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Kormányrendeletek

A Kormány 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelete
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.
(II. 1.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény nem éri el a támogatási szerződésben
vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át, akkor az irányító hatóságnak kell
alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak megfelelését.
(2) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény a támogatási szerződésben vagy támogatói
okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át meghaladja, akkor igazságügyi szakértő kirendelése
szükséges, és az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik az igazságügyi szakértő megbízásáról.”
2. §		
Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.
(II. 1.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § A Kormány az 3–6. §-ban foglalt eljárási szabályoktól egyedi döntéssel eltérhet.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 21 órakor lép hatályba.
4. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően
a)
keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b)
megkezdett és a hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.
5. §		
Hatályát veszti az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 4. §-a.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 2/2017. (II. 24.) EMMI rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet módosításáról
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. 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. §		
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet 16. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 2/2017. (II. 24.) EMMI rendelethez
„16. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

Az aktív fekvőbeteg-szakellátásban a sürgősségi ellátási formák havi fix összegű díjazása
A

B

Ellátási forma megnevezése

Havi fix összegű díjazás mértéke (Ft/hó)

1.

I. progresszivitási szintű sürgősségi betegellátó
osztály

11 309 600

2.

II. progresszivitási szintű sürgősségi betegellátó
osztály

23 522 400

3.

III. progresszivitási szintű sürgősségi betegellátó
osztály

31 001 000

4.

Speciális sürgősségi centrum (egy-egy szakterület
regionális vagy országos feladatainak ellátására
kijelölt centrum, ha a 24 órás folyamatos felvételt
a hét minden napján ellátja)

5 245 960

5.

I. progresszivitási szintű traumatológia
(a traumatológiai osztály a besorolási szinteknek
megfelelő havi fix összegű díjazásra jogosult, ha
a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden napján
ellátja)

2 100 000

6.

II. progresszivitási szintű traumatológia
(a traumatológiai osztály a besorolási szinteknek
megfelelő havi fix összegű díjazásra jogosult, ha
a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden napján
ellátja)

3 920 400
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7.

III. progresszivitási szintű traumatológia
(a traumatológiai osztály a besorolási szinteknek
megfelelő havi fix összegű díjazásra jogosult, ha
a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden napján
ellátja)

8 266 800

8.

Gyermek fül-orr-gégészeti sürgősségi centrum

6 000 000

9.

AIDS-ellátás

5 000 000

10.

Trópusi betegségek ellátása

5 000 000

11.

Sebészeti ügyeleti ellátás

2 000 000

12.

II. progresszivitási szintű érsebészet

8 000 000

13.

III. progresszivitási szintű érsebészet

10 000 000

Az 1–6. pontban a díjazás nem növelhető több, azonos ellátási formába tartozó szervezeti egység működtetése
esetén sem. A szolgáltató az általa nyújtott 1–3. pont szerinti ellátások közül egy jogcímen, az 5–7. pont szerinti
ellátás esetén további egy jogcímen jogosult díjazásra. A szolgáltató az 1–3. és az 5–7. pont szerinti fix összegű
díjazástól függetlenül a 4. pont szerinti ellátások közül havi fix összegű díjazásra legfeljebb két jogcímen jogosult.
A 4. pont szerinti ellátás esetén, ha a szolgáltató csak a hét meghatározott napján biztosítja a 24 órás folyamatos
felvételt, a fix összegű díjazás naparányos részének 80%-ára jogosult. A 8. pont szerinti fix díjra a Heim Pál
Gyermekkórház jogosult.
A 9. pont szerinti fix összegű díjazásra az 1601 szakmakódú ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató jogosult abban
az esetben is, ha fix díjra bármilyen egyéb jogcímen jogosult.
A 10. pont szerinti fix összegű díjazásra az 1603 szakmakódú ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató jogosult abban
az esetben is, ha fix díjra bármilyen egyéb jogcímen jogosult.
A 11. pont szerinti fix díjra – szakmánként – az a 0200, 0506 vagy 0202 szakmakódú fekvőbeteg-szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltató jogosult, aki e szakmákban önálló szervezeti egységgel rendelkezik, és a területi ellátási
kötelezettségébe tartozó területen a sebészeti ügyeleti ellátásban részt vesz. A fix összegű díjazás telephelyenként
növelhető, ha a telephely eltérő közigazgatási területen található, és a telephelyen a 0200, 0506 vagy 0202
szakmában ügyeleti fekvőbeteg-szakellátás biztosított. A fix összegű díjazásra az országos intézetek is jogosultak.
A 12–13. pont szerinti fix díjra a 0203 szakmakódú ellátást nyújtó fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató jogosult
abban az esetben is, ha fix díjra bármilyen egyéb jogcímen jogosult.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1094/2017. (II. 24.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévéhez kapcsolódóan megvalósuló berlini,
londoni és párizsi kulturális-művészeti rendezvényről koncertfilm készüljön;
2. az. 1. pontban meghatározott cél érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 21. § (1) és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 227,0 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 (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, a Kvtv.
1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 7. MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára,
az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
2018. május 31.
3. a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó Peter Maffay Alapítvány (bejegyezve: Németországban
2000. augusztus 14-én, 230-1222 STA 18 nyilvántartási számmal) támogatása érdekében, az Áht. 21. § (1) és 33. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 15,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási,
a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv.
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30. Társadalmi,
civil és non-profit szervezetek működési támogatása alcím, 25. Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
jogcímcsoport, 5. Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, szolidaritási és esélyteremtési
programok 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:
2018. május 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

616

1. melléklet az 1094/2017. (II. 24.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XXI.

Cím
szám

20

359095
XX.

20

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

Alcím
szám

1

30

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

7

Kiemelt
előir.
szám

K5

25

233628

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

Fejezet
szám

millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

227,0

15,0

Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
297102
1
Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi,
szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása

5
XI.

Módosítás
(+/-)

K5

32

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

-242,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XXI.
359095

20

20

Alcím
szám

1

30

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
Szociális társadalm, civil és non-profit szervezetek

7

25
5

millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

227,0

Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi,
szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása

15,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
242,0

II. n.év
242,0

III.n.év

IV.n.év
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233628

XX.

Cím
szám
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A Kormány 1095/2017. (II. 24.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről
szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös
védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a belügyminisztert jelöli ki.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1096/2017. (II. 24.) Korm. határozata
a Magyarország és a Portugál Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről
szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország és a Portugál Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről
szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a belügyminisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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