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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelete
a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88.  §  
(2) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A területrendezési tervek kiegészítő övezetei

1. § (1) A  Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény  
(a továbbiakban: Trtv.) 19. § (4) bekezdésével összhangban, az Országos Övezeti Terv részét képező, e rendeletben 
megállapított országos övezetek a következők:
a) az 1. melléklet szerinti jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
b) a 2. melléklet szerinti erdőtelepítésre javasolt terület övezete,
c) a 3. melléklet szerinti tájképvédelmi terület övezete,
d) a 4. melléklet szerinti vízminőség-védelmi terület övezete,
e) az 5. melléklet szerinti nagyvízi meder övezete,
f ) a 6. melléklet szerinti VTT-tározók övezete.

 (2) A  Trtv. 42.  § (2)  bekezdésével összhangban a  Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervének részét képező, 
e rendeletben megállapított kiemelt térségi övezetek a következők:
a) a 7. melléklet szerinti ásványi nyersanyagvagyon övezete,
b) a 8. melléklet szerinti rendszeresen belvízjárta terület övezete,
c) a 9. melléklet szerinti földtani veszélyforrás terület övezete.

 (3) A  Trtv. 77.  § (2)  bekezdésével összhangban, a  Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Övezeti Tervének részét képező, 
e rendeletben megállapított kiemelt térségi övezetek a következők:
a) a 10. melléklet szerinti ásványi nyersanyagvagyon övezete,
b) a 11. melléklet szerinti rendszeresen belvízjárta terület övezete,
c) a 12. melléklet szerinti földtani veszélyforrás terület övezete,
d) a 13. melléklet szerinti vízeróziónak kitett terület övezete,
e) a 14. melléklet szerinti általános mezőgazdasági terület övezete.

 (4) E  rendelet térképi lehatárolásra és övezeti szabályozásra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell az  országos, 
a  kiemelt térségi és a  megyei területrendezési tervek, valamint a  településfejlesztési koncepció, az  integrált 
településfejlesztési stratégia, a  településrendezési eszközök és a  településképi rendelet készítése és elfogadása 
során.

II. FEJEZET
AZ ORSZÁGOS ÖVEZETI TERV RÉSZÉT KÉPEZŐ ORSZÁGOS ÖVEZETEK

2. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete

2. § (1) A  településrendezési eszközök készítése során a  mezőgazdasági terület területfelhasználási egység területét 
elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett – a jó termőhelyi adottságú szántók övezetén 
javasolt kijelölni.
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 (2) A  jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és bányászati 
tevékenység folytatása a  bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető.

 (3) A  Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési eszközeiben a  jó termőhelyi 
adottságú szántók övezete területén, az  (1) és a  (2)  bekezdésben foglaltakon túl, új beépítésre szánt terület csak 
abban az esetben jelölhető ki, ha a település közigazgatási területén a kijelölés máshol már nem lehetséges.

3. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

3. § (1) A  településrendezési eszközök készítése során az  Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő erdőterület 
területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és településrendezési célokkal összhangban – a természeti és 
kulturális örökségi értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén javasolt kijelölni.

 (2) A  Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési eszközeiben az  erdőtelepítésre 
javasolt terület övezet területén az  (1) bekezdésben foglaltak mellett beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, és 
erdőterület területfelhasználási egységbe sorolás esetén
a) az  erdőtelepítés megvalósulásáig csak az  erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat folytatható, 

valamint
b) erdőtelepítést elsődlegesen az  élőhelynek megfelelő, természetesen kialakult őshonos fafajokból álló 

erdőfoltok megőrzésével kell végezni.

4. Tájképvédelmi terület övezete

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében 
meg kell határozni a  tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a  település teljes közigazgatási területére készülő 
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a  tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.

 (2) A  tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a  tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, 
valamint a  tájba illesztés biztosítása érdekében – a  településkép védelméről szóló törvény vagy annak 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait,
b) a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.  § (2)  bekezdése szerinti településképi 

rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket.
 (3) A  tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a  bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
 (4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, 

továbbá az  erőműveket a  tájképi egység megőrzését és a  hagyományos tájhasználat fennmaradását nem 
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.

5. Vízminőség-védelmi terület övezete

5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül 
keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről 
a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.

 (2) A  vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki 
kell jelölni a  vízvédelemmel érintett területeket. A  kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi 
szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.

 (3) A  vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a  bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.

 (4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi terület övezet területén, az (1)–(3)  
bekezdésben foglaltak mellett
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés 

folytatható;
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a  komposztáló telepet és az  átrakóállomást kivéve – nem 

létesíthető.
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6. Nagyvízi meder övezete

6. § (1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
 (2) A  nagyvízi meder övezetében a  településrendezési eszközökben, a  jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területen 

a  helyi építési szabályzatnak megfelelően, a  vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával lehet építési tevékenységet 
folytatni.

 (3) A településrendezési eszköz módosítása esetén a vízügyi igazgatási szerv egyetértésével lehet új beépítésre szánt 
területet kijelölni.

7. VTT-tározók övezete

7. §  A VTT-tározók övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

III. FEJEZET
A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ- ÉS A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET ÖVEZETI TERVÉNEK RÉSZÉT KÉPEZŐ 
KIEMELT TÉRSÉGI, VALAMINT A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV RÉSZÉT KÉPEZŐ MEGYEI ÖVEZETEK

8. Ásványi nyersanyagvagyon övezete

8. § (1) Az  ásványi nyersanyagvagyon övezetét a  településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési 
övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.

9. Rendszeresen belvízjárta terület övezete

9. § (1) A  rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz 
a  működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv a  településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során 
adott véleményében hozzájárul.

 (2) A  Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési eszközeiben a  rendszeresen 
belvízjárta terület övezet területén az  (1)  bekezdésben foglalt előírások mellett a  következő előírások 
alkalmazandók:
a) a  településrendezési eszközökben a  természetvédelmi szempontokkal összhangban kell szabályozni 

a  régészeti lelőhelyek leletmentését és bemutatását lehetővé tevő építmény, a  horgászturizmust szolgáló 
esőbeálló jellegű építmény, továbbá a  legkevesebb 5 ha területű rét vagy legelő művelésű ágú telken 
a  legeltetést biztosító, állatállomány szállásául szolgáló hagyományos istállóépület, valamint a  strand 
működtetéséhez szükséges építmény elhelyezésének a feltételeit,

b) az a) pontban fel nem sorolt építmény a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv 
hozzájárulásával építhető vagy bővíthető;

c) új vegyszertároló, üzemanyagtöltő állomás, hulladékkezelő létesítmény, valamint szennyvízürítő nem 
létesíthető.

10. Tanyás területek övezete

10. § (1) A  megyei területrendezési tervben a  tanyás területek övezete azon járásokban jelölhető ki, ahol a  kijelölést 
megelőző legutóbbi népszámlálás alapján a  mezőgazdasági jellegű külterületen élő népesség aránya az  összes 
lakónépességhez viszonyítva az országos átlag fölött van.

 (2) A  tanyás területek övezetével érintett területre a  tájfenntartó tanyai gazdálkodás és életmód fennmaradásának 
elősegítése, valamint a tanyás településszerkezet és tájkarakter megőrzése érdekében meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait,
b) az  a)  pont szerinti egyedi szabályokkal érintett területre a  településképi rendeletben a  településképi 

követelményeket.
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11. Földtani veszélyforrás terület övezete

11. § (1) A  földtani veszélyforrás terület övezetében a  földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését 
a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a  bányafelügyelet 
a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.

 (3) A  beépítés feltételeit a  bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 
hozzájárulásával kell meghatározni.

 (4) A  Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési eszközeiben a  földtani 
veszélyforrás terület övezet területén, az  (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl, le kell határolni az övezetbe tartozó 
azon területeket, amelyekre vonatkozóan új beépítésre szánt terület tényleges igénybevétele előtt a felszíni vizek és 
belvizek szakszerű elvezetését biztosító tervet kell készíteni.

IV. FEJEZET
A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TOVÁBBI KIEMELT TÉRSÉGI ÖVEZETEI

12. Vízeróziónak kitett terület övezete

12. §  A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a vízeróziónak kitett terület övezetben a következő előírások alkalmazandók:
a) az  erózió mértékét a  földhasznosítás tudatos megválasztásával, meliorációs talajvédelmi beavatkozások 

megvalósításával, talajvédő agrotechnikai eljárások alkalmazásával, vízelvezetők, sáncok kialakításával, 
a leginkább veszélyeztetett területek – kivéve a borszőlő termőhelyi kataszteri területek – erdősítésével vagy 
a telek legalább 80%-os növényzetborításával kell csökkenteni;

b) a  lefolyó vizeket természetes felszíni víz medrébe kell vezetni, ha azonban ennek befogadása korlátozott, 
akkor tároló vagy tározó műtárgyban kell gyűjteni a  vizeket, és késleltetve, fékezetten lehet, a  felszíni 
vízelvezető hálózat kezelőjének engedélyében meghatározottak szerint, a  települési – ennek hiányában 
a  balatoni – főépítész hozzájárulásával a  közterületi felszíni vízelvezető rendszerbe vezetni azzal, hogy 
az  élővízbe vagy zárt tározóba vezetett vizek számára ülepítőteret kell biztosítani, amelynek a  folyamatos 
tisztán tartásáról az érintett terület tulajdonosának gondoskodnia kell;

c) új beépítés csak akkor valósítható meg, ha a  többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető 
a befogadóig;

d) a  meglévő vízelvezető rendszereket meg kell őrizni, azokat elépíteni, leválasztani, megszüntetni tilos, 
felújításukról szükség esetén gondoskodni kell.

13. Általános mezőgazdasági terület övezete

13. §  Az általános mezőgazdasági terület övezetét a  településrendezési eszközök készítése során 95%-ban általános 
mezőgazdasági területbe, természetközeli területbe vagy közlekedési területbe kell sorolni. A  fennmaradó 
területen nem jelölhető ki az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben 
különleges beépítésre szánt terület települési területfelhasználási egységként meghatározott területek közül a nagy 
bevásárlóközpont és nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület, valamint a  nagy kiterjedésű szállítmányozási, 
raktározási és logisztikai terület.

14. § (1) Az általános mezőgazdasági terület övezetben a következő telekalakítási és építésügyi előírások alkalmazandók:
a) szántó művelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 20 ha és 

azt meghaladó telekméret esetén a  terület rendeltetésszerű használatát szolgáló, a  tulajdonos számára 
lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a  beépített bruttó alapterület a  telek 
0,3%-át és az  1000 m2-t nem haladhatja meg; a  lakórendeltetés a  beépített terület 20%-át nem haladhatja 
meg;

b) gyep, illetve rét vagy legelő művelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén épület nem 
létesíthető, 5 ha és azt meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos állattartó, valamint a tulajdonos 
számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület 
a  telek 1%-át és az  1000 m2-t nem haladhatja meg; a  lakórendeltetés a  beépített terület 20%-át nem 
haladhatja meg;
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c) gyümölcsös művelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 3 ha és 
azt meghaladó telekméret esetén a  termelést, feldolgozást szolgáló, a  tulajdonos számára lakórendeltetést 
is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és az egyes 
építmények bruttó alapterülete az  1000 m2-t nem haladhatja meg; a  lakórendeltetés a  beépített terület 
20%-át nem haladhatja meg;

d) kert művelési ágban lévő területen 2 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 2 ha és azt 
meghaladó telekméret esetén a  termelést, feldolgozást szolgáló, a  tulajdonos számára lakórendeltetést 
is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és az egyes 
építmények bruttó alapterülete a 700 m2-t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 20%-át 
nem haladhatja meg.

 (2) Kialakult állapot esetében az  állami főépítész az  (1)  bekezdésben szereplő szabálynál megengedőbb szabály 
előírásához hozzájárulhat.

15. §  Az általános mezőgazdasági terület övezetén a  szőlő művelési ágban levő területen a  következő előírások 
alkalmazandók:
a) szőlő művelési ágban lévő területen – a c) pontban foglaltak kivételével – 2 ha alatti telekméret esetén épület 

nem létesíthető;
b) a  szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így művelt területen – a  c)  pontban foglaltak kivételével – 

szőlőtermelési, borászati célú és borturizmust szolgáló gazdasági építmény, valamint a  tulajdonos számára 
szolgáló lakóépület és borturizmust szolgáló egyéb szálláshely is elhelyezhető, de a  2 ha és 3 ha közötti 
telekméret esetén a  beépített bruttó alapterület a  800 m2-t, 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén  
a 3000 m2-t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 10%-át nem haladhatja meg;

c) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így is művelt telkekkel 
rendelkező tulajdonos – ha az egy borvidéken vagy a beépítésre igénybe vett telektől 20 km-en belül lévő 
telkeinek összterülete 5 ha-nál nagyobb – az alábbi feltételekkel létesíthet építményt:
ca) szőlőműveléssel összefüggő birtokközpont csak azon a  településen alakítható ki, ahol a birtoktest 

területének legalább 70%-a található,
cb) a  beépítés egy telken érvényesíthető, de a  beépíthető terület nagysága – figyelembe véve 

a  telkeken már meglévő beépítést is – a  beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal 
a beépítésre igénybe vett telek beépítettsége a 25%-ot és a 800 m2-t nem haladhatja meg,

cc) a beépítésre igénybe vett telket úgy kell kialakítani, hogy az  legalább 2000 m2 területű legyen, és 
nem helyezkedhet el a  Balaton vízparti területein, továbbá ökológiai hálózat magterületének 
övezetében, ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében és kertes mezőgazdasági terület 
övezetében,

cd) a  beépítésre igénybe vett telken szőlőtermelési, borászati célt szolgáló gazdasági építmény, 
tulajdonos számára szolgáló lakóépület, valamint borturizmust szolgáló egyéb szálláshely 
helyezhető el.

16. §  Az általános mezőgazdasági terület övezetén a  14.  §-ban és a  15.  §-ban meghatározottakon túl a  következő 
előírások is alkalmazandók:
a) építményt létesíteni a hagyományos tájhasználathoz igazodó módon, csak a legalább 80%-ban művelt telken 

lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60%-án 
meghatározó; azon a  vegyes művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a  60%-ot, a  legszigorúbb 
beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás szerint lehet építeni;

b) új állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet – a lovasturizmus céljait 
és az  őshonos háziállatok bemutatását szolgáló épület kivételével – a  Balaton-tómedertől legkevesebb  
1000 méter, egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni, azzal, hogy 
a  lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a  településrendezési eszközökben 
kell rendelkezni;

c) lakókocsi, lakókonténer, mobil lakóház, egyéb mobilház még ideiglenes jelleggel sem helyezhető el.

17. § (1) Általános mezőgazdasági terület övezetében birtokközpont – a  15.  § c)  pontjában foglaltak kivételével – 
a  mezőgazdasági birtoktest egyik, legalább 2 ha területű telkén alakítható ki – parti és partközeli településen 
az  adott településhez tartozó, a  sem partinak, sem partközelinek nem minősülő településen a  birtokközpont 
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építési helyéül szolgáló település és a szomszédos települések közigazgatási területéhez tartozó – legalább 50 ha 
összterületű, mezőgazdasági művelés alatt álló birtoktest esetén. Birtokközpont csak azon a településen alakítható 
ki, ahol a  birtoktest területének legalább 50%-a, a  parti és partközeli településen pedig a  birtoktest területének 
100%-a található.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti birtokközpont telkén a  mezőgazdasági használatot szolgáló gazdasági építmény, 
a  tulajdonos számára szolgáló lakóépület, lovasturizmust szolgáló, továbbá, ha a birtoktesten legalább 5 ha szőlő 
művelési ágú és ténylegesen így művelt terület is található, borturizmust szolgáló épületek helyezhetők el, összesen 
legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó alapterülettel.

 (3) A  mezőgazdasági birtoktesten az  (1)  bekezdés szerinti birtokközpont mellett legfeljebb egy kiegészítő központ 
alakítható ki egy legalább 5000 m2-es telken, annak legfeljebb 25%-os beépítésével és összesen legfeljebb 2000 m2 
nagyságú bruttó alapterülettel.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti birtokközpont és a  (3)  bekezdés szerinti kiegészítő központ beépített területe 
a  mezőgazdasági birtoktesthez tartozó telkek összterületének 1%-át és a  beépített telek területének 25%-át nem 
haladhatja meg.

 (5) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont és a (3) bekezdés szerinti kiegészítő központ nem alakítható ki az ökológiai 
hálózat magterületének övezetében, az  ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében, a  tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében, a  kertes mezőgazdasági terület övezetében, valamint 
a Balaton szabályozási partvonalától számított 1000 méteren belül.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Hatályba léptető rendelkezések

18. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

15. Átmeneti rendelkezések

19. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

16. Az Európai Unió jogának való megfelelés

20. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

17. Jogszabály tervezetének egyeztetése

21. §  E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

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

1–14. melléklet a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelethez*

* Az MvM rendelet 1–14. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_100_9MvM_1_14melleklet.pdf fájlnév alatt található. A rendelet 
ezen részei jelen Magyar Közlöny 3471/1-től 3471/15-ig oldalait képezik.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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