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III. Kormányrendeletek

A Kormány 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelete
a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános szabályok

1. § (1) A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
Társaság) ellátja a  pályázók és kedvezményezettek helyben történő támogatását a  fejlesztési források 
felhasználásának elősegítése érdekében, valamint egyes uniós, nemzetközi és hazai finanszírozású programokkal 
összefüggő előkészítési és végrehajtási feladatokat.

 (2) A Társaság feladata, hogy hatékonyan segítse céljaik megvalósításában a  pályázókat és a  pályázni szándékozó 
személyeket, szervezeteket.

 (3) A Társaság hozzájárul a kormányzati fejlesztéspolitikai célok helyi szintű érvényesítéséhez a régiók közötti egyensúly 
megteremtésének és az egyenletes fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében.

 (4) A Társaság a feladatait a pályázóközpontúság, a minőség és a hatékonyság elvének megfelelően látja el.

2. A Társaság területi és egyéb szervei

2. § (1) A Társaság a fővárosban telephelyet, a megyékben fióktelepeket működtet (a továbbiakban együtt: területi irodák).
 (2) A területi irodák gondoskodnak az 1. § (2) bekezdése szerinti feladat területi szinten történő ellátásáról.

3. §  A Társaság kormányhatározatban nevesített komplex nemzeti térségfejlesztési programok végrehajtásának 
támogatása céljából irodákat működtet.

4. §  A Társaság a nemzetközi feladatellátása részeként valamennyi programtérségben irodákat működtet.

3. A Társaság feladatai és működése

5. § (1) A Társaság feladata a területi irodák rendszerének fejlesztése és – a nemzetközi programok kivételével – a területi 
alapú tervezés koordinációjának támogatása.

 (2) A Társaság
a) részt vesz az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásával összefüggő feladatok 

ellátásában,
b) segíti a támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket, közreműködik kapacitásuk fejlesztésében,
c) rendszeresen tájékoztatja a  fejlesztéspolitikai intézményrendszer résztvevőit és a  közszféraszervezeteket 

a források felhasználásával kapcsolatos és egyéb európai uniós ügyekről,
d) ellátja az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

kormányrendeletben a projektfelügyelő részére meghatározott feladatokat.

6. § (1) A Társaság ellátja
a) a Közreműködő Szervezet és a Testvértelepülés és Partnerség Pályázati Alap Támogatásközvetítő Szervezet 

feladatait a Svájci–Magyar Együttműködési Program tekintetében,
b) a Végrehajtó Ügynökség feladatait az  EGT Finanszírozási Mechanizmus és a  Norvég Finanszírozási 

Mechanizmus 2004–2009 tekintetében,
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c) a Végrehajtó Szervezet feladatait az  európai uniós előcsatlakozási eszközök és az  Átmeneti Támogatás 
tekintetében,

d) az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletben rögzített, a programok zárásához és utánkövetéséhez kötődő feladatokat,

e) a 2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az  Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz és az  Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a  területi 
együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről 
szóló kormányrendeletben rögzített, a programok zárásához és utánkövetéséhez kötődő feladatokat,

f ) a közös technikai titkárság működtetésének feladatait a  2007–2013 közötti Magyarország–Szlovákia–
Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program vonatkozásában,

g) a 2014–2020 közötti határokon átnyúló együttműködési programok tekintetében
ga) a közös titkárságok, illetve a közös technikai titkárság működtetésének feladatait,
gb) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott 

támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (4) bekezdése,

gc) az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 231/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásának egyedi szabályairól szóló, 2014. május 2-i 447/2014/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet 37. cikk (1) bekezdése, valamint

gd) az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló 232/2014/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet alapján finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok 
végrehajtására vonatkozó egyedi rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. augusztus 18-i 
897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 20. cikk (6) bekezdés b) pontja, továbbá 32. cikk (1) és 
(2) bekezdése

 szerinti feladatokat,
h) a 2014–2020 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap, az  Előcsatlakozási 

Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló 
együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet
ha) szerinti információs pont és regionális koordinátori feladatokat,
hb) 8. § f ) pontja szerinti közös titkárság magyar tagjának feladatait,
hc) 9. §-a szerinti közreműködő feladatokat,

i) az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések 
meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, 
határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 
2007. augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendelet 39. cikke szerinti feladatokat,

j) a 2014–2020 közötti transznacionális és egyes interregionális együttműködési programok tekintetében, 
a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló 
transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint
ja) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott 

támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (4) bekezdése szerinti feladatot, valamint

jb) a szabálytalanságkezelést.
 (2) A Társaság részt vehet az  egyes határ menti gazdaságfejlesztési programok megvalósításában, ennek keretében 

a külgazdasági ügyekért felelős miniszter a Társaságot a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet terhére a  felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia keretében nyújtandó 
költségvetési támogatásokkal kapcsolatos lebonyolítási feladatok ellátásával megbízhatja.

7. § (1) A Társaság a  3.  § szerinti irodái útján részt vesz az  egyes komplex nemzeti térségfejlesztési programokkal 
kapcsolatos feladatok ellátásában, koordinációjában.

 (2) A Társaság elláthatja az egyes nemzeti támogatási programokkal kapcsolatosan a pályázók és kedvezményezettek 
helyben támogatását a források felhasználásának elősegítése érdekében.
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4. A Társasággal összefüggő kormányzati feladatok

8. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló miniszteri rendelet határozza meg a Társasággal 
kapcsolatos, az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyt 
(a továbbiakban: tulajdonosi joggyakorló).

9. §  Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a Társaság feladatellátásához kapcsolódóan az  alábbi 
feladatokat látja el:
a) általános iránymutatást ad a területi irodák működésével kapcsolatban,
b) a Társaságtól a területi irodák működésével, tevékenységével, ellátott feladataival kapcsolatban beszámolót, 

jelentést, tájékoztatót kérhet, valamint feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására ajánlást fogalmazhat 
meg,

c) a területi irodák fejlesztéspolitikai tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az érintett minisztereket,
d) a tulajdonosi joggyakorlóval közösen jóváhagyja a területi irodákra vonatkozó stratégiai döntéseket.

10. §  Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter támogatja a területi irodákat, ennek keretében:
a) szakmai, módszertani támogatást nyújt a területi irodák feladataihoz,
b) országos központi képzéseket szervez a területi irodák munkatársai számára,
c) rendszeresen fórumot biztosít a  Társaság kijelölt képviselői, a  területi irodák vagy a  területi irodáknál 

foglalkoztatott tanácsadók szakmai munkacsoportjainak képviselői és az  érintett irányító hatóságok 
képviselői számára,

d) gondoskodik az  irányító hatóság és közreműködő szervezet azon szakmai és pénzügyi kapcsolattartó 
munkatársainak kijelöléséről, akik biztosítják, hogy a  területi irodák naprakész és egységes információkkal 
rendelkezzenek a programozási időszak pályázati konstrukcióival kapcsolatosan,

e) a Társasággal együttműködve gondoskodik a területi irodák egységes arculatának kialakításáról.

11. §  A központi költségvetésnek
a) az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által irányított fejezete,
b) a tulajdonosi joggyakorló által irányított fejezete
terhére nyújtandó költségvetési támogatásokkal kapcsolatos lebonyolítási és közreműködői feladatok ellátásával 
a fejezetet irányító szerv a Társaságot megbízhatja.

5. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

13. §  Hatályát veszti a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1526/2018. (X. 24.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló  
2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2022/2017. (XII. 22.) 
Korm. határozat 4. pont
a) nyitó szövegrészében a „(4b)” szövegrész helyébe a „(4c)” szöveg,
b) a) alpontjában a „930” szövegrész helyébe az „1550” szöveg,
c) b) alpontjában a „920” szövegrész helyébe az „1550” szöveg,
d) c) alpontjában a „900” szövegrész helyébe az „1400” szöveg,
e) d) alpontjában a „740” szövegrész helyébe az „1300” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1527/2018. (X. 24.) Korm. határozata
egyes, a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve a Budapest Közút 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítani tervezett projektjavaslatoknak az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

A Kormány
 1. egyetért

a) a „C-ROADS 2 Hungary” című,
b) a „CROCODILE 4 Hungary” című,
c) a „Digital Road Management Hungary” című és
d) a „European ITS Platform 2” című
projektjavaslattal, az 1. melléklet szerint,

 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont a)–c)  alpontja szerinti 
projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2018. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére 
a  szükségessé vált feladatokról, illetve a  projektjavaslatok teljes körű megvalósításához szükséges források 
biztosításáról, ha az Európai Bizottság az 1. pont a)–c) alpontja szerinti projektjavaslatokat támogatja,

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  pont d)  alpontja szerinti projektjavaslat 
vonatkozásában gondoskodjon az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a  913/2010/EU rendelet 
módosításáról és a  680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 
1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami hozzájáruló nyilatkozat 
kiállításáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1527/2018. (X. 24.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése

Projektjavaslat 

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve 
Végrehajtó Szerv

Projektjavaslat 

tervezett költsége

(nettó, Ft)

Projektjavaslat 

tervezett 

összköltsége

(bruttó, Ft) 

Európai 

Hálózatfinanszírozási 

Eszköz terhére 

biztosítandó 

támogatás tervezett 

összege 

(nettó, Ft)

Hazai 

költségvetési 

támogatás 

tervezett 

összege 

Saját erő Projektjavaslat rövid bemutatása

2.
Európai 

Hálózatfinanszírozási 
Eszköz

C-ROADS 2 
Hungary

Magyar Állam

Magyar Közút 
Nonprofit 

Zártkörűen 
Működő 

Részvénytársaság 
(a továbbiakban: 

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.)

652 640 000 828 852 800 326 320 000 502 532 800 0

A projekt fontos eleme a hazai részvétel a C-Roads 
közös platform munkájában, ahol az egyes tagországok 
műhelymunka keretein belül dolgozzák ki a jármű 
és az infrastruktúra közötti kommunikáció részletes 
specifikációit, illetve közös teszteket hajtanak végre 
annak érdekében, hogy egységes és átjárható 
szolgáltatások jöjjenek létre Európa-szerte. A projekt 
másik fontos eleme a hazai kísérleti rendszer bővítése 
az önvezető és összekapcsolt mobilitás tesztelésére 
Zalaegerszeg városában a Járműipari Próbapályán. 

3.
Európai 

Hálózatfinanszírozási 
Eszköz

CROCODILE 4 
Hungary

Magyar Állam

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt., 

Budapest Közút 
Zártkörűen 

Működő 
Részvénytársaság

3 534 045 600 4 488 237 912 781 699 560 3 706 538 352 0

A  projektben megvalósítandó feladat a terepi 
adatgyűjtő és tájékoztatást szolgáló infrastruktúra 
bővítése a TEN-T hálózati elemeken, illetve az ehhez 
kapcsolódó városi hálózati elemeken. További feladat 
a forgalmi menedzsment tevékenységet támogató 
központi rendszerek funkcionális bővítése, a hivatkozott 
előírásoknak megfelelő szolgáltatások létrehozása 
érdekében. A projekt kiemelten koncentrál az 
automatikus adatcsere szempontjából nélkülözhetetlen 
DATEX II. csomópontok (node) és adatbázisok 
fejlesztésére, létrehozására, ill. a Nemzeti Hozzáférési 
Pontok megvalósítására és továbbfejlesztésére.

4.
Európai 

Hálózatfinanszírozási 
Eszköz

Digital Road 
Management 

Hungary
Magyar Állam

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

2 855 300 000 3 626 231 000 666 998 080 2 959 232 920 0

A fejlesztés a közútkezelői tevékenységek széles körű 
digitalizációjára irányul. A projektjavaslatban kifejtett 
fejlesztésekben közös, hogy a jövőbeli mobilitási 
rendszerekhez való illeszkedést kívánják szolgálni 
innovatív megoldások meghonosításával.

5.
Európai 

Hálózatfinanszírozási 
Eszköz

European ITS 
Platform 2 

The future is 
undecided; 

let’s create it 
together!

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.

– 3 915 840 4 973 117 1 957 920 0 3 015 197

A projektjavaslat az Európai Intelligens Közlekedési 
Rendszerek Platform (EIP) 2. fázisában való 
részvételre irányul. A Kedvezményezett kifejezetten 
a Nemzeti Hozzáférési Ponttal kapcsolatos 
tapasztalatok megosztásában, harmonizációjában és 
továbbfejlesztésében tervez részt venni. 
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A Kormány 1528/2018. (X. 24.) Korm. határozata
a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben 
a MAHOP-1.2-2017. azonosító számú, „Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, 
beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok vándorlási útvonalának biztosítását” című, 
gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához 
történő hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46.  § (1b)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva hozzájárul, hogy a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
a MAHOP-1.2-2017. azonosító számú, „Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek rehabilitációja, beleértve az ívási 
helyek fejlesztését és a  vándorló halfajok vándorlási útvonalának biztosítását” célzó projektek megvalósítására 
irányuló felhívásra az  új ívóhely létesítése a  Tihanyi-félsziget körül önálló, földrajzi koordinátákkal lehatárolt 
területen a  biodiverzitás megőrzése érdekében című támogatási kérelmeket nyolc önálló, lehatárolt területre 
vonatkozóan benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1529/2018. (X. 24.) Korm. határozata
az egyes KEHOP-1.6.0. konstrukción megvalósuló tűzoltó laktanyák (Fehérgyarmat és Kiskőrös) kialakítása 
tárgyú projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kormány
a) egyetért

aa) a  KEHOP-1.6.0-15-2016-00011 azonosító számú, „Tűzoltó laktanyák kialakítása–
Fehérgyarmat tűzoltóság” című és

ab) a  KEHOP-1.6.0-15-2016-00015 azonosító számú, „Tűzoltó laktanyák kialakítása Kiskőrös 
tűzoltóság” című

 projekt (a  továbbiakban együtt: projektek) támogatásának növelésével az  1.  melléklet szerint, és 
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról 
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, 
hogy a projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön 
alkalmazásra,

b) egyetért a projektek többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
1. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

c) egyetért a projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2018. október 31.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2.  mellékletében foglalt táblázat D:86 mezőjében a „0,61” szövegrész 
helyébe a „0,92” szöveg és D:88 mezőjében a „0,44” szövegrész helyébe a „0,68” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1529/2018. (X. 24.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás 

(bruttó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb 

(bruttó, Ft)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb 

(bruttó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-1.6.0-15-

2016-00011

Tűzoltó laktanyák 
kialakítása – 

Fehérgyarmat 
tűzoltóság

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

435 000 000 242 750 639 677 750 639

A projekt célja Fehérgyarmaton 
a tűzoltóság épületének megépítésével 
a térség mentő-tűzvédelmi 
lefedettségének magasabb szintű 
biztosítása, a katasztrófahelyzetek 
hatékony megelőzése, az élet és anyagi 
javak megóvása, valamint a beavatkozási 
készségek fejlesztése. A projekt 
eredményeként az emelt minőségű 
katasztrófavédelem előnyeit élvező 
lakosság száma 88 890 fő.

3.
KEHOP-1.6.0-15-

2016-00015

Tűzoltó laktanyák 
kialakítása – Kiskőrös 

tűzoltóság

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

605 000 000 314 847 409 919 847 409

A projekt célja Kiskőrösön a tűzoltóság 
épületének megépítésével a térség 
mentő-tűzvédelmi lefedettségének 
magasabb szintű biztosítása, 
a katasztrófahelyzetek hatékony 
megelőzése, az élet és anyagi javak 
megóvása, valamint a beavatkozási 
készségek fejlesztése. A projekt 
eredményeként az emelt minőségű 
katasztrófavédelem előnyeit élvező 
lakosság száma 50 827 fő.
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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.

A Kormány 1530/2018. (X. 24.) Korm. határozata
egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a VP4-15.2.1.2-17 azonosító számú, 
„Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése”, valamint a VP5-8.4.1-16 azonosító számú, 
„Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című, gazdaságfejlesztést célzó 
projektek megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához való hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján hozzájárul, hogy
 1. a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű, „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt 

megvalósítására irányuló felhívásra
a) a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai erőforrások 

fejlesztése a Gyulaj Zrt. területén III. rész”,
b) a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  „Tiszafás-bükkös erdészeti 

génrezervátum kialakítása (Szentgáli Tiszafás)”, valamint
c) a Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  „Magtermő állományok és 

génrezervátumok kialakítása a Vértesi Erdő Zrt. területén”
című támogatási kérelmet benyújtsa,

 2. a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű, „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című, 
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a  Vértesi Erdészeti és Faipari Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság a  „2017-ben bekövetkezett abiotikus erdőkárok helyreállítása a  Vértesi Erdő Zrt. 
területén” című támogatási kérelmet benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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