
1723/2020. (X. 30.) Korm. határozat 

(hatályos: 2020.10.31 - 2020.10.31) 

1723/2020. (X. 30.) Korm. határozat 

az EFOP-2.2.0-16-2020-00009 azonosító számú („Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium fejlesztése” 

című) kiemelt projekt keretösszegének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. 

határozat módosításáról 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) 

bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva egyetért az EFOP-2.2.0-16-2020-00009 

azonosító számú, „Új Nemzeti Biztonsági Laboratórium fejlesztése” című kiemelt projekt 

támogatásának az 1. melléklet szerinti növelése érdekében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 4. pont 

szerinti módosításával. 

2. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy 

a) az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával vizsgálja meg az 1. pontban 

meghatározott összeg elszámolhatóságát a REACT EU keret terhére, 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

innovációért és technológiáért felelős miniszter 

Határidő: 2020. november 30. 

b) amennyiben az elszámolási szabályok lehetővé teszik, gondoskodjon az 1. pontban meghatározott 

cél megvalósításához szükséges forrásnak a REACT EU keret terhére történő biztosításáról. 

Felelős: emberi erőforrások minisztere 

Határidő: a REACT EU forrás felhasználására irányuló uniós rendelet hatálybalépését követően az 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosítás Európai Bizottsághoz történő benyújtását 

követően azonnal 

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

4. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 

a) 1. pont e) alpontjában az „55,73” szövegrész helyébe az „57,66” szöveg, 

b) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:8 mezőjében a „64,94 (ebből indikatív önerő: 2,65)” 

szövegrész helyébe a „71,39 (ebből indikatív önerő: 4,58)” szöveg, 

c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:37 mezőjében a „3,85” szövegrész helyébe a „8,37” szöveg, 



d) 2. mellékletében foglalt táblázat E:37 mezőjében az „1,65” szövegrész helyébe a „3,59” szöveg 

lép. 

1. melléklet az 1723/2020. (X. 30.) Korm. határozathoz 
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