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III. Kormányrendeletek

A Kormány 91/2023. (III. 23.) Korm. rendelete
közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló  
85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)  
1. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  3.  § (1)  bekezdés a)  pontja, 3.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpont 2. és 3.  pontja, 3.  § (1)  bekezdés b)  pont 
bc)  alpont 2.  pontja, 3.  § (1a)  bekezdése, továbbá a  8.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontja és 8.  § (1a)  bekezdése szerinti 
helyközi bérletkedvezmény a  viszonylatra kiadott bérletre vagy területi érvényességű bérletre is vonatkozik 
az  országos, regionális és elővárosi közlekedési szolgáltató személyszállítási üzletszabályzatában, díjszabásában 
foglalt feltételekkel.”

2. §  Az R1. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 6 éven felüli óvodás, valamint a nappali és az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő 
tanuló és hallgató az 1. melléklet szerinti mértékben jogosult helyközi bérletkedvezményt igénybe venni a helyközi 
területi érvényességű bérletre vonatkozóan.”

3. §  Az R1. 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az „Ellátottak utazási igazolványa” alapján évente 16 alkalommal az  1.  mellékletben meghatározott kedvezményes 
menetjegy igénybevételére jogosult a 65. életévét be nem töltött:
személy, aki)
„aa) a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi  
CXXII. törvény 4. § 17. pontja szerinti, továbbá az azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül,”

4. §  Az R1. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott személy az 1. melléklet szerinti mértékben jogosult helyközi 
bérletkedvezményt igénybe venni a helyközi területi érvényességű bérletre vonatkozóan.”

5. §  Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  Az R1.
a) 7. § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „honvédelmi alkalmazotti vagy” szövegrész helyébe a  „honvédelmi 

alkalmazotti, határvadász vagy” szöveg,
b) 1.  mellékletében foglalt táblázat B:15 mezőjében a  „pontja” szövegrész helyébe a  „pontja, továbbá  

3. § (1a) bekezdése” szöveg,
c) 1.  mellékletében foglalt táblázat B:41 mezőjében a  „pontja” szövegrész helyébe a  „pontja, továbbá  

8. § (1a) bekezdése” szöveg,
d) 1.  mellékletében foglalt táblázat B:42 mezőjében a  „pontja” szövegrész helyébe a  „pontja, továbbá  

8. § (1a) bekezdése” szöveg,
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e) 1.  mellékletében foglalt táblázat B:43 mezőjében a  „pontja” szövegrész helyébe a  „pontja, továbbá  
8. § (1a) bekezdése” szöveg

lép.

7. §  Hatályát veszti az R1. 4. § (1) bekezdés a) pont ac) és ae) alpontja.

2. Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló  
271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„k) területi érvényességű menetjegy: viszonylatmegjelölés nélküli, nem távolságalapú díjszámítás alapján árazott 
menetjegy.”

9. § (1) Az R2. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az utas menetjegyét
a) annak érvényességi idejének kezdete előtt bármely állomáson,
b) annak érvényességi idején belül – ha az utazást nem kezdte meg – az indulási állomáson 
visszaválthatja.”

 (2) Az R2. 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A területi érvényességű menetjegy (1) bekezdés szerinti visszaváltását a vasúti társaság az üzletszabályzatban 
további feltételekhez kötheti, vagy a visszaváltás lehetőségét kizárhatja.”

3. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló  
39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 
3. § (1b) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkáltató az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglaltak figyelembevételével a következő menetjegyek és bérletek árának 
a (2) és (3) bekezdésben foglalt mértékét megtéríti a munkavállaló számára:]
„b) helyközi országbérlet, helyközi vármegyebérlet, valamint egyéb olyan, az  országosnál kisebb területi 
érvényességű bérlet, amely meghatározott területen érvényes, továbbá alkalmas és szükséges a  napi munkába 
járásra és hazautazásra történő felhasználásra.”

 (2) Az R3. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a munkába járáshoz a bérletet vagy menetjegyet elektronikus úton és papírra ki nem nyomtatható módon 
váltották meg, a  (2) és (3) bekezdés szerinti elszámolás a bérlet vagy menetjegy vásárlásáról kiállított elektronikus 
számla és a szolgáltató által ahhoz kiadott igazolás alapján történik.”

4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 91/2023. (III. 23.) Korm. rendelethez

 1.  Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 16a sorral egészül ki:

[A B C D

1. Kedvezmények a helyközi közlekedésben
Kedvezmények a helyi 

közlekedésben

2. jegykedvezmény
bérlet- 

kedvezmény
bérletkedvezmény

3.

(vasúti személyszállítás,  

HÉV, helyközi autóbusz-közlekedés, 

komp- és révközlekedés)

(helyi közúti és kötöttpályás 

közlekedés)]

16a nappali oktatás munkarendje 
és esti oktatás munkarendje 
szerint folyó oktatásban  
részt vevő tanuló középiskola 
végéig

3. § (1a) 
bekezdése

– 90% –

 2.  Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 18a sorral egészül ki:

[A B C D

1. Kedvezmények a helyközi közlekedésben
Kedvezmények a helyi 

közlekedésben

2. jegykedvezmény
bérlet- 

kedvezmény
bérletkedvezmény

3.

(vasúti személyszállítás,  

HÉV, helyközi autóbusz-közlekedés, 

komp- és révközlekedés)

(helyi közúti és kötöttpályás 

közlekedés)]

18a nappali és esti képzés 
munkarendje szerint 
felsőoktatásban 
tanulmányokat folytató 
hallgató

3. § (1a) 
bekezdése

– 90% –
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,  
 valamint  az önálló szabályozó szerv vezetőjének  
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 7/2023. (III. 23.) MNB rendelete
az „Erdős Pál” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Erdős Pál születésének 110., Wolf-díja elnyerésének 40. évfordulója alkalmából –  
„Erdős Pál” megnevezéssel 7500 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2023. március 24.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben az  Erdős Pál matematikus által is bizonyított 

Csebisev-tételt leíró „n < p < 2n” képlet olvasható. A képlet hátterében egy prímspirál ábrázolása látható. Az előlap 
szélén, köriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „7500” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható, melyeket 
bal oldalon a  „BP.” verdejel, jobb oldalon a  „2023” verési évszám választ el. Az  emlékérme előlapjának képét 
az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az  emlékérme hátlapján Erdős Pál félalakos portréja látható. A  portrétól jobbra, három egymás alatti sorban  
Erdős Pál matematikai díját és az  odaítélés évét jelölő „WOLF-DÍJ • 1983”, az  „ERDŐS PÁL”, valamint Erdős Pál 
születésének és halálának évét jelölő „1913–1996” felirat olvasható. A hátlap jobb oldali szélén, lent Kovács Zoltán 
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2023. március 24-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 7/2023. (III. 23.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 

 2 

1. melléklet a …/2023. (III. ...) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme előlapjának képe:  

 

2. melléklet a …/2023. (III. ...) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 

 

   

2. melléklet a 7/2023. (III. 23.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

 

 2 

1. melléklet a …/2023. (III. ...) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme előlapjának képe:  

 

2. melléklet a …/2023. (III. ...) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 8/2023. (III. 23.) MNB rendelete
az „Erdős Pál” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Erdős Pál születésének 110., Wolf-díja elnyerésének 40. évfordulója alkalmából –  
„Erdős Pál” megnevezéssel 3000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2023. március 24.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben az  Erdős Pál matematikus által is bizonyított 

Csebisev-tételt leíró „n < p < 2n” képlet olvasható. A képlet hátterében egy prímspirál ábrázolása látható. Az előlap 
szélén, köriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „3000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható, melyeket 
bal oldalon a  „BP.” verdejel, jobb oldalon a  „2023” verési évszám választ el. Az  emlékérme előlapjának képét 
az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Erdős Pál félalakos portréja látható. A  portrétól jobbra, három egymás alatti sorban  
Erdős Pál matematikai díját és az  odaítélés évét jelölő „WOLF-DÍJ • 1983”, az  „ERDŐS PÁL”, valamint Erdős Pál 
születésének és halálának évét jelölő „1913–1996” felirat olvasható. A hátlap jobb oldali szélén, lent Kovács Zoltán 
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2023. március 24-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 8/2023. (III. 23.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 

 2 

1. melléklet a …/2023. (III. ...) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme előlapjának képe:  

 

2. melléklet a …/2023. (III. ...) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 

   

2. melléklet a 8/2023. (III. 23.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

 

 2 

1. melléklet a …/2023. (III. ...) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme előlapjának képe:  

 

2. melléklet a …/2023. (III. ...) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2023. (III. 23.) MNB rendelete
a „Raoul Bott” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Raoul Bott Wolf-díjas matematikus születésének 100. évfordulója alkalmából –  
„Raoul Bott” megnevezéssel 7500 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2023. március 24.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján egy felület differenciálgeometriájára utaló térbeli elem ábrázolása látható, utalva  

Raoul Bottnak ezen a  területen végzett kutatásaira. A  térbeli elem ábrázolásától balra, fent, köriratban 
a  „MAGYARORSZÁG” felirat, két vízszintes sorban a  „7500” értékjelzés és a  „FORINT” felirat, a  térbeli elem 
ábrázolásától jobbra, lent, két vízszintes sorban a „2023” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható, alatta Holló István 
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Raoul Bott időskori portréja látható. A portrétól jobbra Raoul Bott periodicitási tételét leíró 
„πn(0(∞))≅πn+8(0(∞))” képlet olvasható. A hátlap szélén, fent, köriratban – egymástól egy díszítő ponttal elválasztva –  
a „RAOUL BOTT”, valamint Raoul Bott matematikai díját és az  odaítélés évét jelölő „WOLF-DÍJ 2000” felirat olvasható. 
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2023. március 24-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 9/2023. (III. 23.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 

 2 

1. melléklet a …/2023. (III. ...) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme előlapjának képe:  

 

2. melléklet a …/2023. (III. ...) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 

 

   

2. melléklet a 9/2023. (III. 23.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

 

 2 

1. melléklet a …/2023. (III. ...) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme előlapjának képe:  

 

2. melléklet a …/2023. (III. ...) MNB rendelethez  
 
Az emlékérme hátlapjának képe: 
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2023. (III. 23.) MNB rendelete
a „Raoul Bott” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Raoul Bott Wolf-díjas matematikus születésének 100. évfordulója alkalmából –  
„Raoul Bott” megnevezéssel 3000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2023. március 24.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján egy felület differenciálgeometriájára utaló térbeli elem ábrázolása látható, utalva  

Raoul Bottnak ezen a  területen végzett kutatásaira. A  térbeli elem ábrázolásától balra, fent, köriratban 
a  „MAGYARORSZÁG” felirat, két vízszintes sorban a  „3000” értékjelzés és a  „FORINT” felirat, a  térbeli elem 
ábrázolásától jobbra, lent, két vízszintes sorban a „2023” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható, alatta Holló István 
tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Raoul Bott időskori portréja látható. A portrétól jobbra Raoul Bott periodicitási tételét leíró 
„πn(0(∞))≅πn+8(0(∞))” képlet olvasható. A hátlap szélén, fent, köriratban – egymástól egy díszítő ponttal elválasztva –  
a „RAOUL BOTT”, valamint Raoul Bott matematikai díját és az  odaítélés évét jelölő „WOLF-DÍJ 2000” felirat olvasható. 
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2023. március 24-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 10/2023. (III. 23.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
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2. melléklet a 10/2023. (III. 23.) MNB rendelethez
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 55/2023. (III. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/425/3/2023. számú előterjesztésére – Miric Dragana 
(született: Kljajic Dragana; születési hely: Újvidék, Jugoszlávia; születési idő: 1978. november 25.) – jogszabályok 
megszegésével szerzett – magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2023. március 15.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2023. március 17.

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

KEH ügyszám: KEH/1578-3/2023.

A köztársasági elnök 56/2023. (III. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/433/3/2023. számú előterjesztésére – Miric Dárkó 
(születési hely: Újvidék, Jugoszlávia; születési idő: 1978. június 1.) – jogszabályok megszegésével szerzett –  
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2023. március 15.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2023. március 17.

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

KEH ügyszám: KEH/1705-3/2023.
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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 https://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.
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