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A Kormány 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozata
a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek 
megteremtéséről

A Kormány a  három kiemelt területen benyújtandó, összesen négy tervezett LIFE integrált és hagyományos projekt 

megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtése érdekében

 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  LIFE integrált projektek megvalósítása érdekében – ha az  Európai 

Bizottság azokat elfogadásra javasolja – gondoskodjon az évente szükséges önrész összegének, az egyes projektek 

zárásáig mindösszesen 11 231,4 millió forintnak a  projektgazdák részére történő biztosításáról az  alábbi bontás 

szerint:

a) az  éghajlat-politikai integrált projekt tekintetében legfeljebb 1922,0 millió forint a  Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium fejezetben,

b) a  természetvédelmi és környezetvédelmi integrált projektek tekintetében legfeljebb 5709,4 millió forint 

a Földművelésügyi Minisztérium fejezetben,

c) a  környezetvédelmi (vízgyűjtő-gazdálkodási) integrált projekt tekintetében legfeljebb 3600,0 millió forint 

a Belügyminisztérium fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

 nemzeti fejlesztési miniszter

 földművelésügyi miniszter

 belügyminiszter

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során, és az azt követő évi központi költségvetések 

tervezése során az egyes projektek zárásáig

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  földművelésügyi minisztert és a  belügyminisztert, hogy a  LIFE 

integrált projektek Európai Bizottság általi elfogadását követően nyújtsanak be részletes előterjesztést 

a  Kormány részére a  projektek megvalósításához az  Európai Bizottság által biztosított források nagyságáról, 

folyósításának ütemezéséről, és az 1. pontban meghatározott – Kormány által biztosítandó – önrész ütemezésének 

felülvizsgálatáról, a tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettségvállalás engedélyezése érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

 földművelésügyi miniszter

 belügyminiszter

Határidő: a LIFE integrált projektek Európai Bizottság általi elfogadását követően azonnal

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  hagyományos LIFE (és annak utódprogramjából inanszírozott) 

projektek megvalósítása érdekében a  2018. évtől a  2024. évig terjedő időszakban az  évente szükséges önrész 

támogatásának megfelelően gondoskodjon összesen 4946,0 millió forint hazai önrész biztosításához szükséges 

költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a  Földművelésügyi Minisztérium 

fejezetben.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

 nemzeti fejlesztési miniszter

 földművelésügyi miniszter

Határidő: a 2018–2024. évi központi költségvetések tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1073/2017. (II. 10.) Korm. határozata
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti 
szakaszának inanszírozásáról

A Kormány a  Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti 

szakaszának utólagos inanszírozása és egyúttal a  2015–2016. évi elszámolások lezárása érdekében felhívja 

a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon


