
1600/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának 

kibővítéséhez, valamint ezzel összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású 

intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges források biztosításáról 

hatályos: 2017.08.31 - 2017.08.31 

1. A Kormány 

a) a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: 

Kvtv.) 12. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva 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 666,7 millió 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, 18. Összevont szakellátás 

jogcím javára az 1. melléklet szerint, valamint 

b) a Kvtv. 12. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 666,7 millió forinttal megemeli a 

többletkapacitás-befogadások teljesítményének finanszírozására a Kvtv. 15. § (2) bekezdésében 

meghatározott összeget. 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

emberi erőforrások minisztere 

Határidő: azonnal 

2. A Kormány a Kvtv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. 

melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. 

Természetbeni ellátások alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás 

kiadásai jogcím 883,4 millió forinttal történő megemelését az 1. melléklet szerint. 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

emberi erőforrások minisztere 

Határidő: azonnal 

3. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 2592,7 millió forint forrás 

biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-

megelőző ellátás szakintézetei cím, 1. Állami Egészségügyi Ellátó Központ alcím javára. 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: azonnal 

4. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a nemzetgazdasági miniszter 

bevonásával – gondoskodjon a 3. pontban jelzett összegen felül a további fejlesztésekhez szükséges, 

legfeljebb 2407,3 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról a felmerülés ütemében. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 



nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: 2017. évben a felmerülés ütemében 

Orbán Viktor s. k., 

miniszterelnök 

1. melléklet az 1600/2017. (VIII. 31.) Korm. határozathoz 

LXXII. Egészségbiztosítási Alap 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

a Kormány hatáskörében Költségvetési év: 2017. 
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  LXXII.           Egészségbiztosítási Alap                         
    2           Egészségbiztosítási ellátások 

kiadásai 
                        

      3           Természetbeni ellátások                         
        1           Gyógyító-megelőző 

ellátás 
                        

263901         18           Összevont 

szakellátás 
                        

            K5         Egyéb működési célú kiadások                 666,7     
284889         21         Gyógyító-megelőző 

ellátás céltartalék 
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        4           Gyógyszertámogatás                         
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kiadásai 
                        

            K5           Egyéb működési célú kiadások                 883,4     
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Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű 
                        Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra                       
  

 

 

 

 

 

 

 



 
Az adatlap 5 

példányban töltendő ki 
A támogatás folyósítása/zárolása 

(módosítása +/-) 
Összesen   I. n.év II. n.év III. 

n.év 
IV. n.év 

        

Fejezetet irányító szerv    1 példány 
Állami Számvevőszék    1 példány 
Magyar Államkincstár    1 példány 
Nemzetgazdasági Minisztérium    2 példány 

időarányos 
teljesítményarányos 
egyéb: azonnal 

1 550,1       1 550,1   

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

 


