
1634/2012. (XII. 18.) Korm. határozat 

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelızı ellátás jogcím-csoport Összevont szakellátás jogcíme 2012. évi elıirányzatának év végi 
megemelésérıl 

hatályos: 2012.12.18 - 2012.12.18 

A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 20. § (2) 
bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai cím 3. Természetbeni ellátások alcím 1. Gyógyító-megelızı ellátás jogcím-csoport 18. Összevont szakellátás jogcím elıirányzatának 12 
630,0 millió forinttal történı megemelését az 1. melléklet szerint. 

Felelıs: nemzetgazdasági miniszter 

Határidı: azonnal 

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök 



1. melléklet az 1634/2012. (XII. 18.) Korm. határozathoz 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL İIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/  

a Kormány hatáskörében 

Költségvetési év: 2012. 

Millió forintban, egy tizedessel 
Állam- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Elıir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Elıir. Kiem. KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás  A módosítás 

háztartási szám szám szám cím cím csoport elıir. név név név cím cím csop. elıir. Elıirányzat neve                 (+/-)  következı 
egyedi       csop. szám szám szám       csop. név név név                     évre  

azonosító       szám             név                           áthúzódó 
                                                  hatása 

A módosítást elrendelı  
jogszabály/határozat száma 

  LXXII.              Egészségbiztosítási Alap                                   
    2             Egészségbiztosítási ellátások kiadásai                             
      3             Természetbeni ellátások                             
        1             Gyógyító-megelızı ellátás                           

263901         18             Összevont szakellátás                   12 630,0       
Az elıirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegő                                            

                                                        
Állam- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Elıir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Elıir. Kiem. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme Módosítás  A módosítás 

háztartási szám szám szám cím cím csoport elıir. név név név cím cím csop. elıir.                   (+/-)  következı 
egyedi       csop. szám szám szám       csop. név név név Elıirányzat                   évre  

azonosító       szám             név       neve                   áthúzódó 
                                                  hatása 

A módosítást elrendelı jogszabály/határozat száma 

Az elıirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegő                                             
                                                        

Állam- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Elıir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Elıir. Kiem. TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás  A módosítás 
háztartási szám szám szám cím cím csoport elıir. név név név cím cím csop. elıir.                   (+/-)  következı 

egyedi       csop. szám szám szám       csop. név név név                     évre  
azonosító       szám             név                           áthúzódó 

                                                  hatása 
A módosítást elrendelı jogszabály/határozat száma 

Az elıirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegő                                             
                                                        

Az adatlap 5 példányban töltendı ki             Az elıirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:                 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 
Fejezet            1 példány     idıarányos                                   
Állami Számvevıszék         1 példány     teljesítményarányos                                    
Magyar Államkincstár         1 példány     egyéb: azonnal         12 630,0                       12 630,0 
Nemzetgazdasági Minisztérium       2 példány                                           

                                                        
x/ Az összetartozó elıirányzat változásokat (+/-) egymást követıen kell szerepeltetni.                                           

 


