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III. Kormányrendeletek

A Kormány 49/2023. (II. 22.) Korm. rendelete
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés b), e) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 47/A. § (2) és 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az elektronikus árverés során nem alkalmazandó a 44. § (2), (3) és (5) bekezdése, a 45. § (2) bekezdés a)–e) és 
g)–i)  pontja és a  46.  § (1)–(6)  bekezdése. Az  MNV Zrt. az  elektronikus árverést megelőzően az  MNV  Zrt. által 
működtetett, a  világhálón elérhető informatikai rendszer, az  elektronikus aukciós rendszer (a  továbbiakban:  EAR) 
felületén közzétett felhívásban előírhatja, hogy az elektronikus árverésen az általa előre meghatározott és közzétett 
–  az  árveréssel érintett vagyontárgy sajátosságaival összefüggő, az  árverezők részére egyenlő esélyt biztosító  – 
feltételeket teljesítő árverezők vehetnek részt.
(3) Az árverési hirdetmények és a (2) bekezdés szerinti felhívások elektronikus úton történő közzétételére és a vételi 
ajánlatok elektronikus úton történő megtételére az EAR szolgál.”

2. §  A Vhr. 47/K. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  elektronikus árverésen az  árverezők elektronikus nyilvántartásába bejegyzett (regisztrált), a  47/A.  § 
(2)  bekezdése szerinti felhívásban meghatározott és a  47/G.  § (2)  bekezdésében felsorolt feltételeknek megfelelő 
személy vehet részt.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelete
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról

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. §  A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon kívül e rendelet alapján nem nyújtható támogatás)
„f ) elsődleges mezőgazdasági termeléshez, kivéve, ha a  támogatás tárgya az  elsődleges mezőgazdasági 
termeléshez kapcsolódó kutatás-fejlesztési projekt, és annak nyújtására a  2.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján 
kerül sor;”

2. §  A Korm. rendelet 9. § (1a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kutatás-fejlesztési célokra a támogatást a beruházó akkor veheti igénybe, ha]
„a) nagyvállalkozásnak vagy középvállalkozásnak minősül, utóbbi esetben akkor, ha a  beruházónak és az  Atr. 2.  § 
10g. pont a) és b) alpontja szerinti, meghatározó befolyással bíró, közvetlen tulajdonosának a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző üzleti évben az átlagos statisztikai állományi létszáma együttesen eléri a 100 főt,”



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2023.	évi	27.	szám 785

3. §  A Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A 9. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott feltételt a kedvezményezett úgy is teljesítheti, 
hogy egy olyan, a 2. mellékletben meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó, két részből álló beruházást valósít 
meg, melynek egyik része induló beruházás, amely esetben a  18.  § szerinti költségek minősülnek elszámolható 
költségnek (e § alkalmazásában a továbbiakban: főberuházás), a másik része megújuló energia termeléséhez vagy 
megújuló energia termeléséhez és tárolásához kapcsolódó beruházás, amely esetben a  26/ZL.  § (1)  bekezdése 
szerinti költségek minősülnek elszámolható költségnek (e § alkalmazásában a továbbiakban: kiegészítő energetikai 
beruházás), ha a főberuházáshoz kapcsolódó elszámolható költségek mértéke meghaladja a teljes beruházási érték 
felét.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben a  főberuházás támogatására a 2.  § (1)  bekezdés a) vagy c)  pontja 
szerinti regionális beruházási, a kiegészítő energetikai beruházás támogatására a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti 
megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatási jogcím alapján kerülhet sor.
(3) A  főberuházásnak – az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek figyelembevételével – meg kell felelnie  
az  I–IV. fejezetben meghatározott feltételeknek. Nem minősül főberuházásnak a  regionális szolgáltató központ 
létrehozása vagy bővítése, továbbá a  főberuházás keretében a  20.  § szerinti költségek nem minősülnek 
elszámolható költségnek.
(4) A  kiegészítő energetikai beruházás támogatására – a  26/ZG.  § (1)  bekezdése, a 26/ZK.  § (3)  bekezdése,  
a 26/ZM.  § (1)  és (2)  bekezdése, a  26/ZO.  § (2) és (4)  bekezdése, a  15/ZC. és 15/ZD. alcím, valamint a  26/ZT.  § 
(2) bekezdés d) pontja kivételével – a IV/C. fejezetben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(5) A kiegészítő energetikai beruházás
a) megvalósítása esetén a 6. §-ban megjelölt jogi személyek részére nyújtható támogatás;
b) esetén a kiegészítő energetikai beruházásra eső támogatásának mértéke nem haladhatja meg a 15 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget;
c) időtartama nem haladhatja meg a támogatási szerződésben meghatározott időtartamot;
d) keretében beszerzett tárgyi eszközöket a főberuházásra irányadó kötelező üzemeltetési időszakban folyamatosan 
fenn kell tartani a 14. § (1) bekezdés d) pontjának megfelelően;
e) esetén a  támogatási kérelmet a  főberuházásra vonatkozó támogatási kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani 
a  21.  § (1)  bekezdésében foglaltak szerint, azzal, hogy ha a  kiegészítő energetikai beruházás 500  MW feletti 
névleges teljesítményt elérő, vagy visszwatt védelemmel el nem látott energiatermelő eszközt is magában foglal, 
a támogatási kérelemhez mellékelni kell a tervezett energiatermelő eszköznek a Magyar Mérnöki Kamara megfelelő 
tagozatában tagsággal rendelkező személy által készített műszaki tervét tartalmazó, érvényes kivitelezői árajánlatot, 
és a műszaki tervnek ki kell térnie arra is, hogy az energiatermelő beruházás és a fogyasztási hely közötti elektromos 
kapcsolat megfelelően biztosítható-e;
f ) támogatására és a támogatás visszafizetésének biztosítékára a 23. §-ban foglalt feltételeket kell alkalmazni; és
g) támogatásának folyósítására a 24. §-ban foglalt feltételeket kell alkalmazni.”

4. §  A Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A támogató eláll a támogatási szerződéstől, ha)
„e) a beruházó a támogatási szerződésben számszerűen rögzített, a 14. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott 
munkahelyfenntartási kötelezettségét nem teljesíti, és a  támogató a  beruházóval nem tud megállapodni 
a  támogatási szerződés olyan tartalmú módosításában, amely a  támogatási szerződés létrejöttekor vállalt 
munkahelyfenntartási kötelezettséget a  támogató által elfogadott módon biztosítja, ideértve a  nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Felsőokt. tv.) 108. § 1b. pontja szerinti duális képzés, 
valamint a Felsőokt. tv. 44. §-a alapján megkötött hallgatói munkaszerződés, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi 
LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 83. § (1) bekezdése szerinti szakképzési munkaszerződés vagy az Szkt. 125. § 
(3)  bekezdés b)  pontja szerinti tanulószerződés alapján foglalkoztatott személyeket is, ha a  foglalkoztatás a  havi 
60 órát eléri, vagy regionális szolgáltató központok esetében, feltéve, hogy a beruházó a megtartott munkahelyek 
számán felül vállalt, újonnan létesített munkahelyek számára vonatkozó kötelezettségét kevesebb, mint hetvenöt 
százalékos mértékben teljesíti a kötelező üzemeltetési időszak bármely évében,
f ) a  beruházó a  támogatási szerződésben számszerűen rögzített, a  14.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában 
meghatározott árbevételre vagy bértömegre vonatkozó jogosultsági feltételnek minősülő kötelezettségét nem 
teljesíti a kötelező üzemeltetési időszakban, és a támogató nem fogadja el a beruházó által ugyanezen időszakban 
a  társadalmi felelősségvállalás alapján a  magyarországi oktatási intézményekkel való együttműködés keretében, 
igazoltan teljesített kifizetést.”
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5. §  A Korm. rendelet 26/Z. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Támogatási kérelmet az  nyújthat be, aki a  lebonyolító szerv által működtetett online felületen sikeresen 
regisztrált az  ott feltüntetett adatok megadásával. Egy regisztrációs időszak a  regisztráció megnyitásától annak 
felfüggesztéséig tart. A támogatási kérelem benyújtására legkésőbb a regisztráció napját követő négy hónapig van 
lehetőség, ha a  támogatás nyújtásának feltételei még fennállnak, azzal, hogy a  benyújtási határidőt a  támogató 
indokolt esetben, a  beruházó kérelmére legfeljebb négy hónappal meghosszabbíthatja. A  kérelem benyújtására 
legkésőbb az  eredeti határidő lejárta előtt 5 nappal kerülhet sor. A  sikeres regisztráció nem jelenti a  támogatási 
feltételeknek történő megfelelést, és nem minősül támogatási döntésnek.”

6. §  A Korm. rendelet 26/ZL. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem minősül elszámolható költségnek)
„a) – a 18. § (2) bekezdés 27. pontja kivételével – a 18. § (2) bekezdése szerinti költség,”

7. §  A Korm. rendelet 26/ZO. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Támogatási kérelmet az  nyújthat be, aki a  lebonyolító szerv által működtetett online felületen sikeresen 
regisztrált az  ott feltüntetett adatok megadásával. Egy regisztrációs időszak a  regisztráció megnyitásától annak 
felfüggesztéséig tart. A támogatási kérelem benyújtására legkésőbb a regisztráció napját követő négy hónapig van 
lehetőség, ha a  támogatás nyújtásának feltételei még fennállnak, azzal, hogy a  benyújtási határidőt a  támogató 
indokolt esetben, a  beruházó kérelmére legfeljebb négy hónappal meghosszabbíthatja. A  kérelem benyújtására 
legkésőbb az  eredeti határidő lejárta előtt 5 nappal kerülhet sor. A  sikeres regisztráció nem jelenti a  támogatási 
feltételeknek történő megfelelést, és nem minősül támogatási döntésnek.”

8. §  A Korm. rendelet 26/ZZD. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Támogatási kérelmet az  nyújthat be, aki a  lebonyolító szerv által működtetett online felületen sikeresen 
regisztrált az  ott feltüntetett adatok megadásával. Egy regisztrációs időszak a  regisztráció megnyitásától annak 
felfüggesztéséig tart. A támogatási kérelem benyújtására legkésőbb a regisztráció napját követő négy hónapig van 
lehetőség, ha a  támogatás nyújtásának feltételei még fennállnak, azzal, hogy a  benyújtási határidőt a  támogató 
indokolt esetben, a  beruházó kérelmére legfeljebb négy hónappal meghosszabbíthatja. A  kérelem benyújtására 
legkésőbb az  eredeti határidő lejárta előtt 5 nappal kerülhet sor. A  sikeres regisztráció nem jelenti a  támogatási 
feltételeknek történő megfelelést, és nem minősül támogatási döntésnek.”

9. §  A Korm. rendelet a következő 29/N. §-sal egészül ki:
„29/N.  § (1) E  rendeletnek a  beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 50/2023. (II. 22.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr11.) megállapított 
rendelkezéseit –  a  (2) és (3)  bekezdés kivételével – a  Módr11. hatálybalépését követően benyújtott támogatási 
kérelemmel indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a Módr11. 4. §-ával megállapított rendelkezéseit
a) a Módr11. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben és a már megkötött támogatási szerződések esetében,
b) e  rendeletnek a  Módr5. által hatályon kívül helyezett 9.  § (1)  bekezdés h)  pontján alapuló technológiaintenzív 
beruházások támogatása tárgyában, a Módr11. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben és a már megkötött 
támogatási szerződések esetében is
alkalmazni kell, ha a támogatás a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján alapul, és az elszámolható költségeket a 17. § 
(2) bekezdés a) pontja szerint állapították meg.
(3) E rendeletnek a Módr11. 5., 7. és 8. §-ával megállapított rendelkezéseit a Módr11. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő olyan ügyekben alkalmazni kell, ahol a beruházó már regisztrált, de támogatási kérelem benyújtására még nem 
került sor.”

10. §  A Korm. rendelet
a) 23. § (1) bekezdésében a „százhúsz” szövegrészek helyébe a „száz” szöveg,
b) 23. § (4) bekezdésében a „százhúsz” szövegrész helyébe a „száz” szöveg,
c) 23. § (5) bekezdésében a „75%-a” szövegrész helyébe a „hetvenöt százaléka” szöveg,
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d) 23.  § (6)  bekezdésében az  „50%-nál” szövegrész helyébe az  „ötven százaléknál” szöveg, az  „50%-ával” 
szövegrész helyébe az „ötven százalékával” szöveg és a „120%-át” szövegrész helyébe a „száz százalékát” 
szöveg,

e) 26/M. § (1) bekezdésében a „százhúsz” szövegrész helyébe a „száz” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 18. § (2) bekezdés 27. pontjában az „a (7) bekezdésben meghatározott kivételekkel,” szövegrész,
b) 18. § (7) bekezdése.

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

13. §  E rendelet
a) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. július 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. és 41. cikke 
szerinti,

b) az Európai Bizottság egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség alá 
eső, a Szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti, továbbá

c) az  Európai Bizottságnak az  Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret 
a  gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából elnevezésű közleménye 
(a  továbbiakban: közlemény) 2.1.  szakaszában, valamint az  európai bizottság vonatkozó határozatában 
foglalt feltételek szerinti 

támogatást tartalmaz.

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

A Kormány 1043/2023. (II. 22.) Korm. határozata
az EFOP-1.8.24-22-2022-00002 azonosító számú, „NASZLADY AttILA egészségfejlesztési program – 
humánerőforrás fejlesztés komponens” című kiemelt projekt és az EFOP-2.2.24-22-2022-00002 azonosító 
számú, „NASZLADY AttILA egészségfejlesztési program – beruházási komponens” című kiemelt projekt 
támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva egyetért az  EFOP-1.8.24-22-2022-00002 azonosító számú, 
„NASZLADY  ATTILA egészségfejlesztési program – humánerőforrás fejlesztés komponens” című projekt 
és az  EFOP-2.2.24-22-2022-00002 azonosító számú, „NASZLADY ATTILA egészségfejlesztési program – 
beruházási komponens” című projekt (a továbbiakban együtt: Projektek) támogatásának növelésével, 
az 1. melléklet szerint,

b) egyetért a  Projektek 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program 1. prioritása és 2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

c) felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Projektek támogatási szerződésének 1. melléklet 
szerinti módosításáról.
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 

Korm. határozat
a) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:38i. mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,07” szöveg,
b) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:16j. mezőjében a „6,30” szövegrész helyébe a „6,86” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:21e. mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,07” szöveg,
d) 2. mellékletében foglalt táblázat D:43c. mezőjében a „6,30” szövegrész helyébe a „6,86” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1043/2023. (II. 22.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatási

összeg

 (bruttó, forint)

EFOP 1. prioritás 

terhére történő 

többletforrás 

legfeljebb

(bruttó, forint)

EFOP 2. prioritás 

terhére történő 

többletforrás 

legfeljebb

(bruttó, forint)

Projekt megnövelt

támogatási 

összege

legfeljebb

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-1.8.24-22-

2022-00002

NASZLADY ATTILA  
egészség-fejlesztési 

program – 
humán-erőforrás 

fejlesztés 
komponens

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 

Egyesület
986 422 338 77 702 440 0 1 064 124 778

Az EFOP-2.2.24-22-2022-00002 azonosító számú 
projekt infrastrukturális fejlesztéseihez  
az EFOP-1.8.24-22-2022-00002 azonosító számú 
projekt nyújtja a szakmai és humánerőforrás- 
támogatást. Fejlesztések: mobil egészségügyi 
központok működtetése telemedicinális 
egészségügyi szolgáltatásokkal, Máltai 
Egészségpontok létrehozása, gyermek-
szemészeti szűrővizsgálatok szervezése és 
szűrési szolgáltatás nyújtása, laboratórium és 
bliszterközpont szakmai hátterének biztosítása.

3.
EFOP-2.2.24-22-

2022-00002

NASZLADY ATTILA  
egészség-fejlesztési 

 program – 
beruházási 

komponens

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 

Egyesület
6 300 000 000 0 555 388 225 6 855 388 225

Az EFOP-2.2.24-22-2022-00002 azonosító számú 
projekt fejlesztéseivel kiemelten a hátrányos 
helyzetű embereknél és az elmaradott 
térségekben elérhető az egészségtudatosság 
növelése, a szűrővizsgálatok elvégzése és 
szükség esetén a betegek szakellátáshoz való 
eljuttatása, összességében a jobb egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. 
A projekt keretében 8 db Mobil Egészségügyi 
Központ kialakítására, gyermekszemészeti 
szűrőgépjármű beszerzésére és kialakítására, 
laboratórium létrehozására és kialakítására, 
valamint gyógyszerhasználat optimalizálására 
kerül sor.
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A Kormány 1044/2023. (II. 22.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” 
című kiemelt projekt összköltségének növeléséről, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról, valamint 
fejlesztéspolitikai tárgyú kormányhatározatok egyes pontjainak visszavonásáról

 1. A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva egyetért az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „Gyermek sürgősségi, 
baleseti ellátás fejlesztése” című projekt (a  továbbiakban: Projekt) összköltségének 1.  melléklet szerinti 
növelésével,

b) egyetért a  Projekt 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program 2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

c) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-ában foglalt jogkörében eljárva 
úgy határoz, hogy a Projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-át nem kell 
alkalmazni,

d) felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet 
szerinti módosításáról.
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 

Korm. határozat
a) 1. mellékletében foglalt 2. táblázat C:4 mezőjében a „17,82 (ebből indikatív önerő: 6,91)” szövegrész helyébe 

a „18,51 (ebből indikatív önerő: 6,91)” szöveg,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat D:32 mezőjében a „10,92” szövegrész helyébe a „11,61” szöveg
lép.

 4. A Kormány visszavonja
a) az  éves fejlesztési keretek módosításainak pénzügyi hatásairól szóló 1481/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat 

3. pontját,
b) a 2014–2020 programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós források maradéktalan felhasználása 

érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1536/2022. (XI. 9.) Korm. határozat 1. pont e) alpontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1044/2023. (II. 22.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti 

támogatás/ 

összköltség 

(bruttó, forint)

Hatályos 

támogatási 

összeg 

(bruttó, forint)

Hatályos 

összköltség 

(bruttó, forint)

EFOP  

2. prioritás 

terhére 

történő 

többletforrás 

legfeljebb 

(bruttó, forint)

Projekt 

megnövelt 

támogatási 

összege 

legfeljebb 

(bruttó, forint)

Projekt 

megnövelt 

összköltsége 

legfeljebb 

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.2.1-VEKOP- 

16-2016-00001

Gyermek 

sürgősségi, 

baleseti 

ellátás 

fejlesztése

Országos Kórházi 

Főigazgatóság
10 000 000 000 10 914 479 990 17 867 383 043 686 327 168 11 600 807 158 18 553 710 211

A Projekt célja országos, legmagasabb progresszivitási szintű 

gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi ellátóközpont (III. a. szint) 

és vidéki ellátást biztosító országos háromszintű (I. szint, II. szint 

és III. szint) gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi ellátóhálózat 

létrehozása, gyermektraumatológia kialakítása.
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A Kormány 1045/2023. (II. 22.) Korm. határozata
az EFOP-3.7.1-17-2017-00001 azonosító számú, „Aktívan a tudásért” című projekt támogatásának 
növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva egyetért
aa) az 1. melléklet szerinti EFOP-3.7.1-17-2017-00001 azonosító számú, „Aktívan a tudásért” című projekt 

(a továbbiakban: Projekt) támogatásának növelésével,
ab) az 1.  mellékletben foglalt táblázat F oszlopa szerinti többlettámogatásnak az  Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) 3. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére 
történő finanszírozásával;

b) felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet 
szerinti módosításáról.
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 60 napon belül

 2. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 
Korm. határozat
a) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:31 mezőjében a „6,29” szövegrész helyébe a „6,92” szöveg,
b) 2. melléklet D:62a. mezőjében a „6,29” szövegrész helyébe a „6,92” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1045/2023. (II. 22.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Projekt eredeti 

támogatási összege 

(forint)

Projekt hatályos 

támogatási 

szerződés szerinti 

támogatása

(forint)

Többlettámogatás 

az EFOP-3.7.1-17 

felhívás keretéből

(forint)

Projekt megnövelt 

támogatása

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-3.7.1-17-

2017-00001
Aktívan 

a tudásért

Társadalmi 
Esélyteremtési 
Főigazgatóság

6 300 000 000 6 289 040 194 627 660 462 6 916 700 656

Az alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai 
végzettséggel nem rendelkező, 16–60 év 
közötti személyek bevonása általános 
iskola befejezését támogató, valamint 
a funkcionális analfabetizmust mérséklő, illetve 
alapkészségeiket, kompetenciáikat fejlesztő 
képzésekbe, foglalkoztathatóvá válásuk és 
öngondoskodásra való képességük segítése 
érdekében.
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A Kormány 1046/2023. (II. 22.) Korm. határozata
az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú, „A Szegedi tudományegyetem oktatási-képzési hátterének 
infrastrukturális fejlesztése, egészségügyi skill laborok kialakítása, technológiai korszerűsítése” című 
projekt összköltségének további növeléséről

 1. A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában 
foglalt feladatkörében eljárva egyetért az  EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú, „A Szegedi 
Tudományegyetem oktatási-képzési hátterének infrastrukturális fejlesztése, egészségügyi skill laborok 
kialakítása, technológiai korszerűsítése” című projekt 1. melléklet szerinti összköltségének növelésével,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-ában foglalt jogkörében eljárva 
úgy határoz, hogy a  projekt keretemelése és annak végrehajtása során a  Kormányrendelet 5.  §-át nem kell 
alkalmazni,

c) felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet 
szerinti módosításáról,
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

d) egyetért azzal, hogy az  1.  mellékletben foglalt táblázat G:2 mezőjében meghatározott, legfeljebb 
457  044  000  forint összegű, az  európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az  Uniós 
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 
szóló 590/2022.  (XII.  28.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés f )  pontja alapján – a  Magyarország központi 
költségvetéséről szóló törvény XIX. fejezetének megfelelően az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2023.	évi	27.	szám

 
795

1. melléklet az 1046/2023. (II. 22.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1. 

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti összköltség

(bruttó, forint)

Hatályos összköltség

(bruttó, forint)

Többlettámogatás legfeljebb

(forint)

Projekt megnövelt 

összköltsége

legfeljebb

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP-4.2.1-16 

felhívás keretében 

finanszírozandó összeg

(bruttó, forint)

Az 590/2022. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés f ) pontja 

alapján az EFOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére finanszírozandó 

összeg

(bruttó, forint)

3. 
EFOP-4.2.1-16-

2017-00014 

A Szegedi 

Tudományegyetem 

oktatási-képzési 

hátterének 

infrastrukturális 

fejlesztése, 

egészségügyi skill 

laborok kialakítása, 

technológiai 

korszerűsítése

Szegedi 

Tudomány- 

egyetem

6 899 182 422 9 304 022 578 0 457 044 000 9 761 066 578

A projektben a Szegedi Tudományegyetemen meglévő 

orvos-, fogorvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi 

szakmai együttműködési előnyök kihasználását előtérbe 

helyező infrastrukturális fejlesztés valósul meg, amelynek 

eredményeként a korszerű orvosi-egészségügyi 

technológia-eszközpark a gyakorlatorientált képzési 

folyamatba integrálódva szolgálja ki napjaink 

technológia- és IT-orientált hallgatói és képzési környezet 

igényeit. 
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A Kormány 1047/2023. (II. 22.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2018-00023 azonosító számú, „Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” 
című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva egyetért a  GINOP-7.1.9-17-2018-00023 azonosító számú, „Veszprém 
kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 
növelésével, az 1. melléklet szerint;

b) úgy határoz, hogy az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján 
a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-át nem kell alkalmazni;

c) egyetért a  projekt 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program 7. prioritása maximális kötelezettségvállalási szintjén belüli szabad forrás terhére történő 
finanszírozásával;

d) felhívja a  területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének  
1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: 2023. április 30.

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

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a) 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat C:6 mezőjében az „5,08” szövegrész helyébe a „4,27” szöveg,
b) 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat C:8 mezőjében az „51,915” szövegrész helyébe az „52,728” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1047/2023. (II. 22.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Hatályos támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.9-17-

2018-00023

Veszprém kulturális 
turisztikai kínálatának 

fejlesztése

Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, 
Balatongyörök Község 

Önkormányzata,
Magyar Turisztikai 

Ügynökség 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság,
Magyar Turisztikai 

Szövetség Alapítvány

1 500 000 000 881 849 234 2 381 849 234

A projekt célja a Veszprémi vár 
turisztikai kínálatának további 
fejlesztése egy olyan területen, 
amely közvetlenül kapcsolódik  
a vár vonzáskörzetéhez, azonban 
évek óta elhanyagoltan, 
kihasználatlanul áll. Itt kerül 
kialakításra egy rendezvénytér,  
ahol több, új funkcióval 
rendelkező épület kap 
helyet: kávézó-ajándékbolt, 
gyermekfoglalkoztató, kiállítóterem 
makettkiállítással, illetve  
a Kabóca Bábszínház épülete.  
A kiemelt turisztikai látványosságok 
új díszvilágítást kapnak, illetve  
a parkolóterület nagysága is bővül  
a területen.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

A Kormány 1048/2023. (II. 22.) Korm. határozata
a Rászoruló Személyeket támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat] 1.  mellékletében foglalt 
táblázat
a) C:2 mezőjében a „19,879” szövegrész helyébe a „19,539” szöveg,
b) C:4 mezőjében az „5,227” szövegrész helyébe az „5,567” szöveg
lép.

 2. Az 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:3 mezőjében a „18,824” szövegrész helyébe a „18,484” szöveg,
b) D:5 mezőjében az „5,227” szövegrész helyébe az „5,567” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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