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III. Kormányrendeletek

A Kormány 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelete
a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában:
  1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja 
szerinti támogatás;

  2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 
kiszámítható a bruttó támogatástartalom;

  3. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az érintett vállalkozás 
igényeihez igazítottan jön létre;

  4. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;
  5. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az  üzleti és fogyasztói környezet 

korszerűsítéséhez, és ipari bázisok fejlesztéséhez;
  6. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak;
  7. munkásszállás: a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.6.  pont 

f ) pontjában meghatározott munkásszállás;
  8. működési eredmény: a  beruházásnak a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.  § (4)  bekezdés 5.  pontja 

szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (személyi jellegű 
ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a  távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti 
díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási 
támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű különbség;

  9. önkormányzati társulás: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában 
meghatározott önkormányzati társulás;

10. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

2. § (1) Támogatás nyújtható a helyi önkormányzat, valamint önkormányzati társulás részére munkásszállás építéséhez vagy 
munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához.

 (2) A támogatás annak a helyi önkormányzatnak, valamint önkormányzati társulásnak nyújtható, amely
a) a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti kérelmét a beruházás megkezdése előtt 

benyújtja,
b) a beruházási költségek legalább 40 százalékát saját forrásból biztosítja,
c) rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
d) az  építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a  munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel 

a jogszabályban meghatározott feltételeknek,
e) kötelezettséget vállal arra, hogy

ea) a  támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén 
a  megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a  beruházás 
megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,

eb) a  beruházást a  támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a  hatósági szerződés 
megkötését követő 3 hónapon belül megkezdi,

ec) a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven belül, új 
munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,

ed) a (4) bekezdésben meghatározott tartalommal a munkaadóval szerződést köt,
f ) vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz.
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 (3) Anyagi biztosítékként
a) a támogatásban részesülő valamennyi − jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető − fizetési 

számlájára vonatkozó, a  támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó 
nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 
harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt és

b) a támogató javára szóló jelzálogjog bejegyzése
fogadható el.

 (4) A (2) bekezdés e) pont ed) alpontjában meghatározott szerződésben a munkaadó kötelezettséget vállal arra, hogy
a) olyan személlyel létesít határozatlan idejű, vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt,

aa) akit álláskeresőként tartanak nyilván vagy
ab) akinek állandó lakóhelye és a  munkavégzés helye legalább 50 km-re található egymástól, vagy 

a köztük lévő útvonalon tömegközlekedési eszköz nem jár, és
ac) akinek nincs a támogatás folyósításának időpontjában saját tulajdonú lakása vagy lakásra vonatkozó 

haszonélvezeti joga a  munkavégzés helyén vagy olyan településen, amelynek a  munkavégzés 
helyétől való távolsága nem éri el az 50 km-t, és

b) az  a)  pontban meghatározott feltételekkel rendelkező, valamint a  már alkalmazásában álló, és az  a)  pont 
ab) és ac)  alpontjában meghatározott feltételekkel rendelkező munkavállalóit a  támogatással létrehozott 
munkásszálláson szállásolja el.

3. § (1) A támogatás részben vagy egészben visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában, központi munkaerőpiaci 
program keretében nyújtható.

 (2) A támogatás mértékét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter döntése alapján indított központi munkaerőpiaci 
program feltételei határozzák meg.

 (3) A támogatás nyújtásával kapcsolatos mérlegelés szempontjai:
a) a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzői,
b) a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói,
c) a munkásszállás építésének, kialakításának várható hatása a térség foglalkoztatási helyzetére.

4. § (1) A  támogatás keretében a  munkásszállás építési és felújítási költségei, valamint a  beruházás célját szolgáló új 
tárgyi eszközök költségei számolhatók el. Tárgyi eszköz esetében az  elszámolható költséget szokásos piaci áron 
kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a kedvezményezettől nem független harmadik személy között 
a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

 (2) A  támogatás keretében elszámolható költségek körét a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter döntése alapján 
indított központi munkaerőpiaci program feltételei határozzák meg.

 (3) A támogatás keretében nem számolhatók el a következő költségek:
a) ingatlan, földterület vásárlása,
b) bérleti díjak, lízingköltségek,
c) gépjárművek bekerülési értéke,
d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás.

 (4) Az  elszámolható költségekre nyújtott támogatás esetén az  azokból megvalósított beruházást a  beruházás 
befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított legalább 10 évig kell működtetni.

5. § (1) A  támogatáshoz szükséges pénzeszközöket a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének központi 
kerete biztosítja.

 (2) A  támogatást magában foglaló központi munkaerőpiaci programot a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium koordinálása mellett az  állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalok valósítják meg.

6. § (1) A támogatás kérelem alapján vehető igénybe.
 (2) A támogatásról a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter dönt.
 (3) A  támogatásról szóló hatósági szerződést az  állami foglalkoztatási szervként eljáró illetékes megyei (fővárosi) 

kormányhivatal köti meg.
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7. § (1) A támogatás terhére előleg igényelhető. Az előleg elszámolása, valamint a támogatás folyósítása teljesítésarányosan 
történhet a hatósági szerződésben meghatározott módon.

 (2) A  támogatásban részesülő helyi önkormányzatot, valamint önkormányzati társulást beszámolási kötelezettség 
terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.

 (3) A  támogatásban részesülő bérleti szerződést köt azzal a  munkaadóval, amelynek munkavállalói a  munkásszállást 
igénybe veszik.

 (4) Ha a  támogatásban önkormányzati társulás részesül, a  társulási megállapodásban meg kell határozni 
az önkormányzati társulásban részt vevő helyi önkormányzatoknak a támogatással kapcsolatos kötelezettségeit.

8. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.
 (2) A  kedvezményezett köteles a  támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a  támogatási döntés 

meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.
 (3) Nem ítélhető meg támogatás

a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2)–(5) bekezdése alapján,
b) dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez,
c) olyan infrastruktúrához, amelyre a  651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján − regionális 

beruházási támogatás kivételével − nyújtható támogatás.
 (4) A  651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a  támogatást kérelmező 

a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket is tartalmazó 
támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

 (5) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e  rendelet szerinti támogatás abban 
az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, 
ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

 (6) Az  e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

 (7) Az  egy projekthez igénybe vett összes támogatás − függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, 
regionális vagy helyi forrásból történik − támogatási intenzitása nem haladhatja meg az  irányadó uniós állami 
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 (8) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók és illetékek levonása 
előtt kell figyelembe venni. Ha a  támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a  támogatás összegének 
a támogatástartalmat kell tekinteni.

 (9) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont 
kamatláb alkalmazásával.

9. § (1) Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére az  egyedi 
támogatást, ha a  támogatás összege helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén 
meghaladja egyazon infrastruktúra esetén a  10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a  20 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget meghaladó összköltséget.

 (2) Ha a  támogatás nyújtása az  uniós állami támogatási szabályok értelmében az  Európai Bizottság előzetes 
jóváhagyásától függ, a  támogatási döntés csak az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát 
követően hajható végre.

 (3) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (a  továbbiakban: beruházási támogatás) helyi 
infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten 
hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

 (4) A  beruházási támogatás nyújtásának feltétele, hogy a  megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes alapon az  egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében az  egyetemes tervezés 
követelményeinek megfelelően kell a  felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az  infrastruktúra használatáért 
felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.

 (5) Az  infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

 (6) A  beruházási támogatás keretében a  beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási 
költsége számolható el.
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 (7) A beruházási támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti 
különbséget.

 (8) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

 (9) A beruházási támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni az állami támogatások európai uniós versenyszempontú 
vizsgálatáért felelős szervezet részére a  651/2014/EU bizottsági rendelet 9.  cikke szerinti közzététel céljából az   
500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.

 (10) A (9) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére 
az Atr. 18/A–18/D. §-ait kell alkalmazni.

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

11. §  Ez a  rendelet a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.)  
I. és II. fejezetének, valamint 56. cikkének való megfelelést szolgálja.

12. §  E rendelet 2–3.  §-a a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 
2014.6.26.) I. és II. fejezete, valamint 56. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében 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 Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet] 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról szóló 24/2017. (II. 3.) Korm.  rendelettel 
hatályon kívül helyezett 5.  § i)  pontját az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében 
a 2016. pénzügyi évre vonatkozó tanúsító szervi jelentésre még alkalmazni kell.”

2. §  Hatályát veszti a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § i) pontja.

2. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése 
a következő 29a. ponttal egészül ki:
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(E rendelet alkalmazásában)
„29a. nonprofit szervezet: az  egyesület, köztestület, alapítvány, közalapítvány, alapítvány vagy közalapítvány 
jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet, helyi 
önkormányzat, költségvetési szerv, egyházi jog személy, európai gazdasági egyesülés, európai szövetkezet, európai 
területi társulás, társasház, építőközösség, kivéve a  biztosító egyesületet, a  politikai pártot és a  munkáltatói vagy 
munkavállalói érdekképviseleti szervezetet,”

4. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 16/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„16/A. A tanúsító szerv
28/B.  § Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gondoskodik a  tanúsító szerv kiválasztásáról 
a KAP rendelet 9. cikk (1) bekezdése alapján.”

5. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az éves fejlesztési keret meghatározza
az adott programból finanszírozni és a tárgyévben megkezdeni tervezett kiemelt projekt)
„bd) indikatív támogatási keretének összegét,”

6. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41/F.  § Közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia (a  továbbiakban: HFS) elkészítésére irányuló felhívás esetén 
az éves fejlesztési keret elfogadására irányuló javaslatban be kell mutatni a  tárgyévben meghirdetendő felhívások 
tekintetében a 41/D. § (1) bekezdés c)–f ) pontjában meghatározottakat, valamint
a) a felhívás címét és
b) a közösségvezérelt HFS-ek kiválasztási szempontjait.”

7. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdéstől eltérően a 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti döntéssel összefüggésben az éves fejlesztési 
keretet soron kívül módosítani szükséges.”

8. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44/C.  § (1) Az  operatív program egyes prioritásai vonatkozásában történő többlet-kötelezettségvállalás az  éves 
fejlesztési keret módosításával kezdeményezhető.
(2) Az éves fejlesztési keret módosítására irányuló előterjesztésben részletesen be kell mutatni a tervezett többlet-
kötelezettségvállalás indokait, az  egyes konstrukciók közötti megoszlását, valamint az  európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter álláspontját.
(3) Az  éves fejlesztési keret (1)  bekezdés szerinti módosítását követően az  irányító hatóság vezetője 
köteles projektenként a  Kormány előzetes jóváhagyását kérni a  kötelezettségvállalás megtételéhez, ha 
a  kötelezettségvállalás a  prioritás (1)  bekezdés szerint megemelt keretösszegén belül az  eredeti keretösszeg 
110%-át meghaladó rész terhére történne.”

9. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidőt az  irányító hatóság határozza meg. Ezen időszakon 
belül az irányító hatóság egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén értékelési szakaszokat határozhat – standard 
eljárásrend esetén határoz – meg. Az  értékelési határnap és a  következő értékelési szakasz első napja között 
legfeljebb hét napos szünet határozható meg. Ez a rendelkezés nem zárja ki az 53. §-ban foglaltak alkalmazását.
(2a) Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter gondoskodik az  általános szerződési feltételek, 
valamint a  támogatási szerződés és a  támogatói okirat sablonjának elkészítéséről és a  www.szechenyi2020.hu 
honlapon történő közzétételéről.”

10. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a  49.  § (1)  bekezdése alapján elvégzi 
a  módosított felhívás minőségbiztosítását, továbbá a  közleményt és a  módosított felhívást – szükség esetén 
a  javasolt pontosítások átvezetését követően – közzéteszi. Ha a  felhíváshoz az  elektronikus kitöltőprogram már 
rendelkezésre áll, és a  felhívás módosítása miatt a  kitöltőprogramot is módosítani kell, akkor az  irányító hatóság 
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köteles haladéktalanul gondoskodni a  benyújtás lehetőségének felfüggesztéséről a  módosított kitöltőprogram 
megjelenéséig.”

11. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az  adott szakasz lezárása az  erről szóló döntés 
közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.
(1c) Folyamatos elbírálás alkalmazása esetén a  benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy a  felhívás lezárása csak 
az erről szóló döntés közzétételét követő harmadik naptól lehetséges.”

12. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XIII. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„XIII. FEJEZET
KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉS KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSRENDRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
71.  § (1) Az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32–35.  cikke és az  1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 42–44.  cikke szerinti fejlesztések az  EMVA-ból, az  ERFA-ból és az  ESZA-ból 
részesülhetnek támogatásban.
(2) Közösségvezérelt helyi fejlesztések folyamatának elindítása érdekében az  irányító hatóság regisztrációs 
felhívást tesz közzé az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32.  cikk (2)  bekezdés b)  pontja 
szerinti helyi akciócsoportok (a  továbbiakban: HACS) megalakulásának ösztönzésére. A  felhívás tartalmazza 
a  regisztráció feltételeit. A  regisztrációs feltételeknek megfelelt HACS-okat az  irányító hatóság nyilvántartásba 
veszi. Az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34.  cikk (2)  bekezdése szerint a  HACS által kijelölt 
vezető partner vagy létrehozott közös szervezet, és a HACS munkaszervezete – ha létrehoztak – jogképes, nonprofit 
szervezet lehet.
(3) Az  irányító hatóság a  regisztrációs szempontoknak megfelelt HACS-ok számára felhívást tesz közzé 
közösségvezérelt HFS megalkotására. A  felhívás előkészítésére, meghirdetésére, módosítására és felfüggesztésére 
a 45–53. §-t kell alkalmazni.
(4) Az irányító hatóság előre meghatározza a közösségvezérelt HFS-ek kiválasztási kritériumait.
(5) Az  irányító hatóság a  beérkezett közösségvezérelt HFS-eket tartalmazó kérelmekről a  standard kiválasztási 
eljárásrend szabályai szerint – az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33.  cikk (3)  bekezdése 
szerinti bizottság alkalmazásával – dönt. A döntés tartalmazza az irányító hatóság által támogatott közösségvezérelt 
HFS-t, a  megvalósítására felhasználható támogatási keretösszeget, valamint a  helyi megvalósításához szükséges 
(10) bekezdés szerinti működési költségek keretét.
(6) A  közösségvezérelt HFS-kérelmek benyújtására és elbírálására – az  e  fejezetben meghatározott eltérésekkel – 
az 58–68. §-t és az 1. melléklet II. Fejezetét kell alkalmazni.
(7) Az  irányító hatóság a  hiánypótlásra meghatározhat a  60.  § (3)  bekezdésében meghatározott határidőnél 
hosszabb időtartamot is.
(8) Az irányító hatóság a kiválasztott közösségvezérelt HFS-ek megvalósítása érdekében:
a) szerződést (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: együttműködési megállapodás) köt a HACS-csal vagy annak 
vezető partnerével a  közösségvezérelt HFS megvalósítására és az  ennek érdekében felhasználható támogatási 
keretösszegre, amely együttműködési megállapodásnak elválaszthatatlan része az irányító hatóság által támogatási 
döntéssel kiválasztott közösségvezérelt HFS, valamint
b) támogatási szerződést köt a  HACS munkaszervezeti funkcióit ellátó szervezettel – vagy támogatói okiratot 
bocsát ki részére – a közösségvezérelt HFS megvalósításához szükséges (10) bekezdés szerinti feladatok ellátásával 
kapcsolatban felmerülő költségei finanszírozására.
(9) A (8) bekezdés a) pontja szerinti együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a HACS megnevezését,
b) a HACS feladatait,
c) a közösségvezérelt HFS alapján a HACS által meghirdetendő felhívások (a továbbiakban: helyi felhívás) összesített 
keretét,
d) a HACS működési költségének legmagasabb összegét,
e) a közösségvezérelt HFS megvalósítását mérő számszerűsített vállalásokat és
f ) a közösségvezérelt HFS módosításának feltételeit.
(10) A (8) bekezdés b) pontja szerinti támogatási szerződés alapján folyósított támogatás felhasználható a HACS-nál 
vagy munkaszervezeténél felmerült előkészítés, kapacitásépítés, képzés, hálózatépítés, az  érdekeltek közötti 
információcsere megkönnyítése és a  közösségvezérelt HFS megvalósítása érdekében kidolgozásra kerülő helyi 
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felhívások előkészítésének költségeire, a közösségvezérelt HFS végrehajtásának irányításához kapcsolódó működési 
költségekre és a közösségvezérelt HFS monitoringköltségeire.
72. § (1) A helyi felhívásokat a HACS az együttműködési megállapodás alapján, a támogatási döntéssel kiválasztott 
közösségvezérelt HFS-ben rögzített kiválasztási kritériumok alkalmazásával készíti el.
(2) Az együttműködési megállapodásban rögzített keretek között a HACS által meghirdetett helyi felhívások alapján 
benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a  közösségvezérelt helyi fejlesztés eljárásrend alkalmazásával 
hozható döntés.
(3) A  HACS a  helyi felhívástervezeteket az  irányító hatóság részére előzetesen megküldi szabályossági vizsgálat 
céljából. Az irányító hatóság harminc napon belül nyilatkozik a helyi felhívások szabályossági megfelelőségéről.
(4) A  HACS vagy munkaszervezete a  helyi felhívást az  irányító hatóság (3)  bekezdésben foglalt szabályossági 
nyilatkozatát követő tíz napon belül közzéteszi a honlapján.
(5) Ha a  támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül – ideértve a  felhívás keretösszegének 
csökkentését is –, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a HACS a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét 
felfüggesztheti vagy a  felhívást lezárhatja, és az  erről szóló tájékoztatást közzéteszi a  honlapján, és az  irányító 
hatóságnak is megküldi. Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a  benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy 
lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem 
benyújtására nyitva álló időszakban az  adott szakasz lezárása az  erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik 
naptól lehetséges. Folyamatos elbírálás alkalmazása esetén a  benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy a  felhívás 
lezárása csak az erről szóló döntés közzétételét követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma előtt 
benyújtott támogatási kérelmekről hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, 
a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
(6) A  támogatási kérelem benyújtása, valamint a  helyi felhívásban meghatározott feltételek teljesítése nem jelent 
alanyi jogosultságot a támogatásra, arról csak a kiválasztási szempontokra és forrásra tekintettel hozható döntés.
(7) Ha a  helyi felhívás nem zárja ki, a  támogatási kérelem a  projekt megvalósítására létrehozott konzorciumi 
együttműködés keretében is benyújtható az 59. § alkalmazásával.
(8) A támogatást igénylő a támogatás igénylésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az irányító hatóság 
közösségvezérelt helyi fejlesztés támogatás elnyerése esetén – EMVA forrás esetén a  908/2014/EU bizottsági 
rendelet 57. cikk szerinti adatokon túl –
a) a kedvezményezett nevét,
b) a projekt tárgyát,
c) az elnyert támogatás összegét,
d) a döntés évét és a hónapját
nyilvánosságra hozza, valamint a  támogatást igénylő által rendelkezésre bocsátott adatokat a  vonatkozó 
jogszabályok szerint nyilvántartsa és kezelje.
(9) A  HACS-ok a  helyi támogatási kérelmekről való döntés megalapozása érdekében helyi bíráló bizottságot 
(a  továbbiakban: HBB) állítanak fel. A  HBB összehívását, működését, tagjait a  HACS által kiadott ügyrendben kell 
meghatározni. Az ügyrendet az irányító hatóság hagyja jóvá.
72/A.  § (1) A  közösségvezérelt helyi fejlesztés kiválasztási eljárásrend során a  jelen §-ban és a  72/B.  §-ban 
szabályozott módon kell eljárni.
(2) A támogatást igénylő a helyi felhívásban rögzített módon a HACS-hoz benyújtott helyi támogatási kérelemmel 
igényelheti a támogatást.
(3) A támogatást igénylő a kérelem beérkezéséről értesítést kap.
(4) Legkésőbb a  helyi felhívásban rögzített szakasz zárását vagy beadási határnapját követő tíz napon belül 
megkezdődik a helyi támogatási kérelmek kiválasztási folyamata.
(5) Az  értékelésben és a  támogatási döntés előkészítésében részt vevőket a  támogatást igénylő támogatási 
döntésről történő tájékoztatása időpontjáig titoktartási kötelezettség terheli, azzal, hogy a titoktartási kötelezettség 
nem terjed ki a  benyújtott helyi támogatási kérelemnek a  projektkiválasztási eljárásban történő előrehaladásáról 
való tájékoztatásra.
(6) Ha a  helyi támogatási kérelem határidőn túl benyújtott, a  HACS a  kérelmet – hiánypótlási felhívás nélkül – 
elutasítja, és erről – valamint az elutasítással szemben kifogás benyújtásának lehetőségéről – a támogatást igénylőt 
értesíti. Ha a helyi támogatási kérelem hiányos vagy hibás, és ezért nem felel meg a helyi felhívásban meghatározott 
szempontoknak, a HACS vagy munkaszervezete – ha az adott szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája 
hiánypótlás keretében pótoltatható, és a helyi felhívás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra –, az összes hiány vagy hiba 
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megjelölésével felhívja a  támogatást igénylőt helyi támogatási kérelmének kijavítására. Hiánypótlásra egyszer van 
lehetőség.
(7) Ha a helyi támogatási kérelemben szereplő információ nem egyértelmű, vagy ellentmondást tartalmaz, és a helyi 
felhívás lehetőséget nyújt tisztázó kérdés alkalmazására, a  HACS vagy munkaszervezete az  értékelés során egy 
alkalommal írásban tisztázó kérdést tehet fel megfelelő határidő biztosításával. A  határidőn túl beérkezett választ 
figyelmen kívül kell hagyni.
(8) A  kiválasztási folyamat során a  HACS pontozás alapján dönt. A  HBB köteles részletes indokolást készíteni, ha 
a  helyi támogatási kérelmet elutasítani javasolja. A  HBB feltétellel vagy csökkentett összeggel való támogatásra 
irányuló döntési javaslatot nem adhat, és ilyet a HACS sem küldhet az irányító hatóságnak.
(9) A  HBB a  kérelemre vonatkozó támogató vagy elutasító döntési javaslatot a  kérelmek – helyi felhívásban előírt 
értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti – sorrendje alapján tesz.
(10) A  HACS a  HBB döntési javaslata alapján a  helyi felhívásban meghatározott határidőn belül dönt a  helyi 
támogatási kérelem elutasításáról, vagy annak támogatására irányuló javaslatát megküldi az  irányító hatóságnak 
a HBB – döntési javaslatot meghozó – ülésének jegyzőkönyvével együtt az ülés megtartását követő harminc napon 
belül.
(11) A  támogatásra irányuló döntési javaslatáról vagy az  elutasító döntéséről a  HACS tájékoztatja a  támogatást 
igénylőt. A (9) bekezdés szerinti döntésről szóló tájékoztatás tartalmazza az  indokolást és a kifogás benyújtásának 
lehetőségét, módját is.
(12) A  támogatást igénylők a  helyi támogatási kérelmük értékelését a  tájékoztatás közlését követően 
megtekinthetik.
(13) Az e §-ban foglalt eljárási határidőkbe nem számít bele a helyi felhívás módosítás következtében szükségessé 
vált korrekció, a tisztázó kérdés megválaszolásának, valamint a kifogás elbírálására irányuló eljárás időtartama.
72/B. § (1) A közösségvezérelt helyi fejlesztés 72/A. §-ban szabályozott kiválasztási eljárását követő döntéshozatali 
eljárás során
a) a  támogatást igénylő a  – HACS által értékelt és támogató döntési javaslatának megfelelő – helyi támogatási 
kérelmét (a  továbbiakban e  § alkalmazásában: támogatási kérelem) a  HACS támogatásra irányuló döntési 
javaslatának közlésétől számított harminc napon belül az  irányító hatóság által előírt egységes informatikai 
rendszerben rögzíti jogosultsági ellenőrzés (végső ellenőrzés) céljából,
b) az irányító hatóság a támogatási kérelem beérkezését követően, a felhívásban szereplő jogosultsági szempontok 
szerint, felhívásonként kialakított ellenőrzési lista alapján elvégzi a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzését,
c) továbbá a támogatási kérelmek rögzítésére és végső ellenőrzésére
ca) az 58. § (2), (4), (7) és (8) bekezdését, a 60. § (3), (4), (6), (7) bekezdését, a 63. § (3) és (4) bekezdését, a 65. § (1), 
(7) bekezdését és a 66. § (1)–(3) bekezdését és
cb) az 1. melléklet 8.1–8.5., 8/A.1–13.5., 14.1–24., 33.1., 33.2., 45., 46.1.a)–k), 46.2–48.4. és 50–53.3. pontját
kell alkalmazni.
(2) Az  irányító hatóság a  beérkezéstől számított 30 napon belül támogató döntést (kötelezettségvállalás) vagy 
elutasító döntést hoz.
(3) Ha a  beérkező támogatási kérelmek száma meghaladja a  tervezettet, a  határidőt az  irányító hatóság egy 
alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.
(4) Az irányító hatóság a döntésről a támogatást igénylő mellett a HACS-ot is tájékoztatja.
(5) Az e §-ban foglalt eljárási határidőbe nem számít bele a hiánypótlás vagy a kifogás elbírálására irányuló eljárás 
időtartama.”

13. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 86.  § (1)  bekezdés szerinti bejelentéseket – a  kedvezményezett korábbi bejelentéseire is tekintettel – a  következő 
alapelvek figyelembevételével kell elbírálni:]
„l) a  projekt fizikai befejezésének határideje csak az  irányító hatóság előzetes hozzájárulása esetén haladhatja 
meg a  felhívásban, pénzügyi eszközök esetén a pénzügyi közvetítővel megkötött finanszírozási megállapodásban 
rögzített végső határidőt azzal, hogy a  módosított határidő meghatározása során figyelemmel kell lenni az  adott 
operatív program zárásának időpontjára, valamint az elszámolhatósági szabályokra.”
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14. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 32. alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„32. A támogatási jogviszony megszüntetése, szankció, projektfelügyelő”

15. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 108. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása azért válik szükségessé, mert a támogatási 
szerződésben módosult a  szerződéssel érintett projektelem finanszírozási módja, akkor a  közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződésnek kizárólag a  finanszírozási módra vonatkozó, a  támogatási szerződésnek 
megfelelő módosítására az (1) bekezdést nem kell alkalmazni. A kedvezményezett köteles a szerződésmódosításról  
– az alátámasztó dokumentumok megküldésével – az irányító hatóságot 15 napon belül tájékoztatni.
(1b) Az  (1a)  bekezdés szerinti szerződés módosítás esetén a  szerződés módosítással érintett támogatási összeg 
– a (11) bekezdéstől eltérően – folyósítható.”

16. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő XVI/A. Fejezettel egészül ki:
„XVI/A. FEJEZET
AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZOTT MINŐSÍTETT BESZERZÉS VAGY ALAPVETŐ 
BIZTONSÁGI ÉRDEKET ÉRINTŐ BESZERZÉS MENTESÍTÉSI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ VIZSGÁLATA
109/A. § E fejezet alkalmazásában:
1. alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzés: az  alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés 
általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az  ilyen beszerzések 
megvalósításakor az  ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 
1. §-a szerinti beszerzés,
2. minősített beszerzés: a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó 
feltételekről és eljárásról, valamint az  ilyen beszerzések megvalósításakor az  ajánlatkérő által érvényesítendő 
követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti beszerzés.
109/B. § (1) Minősített beszerzés vagy alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzés közbeszerzési eljárás lefolytatása 
alóli felmentésre irányuló mentesítési eljárás megkezdése előtt a  támogatást igénylő vagy kedvezményezett 
köteles az  irányító hatóság hozzájáruló nyilatkozatát kérni. A  támogatást igénylő vagy kedvezményezett köteles 
a  mentesíteni kívánt beszerzés tárgyát, becsült értékét, a  mentesítési kérelem indokolását, valamint az  ellenőrzés 
lefolytatásához szükséges egyéb dokumentumokat megküldeni az irányító hatóság részére.
(2) Az  irányító hatóság a  részére benyújtott dokumentációt támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki 
szempontból megvizsgálja, különös tekintettel a következőkre:
a) a beszerzés tárgya illeszkedik-e a projekthez, operatív programhoz,
b) a beszerzés betervezésre került-e a projekt költségvetésébe,
c) a közbeszerzési eljárás alóli mentesítés indokolása megfelelő-e.
(3) Az  irányító hatóság köteles a  mentesítési kérelem vonatkozásában az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok 
hiánytalan beküldésétől számított 8 napon belül nyilatkozni.
(4) Ha a  kedvezményezett az  e  fejezet szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, és 
szabálytalansági eljárás keretében ez megállapításra kerül, a támogatási szerződés szerinti támogatás egy része vagy 
egésze visszavonható. Ha a  támogatási döntés előtt kerül megállapításra, hogy a  támogatást igénylő az  e  fejezet 
szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, akkor az  igényelthez képest csökkentett mértékű 
támogatás ítélhető meg részére.
(5) A (3) bekezdés szerinti nyilatkozat ellen kifogás benyújtásának van helye.”

17. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 42. alcíme a következő 117/A. §-sal egészül ki:
„117/A.  § (1) Központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett 
többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett (e § alkalmazásában a  továbbiakban: 
kedvezményezett) részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az  irányító hatóság a  kedvezményezett által 
benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
(2) Az  adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a  likviditási tervben 
támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át.
(3) Az  adott naptári évre a  támogatási előleg likviditási tervben eredetileg meghatározott összege 150%-ánál 
több támogatási előleg akkor kerülhet folyósításra, ha a  már folyósított támogatási előleggel a  kedvezményezett 
elszámolt, és a likviditási terv módosítását az irányító hatóság jóváhagyta.”
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18. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 144. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  kedvezményezett közszféra szervezet, az  irányító hatóság eltekinthet a  dokumentum alapú ellenőrzés 
teljes körű lefolytatásától, ha a kedvezményezett utalványozási vagy egyéb belső szabályzatai valamennyi kifizetés 
esetén tartalmazzák a  tárgyi és időbeli elszámolhatósági szabályokat, továbbá az  (1)  bekezdésben meghatározott 
megfelelőség ellenőrzését, és ezen szabályzatokat az  irányító hatóság megfelelőnek találta. Az  irányító hatóság 
az  elfogadott dokumentumokat megküldi az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére. 
A kedvezményezettnek biztosítania kell a kifizetés előtti ellenőrzés funkcionális függetlenségét.”

19. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 164/A. §-sal egészül ki:
„164/A.  § (1) Ha külső ellenőrző szerv jelentése alapján a  szabálytalansági döntés felülvizsgálata szükséges, 
az  irányító hatóság köteles a végleges ellenőrzési jelentés alapján készült intézkedési terv elkészítésétől számított 
45 napon belül a  szabálytalansági döntést visszavonni, és új szabálytalansági döntést hozni a 159. § (5) bekezdés 
f ) pontja vagy új szabálytalansági eljárás alapján.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint visszavont szabálytalansági döntés meghozatalát követően jogorvoslati eljárás került 
lefolytatásra, az  irányító hatóság köteles a szabálytalansági döntés visszavonása tényéről haladéktalanul értesíteni 
az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert.”

20. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 173.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő  
(5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  jogorvoslati kérelmet elbíráló döntést az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a  döntés 
közlését követő harminc napon belül visszavonja, és új döntést hoz, ha
a) a jogorvoslati kérelem elbírálását követően tudomására jutott tény alapján a döntés
aa) jogszabályt sért,
ab) a támogatási szerződésben vagy a felhívásban foglaltakba ütközik, vagy
b) a  döntés meghozatala előtt már meglévő, az  eljárásban még el nem bírált és az  ügy elbírálása szempontjából 
lényeges tény, adat vagy más bizonyíték jut a tudomására.
(5a) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter köteles a 164/A. § (2) bekezdése szerinti értesítéstől 
számított 45 napon belül a jogorvoslati kérelmet elbíráló döntést visszavonni, ha az a külső ellenőrző szerv jelentése 
alapján szükséges.
(5b) Az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter köteles a  végleges ellenőrzési jelentés alapján 
készült intézkedési terv elkészítésétől számított 45 napon belül a  jogorvoslati kérelmet elbíráló döntést 
visszavonni és új döntést hozni, ha a külső ellenőrző szerv jelentése alapján a jogorvoslati kérelmet elbíráló döntés 
felülvizsgálata szükséges; továbbá a közléséről a (3) bekezdés szerint gondoskodni.”

21. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 193. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a monitoring és információs rendszer a hiánypótlásra nyitva álló határidő alatt a hiánypótlással összefüggő 
egyes feladatok ellátását nem biztosítja, az irányító hatóság a hiánypótlásra nyitva álló határidőt legfeljebb 5 nappal 
meghosszabbíthatja.”

22. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/O. §-sal egészül ki:
„201/O.  § (1) Az  egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról szóló 24/2017. (II. 3.)
Korm.  rendelettel [a továbbiakban: 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseket  
– a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra
is alkalmazni kell.
(2) Az EMVA tekintetében a 2016. pénzügyi évre vonatkozó tanúsító szervi jelentésre a 28/B. §-nak a 24/2017. (II. 3.)
Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezését kell alkalmazni.
(3) A  24/2017. (II. 3.) Korm. rendelettel megállapított 47.  § (2)  bekezdését a  24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet 
hatálybalépését követően az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére a 48. § (2) bekezdése 
szerinti véleményezés céljából megküldött felhívásokra kell alkalmazni.
(4) A  24/2017. (II. 3.) Korm. rendelettel megállapított 117/A.  §-t a  24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet hatálybalépését 
követően benyújtott előlegigénylésekre kell alkalmazni.”
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23. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 202. §-a a következő 14. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„14. az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a  2328/2003/EK, a  861/2006/EK, az  1198/2006/EK és 
a  791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az  1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

24. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 3. melléklete a 2. melléklet,
c) 4. melléklete a 3. melléklet,
d) 5. melléklete a 4. melléklet,
e) 6. melléklete az 5. melléklet
szerint módosul.

25. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
 1. 3. § (1) bekezdés 24. pontjában a „32. cikk (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „32. cikke” szöveg,
 2. 3.  § (1)  bekezdés 25.  pontjában a  „33.  cikk (1)  bekezdésében felsorolt elemeket tartalmazó stratégia” 

szövegrész helyébe a „2.  cikk 19.  pontja szerinti, a  33.  cikk (1)  bekezdésében felsorolt elemeket tartalmazó 
stratégia” szöveg,

 3. 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „cikkében” szövegrész helyébe a „cikk 1–3., 5. és 6. pontjában” szöveg,
 4. 15. § (1) bekezdés b) pontjában a „tanúsító szervi,” szövegrész helyébe a „valamint az” szöveg,
 5. 34.  § (1)  bekezdésében a „2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz 

létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 233/2014/EU” szövegrész helyébe a „223/2014/EU” szöveg,
 6. 39. § (1) bekezdés e) pontjában a „8:1. § 1. pontja” szövegrész helyébe a „8:1. § (1) bekezdés 1. pontja” szöveg,
 7. 41. § (2a) bekezdésében a „lehetséges legnagyobb” szövegrész helyébe az „indikatív” szöveg,
 8. 46. § (1b) bekezdésében a „többségi” szövegrészek helyébe a „közvetlen vagy közvetett többségi” szöveg,
 9. 53. § (1a) bekezdésében a „felfüggesztése” szövegrész helyébe a „felfüggesztése vagy lezárása” szöveg,
10. 56/A. § (3) bekezdésében az „eláll” szövegrész helyébe az „elállhat” szöveg,
11. 57/A.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a „döntés-előkészítő” szövegrész helyébe az „a 70/A.  § szerinti értékelés 

kivételével döntés-előkészítő” szöveg,
12. 57/H. § (8) bekezdésében a „szerint” szövegrész helyébe a „szerint a támogatást igénylő vagy” szöveg,
13. 70/A. § (1) bekezdésében a „névsorból” szövegrész helyébe a „névsorból sorsolással kiválasztott,” szöveg,
14. 81. § (4) bekezdésében a „kérelmére” szövegrész helyébe a „kérelmére vagy saját hatáskörében” szöveg,
15. 88. § (5) bekezdésében a „mutatók” szövegrész helyébe a „mutatók és az eredményindikátorok” szöveg,
16. 99.  § (3)  bekezdésében a  „támogatás” szövegrész helyébe a  „támogatás – a  támogatásielőleg-kifizetés 

kivételével –” szöveg,
17. 107.  § (1)  bekezdésében a  „támogatás” szövegrész helyébe a  „támogatás – a  támogatásielőleg-kifizetés 

kivételével –” szöveg,
18. 110.  § (5)  bekezdésében a  „legfeljebb” szövegrész helyébe az  „– egyszerűsített elszámolási módok 

alkalmazását kivéve – legfeljebb” szöveg,
19. 111. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában a „pontban” szövegrész helyébe a „bekezdésében” szöveg,
20. 119. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „50%-ának” szövegrész helyébe az „50%-ának, szolgáltatásvásárlás 

esetén 30%-ának” szöveg,
21. 126/A.  §-ában a „bizonylatot” szövegrész helyébe a „bizonylatot – ide nem értve a  bér jellegű költségek 

elszámolására szolgáló összesítőt –” szöveg,
22. 129.  § (3)  bekezdésében az „igazolását” szövegrész helyébe az „igazolását szállítói finanszírozási módban” 

szöveg,
23. 152.  § (6)  bekezdésében az „elbírálásában” szövegrész helyébe az „elbírálásában – a  153.  § (3a)  bekezdése 

szerinti eljárás kivételével –” szöveg,
24. 159.  § (3)  bekezdésében az  „elutasításáról” szövegrész helyébe az  „elutasításáról, melyről tájékoztatja 

a szabálytalansági gyanú bejelentőjét, kivéve, ha a bejelentő a szabálytalansági döntést hozó szervezet tagja” 
szöveg,

25. 161. § (2) bekezdésében a „határozatot” szövegrész helyébe a „döntést” szöveg,
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26. 164. § (7) bekezdésében a „fejezet felügyeletét ellátó” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító” szöveg,
27. 165.  § (2)  bekezdésében a  „kedvezményezettet” szövegrész helyébe a  „kedvezményezettet és 

a szabálytalansági gyanú bejelentőjét, kivéve, ha a bejelentő a szabálytalansági döntést hozó szervezet tagja” 
szöveg,

28. 171. § (2) bekezdésében a „hatáskörrel rendelkező és illetékes” szövegrész helyébe a „jogosult” szöveg
lép.

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 6.8. pontjában a „projektek” szövegrész helyébe a „projekt, valamint a 65. § (2) bekezdése alapján a Kormány 

támogató tartalmú előzetes állásfoglalásával rendelkező, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projekt” szöveg,

b) 227. pontjában a „hatáskörrel és illetékességgel rendelkező” szövegrész helyébe a „jogosult” szöveg,
c) 372.2. pontjában az „A felhívásnak” szövegrész helyébe az „A technikai segítségnyújtás felhívásai kivételével 

a felhívásnak” szöveg
lép.

 (3) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat F:14 mezőjében a  „nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkár” szövegrész helyébe a „postaügyért és a  nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért felelős kormánybiztos” szöveg lép.

 (4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet
a) 2.1.5. pontjában a „CLLD eszköz” szövegrész helyébe a „közösségvezérelt helyi fejlesztés” szöveg,
b) 3.9.1. pontjában a „kapcsolhatók” szövegrész helyébe a „kapcsolhatók közvetlenül” szöveg,
c) 3.12.6. pontjában a „költségtípusra” szövegrész helyébe a „költségtípusra – ha az meghaladná a 3.3.6.4. pont 

szerinti mértéket –” szöveg
lép.

26. § (1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról 

szóló, 2014. március 11-i” szövegrész,
b) 4. § (1) bekezdés g) pontja,
c) 29.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a  2328/2003/EK, 

a  861/2006/EK, az  1198/2006/EK és a  791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az  1255/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i” szövegrész,

d) 41/D.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a  „ , ha az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
előzetesen hozzájárult” szövegrész,

e) 46. § (1) bekezdés l) pontja,
f ) 54. § e) pontjában és 54/E. §-ában a „(CLLD)” szövegrész,
g) 79. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja,
h) 118/A. § (2) bekezdésében az „A szállítói előleg igényléséhez be kell nyújtani az előlegbekérő dokumentumot 

az irányító hatósághoz.” szövegrész,
i) 144. § (2a) bekezdésében az „utalványozási” szövegrész,
j) 144. § (2b) bekezdésében az „utalványozási” szövegrész,
k) 176. § (1) bekezdésében a „vagy a 79. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti levonás” szövegrész,
l) XXVII/A. Fejezete,
m) 202. § 2. pontja.

 (2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 13.7. pontja,
b) 229.1. pont d) alpontjában a „végső” szövegrész,
c) 259.1–259.4. pontja és az azt megelőző cím,
d) 306.2. pontjában a „végső” szövegrész,
e) 306.3. pontjában a „végső” szövegrész.

 (3) Hatályát veszti a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat C:30 mezőjében a  „(CLLD)” 
szövegrész.

 (4) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 5.1.1. pontja.
 (5) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III.18. és III.18.1. pontja.
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3. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 26. § (1) bekezdés l) pontja az e rendelet kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
 (3) A 24. § b) pontja és a 2. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 309.1a. ponttal egészül ki:
„309.1a. A  309.1.  ponttól eltérően az  ESZA, illetve az  Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés forrásai terhére 
támogatott kiemelt projekt esetén, ha az  egy összesítőn szereplő tételek száma meghaladja az  1000 tételt, 
az összesítőn szereplő tételek támogatás értékének legalább 1%-át – de legalább 30 tételt – szükséges ellenőrizni.”

2. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat C:9 mezője helyébe a következő mező lép:

(Közreműködő szervezet)

(Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program) kincstár

3. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 92a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D)

(1.) (Azonosító)

(Elszámolható költségek – 

Támogatható tevékenységek 

alátámasztó dokumentumainak 

megnevezése)

(Benyújtás gyakorisága)

(E rendelet szerinti záradékolási 

kötelezettséget az alábbi 

dokumentumok vonatkozásában 

kell megtenni)

„

92a. 3.6.
Kiküldetési rendelvény/
kiküldetési utasítás/
menetlevél

Ha releváns, a költség 
felmerülésekor

”

4. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez

 1. A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklete a  3.12.6.  pontot követően a  következő 3.12.7. és 3.12.8.  ponttal 
egészül ki:
„3.12.7. Ha a felhívás lehetővé teszi, a felhívásban elszámolhatóként megjelölt költségtípusokra vonatkozó mértékek 
együttes összege az adott projekt esetén a Kormány egyedi hozzájárulása alapján meghaladható.
3.12.8. Ha valamely felhívás előírja a  200 millió forint elszámolható összköltséget meg nem haladó, ERFA-ból 
finanszírozott projektek esetén az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett 
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minisztérium által kiadott, a 3.12.1. pont szerinti költségtípusok százalékos átalányalapú finanszírozására vonatkozó 
módszertan alkalmazását, a százalékos korlátok a tételek közötti átcsoportosítással nem módosíthatók.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 5.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1.2. Az  5.1.  pont alkalmazása során a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi 
LXXVI. törvény 3. § 1., 2. és 7. pontja szerinti kutatás-fejlesztés vagy 6. pontja szerinti innováció céljából támogatás 
csak abban az  esetben nyújtható, ha az  a  normál működésen túlmutató kutatás-fejlesztési vagy innovációs 
tevékenységre ösztönöz.”

5. melléklet a 24/2017. (II. 3.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III. 1.2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.5. A  jogszabályban kijelölt szervezet által jogszabályban meghatározott feladat ellátására kötendő szerződés 
kivételével a szerződés aláírása és hatálybalépése dátumának korábbinak vagy azonos dátumúnak kell lennie, mint 
a szerződés teljesítésének kezdő dátuma.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 4/2017. (II. 3.) MvM rendelete
a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló  
25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet módosításáról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  §-ában és az  Alaptörvény 18.  cikk 
(2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.  
(VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket 
rendelem el:

1. §  A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 25/2015. (IV. 30.) 
MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) KMR: különleges működési rend, amely a  rendkívüli állapot, a  szükségállapot, a  megelőző védelmi helyzet, 
a terrorveszélyhelyzet vagy a váratlan támadás időszakában az ágazat működése érdekében bevezetett különleges 
működési rendszabályok rendszere,”

2. §  Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A miniszter
a) gondoskodik az  ágazat védelmi igazgatási tervrendszerének kialakításáról, működtetéséről, valamint 
a meghagyással kapcsolatos feladatok ellátásáról,
b) kiadja a Miniszterelnökség honvédelmi intézkedési tervét.”

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Miniszterelnökségen a  miniszter, az  ágazathoz tartozó szervezeteknél – az  ágazathoz tartozó szervezetek 
vezetőinek javaslatára – a  3.  § szerinti állami vezetők kijelölik a  honvédelmi feladatok végrehajtásáért felelős 
szervezeti elemeket, személyeket.”

 (2) Az R. 4. § (2) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
[A Miniszterelnökségen az (1) bekezdés alapján kijelölt személy]
„e) gondoskodik arról, hogy a  Miniszterelnökségen a  honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő 
személyi állomány a honvédelmi intézkedési tervet megismerje, valamint begyakorolja, és
f ) gondoskodik arról, hogy a  Miniszterelnökségen a  honvédelmi intézkedési terv végrehajtását biztosító erők és 
eszközök rendelkezésre álljanak.”

4. §  Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ágazathoz tartozó szervezetek honvédelmi intézkedési terveit, valamint azok módosításait az  ágazathoz 
tartozó szervezet vezetője adja ki, amelyről tájékoztatja a  Miniszterelnökség honvédelmi tárgyú feladatainak 
ellátásáért felelős szervezeti egységének vezetőjét.”

5. §  Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A meghagyásba bevont szervezeteket az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az ágazathoz tartozó, meghagyásba be nem vont más szervezet is kezdeményezheti a miniszternél – megfelelő 
indokolással – a meghagyásba történő bevonását.
(3) Az  ágazathoz tartozó, az  e  rendelet és más jogszabály által meghagyásba bevont szervezet vezetője köteles 
tájékoztatni a minisztert minden olyan változásról, ami jelentős kihatással van a szervezet honvédelmi vonatkozású 
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különleges jogrendi időszak idején elvégzendő feladatainak végrehajtására, a változás bekövetkezésétől számított 
30 napon belül.”

6. §  Az R.
a) 3. § g) pontjában az „az ágazathoz” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökség és az ágazathoz” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés c) pontjában az „ellátását, és” szövegrész helyébe az „ellátását,” szöveg,
c) 4. § (3) bekezdés b) pontjában az „a honvédelmi” szövegrész helyébe az „az ágazathoz tartozó szervezetekben 

a honvédelmi” szöveg,
d) 5.  § (1)  bekezdésében az „Az ágazathoz” szövegrész helyébe az „A Miniszterelnökségen és az  ágazathoz” 

szöveg
lép.

7. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 4/2017. (II. 3.) MvM rendelethez
„1. melléklet a 25/2015. (IV. 30.) MvM rendelethez

A meghagyásba bevont ágazathoz tartozó szervezetek

 1. ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
 2. Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1043/2017. (II. 3.) Korm. határozata
a Rendőrség hivatásos állományának 3000 fős létszámfejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Rendőrség hivatásos állományának 3000  fős 

létszámfejlesztésével kapcsolatos többletkiadásokhoz szükséges forrásnak a  központi költségvetés 
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség címen történő rendelkezésre állásáról
a) a 2017. évben egyszeri jelleggel legfeljebb 55 843,2 millió forint,
b) a 2018. évben egyszeri jelleggel legfeljebb 41 067,1 millió forint,
c) a 2019. évben

ca) egyszeri jelleggel legfeljebb 394,2 millió forint,
cb) beépülő jelleggel legfeljebb 14 687,5 millió forint

összegben;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: az a), b) és ca) pontok tekintetében a felmerülés ütemében, 

a cb) pont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  létszámfejlesztéshez kapcsolódóan gondoskodjon az  Egységes 

Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos többletkiadásokhoz szükséges 
forrásnak a központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati 
célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoporton történő rendelkezésre 
állásáról
a) a 2017. évben egyszeri jelleggel legfeljebb 834,8 millió forint,
b) a 2018. évben egyszeri jelleggel legfeljebb 141,1 millió forint,
c) a 2019. évben beépülő jelleggel legfeljebb 261,4 millió forint
összegben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: az a) és b) pont tekintetében a felmerülés ütemében, a c) pont tekintetében a 2019. évi központi 
költségvetés tervezése során

 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontja 
alapján legfeljebb 92 183,9 millió forint keretösszeg erejéig intézkedjen a  feladatok ellátása érdekében szükséges 
kötelezettségvállalások megtételére;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. egyetért azzal, hogy a Rendőrség hivatásos állományának 3000 fővel történő bővítésével kapcsolatos beszerzések 
lefolytatása során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 
1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1044/2017. (II. 3.) Korm. határozata
a Magyar Honvédség hadrendjében lévő JAS-39 Gripen repülőgépek repülési idejének növeléséhez 
szükséges kiegészítő logisztikai szolgáltatások megrendelésének jóváhagyása érdekében a Magyarország 
Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatala és a Svéd Királyság Hadfelszerelési Hivatala [Försvarers 
Materielverk (FMV)] elnevezésű szervezete között fennálló Bérleti Megállapodás módosítására vonatkozó 
feladatokról

A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a  Magyarország Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatala és a  Svéd Királyság 

Hadfelszerelési Hivatala [Försvarers Materielverk (FMV)] elnevezésű szervezet között a  JAS-39 Gripen 
típusú repülőgépek bérletével kapcsolatos részletes feltételeket tartalmazó Bérleti Megállapodásban 
(a  továbbiakban: bérleti szerződés) rögzített, megrendelt logisztikai szolgáltatásokra vonatkozó feltételek 
módosításra kerüljenek,

b) felhívja a  honvédelemért felelős minisztert, hogy kezdje meg a  bérleti szerződés módosítására irányuló 
tárgyalásokat, és

c) az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva engedélyezi, hogy az  állam nevében a  honvédelemért felelős miniszter a  központi költségvetés 
XIII.  Honvédelmi Minisztérium fejezetnek az  érintett beszerzéssel kapcsolatos kiadásait tartalmazó 
költségvetési kiadási előirányzata terhére a  bérleti szerződés módosítását aláírja azzal, hogy 2018–2026 
között a  módosítással járó többletkifizetés a  2016. október 28-i MNB devizaárfolyamon és a  2001.  első 
negyedévi gazdasági árszinten számítva nem haladhatja meg a 3,4 milliárd forintot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1045/2017. (II. 3.) Korm. határozata
az Európa Kulturális Fővárosai kezdeményezés Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos 
tagállami feladatok ellátásáról

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján – javaslattevő, véleményező, tanácsadói tevékenységet végző 
testületeként – létrehozza az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

 2. A  Bizottság a  Kormány kultúrpolitikai, társadalompolitikai, illetve gazdaságfejlesztési céljainak érvényre 
juttatása érdekében, az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésére (a  továbbiakban: címviselés) vonatkozó 
kijelölés előkészítésének folyamatában eljárva – figyelembe véve az  Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 
2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról és az 1622/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2014. április 16-i 445/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozatot (a továbbiakban: Határozat) –
a) javaslatot tesz a Kormánynak a címviselésre történő kijelölés előkészítésének szervezeti kereteire,
b) javaslatot tesz a  Kormánynak a  címviseléssel összefüggésben az  előválasztás keretében történő 

tagállami jóváhagyás, majd a  tagállami kijelölés döntéshozatali módjára, valamint az  abban részt vevők 
kötelezettségeire és jogosultságaira,

c) közreműködik a címviseléssel összefüggésben a széles körű és jelentős politikai támogatás, valamint a hosszú 
távú kormányzati kötelezettségvállalás biztosításában,

d) közreműködik az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 címet viselő városban (a  továbbiakban: címviselő város) 
a megfelelő és életképes infrastruktúra kiépítésében,

e) közreműködik abban, hogy a  címviselő város megkapja a  szükséges kormányzati támogatást ahhoz, hogy 
a címviselés évében meg tudjon felelni a Határozat 2. cikkében foglalt célkitűzéseknek.

 3. A Bizottság összehangolja tagjainak a címviselést érintő tevékenységét.
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 4. A Bizottság
a) előkészíti a pályázatokat benyújtó városok közötti versenyt és ennek részeként a pályázati felhívást,
b) a tagállami jóváhagyást megelőzően véleményezi az előválasztáson túljutott jelöltek listáját.

 5. A  Bizottság elnöke a  kultúráért felelős miniszter, akit az  általa vezetett minisztériumban működő, helyettesítésére 
általa kijelölt állami vezető helyettesít.

 6. A Bizottság szavazati és tanácskozási joggal rendelkező állandó tagokból, valamint tanácskozási joggal rendelkező 
titkárból és állandó meghívottakból áll.

 7. A Bizottság állandó tagja:
a) a Bizottság elnöke, valamint
b) felelősségi körönként egy-egy személy

ba) az európai uniós ügyek koordinációjáért,
bb) az európai uniós források felhasználásáért,
bc) a kulturális örökség védelméért,
bd) a településfejlesztésért és településrendezésért,
be) az általános politikai koordinációért,
bf ) a helyi önkormányzatokért,
bg) az államháztartásért,
bh) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért,
bi) az állami infrastruktúra-beruházásokért,
bj) az állami vagyon felügyeletéért,
bk) az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,
bl) a fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért,
bm) a területfejlesztésért,
bn) a turizmusért,
bo) a külpolitikáért

 felelős miniszter által vezetett minisztérium képviseletében,
c) a Magyar Művészeti Akadémia elnöke,
d) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke.

 8. A  7.  pont b)  alpontja szerinti tagokat a  felelősségi körében érintett minisztériumot vezető miniszter jelöli ki. 
A 7. pont b) alpontja szerinti tagként az érintett minisztériummal állami vezetői szolgálati jogviszonyban vagy állami 
vezetőként betöltött jogviszonyban álló személy jelölhető ki.

 9. A Bizottság állandó meghívottja:
a) a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnöke,
b) a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke.

 10. A  Bizottság titkára a  Bizottság elnöke által határozott időre az  általa vezetett minisztérium állományából kijelölt 
személy.

 11. A Bizottság elnöke, ha valamely napirendi pont tárgyalása kapcsán szükségesnek tartja, további szakértőket hívhat 
meg, akik a Bizottság elnöke által meghatározott napirendi pontok tekintetében tanácskozási joggal vesznek részt 
a Bizottság ülésén.

 12. A  Bizottság állandó tagjait és a  Bizottság állandó meghívottjait az  általuk kijelölt személy helyettesítheti. 
A  helyettesítésre jogosult személy a  7.  pont b) és d)  alpontja esetében az  érintett központi államigazgatási szerv 
állományából, illetve a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság állományából jelölhető ki.

 13. A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Bizottság ülését a Bizottság elnöke hívja 
össze.

 14. A  Bizottság szervezetével és működésével kapcsolatos napirendi pontok tárgyalására a  Bizottság valamennyi 
állandó tagját meg kell hívni.

 15. A  Bizottság működésével kapcsolatos szervezési, adminisztratív feladatokat ellátó szervezeti egységet a  Bizottság 
elnöke jelöli ki az általa vezetett minisztériumban.

 16. A  Bizottság működésének részletes szabályait a  Bizottság által elfogadott ügyrend tartalmazza. Az  ügyrend 
elfogadásához az állandó tagok többségének egyetértése szükséges.

 17. A Bizottság a feladatkörébe tartozó egyes szakkérdések megvitatását, illetve javaslatok kidolgozását az ügyrendben 
meghatározottak szerint – a  Bizottság állandó tagjai, valamint az  állandó és az  eseti meghívottak részvételével 
működő – munkacsoportok keretében is elláthatja.
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 18. A Bizottság munkájában részt vevők tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.
 19. Ez a határozat a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1046/2017. (II. 3.) Korm. határozata
egyes állami fenntartásban lévő szociális intézmények egyházak részére történő átadásával kapcsolatos 
források biztosításáról

Az egyházi fenntartók által átvett szociális intézmények biztonságos működése érdekében a Kormány
 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az állami fenntartóval az átadás-átvételről 2017. évben megállapodást 

kötött egyházi fenntartók által átvett 8837 férőhely működtetéséhez szükséges többletforrást biztosítsa;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. január 1-jétől a felmerülés ütemében

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2018. évben az állami fenntartóval az átadás-átvételről megállapodást 
kötött egyházi fenntartók által átvett további 21 563 férőhely működtetéséhez szükséges többletforrást biztosítsa.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: Magyarország 2018. évi központi költségvetésének tervezésekor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1047/2017. (II. 3.) Korm. határozata
a nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes fejlesztéséről

A Kormány kiemelt céljának tekinti, hogy nemzeti emlékhelyünk, a  nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes a  Széchenyi-kultusz 
ápolásának központjává váljon. E feladat méltó ellátása érdekében a Kormány
 1. egyetért a  nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes rekonstrukciójának folytatásával (a  továbbiakban: fejlesztési 

program), melynek érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
bevonásával gondoskodjon a fejlesztési program
a) 2017. évi feladatainak megvalósításához szükséges 392 580 ezer forint forrás biztosításáról a Magyarország 

2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Célelőirányzatok alcím 57. Kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 
jogcímcsoport javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

b) 2018–2020. évi és 2022. évi feladatainak megvalósításához szükséges évenként 11 300 ezer forint forrás 
biztosításáról az adott évi központi költségvetés Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

c) 2021. évi feladatainak megvalósításához szükséges 12 800 ezer forint forrás biztosításáról az  adott évi 
központi költségvetés Miniszterelnökség fejezet javára;
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

d) 2023. évi feladatainak megvalósításához szükséges 33 150 ezer forint forrás biztosításáról az  adott évi 
központi költségvetés Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

e) 2024–2028. évi feladatainak megvalósításához szükséges évenként 24 650 ezer forint forrás biztosításáról 
az adott évi központi költségvetés Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

f ) 2029. évi és 2030. évi feladatainak megvalósításához évenként szükséges 4300 ezer forint forrás biztosításáról 
az adott évi központi költségvetés Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

 2. egyetért azzal, hogy a  fejlesztési program részleteinek kidolgozásában és megvalósításában a  Magyar Turisztikai 
Ügynökség együttműködő partnerként részt vegyen;

 3. egyetért azzal, hogy a Nagycenk 650, 655 és 706/1 helyrajzi számú ingatlanok állami tulajdonba kerüljenek, melynek 
érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az arra jogosult szervezetek útján gondoskodjon a jelenleg 
nem állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának az  állam javára történő megszerzéséről, valamint a  fejlesztési 
programban meghatározott célok elérését lehetővé tevő, egységes tulajdoni és vagyonkezelői jogviszonyok 
biztosításához szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. március 31.

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  3.  pontban meghatározott ingatlanok tulajdonjogának az  állam 
javára történő megszerzése érdekében – a nemzeti fejlesztési miniszter javaslata alapján – gondoskodjon legfeljebb  
130 000 ezer forint forrás biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 5. egyetért azzal, hogy készüljön el a  nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes részét képező Méntelep középtávú 
fejlesztésének koncepciója, melynek érdekében felhívja
a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetéséhez 

szükséges 20 000 ezer forint biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím 1. Célelőirányzatok alcím 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb 
feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport cím javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával készítsen 
előterjesztést a Kormány számára a Méntelep fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről és a forrásigényről.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1048/2017. (II. 3.) Korm. határozata
a keszthelyi Festetics-kastély fejlesztéseihez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a keszthelyi Festetics-kastély parkjának helyreállításához 
és ehhez kapcsolódóan a parkot kettészelő közút kiváltásához (a továbbiakban: beruházás) szükséges 3954,0 millió forint forrás 
rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében az alábbi ütemezésben:
 1. a  beruházás 2017. évi feladatainak megvalósításához 2100,0 millió forint forrás több részletben történő 

biztosításáról és rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet javára:
a) első részlet 630,0 millió forint,
b) második részlet 750,0 millió forint,
c) harmadik részlet 720,0 millió forint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az első részlet tekintetében azonnal
 a második részlet tekintetében 2017. július 15.
 a harmadik részlet tekintetében 2017. október 15.

 2. a  beruházás 2018. évi szakaszának megvalósításához 1854,0 millió forint forrás biztosításáról a  központi 
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1049/2017. (II. 3.) Korm. határozata
a Gyenesdiás belterület 1888 helyrajzi számú, állami tulajdonú ingatlan temető céljára történő ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásáról

A Kormány
 1. a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a  továbbiakban: Nfatv.) 22.  § (1) és (3)  bekezdése alapján 

úgy dönt, hogy a Gyenesdiás belterület 1888 helyrajzi számú, Nemzeti Földalapba tartozó ingatlan temető céljára 
kerüljön ingyenesen Gyenesdiás Önkormányzatának tulajdonába azzal a feltétellel, hogy a tulajdonjog átruházását 
megelőzően a  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által, az  Nfatv. 16/A.  § szerint elvégzett mentesítés és tényleges 
művelési ág megállapítás költségeit Gyenesdiás Önkormányzata a  központi költségvetés XLIV. A  Nemzeti 
Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára megtéríti;

 2. felhívja a  földművelésügyi minisztert, hogy a  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján gondoskodjon az  ingatlan-
nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerződésnek Gyenesdiás Önkormányzatával történő megkötéséről.

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: az ingatlan tényleges művelési ágának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 15. nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1050/2017. (II. 3.) Korm. határozata
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
az  egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 1118/2016. (III. 10.) 
Korm. határozat 1. melléklet 8. pontja szerinti beruházás megvalósítása érdekében
a) 1201,7 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 

szóló 2016.  évi XC.  törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és 
ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 
5. Balatonfüredi parkoló fejlesztés jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 53. Balatonfüredi parkoló fejlesztés alcím javára, valamint

b) 4,3 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal 
és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 
5. Balatonfüredi parkoló fejlesztés jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára

az 1. melléklet szerint.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1050/2017. (II. 3.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám Kiemelt előirányzat évre áthúzódó
szám neve  hatása

XVII.
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K3 4,3
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

361051 53
K5 3,0
K8 1 198,7

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1
1

358639 5
K6 -506,0
K7 -700,0

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L 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

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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 cím (+/-) következő

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

hatása
XVII.

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 4,3
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

361051 53 1 201,7
Az előirányzatmódosítás 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
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 206,0 1 206,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Balatonfüredi parkoló fejlesztés 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Dologi kiadások

Felújítások

Balatonfüredi parkoló fejlesztés

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

2 példány
1 példány

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Balatonfüredi parkoló fejlesztés 
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A Kormány 1051/2017. (II. 3.) Korm. határozata
az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot 
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal fejezet, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a) 1200,0 millió forint átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások 
alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az  MNV Zrt. 
által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím terhére, és

b) 423,2 millió forint átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 4. Hazai fejlesztési 
programok célelőirányzat jogcímcsoport terhére,

a Kvtv. 1.  melléklet XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 5. ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 
alcím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1051/2017. (II. 3.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA  

a Kormány hatáskörében
 Költségvetési év: 2017.

millió forintban

Állam-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Kiemelt 
előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi azonosító szám szám szám csoport
szám

szám szám név név név csoport név név

 Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre áthúzódó 
hatása

jogszabály/ határozat száma

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33 Hazai fejlesztési programok
302735 4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

K5 Egyéb működési célú kiadások -423,2
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások

1 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
296335 1 Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés

K6 Beruházások -1 200,0
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
363962 5 ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 423,2
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 200,0

      Az előirányzatmódosítás érvényessége:           a) a költségvetési évben egyszeri jellegű        

millió forintban

Állam-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Kiemelt 
előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

BEVÉTEL A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi azonosító szám szám szám csoport
szám

szám szám név név név csoport név név  Kiemelt előirányzat neve ( + / - ) évre áthúzódó 
hatása

jogszabály/ határozat száma

millió forintban
Állam-

háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím
Kiemelt 

előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím
T Á M O G A T Á 

S A módosítás jogcíme Módosítás
A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi azonosító szám szám szám csoport
szám

szám szám név név név csoport név név  Kiemelt előirányzat neve ( + / - ) évre áthúzódó 
hatása

jogszabály/ határozat száma

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33 Hazai fejlesztési programok
302735 4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat -423,2

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

363962 5 ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása 1 623,2

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)        Összesen: I. né. II. né. III. né. IV. né.
Fejezetet irányító szerv  1 példány   időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 1 623,2 1 623,2
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1052/2017. (II. 3.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. 
(I. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 2. A Határozat 1. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat C:5 mezőjében a „44,074” szövegrész helyébe a „44,021” szöveg,
b) 4. pontjában foglalt táblázat C:7 mezőjében az „5,661” szövegrész helyébe a „6,135” szöveg,
c) 5. pontjában foglalt táblázat

ca) C:2 mezőjében a „27,867” szövegrész helyébe a „26,420” szöveg,
cb) C:3 mezőjében a „27,987” szövegrész helyébe a „27,975” szöveg,
cc) C:5 mezőjében a „8,915” szövegrész helyébe a „10,430” szöveg,
cd) E:5 mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „2017. március” szöveg,
ce) C:5a mezőjében a „0,573” szövegrész helyébe a „0,749” szöveg,
cf ) E:5a mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. március” szöveg,
cg) E:6 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. március” szöveg,

d) 6. pontjában foglalt táblázat
da) C:33 mezőjében a „2,473” szövegrész helyébe a „2,748” szöveg,
db) E:33 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. március” szöveg,
dc) C:34 mezőjében az „5,897” szövegrész helyébe a „6,794” szöveg,
dd) E:34 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. március” szöveg

lép.
 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1052/2017. (II. 3.) Korm. határozathoz

 1. A Határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:7–C:12 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A) (C)

(1.) (Felhívás azonosító jele) [Felhívás keretösszege teljes költség alapon (Mrd Ft)]

(7.) (TOP-1.1.1-16) 23,592

(8.) (TOP-1.1.2-16) 8,750

(9.) (TOP-1.1.3-16) 8,182

(10.) (TOP-1.2.1-16) 20,409

(11.) (TOP-1.3.1-16) 11,105

(12.) (TOP-1.4.1-16) 15,220

 2. A Határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:7–E:12 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

(7.) (TOP-1.1.1-16) 2017. március

(8.) (TOP-1.1.2-16) Meghirdetve 2016. decemberben

(9.) (TOP-1.1.3-16) 2017. március

(10.) (TOP-1.2.1-16) 2017. március

(11.) (TOP-1.3.1-16) Meghirdetve 2016. decemberben

(12.) (TOP-1.4.1-16) 2017. március
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 3. A Határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:5–C:7 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A) (C)

(1.) (Felhívás azonosító jele) [Felhívás keretösszege teljes költség alapon (Mrd Ft)]

(5.) (TOP-2.1.1-16) 4,601

(6.) (TOP-2.1.2-16) 13,453

(7.) (TOP-2.1.3-16) 8,743

 4. A Határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E:5–E:7 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

(5.) (TOP-2.1.1-16) 2017. március

(6.) (TOP-2.1.2-16) 2017. március

(7.) (TOP-2.1.3-16) 2017. március

 5. A Határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:5–C:7 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A) (C)

(1.) (Felhívás azonosító jele) [Felhívás keretösszege teljes költség alapon (Mrd Ft)]

(5.) (TOP-3.1.1-16) 21,932

(6.) (TOP-3.2.1-16) 26,919

(7.) (TOP-3.2.2-16) 5,935

 6. A Határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat E:5–E:7 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

(5.) (TOP-3.1.1-16) 2017. március

(6.) (TOP-3.2.1-16) 2017. március

(7.) (TOP-3.2.2-16) 2017. március

 7. A Határozat 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat E:5–E:7 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

(5.) (TOP-4.1.1-16) 2017. március

(6.) (TOP-4.2.1-16) 2017. március

(7.) (TOP-4.3.1-16) 2017. március

 8. A Határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege 

teljes költség alapon 

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

4a. TOP-5.1.1-16

Megyei szintű 
foglalkoztatási 

megállapodások, 
foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési 
együttműködések

1,447 területi 2017. március

”

 9. A Határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:2–C:32 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A) (C)

(1.) (Felhívás azonosító jele) [Felhívás keretösszege teljes költség alapon (Mrd Ft)]

(2.) (TOP-6.1.1-15) 19,268

(3.) (TOP-6.1.3-15) 6,505
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(4.) (TOP-6.1.4-15) 22,198

(5.) (TOP-6.1.5-15) 24,914

(6.) (TOP-6.2.1-15) 20,194

(7.) (TOP-6.3.1-15) 5,836

(8.) (TOP-6.3.2-15) 33,420

(9.) (TOP-6.3.3-15) 8,550

(10.) (TOP-6.4.1-15) 22,885

(11.) (TOP-6.5.1-15) 27,250

(12.) (TOP-6.5.2-15) 5,053

(13.) (TOP-6.6.1-15) 7,260

(14.) (TOP-6.6.2-15) 4,774

(15.) (TOP-6.7.1-15) 2,898

(16.) (TOP-6.8.2-15) 25,621

(17.) (TOP-6.9.1-15) 1,873

(18.) (TOP-6.1.1-16) 18,439

(19.) (TOP-6.1.2-16) 6,800

(20.) (TOP-6.1.3-16) 2,603

(21.) (TOP-6.1.4-16) 20,319

(22.) (TOP-6.1.5-16) 28,294

(23.) (TOP-6.2.1-16) 9,850

(24.) (TOP-6.3.1-16) 2,281

(25.) (TOP-6.3.2-16) 16,295

(26.) (TOP-6.3.3-16) 7,248

(27.) (TOP-6.4.1-16) 13,841

(28.) (TOP-6.5.1-16) 23,375

(29.) (TOP-6.5.2-16) 5,594

(30.) (TOP-6.6.1-16) 4,769

(31.) (TOP-6.6.2-16) 4,120

(32.) (TOP-6.7.1-16) 6,285

 10. A Határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat E:18–E:32 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

(18.) (TOP-6.1.1-16) Meghirdetve 2016. decemberben

(19.) (TOP-6.1.2-16) Meghirdetve 2016. decemberben

(20.) (TOP-6.1.3-16) Meghirdetve 2016. decemberben

(21.) (TOP-6.1.4-16) Meghirdetve 2016. decemberben

(22.) (TOP-6.1.5-16) Meghirdetve 2016. decemberben

(23.) (TOP-6.2.1-16) Meghirdetve 2016. decemberben

(24.) (TOP-6.3.1-16) 2017. március

(25.) (TOP-6.3.2-16) 2017. március

(26.) (TOP-6.3.3-16) Meghirdetve 2016. decemberben

(27.) (TOP-6.4.1-16) Meghirdetve 2016. decemberben

(28.) (TOP-6.5.1-16) 2017. március

(29.) (TOP-6.5.2-16) 2017. március

(30.) (TOP-6.6.1-16) Meghirdetve 2016. decemberben

(31.) (TOP-6.6.2-16) Meghirdetve 2016. decemberben

(32.) (TOP-6.7.1-16) 2017. március
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 11. A Határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat a következő 32a. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege 

teljes költség alapon 

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

32a. TOP-6.8.2-16

Helyi 
foglalkoztatási 

együttműködések 
a megyei jogú 

város területén és 
várostérségében

6,679 területi 2017. március

”

 12. Hatályát veszi a Határozat 1. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat 13–16. sora,
b) 2. pontjában foglalt táblázat 8–10. sora,
c) 3. pontjában foglalt táblázat 8–10. sora,
d) 4. pontjában foglalt táblázat 8. sora,
e) 5. pontjában foglalt táblázat 7. és 8. sora,
f ) 6. pontjában foglalt táblázat 35–49. sora.

A Kormány 1053/2017. (II. 3.) Korm. határozata
a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött 
Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 4. számú módosításának jóváhagyásáról

 1. A Kormány
a) jóváhagyja a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan 

kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 4. számú módosításának szövegét,

b) felhatalmazza a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  a)  alpontban meghatározott szerződésmódosítást 
aláírja.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. Az IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosító számú („Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” című)
nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról és támogatásának növeléséről szóló 1197/2016. (IV. 13.) Korm. határozat 
3. pontjában az „a nagyprojekt-javaslat megvalósításához szükséges vállalkozási szerződések megkötését követően 
legkésőbb 2016. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2017. augusztus 31.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1054/2017. (II. 3.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.5-16-2016-00004 azonosító számú („Dunakanyar Látogatóközpont” című) és 
a GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosító számú („A Bükk Keleti Kapuja” – A Szeleta Park Látogatóközpont 
kialakítása című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához való 
hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul

a) a GINOP-7.1.5-16-2016-00004 azonosító számú, „Dunakanyar Látogatóközpont” című, és
b) a GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosító számú, „A Bükk Keleti Kapuja” – A  Szeleta Park Látogatóközpont 

kialakítása című
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok (a továbbiakban: projektjavaslatok) 
támogatásához az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul a projektjavaslatok támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. április 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1054/2017. (II. 3.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Projekt támogatása

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.5-16-

2016-00004
Dunakanyar Látogatóközpont

Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság

1 376 833 425

A projekt keretében megvalósuló komplexum célja, 
hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság már 
meglévő bemutatóhelyeinek sorába illeszkedve, az adott 
tájegységre fókuszáló kialakítással, emberközelbe hozza 
a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot. A beruházás hiánypótló, 
mert a nemzeti parki területen még nincs a látogatók 
fogadására és a természeti értékek bemutatására alkalmas 
magas színvonalú, interaktív és innovatív elemekkel bíró, 
nemzetközi jelentőségű létesítmény, ami egyúttal  
a természetvédelmi és ökoturisztikai tudásközpont szerepét 
is betöltené.

3.
GINOP-7.1.5-16-

2016-00005
„A Bükk Keleti Kapuja” – A Szeleta 
Park Látogatóközpont kialakítása

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 1 399 755 202

A projekt fő célkitűzése a minőségi turisztikai igényeknek 
megfelelő, innovatív, egyedi, országosan is magas 
színvonalat képviselő turisztikai attrakciók kialakítása 
a Szeleta-kultúrára építve, valamint a befektetőket 
inspiráló, húzó turisztikai attrakciók számának növelése, 
idényjellegének csökkentése. A fejlesztés célja, hogy az 
érintett területen olyan komplex, egymásra épülő,  
a keresleti trendeknek megfelelni képes kínálategyüttes 
és kiszolgáló infrastruktúra jöjjön létre, amely biztosítja 
a fenntartható fejlődést mind jövedelmezőségi, mind 
környezeti szempontból, ezáltal elősegíti a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság turizmuspiaci pozíciójának erősítését.
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A Kormány 1055/2017. (II. 3.) Korm. határozata
a TOP-5.1.2-15 azonosító számú felhívásra benyújtott, Nógrád megyei helyi foglalkoztatási paktumokat 
érintő, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő 
hozzájárulásról

A Kormány
 1.  hozzájárul

a) a TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001 azonosító számú, „»M2 vonzástérség« helyi foglalkoztatási paktum” című és
b) a TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 azonosító számú, „»Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna« helyi foglalkoztatási 

paktum” című,
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok (a továbbiakban: projektjavaslatok) 
támogatásához az 1. melléklet szerint,

 2.  hozzájárul a projektjavaslatok támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1055/2017. (II. 3.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2. TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001
„M2 vonzástérség” 

helyi foglalkoztatási 
paktum

Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség 

Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

1 005 870 000

A helyi paktum Nógrád megye nyugati részében található két járást,  
a Balassagyarmati és a Rétsági járást fedi le területileg. A projekt megvalósítói 
a projekt keretében foglalkoztatási stratégiát készítenek elő annak érdekében, 
hogy mielőbb megkezdődhessen a térség méreteihez képest magas elvárást 
támasztó indikátorok teljesítése: az integrált területi program forrásaival 
arányosan 651 személyt vontak be a programba. A foglalkoztatási paktumok 
keretében álláshoz jutók száma 2021. március 31-éig 190 fő.

3. TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002

„Nógrádi Szabad 
Vállalkozási Zóna” 

helyi foglalkoztatási 
paktum

Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség 

Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

1 383 130 000

A helyi paktum lefedi a Nógrád megyében található szabad vállalkozási zóna 
minden járását (a Pásztói, a Bátonyterenyei, a Salgótarjáni és a Szécsényi 
járást, kivéve Salgótarján megyei jogú várost). A projekt megvalósítói a projekt 
keretében foglalkoztatási stratégiát készítenek elő annak érdekében, hogy 
mielőbb megkezdődhessen a foglalkoztatást elősegítő paktum működése, 
amelynek keretében 895 személyt vontak be a programba. A foglalkoztatási 
paktumok keretében álláshoz jutók száma 2021. március 31-éig 312 fő.
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A miniszterelnök 15/2017. (II. 3.) ME határozata
a Magyar–Iráni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)  
Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése 
alapján

Szijjártó Pétert 

a 2/2016. (I. 20.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya 
közötti gazdasági együttműködési megállapodás hatálybalépésének napjától kezdődő hatállyal a Magyar–Iráni 
Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozatának elnökévé kijelölöm. 

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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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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	a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
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	az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet, a XVII. Nemzeti F
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	a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló

	A Kormány 1054/2017. (II. 3.) Korm. határozata
	a GINOP-7.1.5-16-2016-00004 azonosító számú („Dunakanyar Látogatóközpont” című) és a GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosító számú („A Bükk Keleti Kapuja” – A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű proj

	A Kormány 1055/2017. (II. 3.) Korm. határozata
	a TOP-5.1.2-15 azonosító számú felhívásra benyújtott, Nógrád megyei helyi foglalkoztatási paktumokat érintő, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
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	a Magyar–Iráni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről
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