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Kormányrendeletek

A Kormány 363/2022. (IX. 23.) Korm. rendelete
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és
a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás
mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló
452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában
és (2j) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18/B. §
(3) bekezdésében az „élőerős fegyveres” szövegrész helyébe a „mechanikus és elektronikus védelemmel kiegészített
élőerős” szöveg lép.

2. A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és
a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes
szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke
megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § (1) A NEAK hivatalból eljárást folytat le a tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó biológiai
gyógyszerek és hasonló biológiai gyógyszerek támogatásának felülvizsgálatára, amelynek eredményeképpen
átsorolhatja azokat az árhoz nyújtott támogatással rendelhető gyógyszerek körébe. A NEAK hivatalból folytatott
eljárása kiterjed azon biológiai gyógyszerekre is, amelyek a tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó
gyógyszerek közül kerültek korábban az árhoz nyújtott támogatással rendelhető gyógyszerek közé.
(2) A NEAK az (1) bekezdés szerinti eljárást minden év július 1-jével indítja meg, amelynek keretében meghatározza
az adott év szeptember 1-jétől egy éven keresztül érvényes, a (3) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott,
az ESzCsM rendelet 2. számú mellékletében a kiemelt EÜ100 77. indikációs pont alatt megképzett alpontokon
írható gyógyszerek körét és a csoportba tartozó készítmények támogatását. Azok a gyógyszerek kerülhetnek
egy csoportba, amelyek azonos kétszintű háromjegyű ATC-csoportba tartoznak, és amely gyógyszereknek van
azonos indikációja.
(3) Az eljárás megindításakor a NEAK a honlapján közzéteszi az érintett terápiás területeket és az azokhoz tartozó
készítményeket, az eljárás megindításának időpontját, valamint azt, hogy a hivatalbóli eljárás eredményeként,
a beadott árak függvényében az érintett gyógyszer melyik, az ESzCsM rendelet 2. számú mellékletében a kiemelt
EÜ100 77. indikációs pont alatt megképzett alpont alá kerülhet besorolásra az alábbiak szerint:
a) az adott alpont 1. pontjára kerülnek a közzétett csoportba tartozó hatóanyaggal korábban nem kezelt és
a már kezelt betegek számára egyaránt elérhető, a közzétett csoportból elsőként választandó gyógyszerek,
b) az adott alpont 2. pontjára kerülnek a már kezelt betegek számára, kezelésük folytatására elérhető, valamint
az a) pont szerinti gyógyszerek hatástalansága vagy ellenjavallata esetén alkalmazható gyógyszerek.
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(4) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon túl az eljárás megindításáról szóló
értesítés tartalmazza
a) a felülvizsgálatra kerülő terápiás területekhez tartozó gyógyszerek társadalombiztosítási támogatási termék
kódját, továbbá azt, hogy az adott gyógyszer az alkalmazási előírása és a megállapított DDD értéke alapján hány
napra elegendő terápiás egységet tartalmaz, valamint az ebből kalkulált bruttó fogyasztói áron számolt napi
terápiás költségét és
b) az ESzCsM rendelet 2. számú mellékletében a kiemelt EÜ100 77. indikációs pont alatt megképzett alpontok 1. és
2. pontjára kerüléshez szükséges, az (5) és (6) bekezdés alapján megállapított közfinanszírozás alapjául elfogadott
elvárt árakat.
(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti elvárt árak az ESzCsM rendelet 2. számú mellékletében a kiemelt
EÜ100 77. indikációs ponton megképzett alpontok 1. pontjain az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
a) az első eljárás megindítását megelőző három éven belül az adott terápiás területhez tartozó bármely hatóanyagra
vagy az adott terápiás területre lefolytatott közbeszerzési eljárások – ide nem értve a közvetlen megrendelés
útján megvalósított beszerzést – eredményeként megkötött, a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános
elektronikus szerződéstárban vagy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer oldalán közzétett szerződések szerinti
legalacsonyabb egységárral számolt napi terápiás költségnél 28%-kal magasabb ár,
b) az a) pont szerinti eljárást követő eljárásokban az eljárás kezdőnapján az ESzCsM rendelet 2. számú mellékletében
a kiemelt EÜ100 77. indikációs pont alatt megképzett alpontok 1. pontjain támogatott, az adott csoportba tartozó
gyógyszerek közül a legalacsonyabb napi terápiás költséggel rendelkező gyógyszer árával megegyező ár.
(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti elvárt árak az ESzCsM rendelet 2. számú mellékletében a kiemelt
EÜ100 77. indikációs ponton megképzett alpontok 2. pontjain az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
a) az első eljárás megindítását megelőző három éven belül az adott terápiás területhez tartozó hatóanyagokra
vagy az adott terápiás területre lefolytatott közbeszerzési eljárások – ide nem értve a közvetlen megrendelés
útján megvalósított beszerzést – eredményeként megkötött, a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános
elektronikus szerződéstárban vagy az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer oldalán közzétett szerződések
egységáraiból számolt napi terápiás költségek átlaga,
b) az a) pont szerinti eljárást követő eljárásokban az eljárás kezdőnapján az EÜ100 77. indikációs pont alatt
megképzett alpontok 2. pontjain támogatott, az adott csoportba tartozó gyógyszerek közül a legalacsonyabb napi
terápiás költséggel rendelkező gyógyszer árával megegyező ár.
(7) A NEAK az eljárás megindításakor felhívja az érintett termékek forgalomba hozatali engedélyének jogosultját,
forgalmazóját, hogy amennyiben a (4) bekezdés a) pontja szerint közzétett árhoz képest az elvárt árra figyelemmel
árváltoztatással kíván élni, az adott év július 20. napjáig van lehetősége a NEAK honlapján működtetett
nyilvántartásba felvezetni. Az eljárás során az ajánlattevő a nyitva álló határidőben tett utolsó ajánlatához kötve
marad. A megtett árajánlatok az árváltoztatásra nyitva álló határidő lejártát követő első munkanapon válnak
nyilvánossá.
(8) A NEAK augusztus 1. napján a honlapján közzéteszi az eljárás eredményét, melynek keretében tájékoztatást nyújt
arról, hogy mely készítmények kerülnek az ESzCsM rendelet 2. számú mellékletében a kiemelt EÜ100 77. indikációs
pont alpontjainak 1. és 2. pontjaira.
(9) A (3) bekezdés a) pontja szerinti 1. pontokra kerülnek
a) az (5) bekezdés szerinti elvárt árú készítmények, valamint
b) az (5) bekezdés szerinti elvárt árnál legfeljebb 100%-kal magasabb árú, de a (6) bekezdés szerinti elvárt árnál
alacsonyabb árú készítmények.
(10) A (3) bekezdés b) pontja szerinti 2. pontokra kerülnek
a) az (5) bekezdés szerinti elvárt árnál 100%-kal magasabb árú, valamint
b) a (6) bekezdés szerinti elvárt árral megegyező vagy annál magasabb árú
készítmények, amennyiben azok megfelelnek az adott indikációs pont kritériumainak.
(11) A (3) bekezdés a) pontja szerinti 1. pontokon támogatott készítmények támogatási összegét úgy kell
meghatározni, hogy
a) az (5) bekezdés alapján meghatározott elvárt árú gyógyszerek betegek által fizetendő térítési díja 300 forint,
b) az (5) bekezdés alapján meghatározott elvárt árat legfeljebb 20%-kal meghaladó árú termékek esetében
fizetendő térítési díj 600 forint,
c) az (5) bekezdés alapján meghatározott elvárt árat legfeljebb 100%-kal meghaladó árú készítmények esetében
fizetendő térítési díj 1500 forint
kiszerelési egységenként.
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(12) A (3) bekezdés b) pontja szerinti 2. pontokon támogatott készítmények támogatási összegét úgy kell
meghatározni, hogy
a) a (6) bekezdés alapján meghatározott elvárt árú gyógyszerek betegek által fizetendő térítési díja 300 forint,
b) a (6) bekezdés alapján meghatározott elvárt árat legfeljebb 20%-kal meghaladó árú termékek esetében fizetendő
térítési díj 600 forint,
c) a (6) bekezdés alapján meghatározott elvárt árat legfeljebb 100%-kal meghaladó árú készítmények esetében
fizetendő térítési díj 1500 forint,
d) a (6) bekezdés alapján meghatározott elvárt árat 100%-kal meghaladó árú termékek és a (10) bekezdés a) pontja
szerinti esetében fizetendő térítési díj 3500 forint
kiszerelési egységenként.
(13) A forgalomba hozatali engedély jogosultja a Gyftv. 26. § (5) bekezdés a) pontja szerint dobozonként, havi
összesítésben megtéríti az azonos indikációs ponton támogatott adott csoport legalacsonyabb napi terápiás
költségű gyógyszerének fogyasztói áránál 20%-kal magasabb árhoz nyújtható támogatás és a maximált térítési díj
együttes összegének a fogyasztói árhoz viszonyított különbözetét.
(14) Ha az elvárt árnak megfelelő ajánlat nem érkezik be, a NEAK
a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti 1. pontokra besorol legalább két különböző márkanevű, legalacsonyabb napi
terápiás költségű készítményt, kiszerelési egységenként 300 forintos térítési díjjal, és
b) besorolja azokat a készítményeket, amelyeknek a terápiás költsége az a) pont szerinti készítményekkel azonos
vagy annál alacsonyabb, kiszerelési egységenként 300 forintos térítési díjjal.
(15) Az eljárást lezáró döntésben a finanszírozás kezdőnapjaként az adott év szeptember 1. napját kell kijelölni.”
3. §		
Az R. a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § (1) E rendeletnek az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
és a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke
megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 363/2022. (IX. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított
22/A. §-a szerinti eljárás első alkalommal a Módr1. hatálybalépését követő második hónap 1. napján kerül
megindításra, a Módr1.-gyel megállapított 22/A. § (7) bekezdése szerinti árváltoztatásra első alkalommal
a Módr1. hatálybalépését követő második hónap 20. napjáig van lehetőség.
(2) A Módr1.-gyel megállapított 22/A. § (8) bekezdése szerinti közzétételre első alkalommal
a Módr1. hatálybalépését követő harmadik hónap 1. napján kerül sor.
(3) A Módr1.-gyel megállapított 22/A. § szerinti eljárás eredménye a Módr1.-gyel megállapított 22/A. §
(15) bekezdése szerinti időponttól eltérően első alkalommal a Módr1. hatálybalépését követő negyedik hónap
1. napjával lép érvénybe.”
4. §		
Az R. 20. § (1) bekezdésében az „a 22. §-ban” szövegrész helyébe az „a 22. § és a 22/A. §-ban” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 364/2022. (IX. 23.) Korm. rendelete
az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló
187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) és b) alpontjában, valamint
15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogviszonyban – ideértve a fenntartási kötelezettség időszakát is –
jogutódlásnak és a támogatási jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő
átadásának – a 3. és a 4. célterület kivételével – nincs helye. A támogatást igénylő halála vagy jogutóddal történő
megszűnése esetén az addig érvényesen megállapított visszafizetési kötelezettség a támogatást igénylő polgári jog
szerinti jogutódját terheli.”
2. §		
Az R. 15. alcíme a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § (1) E § alkalmazásában Támogató a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt
táblázat C:3 mezője szerinti irányító hatóság.
(2) A Kincstár a támogatásban részesült kedvezményezett által jogosulatlanul felhasznált, az általa visszakövetelt,
visszafizetett, behajtás alatt álló és a behajtásért felelős szerv nyilatkozata alapján behajthatatlanná minősített
követelésekről nyilvántartást vezet, amelynek adatait a Támogató részére elszámolásonként rendezve átadja.
(3) A Kincstár a visszafizetett követelések összegét a GINOP előirányzat felhasználási keretszámlájára a Kincstár
részére megküldött visszafizetési felszólítás alapján visszautalja.
(4) A Kincstár a behajtás alatt álló és behajthatatlannak minősített követelésekkel célterületenként a pénzügyi
záráskor számol el.
(5) A Támogató a (4) bekezdésben meghatározott követelésekkel összefüggő, a Kincstárral szembeni követelés
behajtását a projektek pénzügyi zárásáig felfüggeszti, a projektek pénzügyi zárásakor fennmaradt behajthatatlan
követeléssel kapcsolatban finanszírozási döntést kezdeményez. A behajtás alatt álló követelések behajtásával,
finanszírozásával kapcsolatban a GINOP programzárásáig a Támogató és a Kincstár a (2)–(4) bekezdésben foglaltak
szerint jár el.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 365/2022. (IX. 23.) Korm. rendelete
a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és
digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló
373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális
szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) E rendelet nem alkalmazandó
a) a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés alapján értékesített áru esetén;
b) a digitális szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatások nyújtására, függetlenül attól, hogy a vállalkozás digitális módon
vagy eszközök segítségével nyújtja-e a szolgáltatást, illetve szállítja vagy juttatja-e azt el a fogyasztóhoz;
c) a számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatások kivételével az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra;
d) az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi ellátásra irányuló szerződésre;
e) a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szerinti szerencsejátékkal kapcsolatos szerződésre;
f ) a pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos szerződésre;
g) a vállalkozás által szabad és nyílt forráskódú licenc alapján kínált szoftverre, amelyért a fogyasztó nem fizet
vételárat, és ahol a fogyasztó által szolgáltatott személyes adatokat a vállalkozás kizárólag az adott szoftver
biztonságosságának, kompatibilitásának vagy interoperabilitásának javítása céljából kezeli;
h) digitálistartalom-szolgáltatásra, ahol a digitális tartalmat egy előadás vagy esemény részeként, nem jelátviteli
technológiával juttatják el a nagyközönséghez, például a digitális filmvetítések esetében;
i) közigazgatási szerv által biztosított digitális tartalomra.
(2) E rendelet II. Fejezete nem alkalmazandó olyan fizikai adathordozó esetén, amely kizárólag olyan digitális
tartalom hordozására szolgál, amelyre a III. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) E rendelet III. Fejezete nem alkalmazandó az olyan digitális tartalomra vagy digitális szolgáltatásra, amely
digitális elemeket tartalmazó áru részét képezi, vagy azzal össze van kapcsolva, és amelyet az adásvételi szerződés
értelmében az áruval együtt szolgáltatnak, függetlenül attól, hogy a digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást
a vállalkozás vagy egy harmadik fél szolgáltatja, és amelyre a II. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A 27. §-t nem kell alkalmazni, ha az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltatáscsomag
– a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás mellett – legalább egy internet-hozzáférési szolgáltatást vagy
egy nyilvánosan elérhető, számfüggő személyközi hírközlési szolgáltatást is tartalmaz.
(5) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekkel kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseit kell
alkalmazni.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
Ez a rendelet
1.
a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes
vonatkozásairól szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/770 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
2.
az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 2009/22/EK
irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 20-i
(EU) 2019/771 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1456/2022. (IX. 23.) Korm. határozata
a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó szerződéses biztosítékokra vonatkozó különös szabályok
alkalmazásához való hozzájárulásról
A Kormány a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21/B. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel hozzájárul az egyes
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal
összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt
táblázat 74–78. sorában foglalt energetikai projektek kapcsán a biztosítékoknak a Rendelet 21/A. §-a szerinti
alkalmazásához.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1457/2022. (IX. 23.) Korm. határozata
a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Területfejlesztési Koncepciójáról és Területfejlesztési Programjáról
A Kormány – a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség (a továbbiakban: Kiemelt Térség) gazdaságának és közösségi
infrastruktúrájának fenntartható fejlesztése, vonzó életkörülmények kialakítása, a térség természeti értékének megőrzése
érdekében –
1. elfogadja a részére bemutatott
a)
Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Területfejlesztési Koncepciója (2021–2035), valamint
b)
Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Stratégiai és Operatív Programja (2021–2027)
dokumentumokat, amelyek kiemelt célja a Kiemelt Térség „zöld zónává” fejlesztése a paksi nagyberuházás generálta
térségfejlesztési, gazdasági és innovációs lehetőségek kihasználásával;
2. egyetért a Kiemelt Térségre megfogalmazott következő stratégiai fejlesztési célokkal:
a)
a térséghez tartozó települések lakosságmegtartó erejének növelése a tiszta és természetes környezet
(dunai zöldfolyosó) fenntartásával, a helyben boldogulást biztosító infrastruktúra és közszolgáltatások
biztosításával, valamint az egyediség és kiválóság inspirálásával,
b)
a paksi nagyberuházás generálta térségfejlesztési, gazdasági és innovációs lehetőségek összehangolása és
kihasználása,
c)
a térség „zöld zónává” fejlesztése, amelynek területén innovatív, környezetileg fenntartható megoldások
használata jellemez valamennyi meghatározó szektort (mezőgazdaság, agrár- és élelmiszeripar,
energiatermelés, technológiai ágazatok),
d)
a helyi gazdaság fenntartható, hálózatos, klaszterszemléletű működtetése,
e)
a térség vonzerejének és értékteremtő képességének erősítése a helyi ambíciókra, értékekre és
együttműködésekre építve;
3. felhívja a 2. pontban meghatározott stratégiai fejlesztési célok megvalósítása érdekében
a)
a területfejlesztési minisztert, hogy a 2021–2027 időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodásban
érvényesítse a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Területfejlesztési Koncepciójában, valamint Stratégiai és
Operatív Programjában rögzített célok megvalósításához szükséges szempontokat;
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
a 2021–2027 időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás elfogadásáig
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b)

a területfejlesztési minisztert és a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert, hogy a 2021–2027 időszak
operatív programjai tervezése során vegyék figyelembe a Kiemelt Térség területfejlesztési programjának
operatív programrészében rögzített, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács hatáskörében tervezett,
a 2021–2027 időszak operatív programjai tartalmához illeszthető fejlesztéseket;
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
Határidő:
a 2021–2027 időszakra vonatkozó operatív programok elfogadásáig
c)
a területfejlesztési minisztert, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert és az agrárminisztert,
hogy az operatív program és a Közös Agrárpolitikára vonatkozó hazai stratégiai terv Kiemelt Térséget érintő,
a Kiemelt Térség Stratégiai és Operatív Programjában rögzített fejlesztési célokhoz illeszkedő pályázati
felhívásainak előkészítésébe véleményezőként vonják be a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanácsot;
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
agrárminiszter
Határidő:
folyamatos
d)
a területfejlesztési minisztert, hogy a 2021–2027 időszak területi operatív programjának tervezése során
tegye lehetővé, hogy a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács konzorciumi partnerként részt vehessen
a területi operatív program pályázati felhívásain;
Felelős:
területfejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
e)
a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
tagjait, hogy a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Stratégiai és Operatív Programjában rögzített fejlesztések
megvalósításának elősegítése érdekében gondoskodjanak a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács részvételi
lehetőségének biztosításáról az érintett operatív programok monitoringbizottságaiban;
Felelős:
a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok
ellátására kijelölt tagjai
Határidő:
azonnal
4. felkéri a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanácsot, hogy kísérje figyelemmel a területfejlesztési programjában
meghatározott célok megvalósulását, a megvalósításról a területfejlesztési miniszter útján háromévente adjon
tájékoztatást, szükség esetén készítse elő és kezdeményezze a fejlesztési célok módosítását.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1458/2022. (IX. 23.) Korm. határozata
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek
hazai társfinanszírozásának biztosításáról
A Kormány
1. egyetért – az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.)
Korm. rendelet 5. §-a alapján – a „Nyugat-magyarországi TEN-T vasútállomások alkalmassá tétele polgári és
katonai kettős felhasználásra” és a „Borostyán vasúti árufuvarozási folyosó egyes nyugat-dunántúli szakaszainak
korszerűsítése – megvalósíthatósági tanulmány és tervek készítése” tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
által társfinanszírozott projektek (a továbbiakban: projektek) megvalósításához szükséges hazai költségvetési
támogatás összegével és forrásszerkezetével, az 1. melléklet szerint;
2. egyetért – a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján –
a projektek 1. pont szerinti hazai költségvetési támogatásának a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet és a későbbi évek központi költségvetéseinek XIX. Gazdaság-újraindítási
Alap uniós fejlesztései fejezet, 3. Központi kezelésű előirányzatok cím, 7. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF)
projektek 2021–2027 alcíme terhére történő finanszírozásával;
3. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy gondoskodjon a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal és a GYSEV Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
mint a projektek végrehajtó szerveivel történő támogatási szerződések megkötéséről, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
a Támogatási Megállapodások megkötését követően azonnal
4. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy gondoskodjon az Európai Bizottság támogató döntése alapján
a Támogatási Megállapodás aláírásáról, az 1. melléklet 1–2. sora szerint.
Felelős:
technológiai és ipari miniszter
Határidő:
2022. október 21.
		

Orbán Viktor s. k.,
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1. melléklet az 1458/2022. (IX. 23.) Korm. határozathoz
D

E

F

G

H

I

J

Európai
Kapcsolódó program

Projektjavaslat

Koordinátor

megnevezése

megnevezése

kedvezményezett

Társkedvezményezett

Projekt költsége
(nettó, forint)

Projekt
összköltsége
(bruttó, forint)

Hálózatfinanszírozási

Hazai költségvetési

Eszköz terhére

támogatás tervezett

Saját erő

biztosítandó

összege

(forint)

támogatás összege

(nettó, forint)

Projekt rövid tartalma

(nettó, forint)

1.

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz (CEF)

Nyugatmagyarországi
TEN-T
vasútállomások
alkalmassá
tétele polgári és
katonai kettős
felhasználásra

Technológiai
és Ipari
Minisztérium

MÁV Magyar
Államvasutak
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

2 201 900 000

2 201 900 000

1 041 992 842

1 159 907 158
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Az előkészítési projekt
célja, hogy az országos
vasúthálózat dunántúli,
TEN-T törzshálózaton
lévő 12 állomásának
infrastruktúrája
megfeleljen az Európai
Unió és a NATO által
elvárt szintű katonai
mobilitási feltételeknek,
lehetővé téve a katonai
egységek és eszközök
szabad mozgását
Európán belül,
és egyúttal ugyanaz
az infrastruktúra polgári
célokat is szolgáljon.
Helyszínek:
Almásfüzitő, Komárom,
Nagyszentjános,
Hegyeshalom, Várpalota,
Hajmáskér, Veszprém,
Boba, Murakeresztúr,
Sárbogárd, Dombóvár,
Kiskorpád.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Európai
Kapcsolódó program

Projektjavaslat

Koordinátor

megnevezése

megnevezése

kedvezményezett

Társkedvezményezett

Projekt költsége
(nettó, forint)

Projekt
összköltsége
(bruttó, forint)

Hálózatfinanszírozási

Hazai költségvetési

Eszköz terhére

támogatás tervezett

Saját erő

biztosítandó

összege

(forint)

támogatás összege

(nettó, forint)

Projekt rövid tartalma

(nettó, forint)

2.

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz (CEF)

Borostyán vasúti
árufuvarozási
folyosó egyes
nyugat-dunántúli
szakaszainak
korszerűsítése –
megvalósíthatósági
tanulmány és
tervek készítése

Technológiai
és Ipari
Minisztérium

GYSEV
Győr–Sopron–
Ebenfurti Vasút
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

3 500 000 000

3 500 000 000

2 975 000 000

525 000 000

0
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A projekt célja
a Hegyeshalom–Csorna–
Porpác–Szombathely–
Zalaszentiván korridor
TEN-T előírások szerinti
korszerűsítésének
előkészítése az alábbi
eredménytermékek
elérésével:
– megvalósíthatósági
tanulmány készítése
költség-haszon
elemzéssel,
– a Hegyeshalom–
Szombathely szakaszra
tanulmánytervi szintű
műszaki tartalom
kidolgozása,
– a Szombathely–
Zalaszentiván vasútvonal
korszerűsítéséhez
engedélyezési tervek
elkészítése és a szükséges
engedélyek megszerzése,
– környezeti
hatásvizsgálatok,
Natura 2000
hatásbecslések elvégzése
és környezetvédelmi
engedélyek megszerzése.
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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.

