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A földművelésügyi miniszter 67/2016. (X. 13.) FM rendelete
a 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek 
megállapításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás

1. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II.  19.) 
FM  rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] alapján járó egységes területalapú támogatás 
keretösszege 223 983 618 854 Ft.

 (2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján járó támogatás hektáronkénti értéke az (1) bekezdés szerinti keretösszeg és 
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 
igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet alapján benyújtott egységes 
kérelmek ellenőrzését követően megállapított támogatható területek hektárban kifejezett nagyságának hányadosa.

 (3) A (2) bekezdés szerinti támogatható terület legfeljebb 4 981 270,69 hektár lehet.
 (4) A  (2)  bekezdés szerinti támogatásból 2016. október 17-től kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 

31 476 Ft.

2. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó 
támogatás

2. § (1) Az  éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás 
igénybevételének szabályairól, valamint a  szántóterület, az  állandó gyepterület és az  állandó kultúrával fedett 
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján járó támogatás keretösszege 124 950 171 957 Ft.

 (2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti számítás során a támogatható terület legfeljebb 4 981 270,69 hektár 
lehet.

 (3) A  (2)  bekezdésben hivatkozott számítás szerinti támogatásból 2016. október 17-től kifizethető előleg mértéke 
hektáronként legfeljebb 17 559 Ft.

3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás

3. § (1) A  termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 
[a  továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján támogatási jogcímenként hektár és állategyed alapon 
történik a kifizetés.

 (2) A kifizetés során alkalmazott fajlagos támogatási összegeket a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésében 
foglaltak szerint kell meghatározni figyelemmel arra, hogy a  9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6.  §-ában felsorolt 
állategyed alapú támogatások esetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által elfogadott és a támogatási 
feltételeknek megfelelő állatlétszámot kell figyelembe venni.

 (3) A  (2)  bekezdésben hivatkozott támogatásokból 2016. október 17-től kifizethető előleg mértéke legfeljebb 
az 1. mellékletben meghatározott összeg.

4. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

4. § (1) A  fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015 (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2015. 
(III. 13.) FM rendelet] alapján járó támogatás keretösszege 3 653 427 755 Ft.

 (2) A 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti számítás elvégzése során a támogatható terület nagysága 
legfeljebb 173 711 hektár lehet.
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 (3) A (2) bekezdésben hivatkozott számítás szerinti támogatásból 2016. október 17-től hektáronként kifizethető előleg 
mértéke legfeljebb 14 722 Ft.

5. Mezőgazdasági kistermelők részére nyújtandó támogatás

5. §  A támogatás mértéke a  mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendeletben foglaltak 
alapján kerül megállapításra.

6. A nettó pénzügyi plafon betartása

6. § (1) Az  e  rendeletben feltüntetett mértékek az  éves bruttó pénzügyi felső határ figyelembevételével kerültek 
megállapításra.

 (2) A  közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a  mezőgazdasági termelők részére nyújtott 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK és a  73/2009/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet III.  mellékletében meghatározott nettó pénzügyi felső határ betartása érdekében az  egyes jogcímeknél 
a  kifizetéskor csökkentési együtthatót kell alkalmazni a  teljes támogatási összegre. A  csökkentési együttható 
mértéke: 0,93. A csökkentési együttható már az előleg kifizetésekor is alkalmazandó.

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 67/2016. (X. 13.) FM rendelethez

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben 
meghatározott támogatási jogcímekre 2016. október 17. után kifizethető előleg maximális értékei

A B

1. 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím Az előleg maximális értéke (Ft)

2. anyajuhtartás támogatás 5 197

3. anyatehéntartás támogatás 32 778

4. hízottbika-tartás támogatás 11 854

5. tejhasznú tehéntartás támogatás 71 372

6. rizstermesztés támogatás 147 922

7. cukorrépa termesztés támogatás 117 672

8. zöldségnövény termesztés támogatás 34 627

9. ipari zöldségnövény termesztés támogatás 38 788

10. gyümölcstermesztés támogatás 62 538

11. szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás 43 137

12. szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás 19 097
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A földművelésügyi miniszter 68/2016. (X. 13.) FM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint 
az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó  
2016. évi támogatások összegeinek megállapításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Hízottbikatartás támogatása

1. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 10.  §-a alapján összesen legfeljebb 2 856 405 000 Ft, 
történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti összegből a 2016. évben előlegként történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 25 000 Ft 
támogatás fizethető ki.

2. Tejtámogatás

2. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 11. §-a alapján összesen legfeljebb 11 749 715 120 Ft, történelmi bázis jogosultságonként 
legfeljebb 6,34 Ft támogatás vehető igénybe.

 (2) A támogatás a 2016. évben kifizetésre kerül.

3. Anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása

3. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 12–17. §-a alapján, anyatehenek után összesen legfeljebb 3 012 707 750 Ft, egyedenként 
legfeljebb 25 750 Ft vehető igénybe.

4. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása

4. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 18. §-a alapján összesen legfeljebb 2 326 023 000 Ft, történelmi bázis jogosultságonként 
legfeljebb 30 000 Ft támogatás vehető igénybe.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti összegből a 2016. évben előlegként történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 25 000 Ft 
támogatás fizethető ki.

5. Anyajuhtartás termeléshez kötött támogatása

5. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 19–23. §-a alapján, anyajuhok után összesen legfeljebb 16 599 756 Ft, egyedenként 
legfeljebb 18,6 Ft támogatás vehető igénybe. Ha a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, 
akkor a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 15,5 Ft.

6. Kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatása

6. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 24.  §-a alapján összesen legfeljebb 455 391 300 Ft, történelmi bázis 
jogosultságonként legfeljebb 2304 Ft támogatás vehető igénybe.

7. Dohány termeléstől elválasztott támogatása

7. § (1) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. §-a alapján a Burley dohánytermesztési támogatás keretében összesen legfeljebb 
428 727 704 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 253 571 Ft támogatás vehető igénybe.
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 (2) Az  5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25.  §-a alapján a  Virginia dohánytermesztési támogatás keretében összesen 
legfeljebb 629 108 521 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 157 320 Ft támogatás vehető igénybe.

8. A támogatási keret túllépése

8. §  A támogatási keret túllépése esetén a  megállapított támogatás összege – az  érintett mezőgazdasági termelőnél 
a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

9. Záró rendelkezések

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

10. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) 
FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének 
megállapításáról szóló 61/2015. (X. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 61/2015. (X. 12.) FM rendelet] a  következő 
11. §-sal egészül ki:
„11.  § E  rendeletnek az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2016.  évi 
támogatások összegeinek megállapításáról szóló 68/2016. (X. 13.) FM rendelettel megállapított 6/A.  §-át minden 
2015. évi dohány termeléstől elválasztott támogatás kifizetésre alkalmazni kell.”

11. §  A 61/2015. (X. 12.) FM rendelet
a) 6/A. § (1) bekezdésében a „192 804 Ft” szövegrész helyébe az „539 233 Ft” szöveg,
b) 6/A. § (2) bekezdésében a „223 376 Ft” szövegrész helyébe a „666 056 Ft” szöveg
lép.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter


	A Kormány 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
	a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól

	A Kormány 303/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
	az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 304/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
	a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 305/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
	az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó

	A Kormány 306/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
	a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 307/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
	egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
	a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

	A Kormány 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
	a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kie

	A Kormány 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelete
	a Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelete
	a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelete
	a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

	A belügyminiszter 41/2016. (X. 13.) BM rendelete
	a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító szervezetekről és a kijelölésükre vonatkozó szabályokról

	A földművelésügyi miniszter 67/2016. (X. 13.) FM rendelete
	a 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

	A földművelésügyi miniszter 68/2016. (X. 13.) FM rendelete
	az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti

	Az Országgyűlés 19/2016. (X. 13.) OGY határozata
	az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról*

	Az Országgyűlés 20/2016. (X. 13.) OGY határozata
	az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról**

	Az Országgyűlés 21/2016. (X. 13.) OGY határozata
	Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról*

	A Kormány 1532/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírójelöltjeiről szóló kormányhatározat visszavonásáról

	A Kormány 1533/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a 2017. évi World Export Development Forum budapesti megrendezéséhez kapcsolódó feladatokról

	A Kormány 1534/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017–2026” kidolgozásához és végrehajtásához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1535/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2016–2017. évekre vonatkozó cselekvési tervéről

	A Kormány 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról

	A Kormány 1537/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a 2016–2030 közötti időszakra szóló Nemzeti Erdőstratégiáról

	A Kormány 1538/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a Nemzeti Versenyképességi Tanács létrehozásáról

	A Kormány 1539/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a Budapestet bemutató és népszerűsítő nemzetközi városmarketing kampány lefolytatásával kapcsolatos egyes intézkedésekről

	A Kormány 1540/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	az építésügy területén mutatkozó, műszaki előírások hiányából fakadó nehézségek enyhítéséről

	A Kormány 1541/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1542/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a kormányhivatalok digitalizációs képességeinek biztosítása érdekében szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1543/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

	A Kormány 1544/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

	A Kormány 1545/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. júliusi és augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

	A Kormány 1546/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1547/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogat

	A Kormány 1548/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a tájegységi fővadászok munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséről

	A Kormány 1549/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a Millenáris Parkban szükségessé vált felújítási munkálatok finanszírozásáról, illetve a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének megvalósításáról

	A Kormány 1550/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a VERITAS Történetkutató Intézet többletfeladatainak meghatározásáról és a szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1551/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök biztosításáról

	A Kormány 1552/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a Lakitelek Népfőiskola működési költségeinek biztosításáról

	A Kormány 1553/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a balmazújvárosi sportcélú beruházásokkal és sportturizmus fejlesztésével összefüggő intézkedésekről

	A Kormány 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	az egri vár Modern Városok Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1555/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	Göd város infrastrukturális fejlesztéséről

	A Kormány 1556/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	Járdánháza Község Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról

	A Kormány 1557/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	Komádi Város infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1558/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

	A Kormány 1559/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tapasztalatainak érvényesítéséről

	A Kormány 1560/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1561/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a Fejér Megyei Szent György Oktató Kórházban új Belgyógyászati tömb kialakításához szükséges források biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek között

	A Kormány 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és

	A Kormány 1563/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	az IKOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosító számú („M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósításának előkészítése” című) projekt támogatásáról

	A Kormány 1564/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	az IKOP-2.1.0-15-2016-00003 azonosító számú („GSM-R távközlési hálózat kiépítése – szakaszolt projekt” című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről

	A Kormány 1565/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	az IKOP-4.1.0-15-2016-00002 azonosító számú („47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt összköltségének növeléséről

	A Kormány 1566/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1567/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	a Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1568/2016. (X. 13.) Korm. határozata
	az Európai Unió és tagállamai, valamint Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás szövegének végleges megállapításáról
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