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III. Kormányrendeletek

A Kormány 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelete
a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról

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  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25.  § (2)  bekezdés b)  pontjától eltérően a  nem 
önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a  bevételt, amelyet 
a  munkáltatótól a  munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén költségtérítés címén 
(ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését is)
a) a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy
b) hazautazásra a munkahely és a lakóhely között
közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 30 forint értékben kap 
a magánszemély.

2. § (1) ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az  1.  §-ban meghatározott mérték első alkalommal a  2023 január hónapjára munkába járás címén kifizetett 

költségtérítés esetében alkalmazható.
 (3) Az 1. §-ban meghatározott mérték a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) 

Korm. rendelet 4. §-a esetében a 2023. február hónapra kifizetett költségtérítésre alkalmazandó először.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 17/2023. (I. 27.) Korm. rendelete
az Ukrán Országos Önkormányzat által köznevelési intézmény tanítási év közbeni alapításának 
veszélyhelyzeti szabályairól

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  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvényt (a  továbbiakban: Nkt.) és a  nemzeti köznevelésről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletet (a  továbbiakban: Vhr.) az e  rendeletben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.
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2. §  Az Nkt. 84. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az Ukrán Országos Önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) 
a 2022/2023. tanítási év közben is indíthat kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskolát (a továbbiakban: intézmény).

3. §  Az intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet a  fenntartó a  Vhr. 39.  § 
(5) bekezdésétől eltérő időpontban is benyújthatja a kormányhivatalhoz.

4. §  ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 18/2023. (I. 27.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206.  § 
(3c) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló  
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  e  rendelet szerinti eljárásokban a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, illetve az  általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvény szerint, az  ott meghatározott esetben ügygondnokot vagy eseti gondnokot  
kell kirendelni. Az  ügygondnokot az  eljáró hatóság, az  eseti gondnokot az  eljáró hatóság megkeresésére 
a  gyámhatóság rendeli ki. A  gyámhatósági eljárás ügyintézési ideje 15 nap. Az  eljárásban kirendelt ügygondnok 
vagy eseti gondnok díját és költségeit az építési engedély iránt kérelmet előterjesztő személy viseli.”

2. §  A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  hálózati engedélyes vagy megbízottja által az  előmunkálati jog alapján elvégezhető, (1)  bekezdés szerinti 
tevékenységekhez a közművek, kezelők és üzemeltetők 6. § (2) bekezdése szerinti hozzájárulása nem szükséges.”

3. §  A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 13/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdés b)  pontja esetén a  nyomvonalnak a  terület- és településrendezési előírásokkal való 
összhangjának hiányában is kiadható az  építési engedély, ha a  terület- vagy településrendezési eszköz 
módosításának elfogadására hatáskörrel rendelkező szerv előzetes elvi döntést hoz terület- vagy településrendezési 
eszköz olyan módosításának kezdeményezéséről, amely az összhang megteremtésére irányul.”

4. §  A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet „Vezetékjog” című alcíme a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A.  § A  Hatóság vezetékjogot engedélyező határozata – a  határozat külön erre vonatkozó rendelkezése 
hiányában is – magában foglalja a vezetékjoggal érintett ingatlan tulajdonosának, használójának a VeT 124. §-ában 
meghatározott vezetékjoggal együtt járó tűrési kötelezettségét. Ha az  ingatlan tulajdonosa, használója ezen 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, és a vezetékjog alapján eljáró jogosultat vagy annak közreműködőjét a jogainak 
gyakorlásában korlátozza vagy akadályozza, a jogosult kérelmére a Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló törvény szerint elrendeli a végrehajtást, amelynek foganatosítása a jegyző hatáskörébe tartozik.”
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5. §  A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 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. Amennyiben az  ügyfél az  előírt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy 
a  megkeresését kell hitelt érdemlő módon igazolni. Ha a  közmű kezelője (üzemeltetője) e  15 napon belül  
nem adja meg nyilatkozatát, akkor azt a megkeresésben foglalt tartalommal megadottnak kell tekinteni.”

6. §  A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 13/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Hatóság és az (1) bekezdés szerinti érintettek a közmeghallgatást követő 15 napon belül végleges véleményt 
adnak a  kiválasztott nyomvonal-kijelölési dokumentáció tekintetében, amiről a  Hatóság a  hálózati engedélyest 
legkésőbb a szóbeli konzultációt követő 30. napon értesíti. A vélemények a kiadást követő 2 éven belül megindított 
engedélyezési eljárásban előzetes szakhatósági állásfoglalásként felhasználhatóak. Ha a  közmű kezelője 
(üzemeltetője) a  15 napon belül nem adja meg nyilatkozatát, akkor azt a  megkeresésben foglalt tartalommal 
megadottnak kell tekinteni.”

7. §  A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11.  § (1)  bekezdésében a „tulajdonosát,” szövegrész helyébe a „tulajdonosát, 
külterületi termőföld esetén a  tulajdonos helyett a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi  
CXXII. törvény szerinti földhasználati nyilvántartásban szereplő ténylegesen birtokban lévő földhasználót,”  
szöveg lép.

2. A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet
a) 1. §-ában, 2. § (1) bekezdésében és 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „vármegyei jogú” szövegrészek helyébe 

a „megyei jogú” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdés b) pontjában és 19. §-ában a „vármegyei jogú” szövegrész helyébe a „megyei jogú” szöveg 
lép.

3. Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos 
eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. §  Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási 
szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 726/2020. (XII. 31.)  
Korm. rendelet] 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  NMHH jogosult az  adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét 2023. március 31-ig az  e  rendelet  
2022. december 31-ig hatályos rendelkezései szerint is biztosítani, mely esetben a  címkék kiszállításáról, 
kereskedőknek történő átadásáról és nyilvántartásáról az  e  rendelet 2022. december 31-ig hatályos rendelkezései 
szerint kell gondoskodni.”

4. Záró rendelkezések

10. §  ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Az agrárminiszter 3/2023. (I. 27.) AM rendelete
a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló  
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, 
pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló  
89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosításáról

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 3., 4., 7., 10., 16., 17., 18. és 30. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 5. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54.  § 
7. pontjában, valamint 61. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló  
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosítása

1. §  A halgazdálkodás és a  halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 
(a továbbiakban: Vhr.) 1. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7. ifjúsági horgász: a 10. életévét betöltött 18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. életévét betöltő, gyermek 
horgásznak nem minősülő, állami horgászvizsgával, horgászegyesületi tagsággal rendelkező személy;”

2. §  A Vhr. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Fajlagos tilalmi idő, illetve méret- vagy mennyiségi korlátozás alól felmentést – a  Hhvtv. 8.  § (1) és 
(2)  bekezdése szerint történő állománymentés és a  mesterséges körülmények közötti szaporítási célból fogott 
halak halgazdálkodási hatóság engedélyével végzett telepítésének kivételével – a  halgazdálkodási hatóság 
engedélyezhet, ha a  halgazdálkodásra jogosult a  halgazdálkodási tervben foglalt előírásoknak maradéktalanul 
eleget tesz, továbbá a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen az adott halfaj állományának önfenntartó mértékű 
utánpótlását biztosító rendszeres szaporulata nem észlelhető.”

3. §  A Vhr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Halászati engedély annak a személynek adható, aki a (2) bekezdés szerinti halászati képzettséggel, illetve vizsgával 
rendelkezik. Jogi személy esetén halászati engedély a 17. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel adható.”

4. § (1) A Vhr. 28. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy az  összes nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen 
a  9.  melléklet szerinti napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból az  ott meghatározott darabszámtól 
eltérően, naponta fajonként 2 darabot, összesen legfeljebb 3 darabot foghat ki. A kifogott halat – a (13) bekezdés 
esetét is ideértve – korábban kifogott hallal kicserélni tilos.”

 (2) A Vhr. 28. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:
„(12a) A horgászszövetség haszonbérletébe tartozó halgazdálkodási vízterületek esetében
a) a naponta kifogható darabszámmal is védett halfajokból egy személy
aa) érvényes állami horgászjeggyel vagy állami halászjeggyel évente együttesen és összesen legfeljebb 100 darabot, 
de legfeljebb 150 kg-ot,
ab) a  (12)  bekezdés szerinti horgászként vagy turista állami horgászjeggyel évente legfeljebb 20 darabot, 
de legfeljebb 30 kg-ot;
b) a darabszám-korlátozással nem védett őshonos halfajokból egy személy
ba) érvényes állami horgászjeggyel vagy állami halászjeggyel évente együttesen és összesen legfeljebb 100 kg-ot,
bb) a (12) bekezdés szerinti horgászként vagy turista állami horgászjeggyel évente legfeljebb 20 kg-ot
foghat ki.”
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 (3) A Vhr. 28. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:
„(13a) Ha a  horgász vagy rekreációs halász olyan halat fog, amellyel a  (12a)  bekezdésben megszabott súlyhatárt 
átlépi, megtarthatja, de abban az évben további, az adott súlyhatár-korlátozással érintett halat nem foghat ki.”

5. §  A Vhr. 36. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  horgászszövetség a  leadott fogási naplók nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenkénti és azon belül 
halfaj és horgásznapok szerinti összesített adatait évente június 30-ig megküldi az  Országos Halgazdálkodási 
Adattárat működtető, országos illetékességű halgazdálkodási hatóság részére.”

6. §  A Vhr.
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 9. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

7. §  A Vhr.
a) 16.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „Halászati, halgazdálkodási képesítésnek” szövegrész helyébe 

a „Halászati képzettségnek és vizsgának” szöveg,
b) 28.  § (11) és (12)  bekezdésében a „menyhalból, sügérből és domolykóból” szövegrész helyébe a „sügérből, 

gardából, domolykóból, jászkeszegből, szilvaorrú keszegből, paducból és menyhalból” szöveg,
c) 30/A.  § (3)  bekezdésében az „írásban vagy elektronikus úton” szövegrész helyébe az „írásban, elektronikus 

úton vagy elektronikus levélben” szöveg,
d) 8. melléklet I. részében foglalt táblázatban

da) a „Leuciscus cephalus” szövegrész helyébe a „Squalius cephalus / Leuciscus cephalus” szöveg,
db) az „Aspius aspius” szövegrész helyébe a „Leuciscus aspius / Aspius aspius” szöveg,
dc) a „Salmo trutta” szövegrész helyébe a „Salmo trutta m. fario” szöveg,

e) 8. melléklet II. részében foglalt táblázatban
ea) az „Acipenser baeri” szövegrész helyébe az „Acipenser baerii” szöveg,
eb) a „Clarias sp., Heterobranchus sp.” szövegrész helyébe a „Clarias sp., Heterobranchus sp. / Clarias 

gariepinus” szöveg,
ec) a „Neogobius gymnotrachelus” szövegrész helyébe a „Babka gymnotrachelus / gymnotracheus / 

Neogobius gymnotrachelus” szöveg,
ed) a „Neogobius kessleri” szövegrész helyébe a „Ponticola kessleri / Neogobius kessleri” szöveg,
ee) a „Proterorhinus marmoratus” szövegrész helyébe a „Proterorhinus semilunaris/ marmoratus” szöveg,

f ) 12. melléklet
fa) 1. és 2. pontjában a „3000” szövegrész helyébe az „5000” szöveg,
fb) 3. pontjában a „2000” szövegrész helyébe a „3500” szöveg,
fc) 4. pontjában a „300” szövegrész helyébe az „500” szöveg

lép.

8. §  Hatályát veszti a Vhr. 28. § (10) bekezdésében a „ , turista állami horgászjeggyel” szövegrész.

2. Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, 
valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

9. §  Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint 
alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 89/2015. (XII. 22.) 
FM rendelet] 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

10. §  A 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 12.  § (2)  bekezdésében az „elektronikus formában, valamint” szövegrész helyébe 
az „elektronikus formában vagy” szöveg lép.
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3. Záró rendelkezések

11. §  ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

12. §  e rendelet 1. alcíme a  természetes élőhelyek, valamint a  vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 
1992. május 21-i 92/43/eGK tanácsi irányelv 14. cikkének és V. számú mellékletének való megfelelést szolgálja.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 3/2023. (I. 27.) AM rendelethez
„1. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

A nyilvántartott és a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken élő őshonos halfajok 
halgazdálkodási értéke, valamint kiszámításának módja

I. KISTERMETŰ FAJOK

A. B. C. D.

1. FAJNÉV TUDOMÁNYOS NÉV

100 gramm 

egyedsúly alatt 

Ft/db

100 gramm 

egyedsúly felett 

Ft/kg*

2. bagolykeszeg Abramis sapa 50 1500

3. bodorka Rutilus rutilus 50 1500

4. dévérkeszeg Abramis brama 50 1500

5. karikakeszeg Blicca bjoerkna 50 1500

6. küsz Alburnus alburnus 50 1500

7. laposkeszeg Abramis ballerus 50 1500

8. vörösszárnyú keszeg Scardinius erythrophthalmus 50 3000

9. domolykó Squalius cephalus / Leuciscus cephalus 150 3000

10. garda Pelecus cultratus 150 3000

11. jászkeszeg Leuciscus idus 150 3000

12. paduc Chondrostoma nasus 150 3000

13. sügér Perca fluviatilis 150 5000

14. szilvaorrú keszeg Vimba vimba 150 3000

15. vágó durbincs Gymnocephalus cernua 150 3000

16. compó Tinca tinca 250 4000

17. kősüllő Sander volgensis 250 5000

18. menyhal Lota lota 250 4000

19. sebes pisztráng Salmo trutta m. fario 250 4000

20. széles kárász Carassius carassius 250 4000
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II. NAGYOBB MÉRETŰ FAJOK

A. B. C. D.

1. FAJNÉV TUDOMÁNYOS NÉV

100 gramm 

egyedsúly alatt 

Ft/db

100 gramm 

egyedsúly felett 

Ft/kg*

2. angolna Anguilla anguilla – 4000

3. ponty Cyprinus carpio 150 1500

4. harcsa Silurus glanis 150 3000

5. balin Leuciscus aspius / Aspius aspius 250 4000

6. csuka esox lucius 250 4000

7. márna Barbus barbus 250 3000

8. süllő Sander lucioperca 350 5000

9. kecsege Acipenser ruthenus 500 6000

* Megjegyzés: A  méret- vagy darabszám-korlátozással vagy fajlagos tilalmi időszakkal védett vagy nem fogható 
halfajok méreten aluli, kifogható darabszámot meghaladó, fajlagos tilalmi időben jogosulatlanul kifogott 
vagy a  helyi horgászrendben felső méretkorlátozással védett halfajok felső méretet elérő vagy meghaladó 
egyede esetében vagy azok jogosulatlan horgászat vagy rekreációs halászat során történt kifogása esetén 
a halgazdálkodási érték a táblázat szerint számított érték ötszöröse, ponty esetében tizenötszöröse.”

2. melléklet a 3/2023. (I. 27.) AM rendelethez
„9. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra 
és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma, illetve mennyisége

A. B. C. D.

1. magyar név fajlagos tilalmi időszak
kifogható halak 

mérettartománya

naponta kifogható darabszám, 

illetve mennyiség

2. csuka 02. 01. – 03. 31. legalább 40 cm 3 db

3. balin 03. 01. – 04. 30. legalább 40 cm 3 db

4. sügér 03. 01. – 04. 30. legalább 15 cm 3 kg

5. fogassüllő 03. 01. – 04. 30. legalább 30 cm 3 db

6. kősüllő 03. 01. – 06. 30. legalább 25 cm 3 db

7. garda 04. 15. – 05. 31. legalább 20 cm 3 kg

8. domolykó 04. 15. – 05. 31. legalább 25 cm 3 kg

9. jászkeszeg 04. 15. – 05. 31. legalább 20 cm 3 kg

10. szilvaorrú keszeg 04. 15. – 05. 31. legalább 20 cm 3 kg

11. paduc 04. 15. – 05. 31. legalább 20 cm 3 kg

12. márna 04. 15. – 05. 31. legalább 40 cm 3 db

13. ponty 05. 02. – 05. 31. legalább 30 cm 3 db

14. compó 05. 02. – 06. 15. legalább 25 cm 3 db

15. harcsa 05. 02. – 06. 15. legalább 60 cm 3 db

16. sebes pisztráng 10. 01. – 03. 31. legalább 22 cm 3 db

17. menyhal – legalább 25 cm 3 kg
”
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3. melléklet a 3/2023. (I. 27.) AM rendelethez

 1. A 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat I.  pont 3–4.2.  alpontja helyébe a  következő 
alpontok lépnek:

(Értékelési szempontok Elérhető pontszám

I. A pályázóra és az általa biztosított személyi feltételekre, a pályázati formára és szakmai megalapozottságra 

vonatkozó általános szempontrendszer
1–50)

3. Pályázó lakhelye (1/1–2.), 
székhelye, illetve telephelye (1/3–6.) 

és a megpályázott nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterület közúton 

vagy közforgalom elől  
el nem zárt magánúton mért 

távolsága (a legkedvezőbbet kell 
figyelembe venni):

nyilvántartott halgazdálkodási vízterület 
partján (legalább heti 40 órás nyitvatartási/ 

ügyfélfogadási idővel)
6

0–10 km 3

10–50 km 2

50 km-nél távolabb 0

4.1. Pályázó vagy főállású 
alkalmazottja, illetve  

– a haszonbérleti időszak teljes 
időtartama alatt – szerződött 
partnere, állandó megbízottja 

halgazdálkodási szakirányú 
végzettséggel rendelkezik:

nem rendelkezik 0

középfokú 2

felsőfokú 4

felsőfokú, főállású alkalmazottként 6

4.2. Pályázó vagy főállású 
alkalmazottja halgazdálkodási 

gyakorlattal rendelkezik:

nem rendelkezik 0

5 évnél rövidebb gyakorlat 2

5 évnél hosszabb gyakorlat 4

5 évnél hosszabb gyakorlat, főállású 
alkalmazott esetében

6

 2. A 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat II. pont II./A alpont 7. pontja helyébe a következő 
pont lép:

(Értékelési szempontok Elérhető pontszám

II. A pályázat szakmai vállalásainak speciális szempontrendszere 1–50

II./A – a horgászturizmus fejlesztéséhez kapcsolódó vállalások 1–25)

7. A horgászturizmust erősítő 
helyi együttműködések, külső 

társ- és kapcsolódó szolgáltatások 
bemutatása, vállalása, azok 

szerződéses bemutatása:

nem került bemutatásra 0

bemutatásra került 1

szerződéses kapcsolat létezik 3

több szerződéses kapcsolat létezik 5
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 22/2023. (I. 27.) KE határozata
állami kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 17. §-a és 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök 
előterjesztésére –

Baghdad Amreyev, a Türk Befektetési Alap elnöke részére,
Magyarország és a  türk népek közötti kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként

 a MAGYAR ÉRDeMReND
 középkeresztje
 polgári tagozat

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2023. január 12.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

ellenjegyzem:

Budapest, 2023. január 13.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KeH ügyszám: KeH/43-1/2023.
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A köztársasági elnök 23/2023. (I. 27.) KE határozata
rektori megbízás megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.  törvény 
24.  § (4)  bekezdése és 37.  § (8)  bekezdése alapján – a  kultúráért és innovációért felelős miniszternek 
a  fenntartó kezdeményezése alapján tett javaslatára – megállapítom, hogy a  Széchenyi István egyetemen  
Dr. Baranyi Péter  Zoltán egyetemi tanár rektori megbízása 2022. december 31-ei hatállyal, a  vezetői 
munkaszerződéssel létrejött munkaviszonyának közös megegyezéssel történt megszüntetésére tekintettel 
megszűnt.

Budapest, 2023. január 12.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

ellenjegyzem:

Budapest, 2023. január 17.

  Csák János s. k.,
  kultúráért és innovációért felelős miniszter

KeH ügyszám: KeH/95-2/2023.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
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