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III. Kormányrendeletek

A Kormány 58/2023. (II. 28.) Korm. rendelete
az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, 
továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló  
86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá 
a  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 5.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés alapján kiállított – 1. melléklet szerinti –, a menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát 
igazoló okmány érvényességi ideje a Metvhr. 8. § (3) bekezdésétől eltérően – az okmányon fizikailag megjelenített 
érvényességi idő helyett – 2024. március 4. napja.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 59/2023. (II. 28.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bankot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  Magyar 
Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi 
XLII. törvényt (a továbbiakban: Exim tv.) az e rendeletben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

2. §  Az Exim tv. 1. § (5a) bekezdés 3. pontjától eltérően a befektetési alapkezelő is gazdálkodó szervezetnek minősül.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelete
a területi közigazgatás működésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi. LXVI.  törvény 47.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
110. § (7) bekezdés 3. és 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (7)  bekezdés 
30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.  törvény 111. § 
(1) bekezdés a) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény 170.  § (1)  bekezdés 30.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996.  évi XXI.  törvény 27.  § (1)  bekezdés c) és 
t)–v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés a), b) és h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím, valamint a  3. és 4.  melléklet tekintetében a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996.  évi XXI.  törvény 
27. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 30.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 30.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 13. alcím és a  6.  melléklet tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § 
(1) bekezdés 22–24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  törvény 72. § h) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 47.  § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110/A.  § a)  pont 
aa) alpontjában és b) pontjában, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 7.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 281.  § (2)  bekezdés 1. és 2.  pontjában, 
az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény 112.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 
az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvény 90.  § (5)  bekezdés c)–e)  pontjában, a  termőföld védelméről szóló 
2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 24.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 87/A. és 87/B. §-ában és a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 65. § 1. pontjában, 66. §-ában, 
valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL.  törvény 139.  § b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
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a 23. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 
szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.  törvény 88. § (1) bekezdés 3a. pontjában és (1a) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 25. alcím tekintetében a  településkép védelméről szóló 2016.  évi LXXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében a  területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek 
az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 18. § d)–f ) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 27. alcím tekintetében az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.  évi XXVIII.  törvény 49.  § (3)  bekezdés g)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 22. § (5) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartás szerve)
„h) az erdészeti hatóságként eljáró vármegyei kormányhivatal”
(kutatási kérelmére a közölt hiányos, illetve töredékadatoknak megfelelő személyek adatait szolgáltatja.)

2. § (1) Az R1. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az érvénytelenítéssel vagy „fiktív” jelzés szerepeltetésével érintett lakcím szerint illetékes jegyző, illetve járási 
hivatal a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett lakcím nem valós, vagy a lakcímbejelentés 
nem felelt meg az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, akkor
a) a jegyző erről haladéktalanul tájékoztatja az illetékes járási hivatalt,
b) a  járási hivatal megállapítja a  lakcím érvénytelenségét, és a döntés véglegessé válását követően az érvénytelen 
lakcímadatot a  nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a  polgár a  valós 
lakcímét be nem jelenti.”

 (2) Az R1. 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kiskorú gyermek lakóhelye érvénytelenségének megállapításáról vagy „fiktív” jelzéssel szerepeltetéséről 
a  járási hivatal, továbbá a  kiskorú gyermek 36.  § (4)  bekezdésében meghatározott lakóhelye nyilvántartásba 
vételéről a jegyző, illetve a járási hivatal haladéktalanul értesíti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben meghatározott illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatot.”

3. §  Hatályát veszti az R1. 34. § (4) bekezdésében és 35. § (4) bekezdésében az „a jegyző, illetve” szövegrész.

2. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló  
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3.  § 
(1) bekezdésében a „jegyet” szövegrész helyébe a „jegyet igazolható módon” szöveg lép.

3. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  környezetvédelmi hatóság a  döntéséről a  határozat közhírré tétele mellett az  ismert ügyfelet az  ügyfél 
tekintetében az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma 
használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez 
kapcsolódóan állnak be.”
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6. §  Az R2. 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  környezetvédelmi hatóság az  előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntését a  körülményekben bekövetkezett 
változások esetén – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja.”

7. §  Az R2. 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Minisztérium tájékoztatásához a környezetvédelmi hatóság mellékeli:)
„a) a  kérelmet, a  kérelem mellékleteit és az  előzetes vizsgálati dokumentációt vagy az  előzetes konzultációs 
kérelmet;”

8. §  Az R2. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  környezetvédelmi hatóság a  kérelmet, a  környezeti hatástanulmányt, a  kérelem mellékleteit és 
az  (1)  bekezdés szerinti fordítást, továbbá a  8.  § (5)  bekezdésében említett információkat haladéktalanul 
megküldi a  Minisztériumnak, amely azt továbbítja a  hatásviselő félnek, és kezdeményezi az  ennek alapján 
tartandó konzultációt. A  konzultációba a  Minisztérium bevonja a  környezetvédelmi hatóságot és szükség szerint 
az eljárásban kijelölt szakhatóságokat.”

9. §  Az R2. 20/A. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A  környezetvédelmi hatóság az  egységes környezethasználati engedélyt módosításakor a  korábbi 
módosításaival együtt egységes szerkezetbe foglalja.”

10. §  Az R2.
a) 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

11. §  Az R2.
a) 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpont abj) pontjában az „az engedélyezett” szövegrész helyébe az „a felhasznált 

vagy felhasználni tervezett” szöveg,
b) 18. §-ában az „az előzetes” szövegrész helyébe az „amennyiben történt előzetes vizsgálat, akkor az előzetes” 

szöveg,
c) 21.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és (3)  bekezdésében a „nyomtatott” szövegrész helyébe az „elektronikus” 

szöveg
lép.

12. §  Hatályát veszti az  R2. 13.  § (1)  bekezdésében az „A környezetvédelmi hatóság egyidejűleg – határidő tűzésével – 
felhívja a  környezethasználót a  kérelem és mellékletei  további egy nyomtatott példányban történő benyújtására.” 
szövegrész.

4. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló  
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 10. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  6–8.  §-ban és a  15–17.  §-ban foglalt előírások végrehajtását, megtartását a  vizek nitrátszennyezésének 
veszélyével járó tevékenységek esetében az állattartó telepen a vízvédelmi hatóság, termőföldön, valamint minden 
olyan belterületi ingatlanon, ahol mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, a talajvédelmi hatóság ellenőrzi. A 9. § 
(2) bekezdésében foglalt, jogszabály szerinti adatszolgáltatást és nyilvántartást a talajvédelmi hatóság ellenőrzi.”

5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

14. §  Hatályát veszti a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H. § (4b) bekezdése.
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6. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló  
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közcélú hálózat építésével kapcsolatban a helyszíni szemlén megjelent szakhatóságok a tervek tekintetében 
nyilatkozhatnak, továbbá a  közművek, kezelők és üzemeltetők az  érdekeltségi területüket illetően, az  ügyfelek 
a  tulajdonosi nyilatkozat tekintetében a  helyszíni szemle szervezőjének nyilatkoznak, vagy nyilatkozatukat 
15 napon belül írásban megadják. A  nyilatkozatban az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015.  évi CCXXII.  törvényben meghatározott elektronikus kapcsolattartásra szolgáló 
elérhetőségüket.”

16. §  Az R3. 6. § (3) bekezdésében a „3. pontja” szövegrész helyébe a „2. pontja” szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti az R3. 37. § (1) bekezdés f ) és g) pontja, 37. § (3) bekezdése.

7. Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

18. §  Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 
194/2008.  (VII.  31.) Korm. rendelet 9.  § (1)  bekezdés f )  pontjában az „utáni” szövegrész helyébe az „utáni tiltott” 
szöveg lép.

8. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

19. §  Hatályát veszti a  területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 
7. sora.

9. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

20. §  Hatályát veszti a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § 
(4) bekezdése.

10. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A  területfejlesztési koncepció, a  területfejlesztési program és a  területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 10. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R4. 11. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

11. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) a következő 87/A. §-sal egészül ki:
„87/A. § (1) Az üzembentartóijog-változást a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba veszi, melyet a forgalmi 
engedélybe bejegyez, ha a  kérelemben, és a  csatolt, illetve bemutatott okiratokban foglaltak megfelelnek 
az e rendeletben előírtaknak.
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(2) A  közlekedési igazgatási hatóság a  járművet hivatalból, határozattal kivonja a  forgalomból, és ezt a  tényt 
a döntés véglegessé válását követően nyilvántartásba bejegyzi, ha a nyilvántartás szerinti tulajdonos bejelenti, hogy 
a nyilvántartás szerinti üzembentartó üzembentartói joga megszűnt vagy a közlekedési igazgatási hatóság egyéb 
okból észleli ezt a  változást, és az  üzembentartó személyében bekövetkezett változás átvezetéséről a  tulajdonos 
határidőn belül nem gondoskodott.”

23. §  Az R5. 103. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
„i) A 87. § (4) bekezdés a) pontja és 87/A. §-a esetén a kötelezettség teljesítéséig.”

24. §  Hatályát veszti az R5.
a) 1/C. § c) pontjában az „és visszahonosításával” szövegrész,
b) 103. § (2) és (3) bekezdése,
c) 108. § (1) bekezdésében az „a 87. § (4) bekezdése” szövegrész.

12. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) A  jegyző a  helyi önkormányzat képviselő-testülete, a  képviselő-testület bizottsága, társulása, valamint 
a  részönkormányzat testülete ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő tizenöt napon belül, illetve a polgármester, 
a  főpolgármester, a  vármegyei közgyűlés elnöke és a  jegyző képviselő-testület által átruházott hatáskörében 
meghozott – hatósági döntésnek nem minősülő – döntését a  döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül 
a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul igénybevételével küldi meg a kormányhivatalnak.”

13. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R6.) 45. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  település vonatkozásában – az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározottak szerint – az  OTÉK 
2012.  augusztus  6-án hatályos szabályaira épülő településrendezési eszköz hatályos, a  hatósági eljárások során 
az  OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeit (II. és III. fejezet) és jelmagyarázatát, 
valamint az ezekhez kapcsolódó értelmező rendelkezéseket kell figyelembe venni.”

27. §  Hatályát veszti az R6. 9. melléklete.

14. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati 
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló  
191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

28. §  A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési 
eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R7.) 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az árverési hirdetményt ki kell függeszteni:)
„d) a végrehajtást foganatosító bíróság és a föld fekvése szerint illetékes járásbíróság hirdetőtábláján.”

29. §  Az R7. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  licitdíj összege a  föld becsértékének 1%-a, de legalább 10 000 Ft és legfeljebb 100 000 Ft. A  licitdíj a  föld 
fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatal bevétele.”
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15. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő 
illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

30. §  Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 
szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

31. §  Az R8. 1.  melléklet 12.1.1.  pontjában a „Munkaerőpiaci Pont: Dorog” szövegrész helyébe a „Munkaerőpiaci Pont: 
Esztergom” szöveg lép.

16. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási 
költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

32. §  A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és 
szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 8.1.  pontjában a „21.  §” szövegrész helyébe 
a „22. §” szöveg lép.

17. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 2. § (3) bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki:
(Útügyi közlekedési hatóságként a fővárosi és vármegyei kormányhivatal jár el)
„31. a  járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, 
fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy bejelentése, valamint ezek nem 
közlekedési célú igénybevételének engedélyezése”
(során.)

34. §  Hatályát veszti az R9. 
a) 2. § (3) bekezdés 1. pontjában a „ , valamint a (4) bekezdés 2. pontjában” szövegrész,
b) 2. § (4) bekezdés 2. pontja.

18. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

35. §  A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 37. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Azon ingatlan-nyilvántartási eljárásokban, amelyekben erdő művelésiág-változás átvezetésére kerül sor, 
ingatlanügyi hatóságként az  erdőterület fekvése szerint illetékes, 2.  mellékletben meghatározott vármegyei 
kormányhivatal jár el. Az  erdészeti hatóság és az  ingatlanügyi hatóság a  művelési ág változásával kapcsolatban 
egybefoglalt döntést hoz.”

36. §  Hatályát veszti az R10. 18. § (1) bekezdés b) pontjában a „ , 63/B. §-ában” szövegrész.

19. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. §  Hatályát veszti az  egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII.  2.) Korm. rendelet 8.  § (6)  bekezdés nyitó 
szövegrészében az „a vármegye egész területére kiterjedő illetékességgel” szövegrész.
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20. A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló  
181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

38. §  A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 14.  § 
(1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság az engedélyt visszavonja, ha)
„b) az engedély jogosultja tanúsító szervezetként jogutóddal vagy jogutód nélkül megszűnik – ide nem értve azt 
az  esetet, amikor az  egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenységének folytatására a  2009.  évi CXV.  törvény 19/C.  §-a 
alapján korlátolt felelősségű társaságot alapít –, vagy ellene felszámolási eljárás indult,”

21. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és 
-közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba 
vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

39. §  A társasházkezelő, az  ingatlankezelő, az  ingatlanközvetítő, valamint az  ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 
szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a  nyilvántartásba vétel részletes 
szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 6. § (1) bekezdése a következő j) ponttal 
egészül ki:
(A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha)
„j) a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik.”

40. §  Az R11. 6.  § (2)  bekezdésében a „tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől” szövegrész helyébe az „a döntés 
véglegessé válásától” szöveg lép.

41. §  Hatályát veszti az R11. 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „vagy a nyilvántartásból való törlését kéri” szövegrész.

22. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

42. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

43. §  Hatályát veszti az R12.
a) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:42 mezőjében az „és minőségi” szövegrész,
b) 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 43/A. sora.

23. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló  
100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

44. §  A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 45.  § 
(2) bekezdésében a „szerv” szövegrész helyébe a „szerv a vállalkozás fenntartásának időarányában” szöveg lép.

24. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

45. §  Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet
a) 6. § (6) bekezdése,
b) 1. mellékletében foglalt táblázat C:4 mezőjében és C:6 mezőjében, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 

B:3 mezőjében az „előzetes vizsgálat,” szövegrész.
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25. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

46. §  A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R13.) 43.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  szakmai konzultáció iránti kérelmet – ha erre építésügyi engedélyezési eljárást vagy egyszerű bejelentést 
megelőzően kerül sor – az  építtető vagy a  tervező elektronikus formában az  ÉTDR-ben biztosított elektronikus 
tárhelyre tölti fel, és nyújtja be az érintett önkormányzat részére.”

47. §  Az R13. 11. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

26. Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló  
672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

48. §  Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet 5.  § (5)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A csatlakozási szerződés megszűnik a csatlakozott szolgáltató szolgáltatói engedélyének visszavonásával.”

27. A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok 
ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

49. §  A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának 
részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében a „tevékenységet” szövegrész helyébe a „tevékenységet és telepet” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében a „telep” szövegrész helyébe a „tevékenység és telep” szöveg
lép.

28. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az R2. 6. számú melléklet 2. pont a) alpontja a következő ac) ponttal egészül ki:
(A tervezett tevékenység – ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is – számba vett változatainak részletes 
leírása, különösen
az előzetes vizsgálathoz vagy az  előzetes konzultációhoz benyújtott dokumentáció szerinti alapadatok [4. számú 
melléklet 1. b)  pontja] részletezése – megjelölve azt, ha az  ott leírtakhoz képest változás történt –, valamint 
az alapadatokon kívül a következők bemutatása:)
„ac) ha nem volt előzetes vizsgálati eljárás, a  tevékenység helye és területigénye, az  igénybe veendő terület 
használatának jelenlegi és a terület- és településrendezési tervekben rögzített módja.”
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2. melléklet a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az R2. 8. számú melléklet A) pontja a következő r) alponttal egészül ki:
(Az engedély iránti kérelemnek mindenképpen tartalmaznia kell az alábbiak részletes ismertetését:)
„r) ha nem volt előzetes vizsgálati vagy környezeti hatásvizsgálati eljárás, a  tevékenység helye és területigénye, 
az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a terület- és településrendezési tervekben rögzített módja.”

3. melléklet a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az R4. 10. melléklet 15. pontja a következő f ) alponttal egészül ki:
(az érintett területi államigazgatási szervek közül:)
„f ) területi hulladékgazdálkodási hatóság”

4. melléklet a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az R4. 11. melléklet 10. pont a) alpontja a következő ah) ponttal egészül ki:
(az érintett területi államigazgatási szervek közül:
fővárosi és vármegyei kormányhivatal)
„ah) területi hulladékgazdálkodási hatáskörében,”

5. melléklet a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az R8. 1. melléklet 20. pont 20.2. és 20.3. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20.2. Lenti Járási Hivatal
20.2.1. Székhelye: Lenti
20.2.2. Illetékesség:
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsősárd
Bödeháza
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Hernyék
Iklódbördőce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsősárd
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Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Resznek
Rédics
Szentgyörgyvölgy
Szécsisziget
Szíjártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke

20.3. Nagykanizsai Járási Hivatal
20.3.1. Székhelye: Nagykanizsa
Munkaerőpiaci pont: Letenye
20.3.2. Illetékesség:
Alsórajk
Balatonmagyaród
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Belezna
Bocska
Borsfa
Börzönce
Bucsuta
Csapi
Csörnyeföld
Eszteregnye
Felsőrajk
Fityeház
Fűzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
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Kacorlak
Kerecseny
Kerkaszentkirály
Kilimán
Kiscsehi
Kisrécse
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Maróc
Miháld
Molnári
Murakeresztúr
Murarátka
Muraszemenye
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Oltárc
Orosztony
Pat
Petrivente
Pölöskefő
Pötréte
Pusztamagyaród
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Szepetnek
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Újudvar
Valkonya
Várfölde
Zajk
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak”
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6. melléklet a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az R12. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F

1.
Közigazgatási hatósági 

eljárás
Szakkérdés

Bevonás és 

közreműködés 

feltétele

Első fokon eljáró 

szakhatóság

Másodfokon 

eljáró 

szakhatóság

Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

43.

Feltárásra és 
kitermelésre 
készített műszaki 
üzemterv 
jóváhagyása, 
módosítása, 
szüneteltetési 
műszaki üzemi 
terv jóváhagyása.

A termőföld minőségi 
védelmének 
vizsgálata.

Ha a bányászati 
tevékenység 
vagy beruházás 
termőföldet 
érint.

Talajvédelmi 
hatósági 
hatáskörében 
eljáró fővárosi 
és vármegyei 
kormányhivatal

 2. Az R12. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 42a. sorral egészül ki:

(A B C D E F

1.
Közigazgatási hatósági 

eljárás
Szakkérdés

Bevonás és 

közreműködés 

feltétele

Első fokon eljáró 

szakhatóság

Másodfokon 

eljáró 

szakhatóság

Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

42a.

Bányabezárási 
műszaki üzemi 
terv jóváhagyása 
(módosítása); 
bányabezárás, 
tájrendezés 
végrehajtása 
elfogadása.

A termőföld minőségi 
védelmének 
vizsgálata.

Minden 
esetben.

Talajvédelmi 
hatósági 
hatáskörében 
eljáró fővárosi 
és vármegyei 
kormányhivatal
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 3. Az R12. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki:

(A B C D E F

1.
Közigazgatási hatósági 

eljárás
Szakkérdés

Bevonás és 

közreműködés 

feltétele

Elsőfokon eljáró 

szakhatóság

Másodfokon 

eljáró 

szakhatóság

Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

9.

Pontosításra, 
eltérésre, 
beillesztésre, 
országos 
jelentőségű elem 
beillesztésére, 
beépítésre szánt 
terület kivételes 
kijelölésére, 
területcserére, 
összhang 
igazolására 
irányuló 
területrendezési 
hatósági eljárás.

A szénhidrogén-
szállító vezetékek 
esetén a szakkérdés 
a műszaki-biztonsági 
követelmények 
érvényesítésére 
vonatkozik. 
A nyilvántartott 
ásványi nyersanyag 
lelőhelyek 
figyelembevételének 
biztosítása, a földtani 
veszély megítélése 
(földtani veszélyforrás 
megléte), 
a felszínmozgásra 
utaló jellegek 
vizsgálata.

Minden 
eljárásnál.

Bányafelügyelet –

7. melléklet a 60/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az R13. 11. mellékletében foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:

(A B C D

1. VÉLEMÉNYEZÉSRE JOGOSULT SZERVEK EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET)

5a. területi hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodás – –
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A Kormány 61/2023. (II. 28.) Korm. rendelete
a geotermikus energia kutatásához, kinyeréséhez és hasznosításához kapcsolódó kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 
I. fejezete a következő 1/J. §-sal egészül ki:
„1/J.  § (1) Ha a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 21/A.  §-a szerinti geotermikusenergia-kutatás állami 
tulajdonban lévő vízkészletet, vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét 
érinti vagy arra közvetlen hatással van, a  bányafelügyelet hatáskörébe tartozó geotermikus energia kutatásának 
engedélyezése során, vagy – ha a  kutatási engedélyezési eljárásban még nem álltak rendelkezésre a  hozzájárulásra 
vonatkozó döntés meghozatalához szükséges adatok – a  geotermikus védőidom megállapítására és módosítására 
vonatkozó eljárásban a kérelmezőnek igazolnia kell a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásának meglétét is.
(2) A  vízügyi igazgatóság a  nyilatkozatát a  geotermikus kutatási engedély iránti kérelmet tartalmazó megkeresés 
alapján, az 1/B. § (5) bekezdés c) pontja szerinti tartalommal adja ki a kérelmezőnek a megkeresés megérkezésétől 
számított húsz napon belül.”

2. §  Az R1. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Vízkészlet hasznosítására vízjogi létesítési engedély akkor adható, ha
a) ezzel egyidejűleg a  hasznosítással összefüggésben keletkezett szennyvíz, továbbá a  csapadékvíz 
összegyűjtéséről, elvezetéséről, kezeléséről és a  környezetvédelmi előírásoknak megfelelő elhelyezéséről is 
gondoskodtak, valamint az  erre vonatkozó műszaki megoldás a  kérelem és a  kiadott létesítési engedély részét 
képezi,
b) a kérelemben foglaltak kielégítik a  külön jogszabály szerinti igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi 
határértékekre vonatkozó előírásokat, valamint
c) a hasznosítás során nem alakul ki hidrodinamikai hatás a  bányafelügyelet által megállapított geotermikus 
védőidommal, és a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti vízigény kielégítési sorrend érvényesül.”

2. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 10.  § (3)  bekezdésében a „követően” szövegrész 
helyébe a „követően lehetőség szerint” szöveg lép.

3. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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5. §  Az R2. 1. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat C:94 és C:95 mezőjében a „szükséges,” szövegrész helyébe a „szükséges, továbbá 

előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le,” szöveg,
b) 1. pontjában foglalt táblázat C:97 mezőjében a „szükséges” szövegrész helyébe a „szükséges, továbbá előzetes 

vizsgálati eljárást nem folytattak le” szöveg,
c) 9. pontjában foglalt táblázat C:20 és C:21 mezőjében az „érinti” szövegrész helyébe az „érinti, továbbá előzetes 

vizsgálati eljárást nem folytattak le, és a létesítés vagy tevékenység nem bányászati célú” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti az R2. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 12., 13. és 17. sora.

4. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 61/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 104–110. sorral egészül ki:

(A B C D E F

1. Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele
Első fokon eljáró 

szakhatóság

Másodfokon eljáró 

szakhatóság

Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

104.

A geotermikusenergia-
kutatás 
engedélyezésére 
irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy biztosítható-e 
a vízbázis-védelemre, a felszíni és felszín alatti 
vizek védelmére, hasznosítási lehetőségei 
megőrzésére vonatkozó jogszabályi 
követelmények teljesítése.

Minden esetben.
A területi vízügyi és 
vízvédelmi hatóság

– 30 nap

105.

A geotermikusenergia-
kutatás 
engedélyezésére 
irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a vasúti pálya 
területének nem közlekedési célú 
igénybevétele a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett a vasút 
állagára, a vasúti forgalom biztonságára, 
a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek 
végrehajtására kedvezőtlen hatást gyakorol-e.

Ha a kutatási tevékenység vasúti 
pályát vagy annak szélső vágánya 
tengelyétől számított 100 méteren 
belüli területet érint, és az építtető 
a vasúti pályahálózat működtetője 
hozzájárulásának megtagadását 
vagy a hozzájárulásában előírt 
feltételeket sérelmesnek tartja.

Közlekedésért felelős 
miniszter

– 21 nap

106.

A geotermikusenergia-
kutatás 
engedélyezésére 
irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi védelmi feladatai 
a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy 
további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Ha a kutatási tevékenység 
honvédelmi és katonai célú 
létesítmény működési vagy 
védőterületét érinti.

Honvédelemért 
felelős miniszter

– 21 nap

107.

A geotermikusenergia-
kutatás 
engedélyezésére 
irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a létesítmény 
vagy tevékenység a helyi önkormányzati 
rendeletben és a helyi építési szabályzatban 
meghatározott természetvédelmi 
követelményeknek megfelel-e.

Ha a kutatási tevékenység helyi 
jelentőségű védett természeti 
területet érint.

Települési 
önkormányzat 
jegyzője, 
a fővárosban 
a főjegyző

– –
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108.

A geotermikusenergia-
kutatás 
engedélyezésére 
irányuló eljárás.

A vizsgálat célja
a) a természet védelmére vonatkozó nemzeti 
és európai uniós jogi követelményeknek, 
a tájvédelem jogszabályban rögzített 
követelményeinek,
b) a földtani közeg védelme 
követelményeinek,
c) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 
követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi 
előírásoknak 
való megfelelőség megállapítása.

Ha a kutatási tevékenység 
megkezdéséhez környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati engedély 
vagy előzetes vizsgálati eljárás 
lefolytatása nem szükséges.

Környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében 
eljáró vármegyei 
kormányhivatal

–

109.

A geotermikusenergia-
kutatás 
engedélyezésére 
irányuló eljárás.

Annak vizsgálata, hogy a kérelem 
a régészeti örökség és a műemléki érték 
védelme jogszabályban meghatározott 
követelményeinek megfelel-e.

Ha a kutatási tevékenység 
a kulturális örökségvédelmi 
hatósági nyilvántartásban 
szereplő nyilvántartott vagy 
védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyet, régészeti védőövezet 
területét, műemléki területet vagy 
nyilvántartott műemléki érték 
vagy műemlék telket érint.

Kulturális 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és vármegyei 
kormányhivatal

–

110.
Geotermikus védőidom 
megállapítására 
irányuló eljárás.

A geotermikus védőidom kijelölésének 
a felszín alatti vizek minőségi és 
mennyiségi védelmére, a vízkészlet 
gazdálkodásra, az ivóvízbázisra és a vizek 
mennyiségi állapotára gyakorolt hatásának 
vizsgálata, a kitermelhető termálvíz 
éves mennyiségének, a kitermelt víz 
elhelyezési módjának meghatározása 
és a vízkészletjárulék megállapításához 
szükséges adatok meghatározása.

Minden esetben.
A területi vízügyi és 
vízvédelmi hatóság

30 nap
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A Kormány 62/2023. (II. 28.) Korm. rendelete
az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4/A. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E  § alkalmazásában gyógyszergyártó a  TEÁOR 2110 (Gyógyszeralapanyag-gyártás) és a  TEÁOR 2120 
(Gyógyszerkészítmény gyártása) szakágazat szerinti tevékenységet végző, amennyiben a  TEÁOR 2110 és 
a  TEÁOR  2120 szakágazati tevékenységből származó összesített nettó árbevétele az  adóév első napján 
rendelkezésre álló legutolsó éves beszámoló alapján meghaladja a teljes nettó árbevétele 33,33 százalékát.”

2. § (1) A Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hozzájárulás mértéke
a) ha az  utas végső úti célja az  Albán Köztársaság, az  Andorrai Fejedelemség, Bosznia-Hercegovina, 
az  Észak-macedón Köztársaság, az  Izlandi Köztársaság, a  Koszovói Köztársaság, a  Liechtensteini Fejedelemség, 
a  Moldovai Köztársaság, a  Monacói Hercegség, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, 
a  Norvég Királyság, San Marino Köztársaság, a  Svájci Államszövetség, Szerbia Köztársaság, Ukrajna és az  Európai 
Unió területén található,
aa) 10,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező 
légi jármű esetén utasonként 1600 forint,
ab) 10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre 
jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén utasonként 3900 forint,
ac) 17,50 kilogramm vagy annál magasabb (4a) bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi 
jármű esetén utasonként 6200 forint;
b) az a) pontban meghatározottakon kívüli országokba végső úti céllal repülő utasonként
ba) 10,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező 
légi jármű esetén 3900 forint,
bb) 10,50 kilogramm vagy annál magasabb és 17,50 kilogrammnál alacsonyabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre 
jutó kibocsátási értékkel rendelkező légi jármű esetén 9750 forint,
bc) 17,50 kilogramm vagy annál magasabb (4a)  bekezdés szerinti egy ülésre jutó kibocsátási értékkel rendelkező 
légi jármű esetén 15 600 forint.”

 (2) A Korm. rendelet 5. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A (3) bekezdés szerinti légi járművet üzemeltető légitársaság a tárgyhót követő hónap 5. napjáig elkülöníthető 
és beazonosítható módon megküldi a  (2)  bekezdés szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezetnek 
az  adott hónapban üzemeltetett valamennyi érintett légi járműve vonatkozásában a  Nemzetközi Polgári 
Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) hajtómű kibocsátási adatbázisában (ICAO Engine Emissions Databank) 
meghatározott fel- és leszállási ciklusban átlagosan elégetett üzemanyag mértékének, a hajtóművek számának és 
a kibocsátási érték (3,16) szorzatának egy ülésre jutó értékét.”

3. §  A Korm. rendelet 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A. § (1) A Neta tv. 7. § (3) bekezdését a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(2) Mentes a népegészségügyi termékadó alól annak az adóköteles terméknek a Neta tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 
értékesítése, amelyet vevője
a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 89. § (1) bekezdése vagy 
az Áfa törvény 98. §-a szerinti feltételeknek megfelelően továbbértékesít,
b) olyan saját termék előállításához használ fel, melyet az  Áfa törvény 89. § (1)  bekezdése vagy 98. §-a szerinti 
feltételeknek megfelelően értékesít, vagy
c) olyan saját, adóköteles termék előállításához használ fel, mely után a népegészségügyi termékadót megfizeti.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 30. szám 889

(3) A  (2)  bekezdés szerinti mentesség feltétele, hogy a  (2)  bekezdés szerinti értékesítés, felhasználás szándékáról 
a vevő az adóalany felé az értékesítéskor nyilatkozik, valamint a  (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti értékesítés 
vagy (2) bekezdés c) pontja szerinti adófizetés tényét és
a) a (2) bekezdés a) pontja szerint továbbértékesített adóköteles termék mennyiségét,
b) a (2)  bekezdés b)  pontja szerint értékesített saját termék előállításához felhasznált, az  adóalanytól beszerzett 
adóköteles termék mennyiségét,
c) a (2)  bekezdés c)  pontja szerinti adóköteles termék előállításához felhasznált, az  adóalanytól beszerzett 
adóköteles termék mennyiségét
az adóalany számára – a nyilatkozattétel napjától számított 366 napon belül – hitelt érdemlően igazolja.
(4) Ha a vevő a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatában foglaltak ellenére az általa beszerzett adóköteles terméket
a) a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti termék esetében belföldön értékesíti, vagy
b) a (2)  bekezdés c)  pontja szerinti termék esetében olyan saját termék előállításához használta fel, amelynek 
értékesítése esetén népegészségügyi termékadót nem fizetett,
akkor erről a  tényről – a  belföldön továbbértékesített adóköteles termék vagy értékesített saját termék 
előállításához felhasznált adóköteles termék mennyiségének megjelölésével – az  adó alanyát a  továbbértékesítés 
vagy a  saját termék értékesítése teljesítési időpontját követő nyolc napon belül köteles értesíteni. Az  adó alanya 
a  vevő által belföldön továbbértékesített adóköteles termék vagy az  értékesített saját termék előállításához 
felhasznált adóköteles termék utáni adót – az  eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal növelten – 
a  vevő által megküldött értesítés kézhezvételének napját magában foglaló adómegállapítási időszakban köteles 
megállapítani és esedékességkor megfizetni.
(5) Amennyiben a  vevő a  (3)  bekezdés szerinti igazolási, vagy a  (4)  bekezdés szerinti értesítési kötelezettségének 
határidőben nem tesz eleget, akkor a  számára értékesített adóköteles termék után az  adóalany által 
meg nem fizetett adót, a (3) bekezdés szerinti nyilatkozattétel esedékességétől számított késedelmi pótlékot, illetve 
– ha a  mulasztást az  állami adó- és vámhatóság tárja fel – a  meg nem fizetett adóval összefüggő adóbírságot és 
késedelmi pótlékot a vevő köteles megfizetni.”

4. §  A Korm. rendelet 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó adóalany adóéve a  naptári év július 1-jét követően kezdődik, 
és a  2022. július 1-jét magában foglaló adóévre a  20. § szerinti adókötelezettség terheli, a  (2) és (3)  bekezdés 
rendelkezéseit a 2022. július 1-jét követően kezdődő adóévre kell alkalmaznia.”

5. §  A Korm. rendelet 27. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E rendeletnek az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2023. (II. 28.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4/A. § (2) bekezdését első alkalommal a 2022. adóévre kell 
alkalmazni.
(7) A  veszélyhelyzet idején a  légitársaságok hozzájárulásának károsanyagkibocsátás-alapú átalakításáról szóló 
452/2022. (XI. 9.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (4a) és (4b)  bekezdésétől eltérően 2023. január hónap 
vonatkozásában a légijárművet üzemeltető légitársaság
a) – függetlenül a  vonatkozó időszakra teljesített korábbi adatszolgáltatástól – a  Módr3. kihirdetését követő 
30. napig ismételten vagy pótlólag és
b) a Módr3. kihirdetését követő naptól alkalmazandó 5. § (4a) bekezdés alkalmazásával
adatot szolgáltat a földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezetnek.
(8) A  hozzájárulás fizetésére kötelezett a  2023. január hónapra vonatkozó bevallását a  Módr3. kihirdetését követő 
60. napig pótlékmentesen önellenőrizheti.”

6. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet 8. § (8) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 63/2023. (II. 28.) Korm. rendelete
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 módosításáról

A Kormány az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 5., 6., 24. és 
27. pontjában, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  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 (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 1.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  2.  mellékletben szereplő helyrajzi számú földrészleteken, 
valamint az  ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított 
földrészleteken, megvalósításra kerülő ipari telephely kialakításával, útépítési, vasútépítési, közműfejlesztési és 
-csatlakozási, valamint egyéb infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással és a  területen 
megvalósuló egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal (a  továbbiakban együtt: 
beruházás) függenek össze.”

2. §  A Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) A  beruházással érintett, 2.  mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, 
Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/249, 0495/250 és 0495/267 
helyrajzi számú ingatlanok, valamint a  3. és 4.  mellékletben felsorolt, az  egységes országos vetületi rendszer 
(a  továbbiakban: EOV) szerinti koordináták által határolt területek, továbbá a  Debrecen megyei jogú város 
külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0493/96 helyrajzi számú ingatlan esetében a beépítés szabályait 
és egyedi építési követelményeit a (2)–(12), (14) és (15) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési tervek és az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: OTÉK) előírásait a  (2)–(12), (14) és (15)  bekezdésben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni, és
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(12), (14) és (15) bekezdésben meghatározott 
sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési 
tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A  2.  mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, Debrecen megyei jogú város 
külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/249 helyrajzi számú földrészleten a  közlekedéshez 
és közműelhelyezéshez kapcsolódó építmények, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési rendeltetésű 
építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetők el, azzal a sajátos beépítési szabály és egyedi építési 
követelmény alkalmazásával, miszerint a kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2.
(3) A  2.  mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, Debrecen megyei jogú város 
külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/250 helyrajzi számú földrészlet ipari tevékenységhez 
köthető általános gazdasági terület, amelyen ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, 
továbbá egészségügyi, oktatási, irodaépületek, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési, raktározási, 
rekreációs és gazdasági rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetők el, az  alábbi 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 100 000 m2,
c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter, azzal, hogy a  beépítettség legnagyobb 
megengedett mértéke 50%-ig 40 méter,
e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,
f ) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,
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g) a parkolóhelyek kialakításánál az  építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához 
előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának 
elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is 
alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.
(4) A  2.  mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, Debrecen megyei jogú 
város külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/267 helyrajzi számú földrészlet területe ipari 
tevékenységhez köthető általános gazdasági terület, amelyen az  ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, 
igazgatási épületek, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági 
rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok 
és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 100 000 m2,
c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 méter,
e) a zöldfelület legkisebb mértéke 15%,
f ) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,
g) a parkolóhelyek kialakításánál – a  (15)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  építmények és önálló rendeltetési 
egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az  OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú 
személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az  OTÉK 42.  § 
(11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell 
biztosítani, valamint az  OTÉK 4. számú melléklete szerint biztosítandó parkolóhelyek a  4.  melléklet 1.  pontjában 
foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területen is kialakíthatóak.
(5) A  3.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területek ipari 
tevékenységhez köthető általános gazdasági területek, amelyeken az  ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, 
igazgatási épületek, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési, raktározási, rekreációs és gazdasági 
rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok 
és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 700 000 m2,
c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke legfeljebb 25 méter, azzal, hogy az  építmények 
legmagasabb pontja nem haladhatja meg a  Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során alkalmazandó 
mindenkori akadálykorlátozási felületrendszerben foglalt maximális magassági értéket,
e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,
f ) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,
g) a parkolóhelyek kialakításánál az  építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához 
előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának 
elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is 
alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.
(6) A  3.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területek ipari 
tevékenységhez köthető általános gazdasági területek, amelyeken az  ipari tevékenységhez kapcsolódó épületek, 
logisztikai épületek, igazgatási épületek, közművek és közműpótló műtárgyak, hírközlési, raktározási, rekreációs és 
gazdasági rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési 
szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 400 000 m2,
c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke legfeljebb 20 méter, azzal, hogy az  építmények 
legmagasabb pontja nem haladhatja meg a  Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során alkalmazandó 
mindenkori akadálykorlátozási felületrendszerben foglalt maximális magassági értéket,
e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%,
f ) a terepszint felett szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,
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g) a parkolóhelyek kialakításánál az  építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához 
előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 50%-ának 
elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is 
alkalmazható, és autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.
(7) A  3.  melléklet 1. és 2.  pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területekre 
vonatkozóan, valamint a  2.  mellékletben felsorolt földrészletekből telekalakítási eljárással kialakított, Debrecen 
megyei jogú város külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/250 és 0495/267 helyrajzi számú 
földrészletekre vonatkozóan alkalmazandó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények szerint 
előírt zöldfelület legkisebb mértékének kialakítása és a hatályos településrendezési tervben meghatározott fásítási 
kötelezettség megvalósítása az  építési telkek tervezett teljes beépítettségéhez viszonyítottan, azzal arányosan 
és ütemezetten is megvalósítható az  építési beruházással érintett területeken telekalakítással kialakuló vagy már 
kialakított egyes építési telkeken belül.
(8) A  3.  melléklet 3. és 4.  pontjában, valamint a  4.  melléklet 4.  pontjában foglalt táblázatokban felsorolt 
EOV  koordináták által határolt területeken közműelhelyezéshez kapcsolódó építmények, közműpótló műtárgyak, 
valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el. Az  építmények legmagasabb pontja nem haladhatja  meg 
a  Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során alkalmazandó mindenkori akadálykorlátozási 
felületrendszerben foglalt maximális magassági értéket.
(9) A  3.  melléklet 5.  pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területeken 
a  közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó épületek, igazgatási épületek, közművek és közműpótló 
műtárgyak, hírközlési, raktározási, rekreációs, kereskedelmi, vendéglátó és gazdasági rendeltetésű építmények, 
valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el. Az  építmények legmagasabb pontja nem haladhatja  meg 
a  Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során alkalmazandó mindenkori akadálykorlátozási 
felületrendszerben foglalt maximális magassági értéket.
(10) A  4.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területen 
a  közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó építmények, kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű 
építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az  alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi 
építési követelmények alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 15 000 m2,
c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke a kialakítandó építési telket keresztező vagy érintő közmű 
miatt bejegyzendő építést és telekhasználatot befolyásoló védőterülettel érintett területen a közműszolgáltatókkal 
egyeztetett kiterjedésben a vonatkozó építésügyi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően határozandó meg, 
azzal, hogy a  kialakítandó építési telek védőterülettel nem érintett egyéb területén az  épületmagasság 
megengedett legnagyobb mértéke 15 méter,
e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%.
(11) A  4.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területen 
a  közlekedéshez és közműelhelyezéshez kapcsolódó építmények, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és raktár 
rendeltetésű építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok 
és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 1500 m2,
c) a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 60%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke a kialakítandó építési telket keresztező vagy érintő közmű 
miatt bejegyzendő építést és telekhasználatot befolyásoló védőterülettel érintett területen a közműszolgáltatókkal 
egyeztetett kiterjedésben a vonatkozó építésügyi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően határozandó meg, 
azzal, hogy a  kialakítandó építési telek védőterülettel nem érintett egyéb területén az  épületmagasság 
megengedett legnagyobb mértéke 15 méter,
e) a zöldfelület legkisebb mértéke 20%.
(12) A  4.  melléklet 3.  pontjában foglalt táblázatban felsorolt EOV koordináták által határolt területek közlekedési 
és közműelhelyezésre szolgáló területnek minősülnek, amelyeken a  közlekedéshez és közműelhelyezéshez 
kapcsolódó építmények, valamint ezek kiszolgáló építményei helyezhetők el. Az  építmények legmagasabb 
pontja nem haladhatja meg a  Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetése során alkalmazandó mindenkori 
akadálykorlátozási felületrendszerben foglalt maximális magassági értéket.
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(13) A  beruházással érintett, 3. és 4.  mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek esetében 
az építési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az EOV koordináták által lehatárolt területről készített kitűzési 
vázrajzot, melyről leolvasható az  EOV koordináták által lehatárolt földrészlet területi nagysága és a  földrészlet 
határára vonatkozóan a  határvonalak hossza és elhelyezkedése. Az  építésügyi hatóság az  építési engedélyezési 
eljárás során a  telek beépítési követelményeit az EOV koordináták által lehatárolt terület tekintetében érvényesíti, 
ellenőrzi.
(14) A  Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0493/96 helyrajzi számú 
ingatlanon munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület is elhelyezhető.
(15) A  fő rendeltetés szerinti épületek használatbavételéig az  építési beruházás megvalósítása során a  kivitelezési 
munkák elvégzéséhez szükséges, munkavállalók által ideiglenesen használt, munkásszállásnak nem minősülő, de 
az  OTÉK 104/A.  §-ában foglaltaknak megfelelő, szállás jellegű épület létesítése a  telekalakítással kialakuló építési 
telken belül megengedett, amennyiben az  teljes közművesítettséggel rendelkezik, azzal, hogy a  szállás jellegű 
épülethez nem kötelező személygépkocsi-várakozóhelyeket és kerékpártárolót biztosítani, azonban gondoskodni 
kell a szállás jellegű épülettel igénybe vett terület fizikai lehatárolásáról.”

3. §  A Korm. rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § (1) E  rendeletnek 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 módosításáról szóló 63/2023. (II. 28.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr6.) módosított 1.  § (1)  bekezdését, 3.  §-át, 3/A.  §-át, 2., 3. és 4.  mellékletét a  Módr6. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a Módr6.-tal hatályon kívül helyezett 5. mellékletét a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági ügyekben nem kell alkalmazni.”

4. § (1) A Korm. rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. §  A Korm. rendelet
a) 3/A.  § (1)  bekezdésében a  „3., 4. és 5.  mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek” 

szövegrész helyébe a  „3. és 4.  mellékletben felsorolt EOV koordináták által határolt területek, valamint 
a  Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0495/249, 0495/250 és 
0495/267 helyrajzi számú ingatlanok” szöveg,

b) 2. melléklet 1. pontjában a „0528/13” szövegrész helyébe a „0483/3, 0484/4, 0484/5, 0484/6, 0489/21, 0493/96, 
0498/22, 0498/23, 0498/24, 0498/25, 0498/26, 0499/7, 0524/14, 0524/33, 0524/34, 0524/35, 0524/36, 0524/37, 
0524/38, 0524/39, 0524/43, 0524/45, 0524/63, 0525, 0526/26, 0528/9, 0528/10, 0528/13” szöveg,

c) 2.  melléklet 2.  pontjában a „042/108” szövegrész helyébe a „04/2, 029/5, 029/10, 029/11, 029/19, 029/20, 
029/21, 029/22, 029/24, 029/25, 029/26, 029/31, 038/1, 038/3, 038/4, 042/2, 042/74, 042/88, 042/97, 042/108, 
058/8” szöveg

lép.

6. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet 5. melléklete.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 63/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, építési joggal érintett ingatlanrészek területi lehatárolása 
a terület határpontjainak EOV-ban megadott koordinátáival

1.
A B

1. EOV X EOV Y

2. 239031.593 843355.536

3. 239045.870 843355.600

4. 239084.550 843358.640

5. 239139.220 843362.780

6. 239146.440 843363.320

7. 239165.700 843365.330

8. 239190.180 843366.030

9. 239206.740 843366.240

10. 239238.310 843366.940

11. 239238.530 843361.730

12. 239250.500 843362.060

13. 239248.500 843367.620

14. 239270.040 843368.060

15. 239295.350 843363.800

16. 239336.020 843366.350

17. 239345.730 843366.600

18. 239395.750 843367.130

19. 239435.260 843370.030

20. 239453.750 843371.320

21. 239523.740 843373.520

22. 239567.350 843373.230

23. 239598.100 843373.390

24. 239614.080 843361.940

25. 239631.810 843352.483

26. 239649.540 843342.433

27. 239671.570 843338.143

28. 239681.980 843340.703

29. 239707.100 843338.163

30. 239722.530 843336.600

31. 239771.090 843302.620

32. 239784.660 843288.009

33. 239808.770 843262.050

34. 239824.410 843239.860

35. 239834.830 843220.060

36. 239840.170 843209.910

37. 239847.510 843192.940

38. 239866.580 843135.320

39. 239875.030 843109.760

40. 239881.190 843090.890
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41. 239917.580 842979.490

42. 239971.580 842810.740

43. 239962.740 842809.620

44. 240017.675 842634.208

45. 240029.740 842596.060

46. 240043.934 842554.403

47. 240031.142 842536.870

48. 239779.693 842531.065

49. 239618.051 842529.549

50. 239504.376 842526.482

51. 239430.158 842524.363

52. 239325.351 842520.137

53. 239218.588 842517.757

54. 239103.192 842513.235

55. 239061.541 842511.833

56. 239031.593 842511.194

2.
A B

1. EOV X EOV Y

2. 239031.593 842511.194

3. 239031.593 843355.536

4. 239021.400 843355.490

5. 239021.005 843360.030

6. 238943.800 843358.430

7. 238920.870 843356.620

8. 238911.170 843356.400

9. 238843.610 843351.900

10. 238766.279 843350.010

11. 238761.900 843347.830

12. 238729.910 843346.930

13. 238663.310 843344.650

14. 238607.080 843342.220

15. 238607.640 843344.860

16. 238545.250 843342.920

17. 238545.540 843340.420

18. 238495.560 843337.840

19. 238472.853 843337.565

20. 238472.853 842988.879

21. 238397.320 842912.780

22. 238604.588 842756.970

23. 238604.588 842495.885

24. 238685.205 842500.032

25. 238994.161 842510.396
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3.
A B

1. EOV X EOV Y

2. 238604.588 842495.885

3. 238604.588 842756.970

4. 238397.320 842912.780

5. 238378.144 842893.460

6. 238343.346 842858.401

7. 238318.753 842833.624

8. 238297.571 842805.400

9. 238256.504 842750.679

10. 238188.978 842660.853

11. 238165.164 842628.971

12. 238159.812 842594.980

13. 238282.756 842527.033

14. 238296.495 842521.117

15. 238307.833 842516.238

16. 238319.874 842511.410

17. 238334.371 842506.454

18. 238348.717 842502.096

19. 238364.551 842498.355

20. 238378.686 842495.508

21. 238394.519 842493.191

22. 238408.147 842491.732

23. 238430.448 842490.968

24. 238449.504 842490.561

25. 238464.940 842490.684

4.
A B

1. EOV X EOV Y

2. 240080.160 842464.440

3. 240075.710 842471.910

4. 240061.600 842502.550

5. 240056.920 842516.290

6. 240044.735 842503.581

7. 239985.501 842413.625

8. 239972.390 842379.863

9. 239976.591 842345.850

10. 239996.660 842309.308
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5.
A B

1. EOV X EOV Y

2. 238472.853 843337.565

3. 238472.853 842988.879

4. 238397.320 842912.780

5. 238378.144 842893.460

6. 238343.346 842858.401

7. 238318.753 842833.624

8. 238297.571 842805.400

9. 238256.504 842750.679

10. 238188.978 842660.853

11. 238165.164 842628.971

12. 238159.812 842594.980

13. 238282.756 842527.033

14. 238296.495 842521.117

15. 238307.833 842516.238

16. 238319.874 842511.410

17. 238334.371 842506.454

18. 238348.717 842502.096

19. 238364.551 842498.355

20. 238378.686 842495.508

21. 238394.519 842493.191

22. 238408.147 842491.732

23. 238430.448 842490.968

24. 238449.504 842490.561

25. 238464.940 842490.684

26. 238604.588 842495.885

27. 238685.205 842500.032

28. 238994.161 842510.396

29. 239031.593 842511.194

30. 239061.541 842511.833

31. 239103.192 842513.235

32. 239218.588 842517.757

33. 239325.351 842520.137

34. 239430.158 842524.363

35. 239504.376 842526.482

36. 239618.051 842529.549

37. 239779.693 842531.065

38. 240031.142 842536.870

39. 240043.934 842554.403

40. 240056.920 842516.290

41. 240044.735 842503.581

42. 239985.501 842413.625

43. 239972.390 842379.863

44. 239976.591 842345.850

45. 240031.475 842245.917
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46. 239996.391 842245.434

47. 239951.451 842324.168

48. 239905.860 842349.346

49. 239888.938 842414.949

50. 239850.511 842463.075

51. 239780.442 842501.074

52. 239619.430 842497.050

53. 239618.860 842499.560

54. 239505.100 842496.490

55. 239431.190 842494.380

56. 239326.290 842490.150

57. 239219.510 842487.770

58. 239104.170 842483.250

59. 239062.550 842481.850

60. 238995.110 842480.410

61. 238686.210 842470.049

62. 238686.460 842466.360

63. 238452.280 842457.030

64. 238448.455 842456.896

65. 238392.589 842454.940

66. 238392.589 842463.225

67. 238390.745 842463.423

68. 238373.549 842465.941

69. 238358.135 842469.044

70. 238340.901 842473.117

71. 238325.154 842477.898

72. 238309.432 842483.275

73. 238296.317 842488.532

74. 238284.633 842493.561

75. 238270.890 842499.477

76. 238091.822 842581.279

77. 238101.072 842506.790

78. 238108.196 842454.687

79. 238109.495 842445.007

80. 238120.563 842376.341

81. 238119.760 842373.760

82. 238108.500 842380.330

83. 238094.278 842387.406

84. 238097.250 842399.685

85. 238095.100 842416.678

86. 238094.908 842427.439

87. 238081.395 842526.469

88. 238075.623 842575.299

89. 238070.930 842582.330

90. 238065.020 842585.350

91. 238063.900 842586.210

92. 238070.450 842599.360
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93. 238075.100 842609.250

94. 238087.280 842635.200

95. 238089.623 842639.357

96. 238107.500 842651.950

97. 238134.053 842692.414

98. 238177.344 842750.445

99. 238211.610 842790.270

100. 238252.319 842835.428

101. 238277.050 842856.590

102. 238293.785 842882.075

103. 238321.630 842917.000

104. 238339.133 842943.704

105. 238360.050 842978.610

106. 238372.696 843003.762

107. 238390.120 843043.649

108. 238413.087 843093.839

109. 238428.078 843164.457

110. 238428.015 843201.320

111. 238430.940 843243.410

112. 238431.759 843292.961

113. 238431.920 843302.730

114. 238427.790 843337.020
 ”

2. melléklet a 63/2023. (II. 28.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

A beruházás megvalósításához kapcsolódó, építési joggal érintett ingatlanrészek területi lehatárolása 
a terület határpontjainak EOV-ban megadott koordinátáival

1.
A B

1. EOV X EOV Y

2. 238625.126 844551.328

3. 238625.126 844808.825

4. 238603.793 844808.825

5. 238578.153 844759.555

6. 238570.171 844743.831

7. 238545.683 844692.764

8. 238527.399 844651.672

9. 238522.365 844636.697

10. 238520.232 844621.042

11. 238520.090 844551.328
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2.
A B

1. EOV X EOV Y

2. 238605.227 844505.022

3. 238605.227 844551.328

4. 238520.090 844551.328

5. 238520.055 844534.359

6. 238520.217 844515.234

7. 238521.804 844503.429

3.
A B

1. EOV X EOV Y

2. 238625.126 844505.402

3. 238625.126 844551.328

4. 238605.227 844551.328

5. 238605.227 844505.022

6. 238521.804 844503.429

7. 238522.390 844499.065

8. 238521.783 844485.978

9. 238504.893 844460.179

10. 238500.230 844467.260

11. 238476.410 844436.020

12. 238431.360 844420.955

13. 238431.020 844385.440

14. 238429.637 844339.645

15. 238447.152 844323.106

16. 238454.895 844325.115

17. 238462.463 844327.707

18. 238469.813 844330.867

19. 238476.902 844334.575

20. 238483.688 844338.812

21. 238490.132 844343.552

22. 238496.199 844348.767

23. 238507.057 844360.503

24. 238512.047 844367.362

25. 238514.417 844371.048

26. 238516.050 844373.724

27. 238557.588 844441.808

28. 238561.955 844448.510

29. 238566.712 844454.943

30. 238571.841 844461.082

31. 238577.325 844466.907

32. 238583.144 844472.397

33. 238589.278 844477.532

34. 238595.706 844482.295

35. 238602.404 844486.669

36. 238609.350 844490.638
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37. 238616.518 844494.190

38. 238623.885 844497.310

39. 238631.423 844499.988

40. 238639.107 844502.215

41. 238646.909 844503.984

42. 238654.802 844505.287

43. 238662.759 844506.120

4.
A B

1. EOV X EOV Y

2. 238785.126 844509.825

3. 238785.126 844808.825

4. 238625.126 844808.825

5. 238625.126 844505.402

6. 238662.759 844506.120

7. 238668.908 844506.439
 ”
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 5/2023. (II. 28.) SZTFH rendelete
a világörökségi területen az ásványi nyersanyag kitermelésének és a bányászati tevékenységre vonatkozó 
műszaki üzemi terv jóváhagyásának részletes feltételeiről

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1d) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § n) és u) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 7.  § tekintetében a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1b)  bekezdés 2.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § n) és o)  pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet rendelkezéseit a  világörökségi területen folytatott ásványi nyersanyag kitermelése esetén a  kitermelési 
műszaki üzemi terv jóváhagyására és az ásványi nyersanyag kitermelésére kell alkalmazni.

2. § (1) A világörökségi területen működő külszíni művelésű bányában az ásványi nyersanyag jövesztése elsődlegesen kézi 
vagy gépi módszerrel történhet.

 (2) Robbantással történő kőzetjövesztés engedélyezése esetén a bányaüzemben robbantást egy robbantási helyszínen 
és havi egy alkalommal lehet végezni.

 (3) Ha a  robbantást követően biztonságellenes állapot marad vissza, a  bányavállalkozónak a  biztonságellenes állapot 
megszüntetéséhez szükséges további robbantás elvégzéséhez be kell szereznie a  bányafelügyelet engedélyét, 
a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének a  polgári felhasználású robbanóanyagok 
forgalmazásáról és felügyeletéről szóló rendeletében foglaltak szerint.

 (4) A bányavállalkozó a robbantás hatásterületén zaj- és vibrációméréseket végez, amelyek eredményét dokumentálja. 
A bányavállalkozó a mérési eredményeket a robbantást követő 8 napon belül benyújtja a bányafelügyelethez.

 (5) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49. § 4. pont a), b) és g) alpontja szerinti tevékenység a bányatelken 
belül vagy a világörökségi területen kívül végezhető. A bányatelken kívül új szállítószalag létesítése tilos.

 (6) A kitermelési, valamint a (2) és (3) bekezdés szerinti tevékenységet, továbbá a kitermelt nyersanyag elszállítását úgy 
kell kialakítani és szervezni, hogy a kiporzás, a hanghatás, valamint a rezgéskeltés hatása a lehető legkisebb legyen.

3. § (1) Ha a bányavállalkozó 6 hónapot meghaladóan – ide nem értve a hatósági eljárások és jogorvoslatok időtartamát – 
nem rendelkezik jóváhagyott kitermelési műszaki üzemi tervvel, hatályos környezetvédelmi (működési) engedéllyel 
vagy hatályos egységes környezethasználati engedéllyel, részére kitermelési műszaki üzemi terv nem hagyható jóvá.

 (2) Ha a kitermelés szüneteltetése a 18 hónapot meghaladja, a szüneteltetést követően benyújtott kitermelési műszaki 
üzemi terv nem hagyható jóvá, kivéve, ha a  bányavállalkozó igazolja, hogy az  ásványi nyersanyag kitermelése 
nemzetgazdasági érdekből szükséges.

 (3) A bányavállalkozó részére kitermelési műszaki üzemi terv akkor hagyható jóvá, ha a tájrendezési kötelezettségének 
folyamatosan eleget tesz, és a kérelem benyújtásakor esedékes tájrendezési kötelezettségét teljesítette.

4. §  Ha az  ásványi nyersanyag kitermelés területe világörökségi terület részévé válik, a  kitermelés esetében a  2.  §-ban 
foglalt követelményeket a terület világörökségi területté nyilvánításától számított 60 napon belül kell teljesíteni.
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5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. §  Világörökségi területen az  e  rendelet kihirdetését megelőzően megkezdődött ásványi nyersanyag kitermelés 
esetében a  2.  §-ban foglalt követelményeket az  e  rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül kell 
teljesíteni.

7. §  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) 
SZTFH rendelet 30. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat – az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben előírtakon 
túl – tartalmazza)
„i) a tájrendezés elvégzésével kapcsolatos rendelkezést.”

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 6/2023. (II. 28.) SZTFH rendelete
egyes bányászati tárgyú rendeletek módosításáról

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1b) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1b)  bekezdés 7. és 12.  pontjában, valamint 
a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29.  § f )  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13.  § n) és o)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 
eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet módosítása

1. §  A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 
szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: R1.)
a) 6. § (3) bekezdés b) pontjában a „2.2. és 2.3.” szövegrész helyébe a „2.1–2.3.” szöveg,
b) 12. §-ában a „4.2. alpontjában” szövegrész helyébe a „4.1. alpont 4.1.2. pontjában” szöveg,
c) 3.  melléklet 1.  pont 1.3.  alpontjában a  „mélyfúrások” szövegrész helyébe a  „mélyfúrások, valamint 

a geotermikus energia kutatását, kinyerését és hasznosítását szolgáló építmények” szöveg,
d) 3. melléklet 1. pont 1.9. alpontjában a „120” szövegrész helyébe a „150” szöveg
lép.

2. §  Hatályát veszti az R1.
a) 12. §-ában az „az építésügyi engedély birtokában is csak” szövegrész,
b) 20. § (1) bekezdésében az „és 4. pont 4.2. alpontjában” szövegrész,
c) 1. melléklet 4. pont 4.2. alpontja,
d) 1. melléklet 4. pont 4.6. alpontjában a „koncesszióköteles” szövegrész.
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2. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló  
20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet módosítása

3. §  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) 
SZTFH rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„6. A geotermikus energia kutatása, kinyerése, hasznosítása, a geotermikus védőidom megállapítása
12. § (1) A geotermikus energia kutatási engedély iránti kérelem tartalmazza
a) a kutatási terület közigazgatási megjelölését az érintett települések megnevezésével, valamint annak az egységes 
országos vetületi rendszer (a továbbiakban: EOV rendszer) szerinti koordinátákkal történő lehatárolását,
b) a kutatási blokkok EOV rendszer szerinti koordinátákkal történő lehatárolását,
c) a kutatási terület alap- és fedőlapját,
d) az engedélyezni kért kutatási terület, valamint térrész nagyságának indokolását, figyelemmel a kutatással célzott 
geotermikus energia tervezett hasznosítási formáira és a  kutatási terület földtani felépítésének, hidrogeológiai és 
geotermikus jellemzőinek ismertetésére,
e) a Bt. 21/A. § (3) bekezdése szerinti kutatási munkaprogramot és annak indokolását,
f ) az engedélyezni kért kutatási időszakot hónapban megadva és ennek indokolását,
g) az elvégzendő tájrendezési feladatokat és azok ütemezését és
h) a Bt. 21/A.  § (3)  bekezdése szerinti pénzügyi biztosíték (a  továbbiakban: pénzügyi biztosíték) nagyságára és 
formájára vonatkozó ajánlatot.
(2) A kutatási munkaprogram tartalmazza
a) a tervezett kutatási feladatok leírását,
b) a tervezett, a  bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 
eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet szerinti geotermikus energia kutatására szolgáló 
építmények (a továbbiakban: kutatólétesítmények) felsorolását,
c) ha ismert, a kutatólétesítményekkel érintett ingatlanok helyrajzi számát,
d) az egyes kutatási tevékenységek mennyiségét, ütemezését, azok tervezett időtartamát, módjának, 
technológiájának leírását és
e) a kutatás során kinyerni tervezett hő és kitermelni tervezett termálvíz mennyiségét.
(3) A  kutatási munkaprogramban egy kutatólétesítmény is tervezhető, ha a  rendelkezésre álló archív adattári 
vagy a  hatósági nyilvántartásban szereplő adatok mennyisége és minősége alapján a  geotermikus védőidom 
megállapításához szükséges adatok rendelkezésre állnak.
(4) A  kutatási munkaprogramban nem kell kutatólétesítményt tervezni, ha a  kérelmező meglévő bányászati 
létesítmény vonatkozásában – a c) pont tekintetében okirattal – igazolja, hogy
a) annak igénybevételével a szükséges kutatási tevékenység elvégezhető,
b) a geotermikus energia kinyerése megvalósítható, és
c) a bányászati létesítmény használatára jogosult.
(5) A kérelmező a kérelemhez mellékeli a kutatási terület Egységes Országos Térképrendszerben készült, legfeljebb 
1:100 000 méretarányú térképét. A  térképen ábrázolni kell a  kutatási terület és a  kutatási blokk határvonalát 
a határpontok számozásával.
(6) Vízügyi igazgatósági vagyonkezelésben lévő vizek érintettsége esetén a  kérelmező a  kérelemhez mellékeli 
a  vízügyi igazgatóságnak a  vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: a  vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet) 1/J.  §-a szerinti 
vagyonkezelői hozzájárulását.
(7) A pénzügyi biztosíték a kutatással összefüggésben várható károk rendezésére, a környezet- és természetvédelmi, 
a tájrendezési és bányakár kötelezettségek teljesítésére szolgáló összeg, amely
a) a természetes felszíntől 1000 méterig történő kutatás esetén kutatási blokkonként legalább 20 millió forint,
b) a természetes felszíntől mért 1000 és 2000 méter közötti kutatás esetén kutatási blokkonként legalább 
50 millió forint,
c) a természetes felszíntől mért 2000 méter alatti kutatás esetén kutatási blokkonként legalább 100 millió forint.
(8) A  pénzügyi biztosíték összegét költségterv alapján kell meghatározni. A  költségtervet a  kérelmezőnek 
úgy kell elkészítenie, mintha harmadik személy végezné el a  (7)  bekezdés szerinti, a  bányavállalkozót terhelő 
kötelezettségekből származó feladatokat.
(9) A pénzügyi biztosítékra a 41. § (5) és (6), valamint (8) és (9) bekezdését alkalmazni kell.
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(10) A bányafelügyelet a kutatási engedély iránti kérelmet elutasítja
a) ha a kérelmező vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti 
kapcsolt vállalkozása (a  továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) a  korábbi kutatási engedélye alapján vállalt kutatási 
tevékenységét a  kérelmezett területen neki felróhatóan a  kérelem benyújtását megelőző öt éven belül nem 
teljesítette,
b) a kérelmezett kutatási terület azon részére, amelyet a  bányavállalkozó vagy kapcsolt vállalkozása öt éven belül 
már megkutatott,
c) a kérelmezett kutatási terület azon részére, amelyre vonatkozóan a  jog megadása más jogosult kutatási 
engedélyét sértené,
d) – a  (4)  bekezdés kivételével – ha a  kérelmező a  kérelemben megjelölt kutatási területen kutatólétesítménnyel 
történő kutatás elvégzését nem tervezi,
e) ha a kérelmező vagy kapcsolt vállalkozása geotermikus energia kutatására vonatkozó kutatási blokkjainak száma 
meghaladja a 14. § (3) bekezdése szerinti korlátot,
f ) ha a kérelmező vagy kapcsolt vállalkozása geotermikus energia kinyerésére és hasznosítására vonatkozó hatósági 
szerződésben foglalt kötelezettségét megszegte a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül,
g) ha az engedélyezni kért kutatási terület (térrész) nagysága a kérelmező indokai alapján nem megalapozott, vagy
h) ha a kérelem alapján folytatandó kutatási tevékenység más bányászati jogának gyakorlását kizárná.
(11) A  bányavállalkozó a  kutatási területet vagy annak egy részét a  geotermikus védőidom megállapítási kérelem 
benyújtásáig visszaadhatja. A  bányafelügyelet a  terület-visszaadást akkor fogadja el, ha a  visszaadásra bejelentett 
területen a  bányakárokat megtérítették, továbbá a  tájrendezési, környezetvédelmi, földvédelmi és talajvédelmi 
kötelezettségeket teljesítették. A  kutatási terület visszaadását elfogadó határozat véglegessé válásának napján 
a kutatási engedély a visszaadott terület tekintetében hatályát veszti.
13.  § (1) A  geotermikus energia kutatását engedélyező határozat – az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvényben és a Bt.-ben előírtakon túl – tartalmazza
a) a kutatási terület sarokpontjainak koordinátáit, a kutatási terület alap- és fedőlapját,
b) az engedélyezett kutatási tevékenységet, a kutatás során kinyerni tervezett hő és kitermelni tervezett termálvíz 
engedélyezett mennyiségét,
c) ha ismert, a kutatási létesítménnyel érintett ingatlanok helyrajzi számát,
d) a kutatási időszak hosszát,
e) a műszaki-biztonság és a tulajdon védelme érdekében szükséges feltételeket,
f ) a tájrendezési feladatokat és azok elvégzésének ütemezését, a 12. § (2) bekezdés e) pontja szerint kitermelt víz 
elhelyezési módjának meghatározását, a tájrendezési feladatokat és azok elvégzésének ütemezését, a kitermelésre 
engedélyezett víz elhelyezési módjának meghatározását,
g) a pénzügyi biztosítékkal kapcsolatos rendelkezést és
h) a bányavállalkozó tájékoztatását arról, hogy a  kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját 
a  kutatás megkezdését megelőzően legalább nyolc nappal korábban írásban be kell jelentenie a  bányafelügyelet 
részére.
(2) Az  engedélyezett kutatási időszak számításának kezdő napja a  geotermikus energia kutatását engedélyező 
határozat véglegessé válásának napja. Ha a  kutatási munkaprogram feltételes kutatási feladatokat tartalmaz 
és azokat a  bányavállalkozó nem hajtja végre, akkor a  kutatási időszak hossza a  feltételes kutatási feladatok 
ütemtervben meghatározott időtartamával csökken.
(3) A  bányavállalkozó a  kutatási engedély módosítását kérelmezi, ha a  kutatás tekintetében a  kutatási 
tevékenységek módosítása, bővítése vagy csökkentése indokolt, a  kutatási időszak meghosszabbítása szükséges, 
vagy a  már megszerezett kutatási adatok alapján a  geotermikus védőidom tervezett kiterjedésére tekintettel 
a kutatási terület módosítása szükséges. A bányavállalkozó – a 12. § (1)–(4) bekezdésének megfelelő alkalmazásával 
benyújtott – kutatási engedély módosítása iránti kérelme tartalmazza azokat az  adatokat, illetve a  kérelemhez 
csatolja azokat a  dokumentumokat, melyeket a  módosítási kérelem érint. A  bányavállalkozó a  kutatási engedély 
módosítása iránti kérelmet a kutatási időszak utolsó napját megelőző 30. napig nyújthatja be a bányafelügyelethez.
(4) A bányafelügyelet a jóváhagyott kutatási időtartam meghosszabbítását akkor engedélyezi, ha a bányavállalkozó
a) igazolja, hogy a kutatási engedélyben engedélyezett kutatási feladatainak elvégzését tőle független körülmény 
miatt megkezdeni nem tudta,
b) a kutatási engedélyben engedélyezett kutatási feladatainak elvégzését megkezdte, és igazolja, hogy a  kutatást 
az engedélyezett kutatási időtartam alatt tőle független körülmény miatt befejezni nem tudja, vagy
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c) a kutatási engedélyben engedélyezett kutatási feladatait igazoltan elvégezte, de a  kutatás teljes körű 
elvégzéséhez a kutatási feladatok bővítése szükséges.
(5) A  (4)  bekezdés a) és b)  pontja alkalmazása szempontjából a  bányavállalkozótól független körülménynek 
kell tekinteni különösen a  kutatási tevékenység végzéséhez szükséges más hatósági engedélyek, valamint 
a kutatólétesítmények elhelyezésére szolgáló ingatlan használati jogának megszerzéséhez szükséges időtartamot.
(6) Ha a  kutatási időszak meghosszabbítását a  bányavállalkozó a  (4)  bekezdés c)  pontja alapján kérelmezi, 
akkor a  kutatási feladatok bővítésének indokoltságát a  kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja, megjelölve 
a szükséges további kutatási feladatokat is.
(7) A  bányafelügyelet a  kutatási engedély módosítása iránti kérelmet elutasítja, ha a  kérelem megalapozatlan. 
Ha a  bányavállalkozó a  kutatási időszak meghosszabbítását a  (4)  bekezdés c)  pontja alapján kérelmezi, 
a  bányafelügyelet a  kutatási időszak meghosszabbításával egyidejűleg dönt a  kutatási feladatok kibővítésének 
jóváhagyásáról is.
(8) Ha a kutatási engedély módosítása iránti kérelem az engedélyezett kutatási tevékenység csökkentésére irányul, 
a bányavállalkozó a kutatási engedély módosítása iránti kérelemben igazolja, hogy a kutatás eredeti célja a kutatási 
feladatok csökkentése esetén is elérhető, és megadja a kutatás végrehajtásának új ütemezését. A bányafelügyelet 
a  kutatási feladatok csökkentése esetén a  kutatási időszakot csökkenti a  csökkentéssel érintett kutatási feladatok 
elvégzésének tervezett időtartamával.
14. § (1) A kutatási területet blokkokban kell megállapítani. A kutatási blokk térképi vetülete egyenes szakaszokkal 
határolt zárt sokszög. Vetületi határvonal lehet az  országhatár, más mesterséges objektum vagy természeti 
képződmény határvonala is. Egy kutatási területen belül minden blokk legalább egy határoló oldalának érintkeznie 
kell a szomszédos blokk egy határoló oldalával.
(2) Egy kutatási blokk területe a kutatási tevékenység elvégzéséhez szükséges mértékű lehet, de legfeljebb
a) a természetes felszíntől 1000 méterig történő kutatás esetén 100 km2,
b) a természetes felszíntől mért 1000 és 2000 méter közötti kutatás esetén 200 km2,
c) a természetes felszíntől mért 2000 méter alatt történő kutatás esetén 400 km2.
(3) Egy bányavállalkozó és kapcsolt vállalkozása egyidejűleg legfeljebb nyolc kutatási blokkon rendelkezhet kutatási 
engedéllyel.
15.  § (1) A  bányavállalkozó a  geotermikus energia kutatásáról kutatási zárójelentést készít a  2.  melléklet szerinti 
tartalommal, amely a geotermikus védőidom megállapításához szükséges adatokat is tartalmazza.
(2) A  kutatás során nyert, felhasznált, valamint a  korábbi adatokból felhasznált adatokat egységes digitális és 
térinformatikai adatbázisba kell szervezni olyan részletességgel és formában, hogy azokból a  következtetések 
utólagosan is reprodukálhatóak legyenek.
(3) A  bányavállalkozó a  kutatási zárójelentést a  kutatási időszak utolsó napját követő 90 napon belül megküldi 
a bányafelügyeletnek, ha a geotermikus védőidom megállapítását nem kezdeményezi.
15/A. § (1) A geotermikus védőidom kijelölésére irányuló kérelem tartalmazza
a) a geotermikus energia kinyerésére alkalmazandó technológia leírását,
b) a kinyerni tervezett geotermikus energia mennyiségét és
c) a kinyerés tervezett időtartamát.
(2) Vízügyi igazgatósági vagyonkezelésben lévő vizek érintettsége esetén a  kérelmező a  kérelemhez mellékeli 
a  vízügyi igazgatóságnak a  vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet 1/J.  §-a szerinti 
vagyonkezelői hozzájárulását, ha a 12. § (1) bekezdése szerinti kérelemhez mellékelt vagyonkezelői hozzájárulásban 
a vízügyi igazgatóság nem tudott teljes körű nyilatkozatot adni.
(3) A geotermikus védőidomra az elfogadott kutatási zárójelentésben lévő és a kérelemben megadott adatokra és 
információkra alapozottan a bányavállalkozó javaslatot tesz.
(4) A bányavállalkozó geotermikus védőidomra vonatkozó javaslatát a bányafelügyelet ellenőrzi, és a geotermikus 
védőidomot ennek figyelembevételével jelöli ki.
(5) A bányafelügyelet a geotermikus védőidomot annál a hatástávolságnál határozza meg, ahol a kinyerni tervezett 
geotermikus energia mennyisége a  kinyerés tervezett időtartama alatt a  geotermikus energia-utánpótlódás által 
biztosított, és
a) felszín alatti víz kivétele nélküli, fluidum mélységi cirkuláltatásával kinyert geotermikus energia esetében 
a 25 éves időtartamhoz tartozó állapotban a hőmérséklet-változás kisebb, mint 1 °C,
b) a 150 m-nél nagyobb mélységű felszín alatti víztermelő és besajtoló kutak esetében – hidrosztatikus nyomású 
tároló esetében – a  25 éves időtartamhoz tartozó állapotban a  hőmérséklet-változás kisebb, mint 1 °C, vagy 
az állandósult állapotú termeléshez tartozó nyomásváltozás kisebb, mint 0,2 bar, valamint
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c) a 150 m-nél nagyobb mélységű felszín alatti víztermelő és besajtoló kutak esetében – nagy nyomású tároló 
esetében – a 25 éves időtartamhoz tartozó állapotban a hőmérséklet-változás kisebb, mint 1 °C, vagy az állandósult 
állapotú termeléshez tartozó nyomásváltozás kisebb, mint 1 bar.
(6) A  visszasajtolás nélküli víztermelés esetén védőidomként az  a  kutatási területen belül elhelyezkedő térrész 
jelölhető ki, amelynek esetében a  25 éves időtartamhoz tartozó állandósult állapotú termeléshez tartozó 
nyomásváltozás kisebb, mint 0,2 bar a védőidom kontúrja mentén.
(7) A  geotermikus védőidomot megállapító határozat – az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben 
előírtakon túl – tartalmazza
a) a geotermikus védőidom lehatárolását,
b) a geotermikus védőidomon belüli létesítményeket és
c) a Bt. 21/B. § (4) bekezdésében foglaltakat.
15/B.  § (1) A  geotermikus védőidom határait a  kijelölést követően a  bányafelügyelet legalább hat évente 
– a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelettel összhangban – felülvizsgálja. A felülvizsgálat 
során figyelembe veszi
a) a bányavállalkozó által a  felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a  vízkútfúrás szakmai 
követelményeiről szóló miniszteri rendelet alapján szolgáltatott geofizikai, kútszerkezeti és hidrodinamikai,
b) a Bt. 25. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott éves jelentésben megadott mérési és
c) az eltelt időszakban keletkezett
adatokat.
(2) A  geotermikus védőidom felülvizsgálata eredményeként indokolt esetben a  bányafelügyelet intézkedik 
a  geotermikus energia kinyerésére és hasznosítására vonatkozó szerződés módosításáról, szükség esetén annak 
felmondásáról.
15/C. § (1) A Bt. 21/B. § (8) bekezdése szerinti nyilvántartás tartalmazza
a) a geotermikus energia kinyerését végző engedélyes megnevezését, az  engedélyező határozat számát, 
az engedélyt kiadó hatóság megnevezését,
b) a geotermikus energiát kinyerő létesítmény megnevezését, közigazgatási helyét, EOV koordinátáit,
c) a geotermikus energiahasznosítás módját,
d) a kitermelt felszín alatti víz vagy cirkuláltatott folyadék kitermelési mennyiséggel súlyozott éves 
átlaghőmérsékletét a kútfejen és a geotermikus energiát hasznosító berendezés kimeneti pontján,
e) az üzemi vízszintet vagy kútfejnyomást a termelő és besajtoló kútban,
f ) a kitermelt és a visszasajtolt víz éves mennyiségét,
g) a kitermelt és a visszasajtolt víz átlaghőmérsékletét a kitermelő, illetve besajtoló kútfejen, havi bontásban,
h) a felhasznált geotermikus energia éves mennyiségét,
i) a termelő és a visszasajtoló kút esetén a termálvíz fajlagos elektromos vezetőképességét,
j) a következő komponenseket:
ja) szervetlen komponensek (főkomponensek, nyomelemek, másodlagosan hasznosítható komponensek),
jb) szerves komponensek (fenolok, gáz-víz arány és gázösszetétel), valamint
jc) azon szerves és szervetlen, makro- és mikroparamétereket, amelyeket a  termelés, illetve üzemeltetés során 
az esetlegesen használt adalékanyagok tartalmaznak és
k) a geotermikus védőidom alakjának egyértelmű meghatározásához szükséges mennyiségű térbeli pontok 
EOV koordinátáit, a kijelöléshez felhasznált műszaki és földtani alapadatokat, valamint módszereket, számításokat és 
modelleket.
(2) A geotermikus energia kinyerését végző engedélyes köteles a bányafelügyelet részére a kinyeréssel érintett évet 
követő év február 28. napjáig az (1) bekezdésben foglalt adatokat szolgáltatni.
15/D.  § (1) A  geotermikus energia kinyerésére és hasznosítására vonatkozó szerződés megkötése iránti kérelem 
tartalmazza
a) a geotermikus védőidomot kijelölő határozat iktatási számát,
b) a geotermikus energia kinyerésének célját,
c) a geotermikus energia tervezett hasznosítási formáját,
d) az alkalmazott kinyerési technológiát, a hőhasznosítás százalékos mértékét, a hőhasznosítás növelésére tervezett 
intézkedéseket,
e) a felhasználni tervezett geotermikus energia éves mennyiségét felhasználási célonkénti bontásban,
f ) az engedélyezni kért szerződéses időtartamot és annak indokolását és
g) a hasznosított termálvíz visszasajtolásának módját és mértékét.
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(2) A  bányavállalkozó az  (1)  bekezdés szerinti kérelemhez mellékeli a  Bt. 21/C.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti 
jognyilatkozatot vagy szándéknyilatkozatot.
(3) A  bányavállalkozó az  (1)  bekezdés szerinti kérelmet a  geotermikus védőidomot megállapító határozat 
kézhezvételétől számított 60 napon belül nyújtja be a bányafelügyelet részére.
(4) Ha a  bányavállalkozó a  (3)  bekezdés szerinti határidőn belül az  (1)  bekezdés szerinti kérelmet nem nyújtja  be, 
vagy a  bányafelügyelet a  Bt. 21/C.  § (2)  bekezdése szerinti feltételek teljesülése hiányában végleges döntésével 
elutasítja az  (1)  bekezdés szerinti kérelmet, a  bányafelügyelet a  kijelölt geotermikus védőidomot törli 
a nyilvántartásából.
15/E.  § A  geotermikus energia kinyerésére és hasznosítására vonatkozó szerződés – az  általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvényben előírtakon túl – tartalmazza
a) a geotermikus energia kinyerésének célját, a geotermikus energiát felhasználó adatait,
b) a geotermikus energia tervezett hasznosítási formáját,
c) az alkalmazott kinyerési technológiát, létesítményeket,
d) az adott hasznosítási célra felhasználni tervezett geotermikus energia éves mennyiségét hasznosítási célonkénti 
bontásban,
e) a vízvisszasajtolási kötelezettség teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket,
f ) a bányavállalkozó tevékenységére vonatkozó éves beszámoló elemeit,
g) a szerződés időtartamát,
h) a szerződésmódosítás – ideértve a szerződés időtartamának módosítását – feltételeit,
i) a szerződés megszűnésének eseteit és
j) a szerződésfelmondási okokat.
15/F. § (1) A Bt. 21/C. § (11) bekezdése szerinti pályázat kiírása esetén a pályázati hirdetmény tartalmazza
a) a geotermikus energiát kinyerő létesítmény közigazgatási helyét, EOV koordinátáit, a  geotermikus energia 
kinyerésére és hasznosítására kiépített technológia ismertetését,
b) a geotermikus rendszerhez kapcsolódó ellátatlan fogyasztók számát, az általuk fogyasztott geotermikus energia 
éves mennyiségét,
c) a geotermikus energia kinyerésére és hasznosítására vonatkozó jog megszerzése esetén fizetendő ellenérték 
legkisebb összegét, az annak megfizetésére vonatkozó szabályokat,
d) a kizáró feltételeket,
e) a pályázat formai és tartalmi követelményeit,
f ) a pályázati díj megfizetésének módját és szabályait,
g) a pályázattal kapcsolatos információk elérhetőségeit,
h) a pályázatok benyújtásának helyét, módját és határidejét,
i) a pályázatok elbírálásának szempontrendszerét, határidejét és
j) a pályázat visszavonásának szabályait.
(2) A pályázat érvénytelen, ha
a) a pályázó a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követően nyújtotta be,
b) nem felel meg a pályázati hirdetményben meghatározott formai vagy tartalmi követelményeknek, vagy
c) a pályázónak bányajáradék, felügyeleti díj, véglegessé vált határozattal megállapított kiesett bányajáradék 
pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása van, vagy a  bányajáradék bevallására vonatkozó 
kötelezettségét nem teljesítette.
(3) A pályázat eredménytelen, ha
a) nem érkezett be érvényes pályázat,
b) a pályázati hirdetményben vagy az  e  rendeletben foglalt előírásokat figyelembe véve a  geotermikus energia 
kinyerésére és hasznosítására vonatkozó jog jogosultja nem jelölhető ki, vagy
c) a nyertes pályázó
ca) a geotermikus energia kinyerésére és hasznosítására vonatkozó jog megszerzése esetén fizetendő ellenértéket 
a (6) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem fizeti meg, vagy
cb) a geotermikus energia kinyerésére és hasznosítására vonatkozó jog megszerzésétől eláll, és nincs másik pályázó.
(4) A beérkezett pályázatokat a bányafelügyelet a benyújtásra nyitva álló határidő lejártának napját követő naptól 
számított húsz napon belül bírálja el.
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(5) A pályázatok értékelése keretében az érvényes pályázatokat a bányafelügyelet rangsorolja. A pályázati kiírásban 
meghatározott értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb ajánlat kerül a  rangsorban az  első helyre. Azonos 
értékelési pontszám esetén sorsolással kell dönteni a  pályázat nyerteséről. Az  első helyen rangsorolt pályázóval 
– a geotermikus energia kinyerésére és hasznosítására vonatkozó jog ellenértékének igazolt megfizetését követően – 
a bányafelügyelet megköti a szerződést.
(6) A  geotermikus energia kinyerésére és hasznosítására vonatkozó jog megszerzése esetén fizetendő ellenérték 
az államot, a pályázattal kapcsolatos díjak a bányafelügyeletet illetik meg. A nyertes pályázó a geotermikus energia 
kinyerésére és hasznosítására vonatkozó jog megszerzése esetén fizetendő ellenértéket az  eredményhirdetést 
követő nyolc napon belül fizeti meg.
(7) Ha a  nyertes pályázó a  geotermikus energia kinyerésére és hasznosítására vonatkozó jog megszerzése esetén 
fizetendő ellenértékét a  (6)  bekezdésben meghatározott határidőn belül nem fizeti meg, vagy a  geotermikus 
energia kinyerésére és hasznosítására vonatkozó jog megszerzésétől eláll, a  geotermikus energia kinyerésére és 
hasznosítására vonatkozó jog megszerzésére érvényes pályázatot benyújtó pályázók közül az  (5) bekezdés szerint 
felállított rangsor alapján következő pályázót kell nyertesnek nyilvánítani.”

4. §  Az R2. 40. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A bányafelügyelet a Bt. 36. § (7) bekezdése szerinti hasznosítás lehetőségének vizsgálata érdekében kérelemre 
engedélyezi a  Bt. 36.  § (3)  bekezdése szerinti létesítmény vizsgálatát, a  létesítmény felhasználásával végezhető 
földtani vizsgálatokat.”

5. §  Az R2. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §  Az R2. 41.  § (6)  bekezdésében a  „zálogjogosultja a  bányafelügyelet” szövegrész helyébe a  „zálogjogosultja 
a bányafelügyelet, vagy az ingatlanra közérdekű használati jogot vagy az állam Bt. 48. §-a szerinti elővásárlási jogát 
jegyezték be az ingatlan-nyilvántartásba” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

  Dr. Biró Marcell s. k.,
  elnök
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1. melléklet a 6/2023. (II. 28.) SZTFH rendelethez
„2. melléklet a 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelethez

A kutatási zárójelentés tartalma

 1. Általános adatok
1.1. A kutatási terület neve, lehatárolása, közigazgatási helyzete, védendő objektumok és kivett helyek felsorolása.
1.2. A kutatás célja, időszaka, a kivitelezők és jelentéskészítők megnevezése, a kutatási engedély iktatószáma.
1.3. A kutatási engedélyben vagy a  terület visszaadását elfogadó határozatban, továbbá a  munkaprogramban 

foglaltak teljesülésének bemutatása, az eltérések indokolása.
 2. Az elvégzett kutatás ismertetése

2.1. A kutatási zárójelentéshez felhasznált korábbi kutatások ismertetése, illetve újraértékelése, az  engedélyek 
száma, hivatkozás a kutatási jelentésekre.

2.2. Az elvégzett új kutatási tevékenység ismertetése
2.2.1. Felszíni geofizikai mérések. A  mérések, az  adatfeldolgozás, a  tervezett célok és az  eredmények 

bemutatása módszerenként.
2.2.2. Mélyfúrásos kutatás. A  fúrások célja, koordinátái és jellemző műszaki adatai, a  harántolt 

képződmények, formációk. A lyukgeofizikai mérések, a magfúrások, a rétegvizsgálatok.
2.2.3. Földtani kutatás. Új földtani adatok ismertetése a szerkezeti elemek vizsgálatával.
2.2.4. Vízföldtani kutatás. Vízföldtani alapadatok és paraméterek ismertetése, felszín alatti víztest szintű 

regionális vízföldtani környezet ismertetése.
 3. A kutatási terület földtani felépítése

3.1. Az általános földtani, geofizikai, szerkezetföldtani és vízföldtani ismertetek (archív és új kutatási eredmények) 
összefoglaló értékelése, a felszín alatti áramlási tér jellemzése és a koncepcionális modell ismertetése.

3.2. A  geotermikus energia kinyerésére és hasznosítására tervezett rezervoár jellemzése, a  hasznosítási 
alkalmasság megítélése.

3.3. A kutatási területen és környezetében található felszín alatti vízkivételek, szénhidrogén termelések, valamint 
egyéb fluidum, gáz kitermelések, illetve betáplálások ismertetése a  lehetséges kimutatható kölcsönhatások 
értékelése céljából (számításba véve a már legalább elvi engedéllyel rendelkező tervezett vízkivételeket is).

 4. Geotermikus rendszer bemutatása
4.1. Hidrogeológiai, vízkémiai, geotermikus viszonyok. Az  egyes tárolókőzetek, vízrekesztők, zárókőzet, 

a  terület geotermikus adottságainak bemutatása (mélységi és kifolyóvíz hőmérséklet, vízhozam, vízkémia, 
hidrodinamikai paraméterek).

4.2. A kutatás során feltárt tárolóösszletek (rezervoárok) ismertetése. Rétegfluidumok jellemzése. 
A  tárolóösszletek geometriája, rezervoármechanikai, hidrodinamikai jellemzése. Az  adatok származása 
és valószínűsége, megbízhatósága. Hidrodinamikai és hőtranszport modellezés (modell módszertan, 
modellfelépítés, peremfeltételek, modellezés és modellkalibrálás eredményeinek bemutatása).

4.3. A kutatás és próbatermelés során kinyert geotermikus energiahordozó (termálvíz) mennyiségi és minőségi 
adatai legalább három hozamlépcsőre.

4.4. Visszasajtolási lehetőségek elemzése és ismertetése.
 5. Felhasznált szakirodalom és jelentések jegyzéke

I. MELLÉKLETEK

 1. Helyszínrajz [EOV koordinátaháló vagy koordináta keresztek, topográfia, főbb vízrajzi elemek, utak, vasutak, kivett 
(védett) helyek, szénhidrogén bányászatra megállapított bányatelkek, közigazgatási egységek neve és határvonaluk, 
a kutatási terület sarokpontjai és határvonala].

 2. A korábbi kutatások helyszínrajza.
 3. A tervezett és megvalósult kutatások.
 4. A terület jellemző földtani és geofizikai szelvényei és térképei.
 5. Jellemző lyukgeofizikai szelvények a  felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a  vízkútfúrás szakmai 

követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 1. mellékletében meghatározott mérésekre vonatkozóan.
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 6. A kutatási szempontból fontos földtani felületek (különösen medencealjzat, telep fekü, fedő) mélységtérképe 
szerkezeti elemekkel és rétegtani egységekkel.

 7. A tároló összlet térképi megjelenítése rezervoáronként (fedő, fekü szintvonalas, izovonallal együtt). A tároló összlet 
(rezervoárok) kontúrjainak digitális térképi formátumban (shp, dxf ) történő átadása.

 8. A geotermikus védőidom meghatározásához alkalmazott hidrodinamikai és hőtranszportmodell.
 9. Szükség esetén további mellékletekkel bővíthető.

II. TÁBLÁZATOK

 1. A kutatási terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben.
 2. A fúrások jellemző adatai (a mélyítés ideje, koordinátái, kivitelező neve, talpmélység, magfúrás, ferdülés, béléscső, 

nyitott szakasz, lyukfejszerelvény).
 3. A fúrások által harántolt képződmények (mélységköz, képződmény, illetve formáció, rétegtani besorolás).
 4. A magfúrások adatai (magszám, mélységköz, magnyereség, magrész, kőzettani jellemzés, rétegtani besorolás, 

szemcseméret, porozitás vizsgálat, kémiai összetétel, ásványos összetétel).
 5. A rétegvizsgálatok eredményei fúrásonként (rétegvizsgálatok száma, nyitott szakasz mélységköze, megnyitási mód, 

termelési mód, beáramlás minősége és mennyisége, nyomás, hőmérséklet).
 6. A rétegvizsgálatokhoz kapcsolódóan pontszerű mintavétel vagy rövid nyitott szakaszok mintavétele alapján, a fúrás 

során besajtolt adalékanyagok vagy az  adott réteg vizétől eltérő vízösszetételű víz igazolt kinyerését követően 
a rétegfluidumok minőségi és mennyiségi jellemzői a következő minimális tartalommal:
a) akkreditált mintavételből és laboratóriumi mérésből származó vízhőmérséklet, pH, fajlagos elektromos 

vezetőképesség (25 °C), lúgosság (összes és összetett), keménység, KOI, TOC, főkomponensek, fluorid, 
nyomelemek, összes oldottanyag tartalom, fenolok a mintavételhez tartozó hozam megadásával;

b) átlag adatok rezervoárokra: könnyű és nehéz oldott és szeparált gázok CH4 – C10H22, CO2, N2, gáz-víz arány, 
H2S, nemesgázok, oxigén és deutérium izotóp, stabil szénizotóp, metán és CO2 stabil izotópjai; és

c) földgáz jelenléte esetén: sűrűség (abszolút, relatív), fűtőérték.
 7. A tároló összletek geometriája (mélységköz, vízszintes kiterjedés) és jellemző paraméterei (porozitás, permeabilitás, 

víztelítettség, szaturáció, formáció térfogati faktor).
 8. A vízszint- és nyomásmérések adatai rétegenként, amelyhez meg kell jelölni azok vonatkozási pontjait, és meg kell 

adni annak mBf szintjét.
 9. Védőidom modellezéshez szükséges hidrodinamikai és hőtranszport modellek, valamint az  ezekhez szükséges 

paraméterek, a kalibrálási, validálási adatok megadásával.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A kultúráért és innovációért felelős miniszter 1/2023. (II. 28.) KIM rendelete
a programkövetelmény nyilvántartásba vételének tartalmi szabályairól

A felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény 28.  § (3)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128.  § 3. és 9.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX.  törvény szerinti szakmai képzés kimeneti követelményeit meghatározó 
programkövetelmény (a továbbiakban: programkövetelmény) tartalmazza
a) a szakmai képzés megnevezését és a  képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti olyan 

kódját, amelybe a szakmai képzés besorolható, valamint a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 
szakképesítésnek az  Európai Képesítési Keretrendszer, a  Magyar Képesítési Keretrendszer és a  Digitális 
Kompetencia Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására vonatkozó megjelölését,

b) a szakmai képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettséget, egészségügyi alkalmassági 
követelményt és gyakorlatot,

c) a szakmai képzés elvégzéséhez szükséges minimális és maximális foglalkozások számát,
d) a képesítő vizsga követelményeinek leírását és a megszervezéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 

valamint
e) a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb tevékenység 

vagy munkaterület rövid leírását.

2. § (1) A felnőttképzésért felelős miniszter a programkövetelményt nyilvántartásba veszi, ha
a) a programkövetelmény megnevezése (modulrendszerű felépítés esetén, ideértve a modul megnevezését is)

aa) tartalmazza a megszerezhető szakképesítés megnevezését,
ab) megfelel a  tisztességes tájékoztatás követelményeinek, nem megtévesztő és alkalmas a  képzéssel 

megszerezhető kompetenciák alapján a legjellemzőbb tevékenység, munkaterület azonosítására,
ac) összhangban van a szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb tevékenység, munkaterület leírásával,
ad) segíti a munkaadót a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök beazonosításában, 

és
ae) a  munkavállaló tájékoztatását szolgálja a  szakképesítéssel megszerezhető kompetencia tartalmára 

és hasznosítására vonatkozóan;
b) a szakmai képzés megkezdéséhez megjelölt bemeneti feltételek

ba) szükségesek a  szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges 
kompetencia elsajátításához,

bb) csak azokat a  feltételeket tartalmazzák, amelyek a  szakmai képzés megkezdéséhez minimálisan 
szükségesek, és

bc) a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelnek;
c) a szakmai képzés minimális és maximális foglalkozásainak száma

ca) megfelelő időt biztosít a  megjelölt munkatevékenység ellátásához szükséges kompetencia 
elsajátítására,

cb) a programkövetelmény modulrendszerű felépítése esetén modulonként tartalmazza a minimális és 
maximális foglalkozások számát, és

cc) úgy kerül meghatározásra, hogy a  foglalkozások száma egymástól eltérő, valamint a  maximális 
foglalkozások száma nem haladja meg a minimális foglalkozások számának kétszeresét;
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d) a szakmai képzés időtartama
da) összhangban van a  megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetencia elsajátításának 

képzési forma szerint meghatározott időszükségletével, és
db) modulrendszerű felépítés esetén modulonként került meghatározásra;

e) a programkövetelmény leírása megfelel az alábbiaknak:
ea) tartalmazza a  képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, 

a  képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását és időtartamát, az  ahhoz rendelt 
vizsgatevékenységeket, a  vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb 
dokumentumaira, valamint a  képesítő vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes 
szabályokat,

eb) feltüntetésre kerül a  szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés, továbbá, 
ha a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom 
szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom tárgya, indokolásra kerül a szakmai képzés e jogokkal történő 
megvalósításának szükségessége,

ec) tartalmazza a  legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai 
kompetenciákat leíró szakmai ismereteket, készségeket és személyes kompetenciákat, társas 
kompetenciákat és módszerkompetenciákat tanulási eredmény alapú megközelítésben,

ed) a  szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal 
a tevékenység, munkaterületi feladat elvégezhető vagy magasabb szinten gyakorolható,

ee) a legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület leírása egyértelműen meghatározott és a szakmai 
képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetencia a  tevékenység 
végzéséhez vagy a munkaterületen szükséges,

ef ) bemutatásra kerül, hogy a tervezett képzésre mely társadalmi-gazdasági területeken van szükség.
 (2) A szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek megfelelőek, ha

a) iskolai előképzettségként az alábbi végzettségek valamelyikét tartalmazzák:
aa) iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolcnál kevesebb elvégzett évfolyama,
ab) alapfokú iskolai végzettség,
ac) érettségi végzettség,
ad) középfokú végzettség, illetve
ae) felsőfokú végzettség;

b) szakmai előképzettségként – ha szakmai előképzettség szükséges – államilag elismert szakképzettségek, 
illetve szakképesítések valamelyikét tartalmazzák;

c) az egészségügyi alkalmassági követelményt – a tevékenység végzése feltételének előírásaként – jogszabály 
tartalmazza; és

d) a gyakorlati idő és más feltétel előírását a megszerezhető kompetencia indokolja.
 (3) A  programkövetelmény nem vehető nyilvántartásba, ha a  programkövetelmény alapján megszerezhető 

szakképesítés szakmai kompetenciái a szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményekben 
meghatározott kompetenciáinak több mint harminc százalékával azonos vagy hasonló, kivéve, ha az a szakmához 
kapcsolódó szakmai kompetenciák magasabb szintű elsajátítására vagy speciális szakmai ismeretek és szakmai 
készségek megszerzésére irányul.

3. §  Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

  Csák János s. k.,
  kultúráért és innovációért felelős miniszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 1/2023. (II. 28.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 
11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról*

 1. Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 
11/2022. (V. 2.) OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Európai ügyek bizottságába

dr. Tiba István (Fidesz) helyett
Bóna Zoltánt (Fidesz),

a Költségvetési bizottságba

V. Németh Zsolt (Fidesz) korábban megüresedett tagsági helyére
Törő Gábort (Fidesz),

a Nemzeti összetartozás bizottságába

Bóna Zoltán (Fidesz) helyett
dr. Tiba Istvánt (Fidesz),

a Népjóléti bizottságba

Varga Ferencet (független)

a bizottság tagjává megválasztja.

 2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Vinnai Győző s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2023. február 27-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1058/2023. (II. 28.) Korm. határozata
a 2023-ban államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi 
és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói 
létszámkeretről

A Kormány a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CXXXII. törvény 41.  § (2)  bekezdése alapján a  2023-ban az  államtudományi és közigazgatási, 
rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban az  új belépő 
létszámkeretet az 1. melléklet szerint határozza meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1058/2023. (II. 28.) Korm. határozathoz

2023-ban az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági,  
valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban az új belépő létszámkeret

A B C D

1.
Képzési szint, felsőoktatási terület

Támogatásban részesülők létszáma 

(Közszolgálati ösztöndíjas, tisztjelölt, 

önköltség fizetésére nem kötelezett 

hivatásos vagy szerződéses 

állományban álló hallgató) 

Önköltség fizetési 

kötelezettséggel  

felvehető létszám

2. 2962
3.

a)

alapképzésre felvehető hallgatók létszáma 1310 395
4. ebből
5. államtudományi és közigazgatási felsőoktatásban 200 80
6. rendészeti felsőoktatásban 604 210
7. katonai felsőoktatásban 285 –
8. nemzetbiztonsági felsőoktatásban 51 –
9. nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban 170 105

10.

b)

mesterképzésre és osztatlan képzésre felvehető 
hallgatók létszáma

832 425

11. ebből
12. államtudományi és közigazgatási felsőoktatásban 450 215
13. rendészeti felsőoktatásban 110 75
14. katonai felsőoktatásban 65 –
15. nemzetbiztonsági felsőoktatásban 37 –

16.

nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban 
[a zárójelben az Andrássy Gyula  
Budapesti Német Nyelvű Egyetem  
(a továbbiakban: ANNYE) által indított képzésre 
felvehető hallgatók létszáma szerepel]

170  
(ebből 10 ANNYE)

135  
(ebből 15 ANNYE)
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A Kormány 1059/2023. (II. 28.) Korm. határozata
a Baross Gábor Tőkeprogramról

A Kormány
 1. egyetért a részére bemutatott Baross Gábor Tőkeprogram főbb feltételeivel;
 2. felhívja a gazdaságfejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Baross Gábor Tőkeprogram 

részletes feltételeinek kidolgozása érdekében, továbbá gondoskodjon a Tőkeprogram lebonyolításáról;
Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: 2023. március 1-jétől folyamatosan

 3. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a  Baross Gábor Tőkeprogram keretében megvalósuló 
zöld ingatlanberuházások hatékonyságának növeléséhez szükséges jogszabály-módosítási javaslatokat, továbbá 
az  energiaügyi miniszter, valamint az  építésügyi és közlekedési miniszter bevonásával készítsen előterjesztést 
a Kormány részére a szükséges intézkedésekről;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
 építésügyi és közlekedési miniszter
 energiaügyi miniszter
Határidő: 2023. március 31.

 4. felhívja a  gazdaságfejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a  szabályozói lehetőségeket a  vállalati szereplők  
zöld beruházásainak ösztönzésére, és készítsen előterjesztést a Kormány részére a szükséges intézkedésekről;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter
Határidő: 2023. április 30.

 5. tudomásul veszi az állami hátterű tőkealapok struktúra-átalakítási folyamatáról adott beszámolót.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1060/2023. (II. 28.) Korm. határozata
a Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek 
beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1838/2021. (XI. 30.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási 
célterületté nyilvánításáról szóló 1838/2021. (XI. 30.) Korm. határozat [a  továbbiakban: 1838/2021. (XI. 30.) 
Korm. határozat] a következő 3. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„3.  a termőföld védelméről szóló 2007.  évi CXXIX.  törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében és az  ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 
(a  továbbiakban: Inytv. Vhr.) 62/A. §-ában foglaltakra figyelemmel – a beruházási célterületre történő művelési ág 
változás átvezetése céljából – beruházási célterületté nyilvánítja
a) a Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0484/4, 0484/5, 0484/6, 
0492/101, 0498/22, 0498/23, 0498/24, 0498/25, 0498/26, 0499/7, 0524/33, 0524/34, 0524/35, 0524/36, 0524/37, 
0524/38, 0524/45, 0526/26, 0528/9 és 0528/10 helyrajzi számú, valamint
b) a Mikepércs külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 029/5, 029/10, 029/11, 029/19, 029/20, 029/21, 
029/22, 029/24, 029/25, 029/26, 029/31, 038/1, 038/3, 042/74, 042/88, 042/97 és 058/8 helyrajzi számú
földrészleteknek az  1.  mellékletben meghatározott, az  egységes országos vetületi rendszer (a  továbbiakban: 
EOV  rendszer) szerinti koordinátákkal lehatárolt részét, azzal, hogy az  a) és b)  alpont szerinti ingatlanokból 
telekalakításra irányuló hatósági eljárásban meghozott végleges engedélyező határozattal – az  1.  mellékletben 
meghatározott lehatárolásnak megfelelően – kialakított ingatlanok tekintetében végezhető el az Inytv. Vhr. 62/A. §-a 
szerinti, a beruházási célterületté történő átvezetés.”

 2. Az 1838/2021. (XI. 30.) Korm. határozat az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1060/2023. (II. 28.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1838/2021. (XI. 30.) Korm. határozathoz

 1. A  3.  pontban meghatározott ingatlanrészek területi lehatárolása az  EOV rendszer szerinti koordinátákkal 
megállapított határpontokkal Debrecen vonatkozásában:

1. A B C

2. Helyrajzi szám X koordináta Y koordináta

3. 0484/4 236764.265 842510.257

4. 236764.620 842524.570

5. 236739.900 842515.030

6. 236716.640 842485.340

7. 236715.843 842460.895

8. 236729.519 842486.680

9. 236734.317 842494.380

10. 236738.215 842498.181

11. 0484/5 236560.910 842418.852

12. 236560.675 842418.853

13. 236523.318 842420.545

14. 236515.921 842420.746

15. 236504.026 842423.146

16. 236499.020 842427.025

17. 236497.482 842425.170

18. 236495.644 842422.811

19. 236488.409 842413.229

20. 236486.529 842410.872

21. 236484.568 842408.586

22. 236480.586 842403.929

23. 236477.868 842401.007

24. 236477.283 842400.451

25. 236474.848 842398.364

26. 236473.198 842397.126

27. 236460.912 842388.576

28. 236454.576 842384.191

29. 236447.266 842379.275

30. 236432.490 842368.997

31. 236415.485 842356.969

32. 236395.131 842364.449

33. 236463.564 842416.336

34. 236477.921 842437.007

35. 236471.857 842447.487

36. 236464.229 842464.293

37. 236471.880 842466.230

38. 236457.742 842478.583

39. 236456.051 842482.309

40. 236520.299 842432.521

41. 236561.260 842432.250

42. 236464.229 842464.293
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43. 236471.880 842466.230

44. 236457.742 842478.583

45. 236415.485 842356.969

46. 236395.130 842364.449

47. 236364.611 842341.322

48. 236344.950 842302.069

49. 236326.680 842244.080

50. 236335.800 842256.290

51. 236348.650 842260.020

52. 236355.563 842260.264

53. 236362.568 842283.727

54. 236369.660 842305.091

55. 236373.659 842317.555

56. 236374.513 842319.610

57. 236375.443 842321.560

58. 236377.628 842325.371

59. 236382.176 842331.342

60. 236385.766 842334.834

61. 236258.400 842064.800

62. 236260.440 842064.070

63. 236276.630 842071.521

64. 236293.438 842078.274

65. 236294.574 842081.302

66. 236295.774 842084.304

67. 236294.700 842087.680

68. 236300.460 842099.340

69. 236302.124 842100.153

70. 236304.520 842106.179

71. 236306.849 842112.281

72. 236311.520 842124.431

73. 236316.124 842136.608

74. 236320.566 842148.843

75. 236338.389 842204.451

76. 236355.563 842260.264

77. 236348.650 842260.020

78. 236335.800 842256.290

79. 236326.680 842244.080

80. 236297.020 842149.940

81. 236295.774 842084.304

82. 236294.700 842087.680

83. 236300.460 842099.340

84. 236302.124 842100.153
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85. 0484/6 236695.954 842442.675

86. 236692.504 842440.563

87. 236669.412 842430.963

88. 236646.321 842424.561

89. 236602.359 842418.752

90. 236595.006 842418.770

91. 236600.520 842421.920

92. 236715.843 842460.893

93. 236716.640 842485.340

94. 236694.670 842457.310

95. 236658.390 842440.880

96. 236620.270 842431.870

97. 236561.260 842432.250

98. 236560.910 842418.852

99. 236595.006 842418.770

100. 236600.520 842421.920

101. 236695.954 842442.675

102. 236701.000 842445.762

103. 0492/101 238428.280 843045.070

104. 238428.078 843164.457

105. 238413.087 843093.839

106. 238413.170 843044.570

107. 238418.281 843044.740

108. 0498/22 237965.215 844139.307

109. 237913.608 844076.531

110. 237826.342 844089.450

111. 237830.040 844101.590

112. 237903.880 844094.590

113. 237965.610 844171.510

114. 0498/23 237994.705 844175.179

115. 237965.215 844139.307

116. 237965.610 844171.510

117. 237995.110 844208.270

118. 0498/24 238094.430 844332.040

119. 238093.989 844295.950

120. 237994.705 844175.179

121. 237995.110 844208.270

122. 0498/25 238225.242 844336.726

123. 238225.430 844352.120

124. 238173.100 844334.620

125. 238096.960 844335.200

126. 238094.430 844332.040

127. 238093.989 844295.950

128. 238105.685 844310.177

129. 238173.727 844313.574
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130. 0498/26 238241.520 844357.490

131. 238241.355 844343.967

132. 238225.242 844336.726

133. 238225.430 844352.120

134. 0499/7 238431.471 844432.578

135. 238431.518 844437.511

136. 238406.550 844429.320

137. 238391.539 844424.397

138. 238316.410 844399.760

139. 238297.250 844393.470

140. 238286.920 844390.090

141. 238168.230 844350.270

142. 238093.060 844354.650

143. 238084.110 844348.380

144. 238020.000 844265.810

145. 238009.000 844251.570

146. 237903.080 844114.280

147. 237902.280 844113.240

148. 237837.660 844114.770

149. 237834.158 844115.110

150. 237831.420 844106.130

151. 237865.760 844105.040

152. 237890.620 844104.430

153. 237900.630 844105.090

154. 237910.220 844113.070

155. 237980.030 844202.010

156. 238013.240 844248.130

157. 238083.861 844340.081

158. 238096.230 844348.920

159. 238162.490 844346.030

160. 238179.240 844348.950

161. 238302.380 844389.260

162. 238363.455 844409.765

163. 238424.530 844430.270

164. 237995.110 844208.270

165. 238091.070 844335.160

166. 238097.710 844339.500

167. 238161.630 844337.220

168. 238181.150 844340.040

169. 238431.376 844422.665

170. 238431.360 844420.955

171. 238426.500 844419.330

172. 238395.070 844408.830

173. 238392.600 844408.000

174. 238241.520 844357.490

175. 238225.430 844352.120

176. 238173.100 844334.620
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177. 238096.960 844335.200

178. 238094.430 844332.040

179.
Az ingatlan teljes „c” jelű, „kivett Kondoros-csatorna” megnevezésű,  

62 825 m2 alapterületű alrészlete.

180. 0524/33 239368.609 845693.067

181. 239367.426 845695.266

182. 239361.250 845707.876

183. 239358.708 845717.897

184. 239345.508 845745.119

185. 239343.659 845748.633

186. 239342.008 845751.744

187. 239338.490 845758.359

188. 239330.959 845772.512

189. 239324.287 845784.183

190. 239317.620 845795.858

191. 239304.402 845821.629

192. 239303.429 845823.503

193. 239302.487 845825.220

194. 239300.530 845828.788

195. 239296.665 845835.838

196. 239288.454 845850.876

197. 239283.878 845855.491

198. 239279.948 845859.455

199. 239271.895 845868.073

200. 239297.950 845819.840

201. 239323.020 845773.440

202. 239333.590 845753.870

203. 239351.060 845721.470

204. 239366.210 845693.360

205. 0524/34 239392.065 845662.503

206. 239391.577 845663.399

207. 239381.966 845680.906

208. 239375.902 845692.176

209. 239366.210 845693.360

210. 239374.199 845678.534

211. 239382.191 845663.710

212. 0524/35 239384.733 845663.399

213. 239392.065 845662.503

214. 239401.185 845645.762

215. 239409.008 845631.064

216. 239401.738 845631.953

217. 239399.140 845632.270

218. 239382.190 845663.710
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219. 0524/36 239409.008 845631.064

220. 239401.738 845631.953

221. 239399.140 845632.270

222. 239420.000 845593.580

223. 239420.124 845595.388

224. 239420.957 845607.520

225. 239419.988 845609.540

226. 239410.674 845627.933

227. 239428.124 845592.587

228. 239420.957 845607.521

229. 239420.124 845595.388

230. 239420.000 845593.580

231. 239421.054 845593.451

232. 0524/37 239431.523 845585.082

233. 239428.777 845591.225

234. 239428.124 845592.587

235. 239421.054 845593.451

236. 239420.000 845593.580

237. 239424.280 845585.640

238. 239424.716 845585.606

239. 239454.068 845530.545

240. 239452.373 845534.859

241. 239444.830 845553.444

242. 239437.275 845572.209

243. 239431.523 845585.082

244. 239424.280 845585.640

245. 239426.733 845581.093

246. 239431.580 845572.110

247. 239446.170 845531.510

248. 0524/38 239472.192 845485.372

249. 239465.303 845486.214

250. 239462.310 845486.580

251. 239446.170 845531.510

252. 239447.296 845531.372

253. 239454.068 845530.545

254. 239459.773 845516.020

255. 239466.912 845497.691
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256. 0524/45 239584.190 845180.680

257. 239632.390 845242.990

258. 239643.590 845260.530

259. 239641.700 845280.520

260. 239609.720 845302.310

261. 239521.410 845362.470

262. 239487.830 845418.040

263. 239457.910 845481.070

264. 239468.041 845479.828

265. 239469.191 845477.144

266. 239476.926 845459.136

267. 239485.114 845442.097

268. 239495.372 845425.189

269. 239505.344 845407.435

270. 239514.974 845390.321

271. 239524.288 845374.415

272. 239535.975 845362.502

273. 239567.765 845339.617

274. 239600.803 845317.395

275. 239617.445 845306.308

276. 239634.474 845294.877

277. 239641.583 845288.867

278. 239644.850 845284.671

279. 239649.311 845280.053

280. 239651.469 845272.101

281. 239651.753 845259.943

282. 239644.126 845246.253

283. 239630.666 845229.490

284. 239617.973 845214.372

285. 239605.928 845198.599

286. 239592.273 845180.798

287. 239589.070 845180.750

288. 0526/26 239288.590 846034.180

289. 239241.950 845963.590

290. 239249.495 845970.065

291. 239263.163 845986.516

292. 239274.969 846003.036

293. 239286.495 846019.654

294. 239286.850 846020.156

295. 0528/9 240055.221 846688.144

296. 240054.840 846688.800

297. 240049.950 846683.340

298. 240049.918 846681.270

299. 240052.666 846684.834

300. 240054.947 846687.788
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301. 0528/10 240049.950 846683.340

302. 240045.070 846677.880

303. 240032.580 846664.820

304. 240032.491 846659.016

305. 240033.749 846660.445

306. 240037.060 846664.203

307. 240040.372 846667.968

308. 240042.397 846670.286

309. 240044.124 846673.320

310. 240046.682 846677.072

311. 240046.814 846677.244

312. 240049.613 846680.875

313. 240049.918 846681.270

 2. A 3.  pontban meghatározott ingatlanrészek területi lehatárolása az  EOV rendszer szerinti koordinátákkal 
megállapított határpontokkal Mikepércs vonatkozásában:

1. A B C

2. Helyrajzi szám X koordináta Y koordináta

3. 029/5 234908.420 841546.700

4. 234917.300 841547.610

5. 234920.715 841559.030

6. 234912.733 841557.983

7. 234899.102 841550.364

8. 234904.050 841549.650

9. 234888.970 841544.700

10. 234908.420 841546.700

11. 234904.050 841549.650

12. 234899.102 841550.364

13. 029/10 234646.910 841244.930

14. 234663.290 841257.220

15. 234646.175 841248.740

16. 029/11 234646.910 841244.930

17. 234646.175 841248.740

18. 234626.760 841239.120

19. 234643.200 841242.140

20. 029/19 233956.470 841432.860

21. 233976.810 841431.530

22. 233974.771 841442.043

23. 233954.261 841444.234

24. 029/20 233885.170 841447.270

25. 233900.490 841446.600

26. 233939.780 841433.940

27. 233956.470 841432.860

28. 233954.261 841444.234

29. 233884.307 841451.704
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30. 029/21 233843.060 841449.130

31. 233885.170 841447.270

32. 233884.307 841451.704

33. 233841.692 841456.255

34. 029/22 233778.480 841440.810

35. 233843.060 841449.130

36. 233841.692 841456.255

37. 029/24 233716.790 841372.020

38. 233724.140 841373.110

39. 233754.420 841381.120

40. 233758.345 841404.771

41. 233741.796 841386.226

42. 233714.972 841381.146

43. 029/25 233716.790 841372.020

44. 233714.972 841381.146

45. 233678.610 841374.260

46. 233684.640 841367.260

47. 029/26 233442.595 841373.325

48. 233416.710 841376.040

49. 233398.105 841396.440

50. 233401.730 841386.450

51. 233412.960 841366.800

52. 029/31 234223.491 841315.056

53. 234202.700 841312.660

54. 234205.913 841328.042

55. 234211.100 841324.210

56. 234217.820 841319.090

57. 234218.039 841319.083

58. 038/1 233225.560 840961.940

59. 233330.124 840960.524

60. 233353.059 840970.968

61. 233352.310 840977.640

62. 233351.860 840981.620

63. 038/3 233353.059 840970.968

64. 233375.730 840981.293

65. 233352.310 840977.640

66. 042/74 235020.990 841601.030

67. 235064.680 841623.590

68. 235077.000 841638.510

69. 235078.609 841643.730

70. 042/88 235611.160 841736.950

71. 235650.870 841727.810

72. 235678.430 841729.730
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73. 042/97 236027.316 841864.893

74. 236030.931 841923.930

75. 236018.600 841871.440

76. 236027.150 841862.180

77. 236027.316 841864.893

78. 236018.600 841871.440

79. 236027.010 841862.210

80. 236022.280 841853.350

81. 236045.740 841847.550

82. 236069.010 841858.060

83. 236084.200 841874.760

84. 236096.970 841919.870

85. 236088.025 841900.373

86. 236072.360 841879.650

87. 236060.000 841864.920

88. 236045.660 841858.150

89. 236027.150 841862.180

90. 236027.010 841862.210

91. 236018.600 841871.440

92. 058/8 237825.462 844086.559

93. 237830.040 844101.590

94. 237699.198 844100.718

95. 237623.620 844115.436

96. 237609.148 844123.753

97. 237546.853 844236.790

98. 237540.957 844216.411

99. 237598.036 844112.838

100. 237618.307 844101.189

101. 237697.801 844085.709
”
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A Kormány 1061/2023. (II. 28.) Korm. határozata
a debreceni Déli Gazdasági Övezetben ipari telephely megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány a befektetésösztönző, valamint gazdaságélénkítő célkitűzéseinek és programjának végrehajtása érdekében
 1. egyetért a debreceni Déli Gazdasági Övezet fejlesztésével annak érdekében, hogy a térséget még vonzóbbá tegye 

befektetők számára;
 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  ponthoz kapcsolódóan szükséges 

intézkedés megtételéről és feladatok végrehajtásáról az  országos ipari park koncepcióról szóló 1268/2016. (VI. 7.)  
Korm. határozattal összhangban;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatosan

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
elrendeli a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek a  Magyarország  
2023. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.)  
Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően megállapított XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 
8. Központi kezelésű előirányzatok címének a  6. A  HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség NZrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel, ezen belül a 2. A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség 
NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal, továbbá ezen belül az  1. Ipari parkok 
kialakítása, fejlesztése jogcímmel történő kiegészítését;

 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a  2.  pontban foglalt intézkedés végrehajtása érdekében gondoskodjon  
17 500 000 000 forint többletforrás biztosításáról a 3. pontban meghatározott előirányzat javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1062/2023. (II. 28.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló  
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO2-2022-00001 azonosító számú projektben az ingatlanvásárlás költségtípusra 
történő átcsoportosításról

A Kormány
 1. a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 236.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva hozzájárul az  1.  melléklet szerinti Közösségi Klub és Foglalkoztató, valamint 
Kulturális-, Sport- és Közösségi Tér létrehozása elnevezésű, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO2-2022-00001 azonosító számú 
projekt (a továbbiakban: Projekt) tekintetében az ingatlanvásárlás költségtípusra történő – a Korm. rendelet 235. § 
(1)  bekezdés c)  pontja szerinti mértéket meghaladó mértékű – átcsoportosításhoz, legfeljebb 10%-os mértékig, 
továbbá a Korm. rendelet 236. § (3) bekezdése szerinti hozzájárulást megadja;

 2. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Projekt támogatási szerződésének 1. pontban foglaltak 
szerinti módosításáról.

Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1062/2023. (II. 28.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO2- 

2022-00001

Közösségi Klub 
és Foglalkoztató, 

valamint Kulturális-, 
Sport- és Közösségi Tér 

létrehozása

Borsod-Abaúj-
Zemplén 

Vármegye 
Önkormányzata

459 517 058

A projekt keretében a Miskolc, Csabai kapu 37. és Aradi utca 4. szám alatt található 
ingatlanok közösségi, kulturális és sportcélú fejlesztése valósul meg.  
A Csabai kapu 37. szám alatti épületben jelenleg irattár található, a fejlesztés keretében 
kiállítótér kialakítása tervezett, amelyben a Megyei Értéktár kerülne elhelyezésre, továbbá 
workshopok, képzések, szakkörök tartására alkalmas helyiségek (4 db), egy közösségi 
társalgó és két irodahelyiség tervezett. Az Aradi utca 4. szám alatti épület korábban 
vendégházként funkcionált, Miskolctapolca kertvárosias, vendégházas övezetében 
helyezkedik el. A tervezett fejlesztés keretében a háromszintes épületben közösségi terek, 
baba-mama tornaszoba, jógaszoba, senior tornaterem, játszószoba és  
baba-mama pihenőszoba kerül kialakításra. 



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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