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III. Kormányrendeletek

A Kormány 179/2022. (V. 4.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a terrorizmust elhárító szerv feladatkörét érintő módosításáról

A Kormány
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Terrorelhárítási Központ megszervezi és végrehajtja)
„a) a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter és a legfőbb ügyész állandó védelmét,”

2. §  A védett személyek és a  kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet „Vegyes és záró 
rendelkezések” alcíme a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § (1) A köztársasági elnököt érintően az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatkör ellátását 
szolgáló – az  egyes kormányrendeleteknek a  terrorizmust elhárító szerv feladatkörét érintő módosításáról szóló  
179/2022. (V. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépéséig használt – kényszerítő eszközöket és 
tárgyi eszközöket a Készenléti Rendőrségtől a Terrorelhárítási Központ veszi át.
(2) A  Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő, a  köztársasági elnököt érintően az  1.  § (1)  bekezdés a) és 
b)  pontjában meghatározott feladatkör ellátásával és az  e  feladatokat ellátók hivatásos szolgálati jogviszonyával 
kapcsolatos eljárásokban a Terrorelhárítási Központ a Készenléti Rendőrség jogutódja.”

3. §  A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdés h) pontjában az „a)–f )” szövegrész helyébe az „a), c)–f )” szöveg,
b) 1. § (3) bekezdésében az „a)–f )” szövegrész helyébe az „a), c)–f )” szöveg,
c) 3. § (4) bekezdésében a „rendjét a” szövegrész helyébe a „rendjét – feladatkörének megfelelően – a” szöveg,
d) 5. § (1) bekezdésében a „Rendőrség vagy a” szövegrész helyébe a „Rendőrség, illetve a” szöveg,
e) 5. § (2) bekezdésében a „Rendőrséget vagy a” szövegrész helyébe a „Rendőrséget, illetve a” szöveg,
f ) 7. §-ában a „Rendőrség vagy a” szövegrész helyébe a „Rendőrség, illetve a” szöveg,
g) 8/C. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „Központ vagy” szövegrész helyébe a „Központ, illetve” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdés b) pontja,
b) 3. § (7) bekezdése.
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2. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló  
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Hatályát veszti a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) 
Korm. rendelet 9. § b) pont nyitó szövegrészében az „– a legfőbb ügyész és a miniszterelnök védelmével összefüggő 
feladatok kivételével –” szövegrész.

3. A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 
295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) 
Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés d)  pont nyitó szövegrészében az „a miniszterelnök” szövegrész helyébe az „a köztársasági 

elnök, a  miniszterelnök” szöveg és az „a rendészetért” szövegrész helyébe az „a jogszabály alapján, illetve 
a rendészetért” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában az „a miniszterelnök” szövegrész helyébe az „a köztársasági elnök, 
illetve a miniszterelnök” szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2022. május 10-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 16/2022. (V. 4.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati 
beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 
módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 341.  § 
(1) bekezdés 2. pont a) alpontjában és 21. pont b) és d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  melléklete az  1.  melléklet 
szerint módosul.

2. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  melléklete a  2.  melléklet 
szerint módosul.

3. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11.  melléklete a  3.  melléklet 
szerint módosul.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. május 10-én lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 2. melléklet 2023. május 11-én lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 16/2022. (V. 4.) BM rendelethez

 1. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2.  melléklet VI.  alcím 
1. pontjában foglalt táblázat a következő 15a. sorral egészül ki:

[A B C D E

1.
vezetői kategória besorolási kategória beosztás

hivatásos pótlék mértéke (%)

2. alapfeladat nem alapfeladat]

15a. beosztott vezető osztályvezető 1

osztályvezető 
(Személy- és 

Objektumvédelmi 
Igazgatóság 

Személybiztosítási 
Főosztály Kiemelt 
Személybiztosítási 

Osztály)

500
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 2. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a) 2.  melléklet VI.  alcím 1.  pontjában foglalt táblázat C:8 mezőjében a  „főosztályvezető (KEŐ)” szövegrész 

helyébe a „főosztályvezető (Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály)” szöveg,
b) 2.  melléklet VI.  alcím 3.  pontjában foglalt táblázatot követő szövegrészben az „A Köztársasági Elnöki Őrség 

személyvédelmi feladatait ellátó állománya és a  Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében 
a  hivatásos pótlék mértéke 600%” szövegrész helyébe az „A KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság 
Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztályának (a volt köztársasági elnök utóbiztosítását 
ellátó) állománya és a Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%” 
szöveg

lép.
 3. Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati 

beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a) 2. melléklet VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat 13. sora,
b) 2. melléklet VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat C:15 mezőjében a „KEŐ SZO,” és a „ , KR KEŐ FO” szövegrész,
c) 2. melléklet VI. alcímében a „KR KEŐ: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség” szövegrész,
d) 2.  melléklet VI.  alcímében a „KR KEŐ SZO: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség Személyvédelmi 

Osztály” szövegrész.

2. melléklet a 16/2022. (V. 4.) BM rendelethez

Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati 
beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a) 2. melléklet VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat 8. sora,
b) 2. melléklet VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat 15a. sora,
c) 2.  melléklet VI.  alcím 3.  pontjában foglalt táblázatot követő szövegrészben a  „KR Személy- és 

Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztályának 
(a volt köztársasági elnök utóbiztosítását ellátó) állománya és a” szövegrész.

3. melléklet a 16/2022. (V. 4.) BM rendelethez

 1. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. melléklet I. fejezet 2. pont 
f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Készenléti jellegű szolgálati beosztások)
„f ) a  KR SZOVIG kiemelt biztonsági főtiszt, biztonsági főtiszt, biztonsági tiszt, szolgálatparancsnok, kiemelt 
objektumőr, objektumőr, kiemelt főelőadó, lakásbiztosító, helyszínbiztosító, személybiztosító, biztonsági 
gépkocsivezető, referens, tűzszerész, technikus és fogdafelügyelő szolgálati beosztásai,”

 2. Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati 
beosztásokról és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11.  melléklet  
I. fejezet 2. pont g) alpontja.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 133/2022. (V. 4.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – dr. Tiborcz János rendőr dandártábornokot 2022. április 24-ei hatállyal 
rendőr vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2022. április 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. április 25.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02028-2/2022.

A köztársasági elnök 134/2022. (V. 4.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – dr. Kovács Gábor rendőr dandártábornokot 2022. április 24-ei hatállyal 
rendőr vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2022. április 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. április 25.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02029-2/2022.
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A köztársasági elnök 135/2022. (V. 4.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Dávid Károly rendőr dandártábornokot 2022. április 24-ei hatállyal rendőr 
vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2022. április 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. április 25.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02030-2/2022.

A köztársasági elnök 136/2022. (V. 4.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – Egri Gyula tűzoltó ezredest 2022. május 4-ei hatállyal tűzoltó 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2022. április 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. április 25.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02031-2/2022.
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A köztársasági elnök 137/2022. (V. 4.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § 
(2)  bekezdés c)  pontja, 59.  § (1)  bekezdés b)  pontja, 68.  § (1)  bekezdés a)  pontja és 68.  § (2)  bekezdése alapján 
– a honvédelmi miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy dr. Ruzsás Sándor Róbert dandártábornok hivatásos 
szolgálati viszonya 2022. május 26-ai hatállyal, a törvény erejénél fogva megszűnik.

Budapest, 2022. április 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. április 6.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/01726-2/2022.

A köztársasági elnök 138/2022. (V. 4.) KE határozata
dandártábornok szolgálati jogviszonyának megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (2) bekezdés a) pontja 
és 83.  §-a alapján – a  belügyminiszter javaslatára, a  hivatásos szolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről szóló megállapodásra tekintettel – Kovács Ferenc tűzoltó dandártábornok hivatásos szolgálati 
jogviszonyát 2022. április 30-ai hatállyal megszüntetem.

Budapest, 2022. április 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. április 25.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/02005-2/2022.
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A köztársasági elnök 139/2022. (V. 4.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/723/3/2022. számú előterjesztésére – Hirics Jaroszláv 
(névmódosítás előtti neve: Hirics Jaroszláv Volodimirovics; születési hely, idő: Szentmihálykörtvélyes [Szovjetunió], 
1984. július 6.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. április 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. április 13.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/01782-3/2022.

A Kormány 1251/2022. (V. 4.) Korm. határozata
a Nyíregyházi Ipari Park villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

 1. A Kormány
1.1.  egyetért a Nyíregyháza Ipari Park fejlesztése érdekében

a) a „Buj” [400/132] kV-os alállomás 1 darab [400/132] kV-os transzformációval való bővítése,
b) a „Buj” [400/132] kV-os alállomás 1 darab [400/132] kV-os transzformációval való további 

bővítésének terveztetése,
c) a „Szabolcsbáka” [750/400] kV-os átviteli táppont [400/132] kV-os transzformációval való 

bővítésének terveztetése,
d) a „Nyíregyháza Ipari Park” [132/22] kV-os alállomás bővítése,
e) a „Nyíregyháza Ipari Park 2.” [132/22] kV-os alállomás létesítése és bővítésének terveztetése,
f ) a „Nyíregyháza Ipari Park – Nyíregyháza Kelet” [132] kV-os távvezeték felhasítása és az  újonnan 

építendő „Nyíregyháza Ipari Park 2.” alállomásba történő beforgatása,
g) az igényellátáshoz kapcsolódó további mögöttes elosztói hálózat (érintett hálózati elemek: 

„Nyíregyháza Kelet – Nyírbogdány” [132] kV-os távvezeték, „Nyíregyháza Ipari park – Nyíregyháza 
Ipari park 2.” [132] kV-os távvezeték) átalakítása,

h) a „Szabolcsbáka” [750/400/132] kV-os alállomás [132] kV-os hálózatba illesztésének terveztetése 
–  a  meglévő „Kisvárda – Vásárosnamény” és „Baktalórántháza – Kisvárda” [132] kV-os távvezetékek 
felhasításával, új kétrendszerű [132] kV-os távvezetékek segítségével –,

i) az igényellátáshoz kapcsolódó további mögöttes elosztói hálózat (érintett hálózati elemek: 
„Vásárosnamény – Kisvárda OVIT” [132] kV-os távvezeték, „Baktalórántháza – Kisvárda OVIT” 
[132] kV-os távvezeték, „Vásárosnamény” [132/22] kV-os alállomás, „Baktalórántháza” [132/22] kV-os 
alállomás) átalakításának terveztetése,

j) az „ALTIMA” projekt ellátása érdekében történő 2 darab [132] kV-os közcélú kábelhálózat létesítése,
k) az „AION” projekt ellátása érdekében történő 3 darab [132] kV-os közcélú kábelhálózat létesítésének 

terveztetése,
l) a „Buj” és a „Nyíregyháza Ipari park 2.” alállomások között új kétrendszerű [132] kV-os távvezeték 

létesítése,
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m) a „Buj” és a „Nyíregyháza Ipari park 2.” alállomások között új egyrendszerű [132] kV-os távvezeték 
létesítésének terveztetése,

n) a „Tiszalök – Nyíregyháza Simai út” [132] kV-os távvezeték „Nyíregyháza Ipari Park 2.” [132/22] kV-os 
alállomásba történő beforgatásának terveztetése,

o) 2 darab [22] kV-os közcélú kábelhálózat rendszerhasználók ellátása érdekében történő kiépítése,
p) az igényellátáshoz kapcsolódó további mögöttes elosztói hálózat (érintett hálózati elemek: 

„Göd  –  Lőrinci” [132] kV-os kétrendszerű távvezeték, „Detk – Eger” [132] kV-os egyrendszerű 
távvezeték) átalakításának terveztetése

megvalósításával;
1.2. egyetért azzal, hogy az  1.1.  alpont szerinti beruházások (a továbbiakban: Beruházások) finanszírozása 

22 772 041 000 forint költségvetési forrásból valósuljon meg a támogatási jogviszonyok létrehozását követő 
36 hónapon belül, az alábbiak szerint:
a) a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság által megvalósítandó átviteli hálózati fejlesztések megépítéséhez 
3 480 000 000 forint,

b) az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó elosztó 
hálózati fejlesztések megépítéséhez 11 833 979 000 forint,

c) az MVM Émász Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság által megvalósítandó elosztó hálózati 
fejlesztések megépítéséhez 76 000 000 forint,

d) a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fizetendő teljesítményarányos csatlakozási 
díj, területszerzés és előkészítés, valamint projektkoordináció költségeinek megfizetéséhez 
7 382 062 000 forint

biztosításával;
1.3. egyetért azzal, hogy az  1.2.  alpont d)  pontjában meghatározott összeg csatlakozási díj része előlegként 

kerüljön megfizetésre az átviteli és elosztói hálózati engedélyes részére a 2022–2024. költségvetési években;
1.4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával 

gondoskodjon az átviteli és elosztó hálózati fejlesztések megvalósítása érdekében a Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti 
kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok 
jogcím javára 22 783 427 022 forint biztosításáról, az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2022. évben 4 322 679 260 forint,
b) a 2023. évben 9 540 606 920 forint,
c) a 2024. évben 8 449 905 842 forint,
d) a 2025. évben 470 235 000 forint;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: az a) pont tekintetében a felmerülés ütemében 

a b)–d) pont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezésekor
1.5. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Beruházások megvalósítása érdekében 

gondoskodjon a  MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság részére 3 480 000 000 forint összegben támogatói okirat kiadásáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2022. évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal

1.6. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Beruházások megvalósítása érdekében 
gondoskodjon az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 11 833 979 000 forint 
összegben támogatási szerződés megkötéséről;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2022. évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal

1.7. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Beruházások megvalósítása érdekében 
gondoskodjon az  MVM Émász Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság részére 76 000 000 forint 
összegben támogatói okirat kiadásáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2022. évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal
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1.8. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Beruházások megvalósítása érdekében 
gondoskodjon Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával
a) 1 753 516 000 forint összegű visszatérítési kötelezettséggel járó támogatást tartalmazó, valamint
b) 5 628 546 000 forint összegű vissza nem térítendő támogatást tartalmazó

 támogatási szerződés megkötéséről, azzal, hogy a  támogatási szerződésben rögzítse, amennyiben 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a  terület értékesítése során a  vevőre áthárításra kerülő 
teljesítményarányos csatlakozási díj tekintetében az  a)  pont szerinti összegnél nagyobb bevételre 
(a  továbbiakban: többletbevétel) tesz szert, a  többletbevétellel azonos összegű vissza nem térítendő 
támogatást köteles visszafizetni a központi költségvetés javára.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2022. évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 2. A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja a következő 1.8. alponttal egészül ki:
(A Kormány, tekintettel)
„1.8. a Nyíregyházi Ipari Park villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 
1251/2022. (V. 4.) Korm. határozatra,”
(a következőkről dönt.)

 3. A Korm. határozat 2. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
[A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a  központi költségvetés XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 
2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím terhére vállalható kötelezettségek 
mértékét]
„e) 2027-ben az 1. melléklet szerinti táblázat H oszlopának összegében”
[állapítja meg.]

 4. A Korm. határozat 3. pontjában a „H” szövegrész helyébe az „I” szöveg lép.
 5. A Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1251/2022. (V. 4.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozathoz

A kötelezettségvállalás mértéke a Térségi fejlesztési feladatok előirányzaton (kincstári díj nélkül)

A B C D E F G H I

1.
Kapcsolódó 

kormányhatározat

2021. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2022. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2023. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2024. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2025. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2026. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

2027. évi  

költségvetési év  

(nettó forint)

Összesen 

(nettó forint)

2.
1173/2020. (IV. 22.) 

Korm. határozat
12 481 560 388 10 894 187 331 10 414 536 132 2 710 008 033 0 0 0 36 500 291 884

3.
1292/2020. (VI. 10.) 

Korm. határozat
6 306 346 827 14 681 759 120 7 476 661 669 0 0 0 0 28 464 767 616

4.
1382/2021. (VI. 15.) 

Korm. határozat
95 952 024 95 952 024 95 952 024 95 952 024 0 0 0 383 808 096

5.
1383/2021. (VI. 15.) 

Korm. határozat
5 934 500 000 3 492 500 000 762 000 000 0 0 0 0 10 189 000 000

6.
1384/2021. (VI. 15.) 

Korm. határozat
6 522 000 000 10 453 000 000 16 090 000 000 2 803 000 000 0 0 0 35 868 000 000

7.
1558/2021. (VIII. 5.) 

Korm. határozat
15 317 666 511 11 581 417 091 11 581 417 091 5 790 708 546 0 0 0 44 271 209 239

8.
1041/2022. (II. 4.) 
Korm. határozat

0 7 253 212 000 11 877 873 000 13 843 582 000 26 180 525 000 25 895 874 000 0 85 051 066 000

9.
1251/2022. (V. 4.)  
Korm. határozat

0 4 320 519 000 9 535 839 000 8 445 683 000 470 000 000 0 0 22 772 041 000

”
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A miniszterelnök 15/2022. (V. 4.) ME határozata
kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 207.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy 

dr. Pajtók Gábor, a  Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott e  megbízatása a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 209. § (1) bekezdés b) pontja alapján történt lemondására tekintettel

2022. május 1-jei hatállyal

megszűnik.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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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.
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