MAGYAR KÖZLÖNY

77. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2022. május 9., hétfő

Tartalomjegyzék

149/2022. (V. 9.) KE határozat

Bírói kinevezésről

3320

150/2022. (V. 9.) KE határozat

Bírói kinevezésről

3320

151/2022. (V. 9.) KE határozat

Bírói kinevezésről

3320

152/2022. (V. 9.) KE határozat

Bírói kinevezésről

3321

153/2022. (V. 9.) KE határozat

Bírói kinevezésről

3321

154/2022. (V. 9.) KE határozat

Bírói kinevezésről

3321

155/2022. (V. 9.) KE határozat

Bírói kinevezésről

3322

156/2022. (V. 9.) KE határozat

Bírói kinevezésről

3322

157/2022. (V. 9.) KE határozat

A 211/2019. (VI. 3.) KE határozat módosításáról

3322

158/2022. (V. 9.) KE határozat

A 212/2019. (VI. 3.) KE határozat módosításáról

3323

159/2022. (V. 9.) KE határozat

A 215/2019. (VI. 3.) KE határozat módosításáról

3323

160/2022. (V. 9.) KE határozat

Bírói felmentésről

3323

161/2022. (V. 9.) KE határozat

Bírói felmentésről

3324

162/2022. (V. 9.) KE határozat

Bírói felmentésről

3324

163/2022. (V. 9.) KE határozat

Bírói kinevezésről

3324

164/2022. (V. 9.) KE határozat

Bírói kinevezésről

3325

165/2022. (V. 9.) KE határozat

Bírói kinevezésről

3325

166/2022. (V. 9.) KE határozat

Bírói kinevezésről

3325

167/2022. (V. 9.) KE határozat

Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

3326

168/2022. (V. 9.) KE határozat

Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

3326

169/2022. (V. 9.) KE határozat

Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

3327

170/2022. (V. 9.) KE határozat

Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

3327

171/2022. (V. 9.) KE határozat

Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

3328

172/2022. (V. 9.) KE határozat

Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

3328

1254/2022. (V. 9.) Korm. határozat

A 2022. május 14-i köztársasági elnöki beiktatási ünnepség kiemelt
fontosságú rendezvénnyé nyilvánításáról

3329

A debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő
infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat
módosításáról

3329

Az 1/2022. (IV. 26.) NVB közlemény kiegészítéséről

3332

1255/2022. (V. 9.) Korm. határozat

NVB közlemény

3320

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 77. szám

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 149/2022. (V. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Cselik Reginát
a 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. május 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02231-2/2022.

A köztársasági elnök 150/2022. (V. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Demus Zsuzsannát
a 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. május 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02231-3/2022.

A köztársasági elnök 151/2022. (V. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Horváth Csilla
Anitát a 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. május 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02231-4/2022.
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A köztársasági elnök 152/2022. (V. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Molnár Andrást
a 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. május 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02231-5/2022.

A köztársasági elnök 153/2022. (V. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Turi Barnabást
a 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. május 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02231-6/2022.

A köztársasági elnök 154/2022. (V. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Angyal-Szűrös
Lászlót 2022. június 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. május 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02231-7/2022.
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A köztársasági elnök 155/2022. (V. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kóródi Krisztinát
2022. június 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. május 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02231-8/2022.

A köztársasági elnök 156/2022. (V. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Veizer Yvette-et
2022. június 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. május 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02231-9/2022.

A köztársasági elnök 157/2022. (V. 9.) KE határozata
a 211/2019. (VI. 3.) KE határozat módosításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Biró Diána Eszter
bírói kinevezését a 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.
Budapest, 2022. május 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02231-10/2022.
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A köztársasági elnök 158/2022. (V. 9.) KE határozata
a 212/2019. (VI. 3.) KE határozat módosításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Buzás Brigitta
bírói kinevezését a 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.
Budapest, 2022. május 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02231-11/2022.

A köztársasági elnök 159/2022. (V. 9.) KE határozata
a 215/2019. (VI. 3.) KE határozat módosításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Molnár Sarolta
bírói kinevezését a 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.
Budapest, 2022. május 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02231-12/2022.

A köztársasági elnök 160/2022. (V. 9.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Herczegh Anita Katalint 2022. május 9-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2022. május 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02322-2/2022.

3324
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A köztársasági elnök 161/2022. (V. 9.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Krajnák Tibort 2022. december 3-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2022. május 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02319-2/2022.

A köztársasági elnök 162/2022. (V. 9.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel dr. Kobolák Istvánt 2022. december 26-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2022. május 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02319-3/2022.

A köztársasági elnök 163/2022. (V. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Krajcsik Szilviát
a 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. május 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02319-4/2022.

3325
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A köztársasági elnök 164/2022. (V. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kianek Zsuzsannát
2022. június 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. május 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02319-5/2022.

A köztársasági elnök 165/2022. (V. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Udvardi-Wéber
Krisztina Dalmát 2022. június 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. május 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02319-6/2022.

A köztársasági elnök 166/2022. (V. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Vass Gabriella Évát
2022. június 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2022. május 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02319-7/2022.

3326
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A köztársasági elnök 167/2022. (V. 9.) 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-1/724/3/2022. számú előterjesztésére –
Usztics László (névmódosítás előtti neve: Usztics Vaszil Ivanovics; születési hely, idő: Beregkisfalud [Szovjetunió],
1986. augusztus 12.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2022. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. április 27.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/01783-3/2022.

A köztársasági elnök 168/2022. (V. 9.) 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-1/724/3/2022. számú előterjesztésére – Usztics Olga, született:
Markó Olga (névmódosítás előtti neve: Usztics Olga Jurijivna, született: Markó Olga Jurijivna; születési hely, idő:
Alsókaraszló [Szovjetunió], 1989. március 31.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2022. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. április 27.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01783-4/2022.

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

3327
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A köztársasági elnök 169/2022. (V. 9.) 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-1/724/3/2022. számú előterjesztésére – Usztics László
(névmódosítás előtti neve: Usztics Vaszil Vasziljovics; születési hely, idő: Alsókaraszló [Ukrajna], 2008. január 10.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2022. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. április 27.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/01783-5/2022.

A köztársasági elnök 170/2022. (V. 9.) 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-1/724/3/2022. számú előterjesztésére – Usztics Anasztázia
(névmódosítás előtti neve: Usztics Anasztaszija Vaszilivna; születési hely, idő: Alsókaraszló [Ukrajna],
2009. március 6.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2022. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. április 27.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01783-6/2022.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 171/2022. (V. 9.) 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-1/724/3/2022. számú előterjesztésére – Usztics György
(névmódosítás előtti neve: Usztics Jurij Vasziljovics; születési hely, idő: Alsókaraszló [Ukrajna], 2011. június 17.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2022. április 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. április 27.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/01783-7/2022.

A köztársasági elnök 172/2022. (V. 9.) 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-1/782/3/2022. számú előterjesztésére – Ilnicki Valentina,
született: Szpirina Valentina (névmódosítás előtti neve: Ilnicki Valentina Viktorovna, született: Szpirina Valentina
Viktorovna; születési hely, idő: Sztalino [Szovjetunió], 1948. október 24.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2022. április 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. május 3.
		
		

KEH ügyszám: KEH/02007-3/2022.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Kormány 1254/2022. (V. 9.) Korm. határozata
a 2022. május 14-i köztársasági elnöki beiktatási ünnepség kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánításáról
A Kormány
1. a 2022. május 14. napján Budapesten megrendezésre kerülő köztársasági elnöki beiktatási ünnepséggel
összefüggésben
a)
a Kálvin téri református templomban tartandó istentiszteletet,
b)
a Kossuth Lajos téren tartandó beiktatási ceremóniát, valamint
c)
a Sándor-palotában tartandó nyílt napot
(a továbbiakban együtt: Rendezvények) kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánítja;
2. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy – a nemzeti rendezvények megszervezéséről szóló
1190/2020. (IV. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 6. pontja szerinti feladatok tekintetében
a honvédelmi miniszter, a belügyminiszter, a külgazdasági és külügyminiszter, az emberi erőforrások minisztere,
valamint az agrárminiszter bevonásával – a Rendezvények megvalósításával kapcsolatos, Korm. határozat szerinti
feladatokat lássa el;
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
agrárminiszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét a Korm. határozat szerinti, a Rendezvények szervezett és biztonságos
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat ellátó Operatív Törzs felállítására és működtetésére.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1255/2022. (V. 9.) Korm. határozata
a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló
1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat módosításáról
1. A debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II. 4.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1.7. pont 1.7.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítése keretében kialakításra kerülő – a Debrecenben megvalósuló ipari
telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletében
foglalt ingatlanok – ipari-innovációs fejlesztési területek (a továbbiakban együtt: fejlesztési területek) kialakításával
és fejlesztésével kapcsolatos, valamint a Debrecen megyei jogú város és térsége és a környező települések fejlesztését is
szolgáló közlekedési infrastruktúra-, valamint közműberuházásokkal összefüggésben
egyetért]
„1.7.2. azzal, hogy az 1.7.1. pont szerinti beruházások (a továbbiakban: Beruházások) finanszírozása
84 907 669 000 forint költségvetési forrásból valósuljon meg a támogatási szerződés megkötését követő
60 hónapon belül, az alábbiak szerint:
a) a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által
megvalósítandó átviteli hálózati fejlesztések megépítéséhez 45 055 000 000 forint,
b) az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó elosztó hálózati
fejlesztések megépítéséhez 15 391 654 000 forint,
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c) az MVM Démász Áramhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság által megvalósítandó elosztó hálózati fejlesztések
megépítéséhez 1 738 000 000 forint,
d) a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fizetendő teljesítményarányos csatlakozási díj, területszerzés
és előkészítés, valamint projektkoordináció költségeinek megfizetéséhez 22 723 015 000 forint
biztosításával;”
2. A Korm. határozat 1.7. pontja a következő 1.7.3. alponttal egészül ki:
[A Kormány a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítése keretében kialakításra kerülő – a Debrecenben megvalósuló ipari
telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletében
foglalt ingatlanok – ipari-innovációs fejlesztési területek (a továbbiakban együtt: fejlesztési területek) kialakításával
és fejlesztésével kapcsolatos, valamint a Debrecen megyei jogú város és térsége és a környező települések fejlesztését is
szolgáló közlekedési infrastruktúra-, valamint közműberuházásokkal összefüggésben
egyetért]
„1.7.3. azzal, hogy az 1.7.2. pont d) alpontjában meghatározott összeg csatlakozási díj része előlegként kerüljön
megfizetésre az átviteli és elosztói hálózati engedélyes részére a 2022–2026. költségvetési években;”
3. A Korm. határozat 1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítése keretében kialakításra kerülő – a Debrecenben megvalósuló ipari
telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletében
foglalt ingatlanok – ipari-innovációs fejlesztési területek (a továbbiakban együtt: fejlesztési területek) kialakításával
és fejlesztésével kapcsolatos, valamint a Debrecen megyei jogú város és térsége és a környező települések fejlesztését is
szolgáló közlekedési infrastruktúra-, valamint közműberuházásokkal összefüggésben]
„1.8. az átviteli és elosztó hálózati fejlesztések megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy
az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon 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
84 950 122 836 forint biztosításáról, az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2022. évben 6 905 592 071 forint,
b) a 2023. évben 11 731 959 049 forint,
c) a 2024. évben 13 821 342 218 forint,
d) a 2025. évben 26 437 895 341 forint,
e) a 2026. évben 26 053 334 157 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) pont tekintetében a felmerülés ütemében
a b)–e) pont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezésekor”
4. A Korm. határozat 1.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítése keretében kialakításra kerülő – a Debrecenben megvalósuló ipari
telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletében
foglalt ingatlanok – ipari-innovációs fejlesztési területek (a továbbiakban együtt: fejlesztési területek) kialakításával
és fejlesztésével kapcsolatos, valamint a Debrecen megyei jogú város és térsége és a környező települések fejlesztését is
szolgáló közlekedési infrastruktúra-, valamint közműberuházásokkal összefüggésben]
„1.12. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1.7.2. pont d) alpontjában foglaltakra
tekintettel a Beruházások megvalósítása érdekében gondoskodjon Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával
a) 3 912 093 000 forint összegű visszatérítési kötelezettséggel járó támogatást tartalmazó, valamint
b) 17 715 598 000 forint összegű vissza nem térítendő támogatást tartalmazó
támogatási szerződés megkötéséről, azzal, hogy a támogatási szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy
amennyiben Debrecen 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:
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többletbevétel) tesz szert, a többletbevétellel azonos összegű vissza nem térítendő támogatást köteles visszafizetni
a központi költségvetés javára legfeljebb a b) pontban meghatározott vissza nem térítendő támogatás csatlakozási
díjra eső összegének erejéig;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2022. évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal”
5. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 1.14. és 1.15. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Nemzeti Választási Bizottság határozatai

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye
az 1/2022. (IV. 26.) NVB közlemény kiegészítéséről
A Magyar Közlöny 2022. április 26-án megjelent 70. számában közzétett 1/2022. (IV. 26.) NVB közlemény az országgyűlési
képviselők 2022. évi általános választásának eredményéről – a jelzett közlönyszám 2837. és 2846. oldalán – az alábbiakkal
egészül ki:
1. Az 1/2022. (IV. 26.) NVB közlemény 4. Az országos listákon mandátumot szerzett listák és jelöltek című pontjában
a MI HAZÁNK MOZGALOM rész után a
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS
ÖNKORMÁNYZATA
Ritter Imre
rész következik.
2. Az 1/2022. (IV. 26.) NVB közlemény 5. A megválasztott országgyűlési képviselők névsora című pontja a Pócs János
kezdetű sorát követően a
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK
ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

Ritter Imre

listán

sorral egészül ki.

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.

