szakellátás összesen 928 835,5

19. Népegészségügy fejlesztése 0,0

21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 0,0

ÖSSZESEN 1 296 319,7

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 26/2019. (XI. 28.) EMMI rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló  
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV.  törvény 32.  § (5)  bekezdés x)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

3. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 
(EU) 2015/1535 parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 26/2019. (XI. 28.) EMMI rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 86. és 87. sorral egészül ki:

[A B

1.

Hivatalos elnevezés  

(illetve más név vagy rövidítés, illetve 

külföldön gyakran használt más írásmód)

Kémiai név]

86. benzoil-fentanil
1.N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)–N-phenylbenzamide; N-phenyl-N-
[1-(2-phenylethyl)–4-piperidyl]benzamide; N-phenyl-N- 
[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]benzamide

87. Cumyl-CH-MegaClone
5-cyclohexylmethyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)–2,5-dihydro- 
1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one

 2. Hatályát veszti az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat 77. sora.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti 
megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról

A Kormány
 1.  e határozat Mellékleteként közzéteszi a Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 

(Statusquo Ante) (a továbbiakban: EMIH) között 2019. november 18-án létrejött Megállapodás érdemi, a  felek 
viszonyát szabályozó, valamint a felek számára feladatokat meghatározó rendelkezéseit;

 2.  felhívja az érintett minisztereket, hogy a Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak.
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 igazságügyi miniszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

Melléklet az 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozathoz

Megállapodás Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo 
Ante) között

ELSŐ FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikkely
Az EMIH olyan önkormányzattal rendelkező jogi személy, amely saját szervezete tekintetében egyházi törvényhozói, 
végrehajtói és bírói hatalommal rendelkezik, gondoskodik a zsidó vallásfelekezeten belül az EMIH hitelveit követők 
vallásgyakorlatának hitéleti és ebből fakadó közcélú és közéleti tevékenységének ellátásáról.

2. Cikkely
A Kormány elismeri az EMIH önkormányzatát, irányítására, felügyeletére szervet nem hoz létre.

MÁSODIK FEJEZET
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

I. Rész
Hitéleti feladatok

3. Cikkely
Az EMIH hitelvei szerint gondoskodik hitéleti tevékenységének körében istentiszteletek, vallási cselekmények 
és szertartások végzéséről, a  vallási meggyőződés kifejezésre juttatásáról, nyilvános gyakorlásáról és tanításáról. 
A  Kormány és az  EMIH együttműködik abban, hogy az  országban a  holokauszt után funkciójukat vesztett zsidó 
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emlékhelyek, temetők és zsinagógák az  utókor számára méltó módon megőrzésre, ápolásra kerüljenek, ahol erre 
igény van, legalább részlegesen visszakapják eredeti funkciójukat, egyúttal elismeri és támogatja a  holokauszt 
áldozatai emlékének megörökítésére irányuló egyházi erőfeszítéseket.

4. Cikkely
Az EMIH a  vallás szabad gyakorlását biztosító alkotmányos alapjog alapján feladatának tekinti, hogy az  olyan 
köznevelési, kulturális, szociális és gyermekjóléti, egészségügyi, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi 
intézményeken belül, amelyek nem az  EMIH fenntartásában vannak, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, illetve a  honvédek jogállásáról szóló 
törvény szerinti jogviszonyban állók számára szolgálatteljesítésük során és a  büntetés-végrehajtási intézetekben  
– a szervezetek működési rendjével összhangban – lehetővé váljon az istentiszteleteken, vallásos szertartásokon és 
cselekményekben való részvétel azok számára, akik ezt igénylik.

5. Cikkely
A Kormány az  állam és a  vallási közösségek különvált működésének elve alapján és a  vallásszabadság biztosítása 
érdekében tiszteletben tartja az  EMIH önkormányzatát, biztosítja zavartalan vallásgyakorlatának szabadságát, és 
elősegíti megfelelő súlyú megjelenését a nemzeti közintézményekben, támogatja a vallástörténeti ismeretek minél 
szélesebb körben történő megismertetését.

II. Rész
Közfeladatok

6. Cikkely
Az EMIH hagyományaiból fakadóan feladatának tekinti a  hitelveinek megfelelő szellemi és erkölcsi igényesség 
jegyében köznevelési, valamint felsőoktatási intézmények alapítását, fenntartását és működtetését, továbbá a nem 
az EMIH által fenntartott köznevelési intézményekben is az iskolai hittanoktatást.

7. Cikkely
Az EMIH hitelveiből fakadóan feladatának tekinti olyan szociális és gyermekjóléti, egészségügyi, sport, illetőleg 
gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények alapítását, fenntartását és működtetését, amelyek hozzájárulnak a lelki és 
testi egészség megőrzéséhez.

8. Cikkely
 (1) Az  EMIH részt vesz a  kulturális értékőrzésben, értékteremtésben és az  értékek átörökítésében, illetve 

mecenatúrájában, valamint gondoskodik a  magyar kulturális örökség fontos részét alkotó vallási, kulturális és 
nemzeti öröksége (levéltár, könyvtár, múzeum, illetve az  ezekben őrzött értékek, továbbá kezelésében lévő 
műemlék épületek) fenntartásáról, megőrzéséről, gyarapításáról és közhasználatának biztosításáról.
A Magyar Kormány nagyra értékeli az EMIH-nek a történelmi Magyarország területén található zsidó zarándokhelyek 
megőrzése, fejlesztése és nemzetközi ismertségének növelése érdekében kifejtett áldozatos munkáját, ami éppúgy 
szolgálja Magyarország, mint a világ zsidóságának érdekeit.

 (2) A Magyar Kormány nagyra értékeli az EMIH-nek a  történelmi Magyarország területén egykor virágzó zsidó vallási, 
kulturális élet újraélesztése érdekében kifejtett tevékenységét.

 (3) A  Magyar Kormány évente 25 000 000 forint támogatást nyújt az  EMIH-nek a  jelentős zsidó múlttal rendelkező 
magyarországi vidéki és külhoni települések zsidó kulturális életének reorganizációjához.

9. Cikkely
 (1) A  Kormány elismeri és nagyra értékeli az  EMIH köznevelési, felsőoktatási, szociális, karitatív, egészségügyi, 

gyermekjóléti és -védelmi, család- és ifjúságvédelmi, kulturális, valamint más közcélú tevékenységét.
 (2) A  Kormány elismeri és vállalja, hogy az  EMIH által fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények az  állami, 

önkormányzati intézményekkel mindenben azonos anyagi, működési forrásra jogosultak, és ezen egyházi 
intézmények tevékenységének fejlesztésére a  Kormány az  állami és önkormányzati intézményekével mindenben 
azonos jogi, finanszírozási és pályázati feltételeket biztosít.
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 (3) A Kormány jogszabályalkotó tevékenysége során biztosítja – a jogszabályok előkészítése során pedig arra törekszik –,  
hogy az  EMIH által fenntartott ezen közcélú intézmények számára a  hasonló állami, illetve önkormányzati 
intézményekével azonos fejlesztési feltételek érvényesüljenek. A Kormány elősegíti, hogy az EMIH, illetve hagyományai 
és szerepe a  nemzeti kulturális örökségben súlyának megfelelően jelenjen meg az  oktatásügy és a  kulturális élet 
területén.

 (4) A  Kormány elismeri, hogy az  EMIH kiemelt feladatának tekinti, hogy a  polgárság széles rétegeivel megismertesse 
a  zsidóság történelmi és vallási tradícióit, mely ismeretek mind szélesebb körű elterjesztése ad lehetőséget 
a  magyarországi zsidóság további integrálódására, az  antiszemitizmus és az  ehhez kapcsolódó negatív és 
tudománytalan nézetek visszaszorítására. A  Kormány egyetért azzal, és támogatja, hogy az  EMIH külön hangsúlyt 
helyez arra, hogy az  állami és nem állami oktatási intézmények tanulói körében a  holokauszttal kapcsolatos 
történelmi tények objektív megvilágításban a  legszélesebb körben megismertetésre kerüljenek, és a  holokauszt 
áldozatairól való megemlékezés méltó módon rendszeresen megtörténjen.

III. Rész
Közéleti és társadalmi feladatok

10. Cikkely
Az EMIH hitelveinek és történelmi hagyományainak megfelelően képviseli az európai állam- és társadalomszervezés 
alapjául szolgáló, a magyar társadalom számára meghatározó értékeket, és közreműködik ezek megjelenítésében.

11. Cikkely
 (1) Az EMIH nemzetközi kapcsolatai révén Magyarország jó hírnevét igyekszik szolgálni, segíti a határon túli magyarság 

identitásának, valamint kultúrájának megőrzésére és fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit. Szükség esetén 
jószolgálati, közvetítői feladatokat lát el.

 (2) Az EMIH feladatának tekinti, hogy az előző évszázadban a történelmi Magyarország területét elhagyni kényszerülő 
zsidók, valamint leszármazóik a gyökereiket megismerjék, a Magyar Kormány és az EMIH zsidó vallási és kulturális 
élet fejlesztésére tett közös erőfeszítéseit akár anyagilag, akár erkölcsileg támogassák.

12. Cikkely
 (1) Az  EMIH kész arra, hogy eseti felkérésre hitelveivel összeegyeztethető és szervezetéhez illeszkedő állami, 

önkormányzati feladatok megoldásában működjék közre (menekültek, elemi csapásoktól sújtottak ellátása, 
reintegrációs feladatok).

 (2) Az  EMIH jelenleg is részt vesz eseti felkérésre a  börtönlelkészi szolgálatban, és annak állandó szolgálati kereteit 
külön megállapodásban kívánja rendezni.

 (3) Az  EMIH részt vesz a  tábori lelkészi szolgálatban, ahova a  Honvédelmi Minisztérium felkérésére vezető tábori 
főrabbit delegál.

13. Cikkely
Az EMIH hitéleti, közcélú és közéleti feladatai ellátásának támogatására civil szervezeteket, gazdasági társaságokat 
hozhat létre, illetve ilyen jellegű szervezetekben részt vehet.

14. Cikkely
A Kormány elfogadja és nagyra értékeli az EMIH részvételét a közéleti feladatok ellátásában. A  jogalkotásban való 
tevékeny közreműködésével és más módon elősegíti, hogy az EMIH a társadalom széles nyilvánosságát történelmi 
szerepéhez és az egész társadalom érdekében végzett szolgálatához méltóan érhesse el.

HARMADIK FEJEZET
AZ EMIH HITÉLETI, KÖZCÉLÚ ÉS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGE ÁLLAM ÁLTALI ANYAGI TÁMOGATÁSÁNAK 
FELTÉTELEIRŐL

15. Cikkely
Az EMIH saját törvényei és szabályai szerint adományokat kér és gyűjt, amelyekről az  állami és önkormányzati 
szervek adatokat nem kérhetnek.
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16. Cikkely
Az EMIH jogosult az állampolgárok akaratnyilvánítása alapján – a személyi jövedelemadó meghatározott részének 
az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény alapján – az állami költségvetés bevételeinek 
törvényben meghatározott módon számított részére.

17. Cikkely
 (1) A  Kormány biztosítja, hogy az  EMIH felsőoktatási intézménye a  mindenkor hatályos törvények szerint az  állami 

felsőoktatási intézményekkel mindenben azonos feltételekkel részesül támogatásban.
 (2) A kétszeresen megtört zsidó felekezeti élet visszaállításának jegyében az EMIH törekszik a történelmi Magyarország 

híres jesiva hittudományi intézményrendszerének megújítására.
 (3) A  Kormány az  EMIH felsőoktatási intézményében tanuló magyar állami ösztöndíjas hallgatók számára az  állami 

felsőoktatási intézményekben tanuló magyar állami ösztöndíjas hallgatókkal azonos jogcímeken és azonos 
feltételekkel biztosítja az állami költségvetési támogatást.

 (4) Felek megállapítják, hogy az  EMIH tulajdonosa és fenntartója a  Milton Friedman Egyetemnek (korábbi nevén: 
Zsigmond Király Egyetem; állami elismerése a 2000. évi CVII. törvény alapján valósult meg).

 (5) A Kormány nagyra értékeli és támogatja az EMIH azon erőfeszítéseit, melyet annak érdekében fejt ki, hogy a Milton 
Friedman Egyetem nemzetközi összehasonlításban is jelentős eredményeket felmutató felsőoktatási intézménnyé 
váljon.

 (6) A  Kormány biztosítja, hogy a  Milton Friedman Egyetem hitéleti képzésben részt vevő magyar állami ösztöndíjas 
hallgatói létszáma összesen, az  intézmény teljes hallgatói létszámából legfeljebb az  évi 50 főt érheti el. A  Milton 
Friedman Egyetem hitéleti képzésének állami támogatása megegyezik a  pedagógusképzési szakok képzési 
támogatásával.

 (7) A  Kormány biztosítja, hogy a  Milton Friedman Egyetem a  világi (azaz nem hitéleti) magyar állami ösztöndíjas 
képzésben (felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés) részesülő hallgatók száma (kapacitás) legfeljebb az évi 
1000 főt érheti el. A Milton Friedman Egyetem magyar állami ösztöndíjas képzésben tanuló hallgatók után az állami 
intézményekével azonos juttatások, támogatások járnak.

 (8) A  Milton Friedman Egyetem speciális támogatásának mértéke nem lehet kevesebb évi 300 000 000 forintnál. 
Az EMIH kötelezi magát, hogy ezen állami támogatást kizárólag oktatási és kutatási célokra használja fel.

 (9) Az  ebben a  cikkelyben meghatározott létszámot, illetőleg arányt a  Felek csak közös megegyezés esetén 
csökkenthetik.

18. Cikkely
Az EMIH, illetve a  belső egyház jogi személye által fenntartott, működtetett köznevelési, egészségügyi, szociális, 
karitatív, gyermekjóléti- és védelmi, valamint család- és ifjúságvédelmi és más közéleti intézmények tevékenységük 
után a  hasonló feladatot ellátó állami és önkormányzati intézményekkel azonos támogatásra jogosultak, melyet 
a Kormány jogalkalmazása során biztosít. Ezen egyházi intézmények, illetve tevékenységük fejlesztésére a Kormány 
az állami és önkormányzati intézményekével azonos jogi, finanszírozási és pályázati feltételeket biztosít.

19. Cikkely
Az EMIH tulajdonában vagy fenntartásában lévő vallási és kulturális intézmények, a gyűjtemények megőrzéséhez, 
felújításához, gyarapításához az  éves állami költségvetési törvényben meghatározott támogatásban részesül, 
hasonló mértékben az  állami kézben lévő, ugyanolyan kulturális intézményeknek nyújtott támogatáshoz.  
Az  EMIH tulajdonában lévő műemlékek, művészi alkotások és egyéb, a  nemzeti kulturális örökség részét alkotó 
értékek megőrzéséhez és felújításához a Kormány egyedi támogatást nyújt.

20. Cikkely
A Kormány vállalja, hogy jelen Megállapodás 17. Cikkely (7)–(8)  bekezdései szerinti támogatásokat évente 
a költségvetésben alapul vett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével valorizálja.
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NEGYEDIK FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Cikkely
A Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírására a kellő felhatalmazással rendelkeznek.

22. Cikkely
 (1) A Kormány az EMIH-hel történő előzetes egyeztetés nélkül nem kezdeményezi és nem támogatja olyan jogszabály 

megalkotását, vagy hatályos jogszabály olyan módosítását, amely jelen Megállapodásban foglaltaktól szigorúbb 
feltételeket állapít meg, illetve amely az  EMIH-et, az  egyházi személyeket érintő, vagy az  egyházi tevékenységet 
megillető jelenleg hatályos törvényekben foglalt kedvezményeket szűkítené.

 (2) Az EMIH jelen Megállapodásban foglaltakkal ellentétes jogszabályalkotást nem kezdeményez, és nem támogat.

23. Cikkely
A Felek rögzítik, hogy a  Megállapodás módosítására vagy megszüntetésére csak írásban foglalt közös 
megegyezéssel kerülhet sor.

24. Cikkely
 (1) A Megállapodás rendelkezései az aláírást követően – a (2) pontban írtak kivételével – hatályosak és végrehajthatók.
 (2) A Megállapodásból eredő költségvetési támogatásokat a Kormány 2020. január 1-jét követően biztosítja.
 (3) A Kormány kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodást tartalmazó kormányhatározatot 2019. november 30.  

napjáig közzéteszi a  Magyar Közlönyben; továbbá a  jelen Megállapodás megkötéséből eredő szükséges 
jogszabályokat 2019. december 31. napjáig a kormányzat megalkotja.

Budapest, 2019. november 18.

 Magyarország Kormánya Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante)
 nevében nevében

A Kormány 1667/2019. (XI. 28.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati 
segédeszköz támogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről

A Kormány a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 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, 18. Összevont szakellátás jogcím 10 116 200 000 forinttal, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 
1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím 21 674 400 000 forinttal, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás 
jogcímcsoport, 1. Kötszertámogatás jogcím 520 000 000 forinttal, 2. Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés 
támogatása jogcím 50 000 000 forinttal, 3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím 1 740 900 000 forinttal 
történő megemelését, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1667/2019. (XI. 28.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím 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
263901 18 Összevont szakellátás

K5 10 116 200 000
4

212548 1 Gyógyszertámogatás kiadásai
K5 21 674 400 000

5
252534 1 Kötszertámogatás

K5 520 000 000
252545 2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása

K5 50 000 000
252556 3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás

K5 1 740 900 000

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím 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 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
időarányos

Magyar Államkincstár teljesítésarányos
egyéb: azonnal

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

1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

34 101 500 000 34 101 500 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Természetbeni ellátások

Gyógyító-megelőző ellátás

Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Gyógyászati segédeszköz támogatás

Egyéb működési célú kiadások

Gyógyszertámogatás

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Egyéb működési célú kiadások

Egészségbiztosítási Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és 
az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati 
beruházási támogatások előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. §-ában és az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 23.  § 
(4)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 
2018.  évi L.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26.  Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzatot az 1. melléklet szerint megemeli;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1  000  000  000 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű 
előirányzatok  cím, 2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport 
terhére, a 2. melléklet szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2019. december 31.

c) a Kvtv. 19. § (2) bekezdésében és az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 10 865 253 035 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok 
cím, 2. Központi tartalékok alcím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére, a 2. melléklet szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala főtitkára, 

Miniszterelnökséget vezető miniszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter, 
külgazdasági és külügyminiszter, emberi erőforrások minisztere, a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2019. december 31.
d) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  Ávr. 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 4  852  304  972 

forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

e) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 38 523 340 484 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

f ) az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  központi költségvetés 
XV.  Pénzügyminisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági feladatok 
alcím, 7.  Nagyvállalati beruházási támogatások jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére vállalható 
kötelezettségek mértékét a 2020. évre 30 000 000 000 forint, a 2021. évre 25 000 000 000 forint összegben 
állapítja meg.
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 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1070/2016. (II. 25.) Korm. határozatban a „2019. december 31.” szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg lép.

 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 1.  pontjában a „2019. december 31.” 
szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg lép.

 4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzattal 
nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről 
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpontjában 
a „2019. december 31.” szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg lép.

 5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
Korm.  határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat 1.  pontjában a „2019. december  31.” 
szövegrész helyébe a  „2020. június 30., az  Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb 
népegészségügyi intézetek cím javára átcsoportosított 481 100 000 forint tekintetében 2019. december 31.” 
szöveg lép.

 6. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1276/2017. 
(V. 31.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „2020. január 31.” szövegrész helyébe a „2021. január 31.” szöveg lép.

 7. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában az „az Országos 
Széchényi Könyvtár részére biztosított 250 000 000 forint tekintetében 2020. január 31.” szövegrész helyébe 
az „az  Országos Széchényi Könyvtár részére biztosított 250 000 000 forint tekintetében 2021. január 31.” szöveg, 
valamint az „a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím részére biztosított 3 556 000 000 forint” szövegrész 
helyébe az „a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím részére biztosított 3 556 000 000 forint tekintetében 
2019. december 31.” szöveg lép.

 8. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven 
túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1707/2017. (IX. 25.) 
Korm. határozat 1. pontjában a „2020. január 31.” szövegrész helyébe a „2021. január 31.” szöveg lép.

 9. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő 
átcsoportosításról, a  2017.  évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és 
fejezeten belüli átcsoportosításról, a  Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról 
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában 
a „2020.  december 31.” szövegrész helyébe a „2020. december 31., a  Büntetés-végrehajtás cím javára biztosított 
491 163 000 forint tekintetében 2020. január 31.” szöveg lép.

 10. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az  ahhoz szükséges források biztosításáról, 
valamint a  Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 1.  pont nyitó 
szövegrészében a  „Kormány” szövegrész helyébe a  „Kormány támogatja a  szórvány- és tömbmagyarság azon 
igényét, hogy a  nemzeti identitásformálás alapjaként megfelelő színvonalú Kárpát-medencei magyar nyelvű 
óvodák, bölcsődék, iskola-óvoda épületegyüttesek, valamint azokhoz kapcsolódó intézmények (a  továbbiakban 
együtt: köznevelési intézmények) épüljenek, működjenek, valamint további infrastrukturális és pedagógiai, 
módszertani, tartalmi elemekkel bővüljenek, és ez  alapján a  Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik 
üteme (a továbbiakban: Program) keretében” szöveg lép.

 11. A Korm. határozat 1. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„a) támogatja
aa) a köznevelési intézmények működtetését-fenntartását,
ab) a nevelési-oktatási fejlesztőeszközök és -felszerelések beszerzésének biztosítását,
ac) az óvodapedagógusok képzését,
ad) az egészségügyi, sport- és rekreációs szolgáltatások fejlesztését,
ae) a védőnői hálózat kiépítését és fenntartását,
af ) a családi táborok lebonyolítását,
ag) a szűrővizsgálatok szervezését;
b) egyetért új köznevelési intézmények építésével, fejlesztésével és ezt követő működtetésével-fenntartásával;”
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 12. A Korm. határozat 1.  pont c)  alpontjában a  „Program harmadik ütemének” szövegrész helyébe a  „Program” 
szöveg lép.

 13. A Davis Kupa világcsoport rájátszás 2018.  évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges 
kormányzati intézkedésekről szóló 1794/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pontjában a „2019. március 31.” szövegrész 
helyébe a „2019. december 31.” szöveg lép.

 14. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az  Országvédelmi Alapból, a  Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat 1. pontjában a „2020. június 30.” 
szövegrész helyébe a  „2020. június 30., a  Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások jogcímcsoport javára 
biztosított 17 250 000 forint tekintetében 2020. december 31.” szöveg lép.

 15. A Kormány egyetért azzal, hogy a  kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az  egykori Józsefvárosi 
pályaudvar és az  egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési 
kiszolgálásának egyes elemeiről szóló 1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri 
előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 
30.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a  fővárosi agglomeráció 
fejlesztése jogcímcsoport, 2. Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése jogcím javára 
átcsoportosított 30 000 000 forint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1.  Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 14. Budapest és 
a  fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen 105 000 forint tekintetében 
a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton és 29 895 000 forint tekintetében a K5. Egyéb működési célú kiadások 
kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium

 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 (+/-) következő

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

hatása
XV. Pénzügyminisztérium

26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok

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

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 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 (+/-) következő

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

hatása
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 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 (+/-) következő

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

hatása

Az előirányzat-módosítás 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
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 1 000 000 000 1 000 000 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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2. melléklet az 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozathoz

I. Országgyűlés
III. Alkotmánybíróság
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
XI. Miniszterelnökség 
XII. Agrárminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XIX. Uniós fejlesztések
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

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 (+/-) következő

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

hatása
I. Országgyűlés

11 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
379306 2 Televíziós Film Mecenatúra támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 3 450 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 000

III. Alkotmánybíróság
000385 1 Alkotmánybíróság

K7 Felújítások 600 000 000
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
K1 Személyi juttatások 19 972 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 495 100
K3 Dologi kiadások 17 335 301

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K3 Dologi kiadások 47 618 547
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
K3 Dologi kiadások 1 743 620
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 548 177 014

335740 8 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
K3 Dologi kiadások 1 405 315
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 406 518 657

354851 76 AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45 000 000

360562 86 Népi Építészeti Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 000

32 Központi kezelésű előirányzatok
5 A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

349351 1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások -12 615 000 000

XII. Agrárminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
368373 3 Környezetvédelmi pályázatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -50 000 000
XV. Pénzügyminisztérium

26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok

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

271734 2 Országvédelmi Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -10 865 253 035

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások -47 618 547
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
379039 32 A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 000 000 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Közszolgáltatások ellentételezése

1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
348284 3 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

K5 Egyéb működési célú kiadások 15 867 184 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K1 Személyi juttatások 6 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 000 000
K3 Dologi kiadások 8 000 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
K3 Dologi kiadások 1 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 75 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 299 000 000

351640 19 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok
K1 Személyi juttatások 100 000 000
K3 Dologi kiadások 10 600 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 946 000 000

3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
004174 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 500 000 000
8 Központi kezelésű előirányzatok

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
351895 1 Eximbank Zrt. tőkeemelése

K6 Beruházások 12 615 000 000
XIX. Uniós fejlesztések

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

342806 1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -15 867 184 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények

K1 Személyi juttatások 232 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 300 000

218605 12 Művészeti intézmények
K1 Személyi juttatások 163 893 996
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 681 449
K3 Dologi kiadások 10 083 800
K6 Beruházások 693 878 088
K7 Felújítások 103 462 667

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek

271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 150 309 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 225 000 000

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
379295 8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 700 000 000
296435 51 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -5 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
K3 Dologi kiadások 2 000 000 000

XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
303113 2 ELKH Kutatóközpontok, Kutatóintézetek

K1 Személyi juttatások 48 710 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 549 000
K3 Dologi kiadások 107 443 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
379828 24 Babaváró támogatás banki költségtérítés

K5 Egyéb működési célú kiadások 3 098 880 000
379817 25 Babaváró támogatás tartozások elengedése

K5 Egyéb működési célú kiadások 905 000 000
379284 26 Babaváró támogatás kamattámogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 3 234 657 937
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29 Lakástámogatások
005137 1 Egyéb lakástámogatások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -9 938 537 937
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 150 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 720 000 000

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 852 304 972

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 150 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 720 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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 (+/-) következő

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 150 000 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 720 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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 (+/-) következő

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

hatása
III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság 600 000 000
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 40 802 401
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 47 618 547
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 549 920 634
335740 8 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 407 923 972
354851 76 AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása 45 000 000
360562 86 Népi Építészeti Program 1 000 000 000

XII. Agrárminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
368373 3 Környezetvédelmi pályázatok támogatása -50 000 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása -47 618 547

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok

379039 32 A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek támogatása 2 000 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 15 000 000
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
348695 6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 375 000 000
351640 19 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 1 056 600 000

3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
004174 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 2 500 000 000

XIX. Uniós fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
342806 1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) -15 867 184 000

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények 272 300 000
218605 12 Művészeti intézmények 1 000 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek

271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 375 309 000
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

379295 8 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 2 700 000 000
296435 51 Fejezeti általános tartalék -5 000 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 2 000 000 000

XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
303113 2 ELKH Kutatóközpontok, Kutatóintézetek 164 702 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 55 240 898 491 55 240 898 491

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány



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 Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.


	A Kormány 284/2019. (XI. 28.) Korm. rendelete
	az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 26/2019. (XI. 28.) EMMI rendelete
	az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

	A Kormány 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozata
	Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról

	A Kormány 1667/2019. (XI. 28.) Korm. határozata
	az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok egyes előirányzatainak megemeléséről

	A Kormány 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére
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