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MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 

Közli: Magyar Közlöny 

 

A  K O R M Á N Y  

 

------------------- 

 

rendelete 

 

 

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokról szóló 

kormányrendeleteknek a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról szóló törvény, valamint az Alaptörvény tizenegyedik módosításának 

hatálybalépésével összefüggő módosításáról, valamint egyes kormányrendeletek 

hatályon kívül helyezéséről 

 

 

A Kormány  

az 1., 2., 4-14., 16-21., 23-25., 30., 33., 42-44., 48-50., 55-57., 61., 62., 79., 273. alcím 

tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) 

bekezdés b) pontjában, 

a 3., 15., 22., 27., 29., 31., 32., 35-41., 45-47., 52., 54., 58., 60., 63., 65-68., 70., 153., 220., 

251., 252., 277., 279., 280. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi 

LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) és d) pontjában, 

a 26., 28., 34., 51., 53., 59., 64., 69., 71-78., 80-113., 115-126., 128., 129., 130-152., 154-180., 

182-186., 188-219., 221-231., 233., 234., 236-245., 253-265., 268-272., 274-276., 278., 282-

285., 287. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) 

bekezdés d) pontjában, 

a 114., 127., 232., 235., 246-250., 266., 286. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 

2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában, 

a 181. és 281. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 

12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában, 

a 187. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) 

bekezdés f) pontjában, 

a 267. és 288. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 

12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a 

Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és 

térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása 

 

1. § 

 

A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a 

Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége 

szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. 

rendelet  

a) 4. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 5. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

2. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

2. § 

 

Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet  

a) 14. § (2) bekezdésében és 5. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

b) 1. számú mellékletében az „1. Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt” című 

táblázat D:2, D:3, D:5 mezőjében és 1. számú mellékletében a „2. Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt” című táblázat D:3, D:5, D:6, D:8, D:10, 

D:11 és D:13 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

3. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása 

 

3. § 

 

(1) A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 

a) 1/A. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) 1/A. §-ában a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) 2. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg  

lép. 



3 

4. A „Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez 

kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

4. § 

 

A „Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó 

beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 

a) 2. § (4) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 3. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:2-D:24, D:26-D:44, és D:46-D:68 mezőjében a 

„Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

5. Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

5. § 

 

Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú 

mellékletében foglalt táblázat 

a) C:4 és C:5  mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) C:6 és C:7 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

6. A Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez 

kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

6. § 

 

A Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó 

beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 

a) 3. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) Mellékletében foglalt táblázat D:2-D:7, D:9, D:12 és D:15 mezőjében a „Megyei” 

szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

7. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-

csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen 

megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása 

 

7. § 

 

Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és 

Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló 
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nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 

a) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében és 1. számú mellékletében foglalt táblázat 

D:5 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:2-D:4, D:6-D:10 és D:12-D:14 mezőjében a 

„Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

8. A „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása 

 

8. § 

 

A „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 

a) 3. § (2) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:118 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe 

a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

9. A „Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének 

javítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

9. § 

 

A „Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” 

tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 

a) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében és 1. számú mellékletében foglalt táblázat 

D:3, D:5, D:8, D:10, D:13 és D:15 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:4, D:6, D:9 és D:11 mezőjében a „Megyei” 

szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

10. A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

10. § 

 

A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 

a) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében és 1. számú mellékletében foglalt táblázat 

D:4, D:7, D:9, D:11, D:14, D:17, D:20, D:22, D:24, D:26, D:28, D:30, D:33, D:35, D:37 

és D:39 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat D:3, D:6, D:8, D:10, D:13, D:16, D:19, D:21, 

D:23, D:25, D:27, D:29, D:32, D:34, D:36 és D:38 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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11. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község 

közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

11. § 

 

A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási 

területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 

a) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:7 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:4, D:6, D:8-D:12, D:14-D:16 és D:22 mezőjében 

a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

12. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási 

területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

12. § 

 

Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén 

megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 

a) 4. § (2) bekezdésében és 5. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:4, D:6, D:8-D:12, D:14-D:16 és D:22 mezőjében 

a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

13. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték 

üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása 

 

13. § 

 

A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű 

működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 

a) 4. § (2) bekezdésében és 5. § (2) bekezdésében, 1. mellékletében foglalt táblázat C:4, C:5, 

C:8, C:13, C:14 és C:17 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat C:2, C:6, C:7, C:9-C:11, C:15, C:16, C:18 és C:22 

mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

c) 1. mellékletében foglalt táblázat C:21 mezőjében a „Megyei” szövegrészek helyébe a 

„Vármegyei” szöveg 

lép. 
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14. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló 

nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása 

 

14. § 

 

Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló 

nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet 

a) 5. § (2) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:6, D:8-D:13 és D:15-D:17 mezőjében a „Megyei” 

szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

15. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés 

magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása 

 

15. § 

 

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 

a) 1/A. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) 1/A. §-ában a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) 1/A. §-ában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

d) 5. § (2) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

e) 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:6, D:8-D:12 és D:14-D:16 mezőjében a „Megyei” 

szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

16. A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

16. § 

 

A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 

a) 4. § (2) bekezdésében és 5. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a 

„Vármegyei” szöveg 

lép. 
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17. A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló 

építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

17. § 

 

A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 

a) 6. § (2) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:3, D:4 és D:8-D:10 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

18. A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása 

 

18. § 

 

A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 

a) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:4 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:2, D:3, D:5, D:6 és D:11 mezőjében a „Megyei” 

szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

19. A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó 

beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 

 

19. § 

 

A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

a) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:7 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:3, D:10 és D:16 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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20. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti 

Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása 

 

20. § 

 

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ 

integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 

a) 6. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:6 mezőjében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 és D:9 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a 

„Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

21. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása 

 

21. § 

 

A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 

a) 4. § (5) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:4 és D:13 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe 

a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

22. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez 

kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró 

hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása 

 

22. § 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó 

beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, 

valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) 

Korm. rendelet 

a) 3/A. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

valamint a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 5/B. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:4 mezőjében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 1. mellékletében foglalt táblázat D:3, D:10 és D:15 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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23. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához 

kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 

egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

23. § 

 

A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó 

beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 

a) 5. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:6 mezőjében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:5 és D:8, D:9 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

24. A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosítása 

 

24. § 

 

A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 

a) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:7 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:3, D:10 és D:16 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

25. A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat 

előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

25. § 

 

A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító 

üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 

a) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:6 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:5, D:7-D:10 és D:12-D:14 mezőjében a „Megyei” 

szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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26. Az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki 

Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

26. § 

 

Az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék 

elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. §-ában  

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg  

lép. 

 

27. Egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása 

 

27. § 

 

Egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 

a) 1. § (3) bekezdésében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg, valamint a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 1. § (3) bekezdésében és 7. § (13) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

c) 1. § (7) és (8) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

d) 5. §-ában a „megyei” szövegrészek helyébe a „vármegyei” szöveg, 

e) 1. melléklet 1.2.99., 1.8.163. és 1.8.164. pontjában a „megyehatár” szövegrész helyébe a 

„vármegyehatár” szöveg, 

f) 1. melléklet 1.8.48. pontjában a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg, 

g) 1. melléklet 1.8.148. pontjában a „Megyehatár” szövegrész helyébe a „Vármegyehatár” 

szöveg, 

h) 1. melléklet 3.2.6. pontjában a „megyeszékhelyek” szövegrész helyébe a 

„vármegyeszékhelyek” szöveg, 

i) 1. melléklet 3.2.7. pontjában a „megyeszékhely” szövegrész helyébe a „vármegyeszékhely” 

szöveg 

lép.  

 

28. A Budapest, Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 389/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása 

 

28. § 

 

A Budapest, Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 389/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. §-ában  

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 
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lép. 

 

29. A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új 

személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

446/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 

 

29. § 

 

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új 

személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 28.) Korm. 

rendelet 

a) 1. § (4) bekezdésébena „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg és a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 1. § (4) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

c) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:7 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

d) 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:6, D:8-D:11, D:13 és D:14 mezőjében a „Megyei” 

szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

30. Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó 

beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. 

(I. 22.) Korm. rendelet módosítása 

 

30. § 

 

Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet 4. § 

(2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében és 2. mellékletében foglalt táblázat B:2-B:7 és B:9-

B:13 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

31. Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, 

kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

31. § 

 

Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez 

kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet 

a) 1. § (4) bekezdésében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg és a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 1. § (4) bekezdésében, 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:6, D:9-D:11, D:13, D:14 

és D:20 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

c) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:7 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 
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lép. 

 

32. A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása 

 

32. § 

 

A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) 

Korm. rendelet 

a) 3. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és  a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 3. §-ában, 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:4, D:6-D:11 és D:13 mezőjében a 

„Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

c) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:5 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

33. A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű 

felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország 

alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági 

intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. 

rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes 

kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő 

módosításáról szóló 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása 

 

33. § 

 

A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, „A 

belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú 

beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit 

érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 

218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint 

egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő 

módosításáról szóló 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet 

a) 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:8 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:5 és D:13 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe 

a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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34. A LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 155/2013. (V. 24.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

34. § 

 

A LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új beruházásával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

35. A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, 

valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

35. § 

 

A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes 

kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és  a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 2. §-ában, 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:5, D:7, D:9-D:11 és D:13-D:14 

mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,  

c) 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:8 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

36. A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő 

gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. 

(VII. 24.) Korm. rendelet módosítása 

 

36. § 

 

A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő 

gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) 

Korm. rendelet 

a) 1. § (4) bekezdésében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg és a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 1. § (4) bekezdésében, 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:6, D:9-D:11 és D:13-D:14 

mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

c) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:7 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 
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37. A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ 

létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása 

 

37. § 

 

A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához 

szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. 

rendelet 

a) 3. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 6. § (2) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

c) 1. mellékletében foglalt táblázat D:8 és D:13 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe 

a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

38. Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit 

ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet 

téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

38. § 

 

Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző 

közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:4 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 1. mellékletében foglalt táblázat D:3, D:10 és D:16 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

39. A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

39. § 

 

A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 

a) 3. §-ábana „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:13 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 



15 

c) 1. mellékletében foglalt táblázat D3, D:4. és D:11, D:12 mezőjében a „Megyei” 

szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

40. A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 456/2013. 

(XI. 29.) Korm. rendelet módosítása 

 

40. § 

 

A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 

a) 1. § (4) bekezdésében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg és a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 1. § (4) bekezdésében, 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:6, D:8-D:11 és D:13-D:15 

mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,  

c) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:7. 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

41. A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása 

 

41. § 

 

A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 

a) 3. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és  a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 6. § (2) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg, 

c) 1. mellékletében foglalt táblázat D:8 és D:13 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe 

a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

42. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion 

rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása 

 

42. § 

 

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion 

rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) 

Korm. rendelet 

a) 4. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:6 mezőjében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 
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b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:5, D:8 és D:9 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

43. A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása 

 

43. § 

 

A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 

a) 5. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:7, D:9 és D:10 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

44. A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása 

 

44. § 

 

A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet 

a) 5. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:6 és D:8-D:9 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

45. A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és 

felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 506/2013. (XII. 29.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

45. § 

 

A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 2. §-ában, 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:4, D:6, D:7, D:10 és D:14 mezőjében a 

„Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

c) 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:8 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 
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46. A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. 

(XII. 30.) Korm. rendelet módosítása 

 

46. § 

 

A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 

a) 1. § (4) bekezdésében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg és  a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 1. § (4) bekezdésében, 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:6, D:8-D:11 és D:13-D:15 

mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

c) 6. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:7 mezőjében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

47. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása 

 

47. § 

 

A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 

a) 2. § nyitó szövegrészében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg,  

b)  2. § a) pontjában a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg,  

c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:3, D:9 és D:11 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a 

„Vármegyei” szöveg  

lép. 

 

48. A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása 

 

48. § 

 

A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet 

a) 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:6 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 és D:9 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a 

„Vármegyei” szöveg 

lép. 
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49. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása 

 

49. § 

 

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet 

a) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:6 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:5, D:8 és D:9 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

50. A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása 

 

50. § 

 

A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) 

Korm. rendelet 

a) 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:6 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:4 és D:8-D:9 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

51. A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása 

 

51. § 

 

A Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

52. Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 166/2014. (VII. 17.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

52. § 

 

Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 

eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 
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a) 1. § (4) bekezdésében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg és  a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 1. § (4) bekezdésében, 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:6, D:8-D:11 és D:13-D:15 

mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,  

c) 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat D:7 

mezőjében  a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

53. A nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása 

 

53. § 

 

A nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

54. A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési 

feladatok a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása 

 

54. § 

 

A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai 

várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 

a) 3. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és  a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:8 és D:10 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe 

a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

55. A Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2014. (IX. 18.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

55. § 

 

A Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 

a) 6. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 és D:9 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a 

„Vármegyei” szöveg 

lép. 
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56. A Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló 

beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 238/2014. 

(IX. 18.) Korm. rendelet módosítása 

 

56. § 

 

A Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló beruházás 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 

a) 6. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 és D:9 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a 

„Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

57. A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

57. § 

 

A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:7 

és D:9-D:10 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép. 

 

58. Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 259/2014. 

(X. 10.) Korm. rendelet módosítása 

 

58. § 

 

Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 2. §-ában, 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:12 és D:14-D:16 mezőjében a 

„Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

c) 6. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 
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59. Az Európai Bizottság első „NER300” finanszírozási programja keretében 

támogatásban részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú 

geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása 

 

59. § 

 

Az Európai Bizottság első „NER300” finanszírozási programja keretében támogatásban 

részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) 

demonstrációs projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 2. 

§-ában  

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg,  

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg  

lép. 
 

60. A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 266/2014. 

(X. 21.) Korm. rendelet módosítása 

 

60. § 
 

A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet  

a) a 2. § (1) bekezdésében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg, a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg és a 

„kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg, 

b) 2. § (1) bekezdésében, 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:12 és D:14-D:16 

mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

c) 2. § (2) bekezdésében a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg és 

a „kormánymegbízottak” szövegrészek helyébe a „főispánok” szöveg 

lép. 

 

61. A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét 

képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása 

 

61. § 

 

A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező 

beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 269/2014. (XI. 4.) Korm. 

rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:3-D:5 és D:9 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg lép. 
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62. A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és 

tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása 

 

62. § 

 

A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem 

beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 270/2014. (XI. 4.) 

Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:7 és D:9-D:10 mezőjében a „Megyei” 

szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép. 

 

63. A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása 

 

63. § 

 

A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 304/2014. (XII. 

5.) Korm. rendelet 

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és  a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 2. §-ában, 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:5, D:9 és D:10 mezőjében a „Megyei” 

szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

c) 6. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

64. A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú 

hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 

eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása 

 

64. § 

 

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú 

hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 

a) 2/A. § (1) bekezdésében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg, a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg és a 

„kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg, 

b) 2/A. § (1) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

c) 2/A. § (2) bekezdésében a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg 

és a „kormánymegbízottak” szövegrész helyébe a „főispánok” szöveg 

lép. 
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65. A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 393/2014. (XII. 31.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

65. § 

 

A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és  a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 2. §-ában, 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:6, D:9-D:13 és D:15-D:17 mezőjében 

a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
 

66. Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal 

kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

66. § 

 

Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 2. §-ában, 1. mellékletében foglalt táblázat D:2-D:7, D:9, D:10 és D:13 mezőjében a 

„Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

c) 10. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

67. A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása 

 

67. § 

 

A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 11. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

c) 1. mellékletében foglalt táblázat D:3, D:11 és D:14 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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68. A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó 

beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása 

 

68. § 

 

A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 

22.) Korm. rendelet 

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:3, D:11 és D:13 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

69. A Párizs Property Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 33/2015. (II. 25.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

69. § 

 

A Párizs Property Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 

eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 33/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

70. A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark 

projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

70. § 

 

A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez 

kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat D:8-D:9 és D:12 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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71. A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

71. § 

 

A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

72. A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

72. § 

 

A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

73. Az INTERSPAN Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság Vásárosnaményban 

megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

102/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása 

 

73. § 

 

Az INTERSPAN Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság Vásárosnaményban megvalósuló 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 102/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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74. A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása 

 

74. § 

 

A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 

a) 2. § nyitó szövegrészében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a 

„főispánként” szöveg, 

b) 2. § a)-c) pontjában a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) 2. § a)-c) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

75. A Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános 

Iskolához csatlakozó tornaterem építésére irányuló beruházás megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

szóló 132/2015. (V. 27.) Korm. rendelet módosítása 

 

75. § 

 

A Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához 

csatlakozó tornaterem építésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2015. (V. 27.) Korm. 

rendelet 4. §-ában 

a)  a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b)  a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

76. Az ALUMETAL GROUP HUNGARY Kft. Komáromban megvalósuló 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 134/2015. (V. 27.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

76. § 

 

Az ALUMETAL GROUP HUNGARY Kft. Komáromban megvalósuló beruházásával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 134/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 2. §-ában  

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 



27 

77. A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása 

 

77. § 

 

A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 4. §-ában  

a)  a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b)  a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

78. A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 179/2015 (VII. 7.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

78. § 
 

A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 179/2015 (VII. 7.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

79. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

79. § 

 

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) 

bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

80. A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma 

létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

80. § 

 

A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 
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lép. 

 

81. A Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2015. (IX. 4.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

81. § 
 

A Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 

eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

82. A Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása 

 

82. § 

 

A Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 
 

83. A Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása 

 

83. § 

 

A Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a)  a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b)  a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c)  a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

84. Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 253/2015. (IX. 8.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

84. § 

 

Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a)  a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  
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b)  a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c)  a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

85. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának 

kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2015. (IX. 14.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

85. § 

 

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

86. Az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása 

 

86. § 

 

Az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

87. Az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi 

külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

283/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása 

 

87. § 

 

Az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi külterületén 

megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 283/2015. (IX. 25.) Korm. 

rendelet 2. §-ában 

a)  a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b)  a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c)  a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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88. A Dispomedicor Zrt. Tiszafüred területén megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 299/2015. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása 

 

88. § 

 

A Dispomedicor Zrt. Tiszafüred területén megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 299/2015. (X. 15.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a)  a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b)  a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c)  a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

89. A Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

89. § 

 

A Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

90. A CSABA METÁL Zrt. Békéscsabán és Szeghalmon megvalósuló beruházásaival 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 339/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

90. § 

 

A CSABA METÁL Zrt. Békéscsabán és Szeghalmon megvalósuló beruházásaival összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 339/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

91. A Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához 

szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 369/2015. (XII. 2.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

91. § 

 

A Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges 

alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  
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b)  a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c)  a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

92. A Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos 

beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása 

 

92. § 

 

A Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

93. A KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Korlátolt Felelősségű 

Társaság Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

429/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 

 

93. § 

 

A KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 

Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 429/2015. (XII. 

23.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

94. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi 

Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

94. § 

 

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi 

Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 

a) 3. § nyitó szövegrészében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a 

„főispánként” szöveg, 

b) 3. § a) és b) pontjában a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) 3. § b) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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95. A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely létesítésével összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 453/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 

 

95. § 

 

A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely létesítésével összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

453/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

96. A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 

 

96. § 

 

A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

97. A MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Kisvárdán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 

 

97. § 

 

A MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán 

megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 483/2015. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

98. A Miskolc Megyei Jogú Város keleti iparterület megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 493/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása 

 

98. § 

 

A Miskolc Megyei Jogú Város keleti iparterület megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

493/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában 
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a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

99. A HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása 

 

99. § 

 

A HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

100. A Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása 

 

100. § 

 

A Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

101. Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

101. § 

 

Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 7. §-

ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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102. A FAG Magyarország Kft. Debrecen területén megvalósuló beruházásával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 48/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

102. § 

 

A FAG Magyarország Kft. Debrecen területén megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 48/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

103. A MIAS HUNGARY Kft. Gyöngyös város területén megvalósuló beruházásával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 49/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

103. § 

 

A MIAS HUNGARY Kft. Gyöngyös város területén megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 49/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

104. A CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. Apc község területén megvalósuló 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2016. (IV. 12.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

104. § 

 

A CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. Apc község területén megvalósuló beruházásával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 80/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 



35 

105. A Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. Pápa területén megvalósuló 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 82/2016. (IV. 12.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

105. § 

 

A Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. Pápa területén megvalósuló 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 82/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

106. Söpte külterületén megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 83/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása 

 

106. § 

 

Söpte külterületén megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

83/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

107. Az Európa Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. Szirmabesenyő 

külterületén és az Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Parkban 

megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

95/2016. (V. 2.) Korm. rendelet módosítása 

 

107. § 

 

Az Európa Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. Szirmabesenyő külterületén és az 

Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Parkban megvalósuló beruházásával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 95/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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108. A Martonvásár város területén megvalósuló ipari telephely kialakításával, 

valamint agrár-innovációs, kutatás-fejlesztési beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 97/2016. (V. 3.) Korm. rendelet módosítása 

 

108. § 

 

A Martonvásár város területén megvalósuló ipari telephely kialakításával, valamint agrár-

innovációs, kutatás-fejlesztési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2016. (V. 3.) 

Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

109. A Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása 

 

109. § 

 

A Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 105/2016. (V. 

13.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

110. A Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

107/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása 

 

110. § 

 

A Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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111. A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Göd területén megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 114/2016. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása 

 

111. § 

 

A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Göd területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 114/2016. (VI. 

1.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
 

112. Az Otto Fuchs Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Tatabánya területén 

megvalósuló beruházásával, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra 

kiépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 130/2016. (VI. 7.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

112. § 

 

Az Otto Fuchs Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Tatabánya területén megvalósuló 

beruházásával, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésével összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 130/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

113. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani 

Kutatóintézetének megvalósítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a Magyar 

Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása 

 

113. § 

 

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének 

megvalósítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró 

hatóságok kijelöléséről, valamint a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását 

szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 
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lép. 

 

114. A Magyarország Szerbiával határos határszakaszán kiépítésre került ideiglenes 

biztonsági határzár technikai megerősítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 147/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 

 

114. § 

 

A Magyarország Szerbiával határos határszakaszán kiépítésre került ideiglenes biztonsági 

határzár technikai megerősítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

147/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet  

a) 2. § (1) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint” szövegrész helyébe az 

„az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 57. §-a szerint” szöveg, 

b) 2. § (2) bekezdésében a „fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható” szövegrész helyébe az 

„azonnal végrehajtható” szöveg 

lép. 

 

115. A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című 

KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 

 

115. § 

 

A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című KEHOP-

1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

116. A budafoki jégcsarnok beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

150/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 

 

116. § 

 

A budafoki jégcsarnok beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2016. (VI. 13.) Korm. 

rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

https://njt.hu/jogszabaly/2004-140-00-00
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117. Az M-FlexiLog Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba területén megvalósuló 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2016. (VI. 13.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

117. § 

 

Az M-FlexiLog Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba területén megvalósuló 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

118. A Spinto Hungária Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 154/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 

 

118. § 

 

A Spinto Hungária Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 154/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

119. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

119. § 

 

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. 

§-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 
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120. A Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti 

Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása 

 

120. § 

 

A Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program 

keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

121. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti 

Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

121. § 

 

A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-

terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. §-ában a 

„kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat” 

szövegrész helyébe a „főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt” 

szöveg lép. 

 

122. A Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

szóló 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása 

 

122. § 

 

A Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 211/2016. (VII. 

21.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 
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123. A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

123. § 

 

A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

124. A Xellia Gyógyszervegyészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén 

megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

213/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása 

 

124. § 

 

A Xellia Gyógyszervegyészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 213/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

125. A Tura város területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet módosítása 

 

125. § 

 

A Tura város területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2016. 

(VIII. 17.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

126. A Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása 

 

126. § 

 

A Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 249/2016. (VIII. 22.) Korm. 

rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 
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lép. 

 

 

127. Új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 260/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

127. § 

 

Hatályát veszti az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 260/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. 

mellékletében foglalt táblázat 1., 2. és 6. sora. 

 

 

128. A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó 

közhasznú nonprofit gazdasági társasága székhelyének létrehozását célzó 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 270/2016. (VIII. 31.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

128. § 

 

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú 

nonprofit gazdasági társasága székhelyének létrehozását célzó beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

129. A Vecsés város külterületén megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 278/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

129. § 

 

A Vecsés város külterületén megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 278/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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130. A Hatvan városban megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

szóló 290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása 

 

130. § 

 

A Hatvan városban megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 290/2016. (IX. 

22.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

131. A Földes területén gyorsfagyasztott termékeket gyártó üzem megvalósítására 

irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 296/2016. (IX. 29.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

131. § 

 

A Földes területén gyorsfagyasztott termékeket gyártó üzem megvalósítására irányuló 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 296/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

132. A Mélykút területén víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház megvalósítására 

irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 297/2016. (IX. 29.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

132. § 

 

A Mélykút területén víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház megvalósítására irányuló 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 297/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

133. A Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 

13.) Korm. rendelet módosítása 

 

133. § 

 

A Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 2. §-ában 
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a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

134. A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó 

sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt 

keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az 

eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával 

összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

134. § 

 

A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, 

szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a 

beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 

309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 

a) 3. § nyitó szövegrészében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a 

„főispánként” szöveg,  

b) 3. § a) és b) pontjában a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) 3. § b) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

135. A Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

135. § 

 

A Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

136. A Szeged területén szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

136. § 

 

A Szeged területén szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 333/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 
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lép. 

137. A Biatorbágy területén mezőgazdasági gépgyártó üzem megvalósítására irányuló 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 347/2016. (XI. 17.) 

Korm. rendelet módosítása 
 

137. § 

 

A Biatorbágy területén mezőgazdasági gépgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 347/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

138. A Göd város infrastrukturális fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

szóló 348/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása 

 

138. § 

 

A Göd város infrastrukturális fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 348/2016. (XI. 

17.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Pest Megyei Kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „Pest Vármegyei 

Kormányhivatalt” szöveg 

lép. 

 

139. A Szerencs területén üveggyapotot gyártó üzem megvalósítására irányuló 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 349/2016. (XI. 17.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

139. § 

 

A Szerencs területén üveggyapotot gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 349/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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140. A Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 

Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása 

 

140. § 

 

A Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 

megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 356/2016. (XI. 18.) Korm. 

rendelet 6. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

141. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 357/2016. (XI. 18.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

141. § 

 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

142. A zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a 

kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósítását 

célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 375/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása 

 

142. § 

 

A zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó 

komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósítását célzó beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

375/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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143. A Győr területén autóipari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 402/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása 

 

143. § 

 

A Győr területén autóipari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

402/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

144. A Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

144. § 

 

A Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

145. A Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 

 

145. § 

 

A Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 470/2016. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 2. § (1) bekezdésében 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 
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146. A Nagykőrös területén elektronikai kapacitásbővítésre irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 471/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

146. § 

 

A Nagykőrös területén elektronikai kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 471/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

147. A Budapest XI. kerületében K+F ingatlanfejlesztési beruházás megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

147. § 

 

A Budapest XI. kerületében K+F ingatlanfejlesztési beruházás megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

148. A Debrecen közigazgatási területén megvalósuló, tejipari beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 493/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 

 

148. § 

 

A Debrecen közigazgatási területén megvalósuló, tejipari beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 493/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

149. A Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében 

Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása 

 

149. § 

 

A Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron 

megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
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nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I. 

12.) Korm. rendelet  

a) 2. -ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 2. §-ában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

150. A Kecskemét területén autóipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 14/2017. (I. 24.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

150. § 

 

A Kecskemét területén autóipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 14/2017. (I. 24.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

151. A Szarvas közigazgatási területén megvalósuló húsipari beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 15/2017. (I. 24.) Korm. rendelet módosítása 

 

151. § 

 

A Szarvas közigazgatási területén megvalósuló húsipari beruházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

15/2017. (I. 24.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

152. A Debrecen megyei jogú város területén ipari-innovációs fejlesztési terület 

kialakításával és a területen megvalósuló járműipari, valamint kutatás-fejlesztési 

célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 22/2017. (II. 2.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

152. § 

 

A Debrecen megyei jogú város területén ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával és a 

területen megvalósuló járműipari, valamint kutatás-fejlesztési célú beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 22/2017. (II. 2.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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153. A Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely 

létrehozásával, valamint az érintett ingatlan állam általi megszerzésével összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 32/2017. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása 

 

153. § 

 

A Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával, 

valamint az érintett ingatlan állam általi megszerzésével összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2017. 

(II. 13.) Korm. rendelet 

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) 2. §-ában a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) 1. melléklet 5. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

154. A Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 34/2017. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása 

 

154. § 

 

A Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I beruházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

34/2017. (II. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

155. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztésére irányuló egyes 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 49/2017. (III. 17.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

155. § 

 

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztésére irányuló egyes beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 49/2017. (III. 17.) Korm. rendelet 

a) 2. § (1) bekezdésében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg és a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 2. § (2) bekezdésében a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg és 

a „kormánymegbízottak” szövegrészek helyébe a „főispánok” szöveg, 

c) 2. § (1) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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156. Az Eger Déli Iparterület fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

64/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása 

 

156. § 

 

Az Eger Déli Iparterület fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 64/2017. (III. 

20.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

157. A Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása 

 

157. § 

 

A Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2017. 

(III. 20.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

158. A Belváros-Lipótvárosi Sportközpont kialakítására, valamint a Budapest V. 

kerület, József nádor tér felszínrendezésére irányuló beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása 

 

158. § 

 

A Belváros-Lipótvárosi Sportközpont kialakítására, valamint a Budapest V. kerület, József 

nádor tér felszínrendezésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 68/2017. (III. 

23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

159. Az Eger területén járműipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 72/2017. (III. 31.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

159. § 

 

Az Eger területén járműipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 72/2017. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-ában 
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a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

160. A Komárom területén bioüzemanyag-előállító üzem kapacitásbővítésére irányuló 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 73/2017. (III. 31.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

160. § 

 

A Komárom területén bioüzemanyag-előállító üzem kapacitásbővítésére irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 73/2017. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

161. A Szolnok területén fémipari gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2017. (III. 31.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

161. § 

 

A Szolnok területén fémipari gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 74/2017. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

162. A Dunaföldváron megvalósuló papíripari beruházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet módosítása 

 

162. § 

 

A Dunaföldváron megvalósuló papíripari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 82/2017. 

(IV. 7.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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163. A Kerekegyháza területén élelmiszeripari feldolgozóüzem megvalósítására 

irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 90/2017. (IV. 10.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

163. § 

 

A Kerekegyháza területén élelmiszeripari feldolgozóüzem megvalósítására irányuló 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 90/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

164. A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása 

 

164. § 

 

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 92/2017. 

(IV. 10.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

165. Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása 

 

165. § 

 

Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 

27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében  

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrészek helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg, 

d) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

166. § 

 

Hatályát veszti az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 

a) A:6 mezőjének d) pontja, 

b) A:10 mezőjének d) és e) pontja, 

c) B:10 mezőjében a „belterület 170424/2” szövegrész, 

d) A:11 mezőjének e)-f) és h) pontja,  
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e) B:11 mezőjében a „belterület 41062/1” szövegrész és a „belterület 125393/13” 

szövegrész, 

f) A:15 mezőjének a) pontja, 

g) B:15 mezőjében a „belterület 16237/1” szövegrész, 

h) A:18 mezőjének e) pontja, 

i) B:18 mezőjében a „belterület 4075/1” szövegrész, 

j) A:21 mezőjének b) pontja, 

k) B:21 mezőjében a „belterület 365/6” szövegrész, 

l) 43-44. sora. 

166. A Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda 

külterületén kóser fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 111/2017. (IV. 28.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

167. § 

 

A Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén 

kóser fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

167. A Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása 

 

168. § 

 

A Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

168. A Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása 

 

169. § 

 

A Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. 

§-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 
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lép. 

169. A Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 

eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása 

 

170. § 

 

A Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

170. A Szolnok belterületén szulfát üzem létrehozására irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

171. § 

 

A Szolnok belterületén szulfát üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 132/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

171. A Kerepesi úti Sportpark beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 141/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása 

 

172. § 

 

A Kerepesi úti Sportpark beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 141/2017. (VI. 

9.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

172. A jánossomorjai építőanyag-gyártó beruházás kialakításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 142/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása 

 

173. § 

 

A jánossomorjai építőanyag-gyártó beruházás kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

142/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  
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b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

173. Az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciója és múzeumszakmai fejlesztése 

megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

150/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása 

 

174. § 

 

Az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciója és múzeumszakmai fejlesztése megvalósítását 

célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

174. A Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását 

célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2017. (VI. 12.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

175. § 

 

A Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

175. A Hatvan területén csokoládégyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

176. § 

 

A Hatvan területén csokoládégyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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176. A geszti Tisza-kastély átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

177. § 

 

A geszti Tisza-kastély átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 153/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 3. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

177. A Felhő utcai Református Központ létrehozásával kapcsolatos beruházás 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 166/2017. (VI. 28.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

178. § 

 

A Felhő utcai Református Központ létrehozásával kapcsolatos beruházás megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 166/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

178. A Modern Városok Program keretében egyes közlekedési beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

179. § 

 

A Modern Városok Program keretében egyes közlekedési beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet  

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottakat” szövegrész helyébe a „főispánokat” szöveg és a 

„kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat C:1-C:5 mezőjében a „kormánymegbízott” szövegrész 

helyébe a „főispán” szöveg, 

c) 1. mellékletében foglalt táblázat C:2-C:5 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a 

„Vármegyei’ szöveg 

lép. 
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179. A Szent Márton Terv keretében Szombathely megyei jogú városban megvalósuló 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 168/2017. (VI. 28.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

180. § 

 

A Szent Márton Terv keretében Szombathely megyei jogú városban megvalósuló 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 168/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

180. A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra 

irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása 

 

181. § 

 

A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottakat” szövegrész helyébe a „főispánokat” szöveg és a 

„kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat C:1-C:2, C:4-C:7, C:9-C:23 mezőjében a 

„kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg,  

c) 1. mellékletében foglalt táblázat C:2-C:7, C:9-C:23 és A:23 mezőjében a „Megyei” 

szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg  

lép. 

 

182. § 

 

Hatályát veszti a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra 

irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. 

rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora.  

 

181. A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása 

 

183. § 

 

A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottakat” szövegrész helyébe a „főispánokat” szöveg és a 

„kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat C:1-C:23 mezőjében a „kormánymegbízott” 

szövegrész helyébe a „főispán” szöveg és  



59 

c) 1. mellékletében foglalt táblázat C:24 mezőjében a „megbízott” szövegrész helyébe a 

„főispán” szöveg, 

d) 1. mellékletében foglalt táblázat B:6 mezőjében a „megye” szövegrész helyébe a 

„vármegye” szöveg, 

e) 1. mellékletében foglalt táblázat C:2-C:24 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a 

„Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

182. A Zalaegerszeg külterületén az északi ipari park bővítésére irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 205/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

184. § 

 

A Zalaegerszeg külterületén az északi ipari park bővítésére irányuló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 205/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

183. A budapesti Istenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony) ortodox székesegyház 

felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2017. (VII. 19.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

185. § 

 

A budapesti Istenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony) ortodox székesegyház felújításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 208/2017. (VII. 19.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

184. A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai 

Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása 

 

186. § 

 

A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési 

Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 

5.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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185. A Békéscsaba megyei jogú város területén megvalósuló élelmiszeripari 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 258/2017. (IX. 7.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

187. § 

 

A Békéscsaba megyei jogú város területén megvalósuló élelmiszeripari beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 258/2017. (IX. 7.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg,  

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
 

186. Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

188. § 

 

Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 

a) 2. § nyitó szövegrészében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg, 

b) 2. § a) és b) pontjában a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) 2. § a) és b) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

187. Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint 

hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása 

 

189. § 

 

Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint 

hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 

14.) Korm. rendelet 

a) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:3, A:33, A:34, A:36, A:37 és A:39-A:41 

mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:94 és B:94 mezőjében, 1. melléklet 3. 

pontjában foglalt táblázat B:9, A:25, B:25, A:33 és B:33 mezőjében a „Megyei” 

szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

c) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat A:4 és A:9 mezőjében a „megyében” 

szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg, 

d) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat A:8, A:10 és A:28 mezőjében a „megye” 

szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg 

 

lép. 
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188. A Bükkszentkereszt és Répáshuta községek közötti villamosenergia-elosztó 

vezetékek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

288/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása 

 

190. § 

 

A Bükkszentkereszt és Répáshuta községek közötti villamosenergia-elosztó vezetékek 

földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 288/2017. (IX. 22.) Korm. 

rendelet 4. §-ában  

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

189. A Budapest VI. kerület, Hunyadi téri vásárcsarnok rekonstrukciójával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 296/2017. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása 

 

191. § 

 

A Budapest VI. kerület, Hunyadi téri vásárcsarnok rekonstrukciójával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 296/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 4. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

190. A piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az 

AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 297/2017. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása 

 

192. § 

 

A piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az AVICENNA 

Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 297/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 

3. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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191. A Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 318/2017. (XI. 7.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

193. § 

 

A Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 318/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

192. Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű 

létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 

 

194. § 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

193. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 336/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása 

 

195. § 

 

A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

336/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

194. A komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosítása 

 

196. § 

 

A komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. 

rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 
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b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

195. A napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet módosítása 

 

197. § 

 

A napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

196. A Budapest XIII. kerület, Váci út 160–168. szám alatti ingatlanon, a volt 

csavargyár és erőmű területén megvalósítandó barnamezős beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 364/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

198. § 

 

A Budapest XIII. kerület, Váci út 160–168. szám alatti ingatlanon, a volt csavargyár és erőmű 

területén megvalósítandó barnamezős beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 364/2017. (XI. 

30.) Korm. rendelet 3. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

197. Az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és 

szolgáltató raktárainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

373/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása 

 

199. § 

 

Az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató 

raktárainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 373/2017. (XII. 8.) Korm. 

rendelet 3. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 
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198. A Budapest XIV. kerületében megvalósuló ingatlan- és infrastrukturális 

fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város 

területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 409/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása 

 

200. § 

 

A Budapest XIV. kerületében megvalósuló ingatlan- és infrastrukturális fejlesztésekkel 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló 

napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 322/2017. (XI. 

8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 409/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

199. A Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztését szolgáló 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 438/2017. (XII. 22.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

201. § 

 

A Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztését szolgáló 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 438/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

200. Miskolc külterületén akkumulátor üzem létrehozására irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 441/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

202. § 

 

Miskolc külterületén akkumulátor üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 441/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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201. Az Újhartyán területén autóipari alkatrészgyártó üzem létesítésére irányuló 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 442/2017. (XII. 27.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

203. § 

 

Az Újhartyán területén autóipari alkatrészgyártó üzem létesítésére irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 442/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

202. A nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

204. § 

 

A nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

203. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében 

megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet módosítása 

 

205. § 

 

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló 

iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet 2/B. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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204. A mátrai és bükki térség egyes villamosenergia-elosztó vezetékeinek földkábelre 

történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 13/2018. (II. 6.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

206. § 

 

A mátrai és bükki térség egyes villamosenergia-elosztó vezetékeinek földkábelre történő 

cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 13/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 3. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

205. Munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása 

 

207. § 

 

Munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet  

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottakat” szövegrész helyébe a „főispánokat” szöveg és a 

„kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) 1. mellékletében foglalt táblázat B:1-B15, B:25-B:32 mezőjében a „kormánymegbízott” 

szövegrész helyébe a „főispán” szöveg, 

c) 1. mellékletében foglalt táblázat B:12-B:15, B:25-B:32 mezőjében a „Megyei” szövegrész 

helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép.  

206. Az egri Szent Antal Minorita templom és rendház rekonstrukciójával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 24/2018. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása 

 

208. § 

 

Az egri Szent Antal Minorita templom és rendház rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

24/2018. (II. 20.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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207. A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-

pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 

eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása 

 

209. § 

 

A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-

csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, 

valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) 

Korm. rendelet 3. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

208. A Vecsés–Városföld közötti földgázszállító vezeték létesítésével összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 44/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása 

 

210. § 

 

A Vecsés–Városföld közötti földgázszállító vezeték létesítésével összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

44/2018. (III. 13.) Korm. rendelet 3. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

209. A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 

kutatóházának beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

51/2018. (III. 19.) Korm. rendelet módosítása 

 

211. § 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatóházának 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 51/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 
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210. A Mezőkövesd területén kovácsoló üzem létrehozására irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 54/2018. (III. 20.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

212. § 

 

A Mezőkövesd területén kovácsoló üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 54/2018. (III. 20.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

211. A Hernádnémeti nagyközség külterületén ipari terület kialakításával és a területen 

megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

szóló 57/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása 

 

213. § 

 

A Hernádnémeti nagyközség külterületén ipari terület kialakításával és a területen megvalósuló 

munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 57/2018. (III. 26.) Korm. rendelet 

2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

212. A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági 

Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló 

munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása 

 

214. § 

 

A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari 

telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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213. Az Alsózsolcán megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

62/2018. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása 

 

215. § 

 

Az Alsózsolcán megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 62/2018. (III. 

28.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

214. A nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása 

 

216. § 

 

A nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2018. (IV. 

4.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

215. Nagykálló területén komposztgyártó, gombafeldolgozó és gombakutató központ 

létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

67/2018. (IV. 6.) Korm. rendelet módosítása 

 

217. § 

 

Nagykálló területén komposztgyártó, gombafeldolgozó és gombakutató központ létesítésére 

irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 67/2018. (IV. 6.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

216. A Komárom területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

szóló 88/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet módosítása 

 

218. § 

 

A Komárom területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 88/2018. (IV. 

24.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 
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c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

217. A Székesfehérváron és Nemesvámoson megvalósuló járműipari beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

219. § 

 

A Székesfehérváron és Nemesvámoson megvalósuló járműipari beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 89/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet 2. § a) és b) pontjában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

218. A Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

szóló 90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása 

 

220. § 

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 90/2018. (IV. 

25.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

219. A Veszprém megyei jogú város külterületén megvalósuló ipari park fejlesztésével 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 91/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

221. § 

 

A Veszprém megyei jogú város külterületén megvalósuló ipari park fejlesztésével összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 91/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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220. Egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása 

 

222. § 

 

Egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 

valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 

kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 

a) 5/F. § (4) bekezdésében, 5/J. §-ában és 2. mellékletében foglalt táblázat C:2-C:7a, C:9, 

C:10, C:13-C:24, C:26-C:29, C:31, C:34, C:36-C:39, C:42, C:44-C:47, C:49-C:65, 

C:67, C:69-C:72, C:74, C:76-C:77, C:79, C:81-C:89, C:91, C:93, C:94, C:97, C:98, 

C:100, C:102-C:105 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

b) 2. mellékletében foglalt táblázat C:43 mezőjében a „megyei” szövegrész helyébe a 

„Vármegyei” szöveg, 

c) 2. mellékletében foglalt táblázat C:78 mezőjében a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Megyei Kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei 

Kormányhivatalt” szöveg 

lép. 

221. Az Esztergom belterületén található Déli Kanonoksor műemléki védelem alatt álló 

épületének közcélú hasznosítás érdekében megvalósuló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 180/2018. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása 

 

223. § 

 

Az Esztergom belterületén található Déli Kanonoksor műemléki védelem alatt álló épületének 

közcélú hasznosítás érdekében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

180/2018. (X. 2.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

222. A Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a turisztikai térségek és a kiemelt 

turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 201/2018. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása 

 

224. § 

 

A Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról, valamint a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek 

meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2018. (X. 

30.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 
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lép. 

 

223. A miskolctapolcai fürdő és környezetének fejlesztésével összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 208/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása 

 

225. § 

 

A miskolctapolcai fürdő és környezetének fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

208/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg  

lép. 

224. A Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos 

beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a 

beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 225/2018. (XI. 29.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

226. § 

 

A Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé 

nyilvánításáról szóló 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

225. A Sopron rendezvényterületének kialakítására irányuló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 6/2019. (I. 25.) Korm. rendelet módosítása 

 

227. § 

 

A Sopron rendezvényterületének kialakítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

6/2019. (I. 25.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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226. A Róheim-villa rekonstrukciója érdekében szükséges beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 25/2019. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása 

 

228. § 

 

A Róheim-villa rekonstrukciója érdekében szükséges beruházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

25/2019. (II. 27.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

227. A 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez 

szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással 

kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

229. § 

 

A 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges 

létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 

64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 4. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

228. Sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása 

 

230. § 

 

Sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 

27.) Korm. rendelet 

a) 1/A. és 1/B. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg és a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 1/A. §-ában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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229. A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása 

 

231. § 

 

A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2019. (VI. 25.) Korm. 

rendelet 3. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

230. A Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ 

létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása 

 

232. § 

 

A Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

231. A Dunakeszi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak kialakításával 

kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

308/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása 

 

233. § 

 

A Dunakeszi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak kialakításával kapcsolatos 

beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 308/2019. (XII. 17.) Korm. 

rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe „főispánt” szöveg 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép  
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232. A Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon 

fenntartható kezelésére elnevezésű, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program által támogatott projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

356/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 

 

234. § 

 

A Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható 

kezelésére elnevezésű, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által támogatott 

projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 356/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. 

pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

233. A Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és 

park rekonstrukciójával és turisztikai célú fejlesztésével összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 16/2020. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása 

 

235. § 

 

A Nemzeti Kastélyprogram részét képező szabadkígyósi Wenckheim-kastély és park 

rekonstrukciójával és turisztikai célú fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2020. (II. 

12.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

234. A Magyar Tudományos Akadémia Székház és Könyvtár épületegyüttese 

felújításával és bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a 

beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról, valamint az egyes közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2020. (II. 19.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

236. § 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Székház és Könyvtár épületegyüttese felújításával és 

bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról, 

valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2020. (II. 19.) 

Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 
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235. Új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházásokká 

nyilvánításáról szóló 34/2020. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása 

 

237. § 

 

Az új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a 

beruházások kiemelten közérdekű beruházásokká nyilvánításáról szóló 34/2020. (III. 5.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés b) és j) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 

szöveg lép. 

236. A Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központ 

épületének felújításával, átalakításával és a hozzá kapcsolódó Ráday Felsőoktatási 

Diákotthon újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a 

beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 78/2020. (III. 31.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

238. § 

 

A Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központ épületének 

felújításával, átalakításával és a hozzá kapcsolódó Ráday Felsőoktatási Diákotthon 

újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 

78/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

237. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székházának felújítására 

és egy szolgáltató ház felépítésére irányuló beruházással kapcsolatos közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 149/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása 

 

239. § 

 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székházának felújítására és egy 

szolgáltató ház felépítésére irányuló beruházással kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 149/2020. (IV. 

23.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 
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238. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új helyszínének megvalósítását célzó 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű 

beruházássá nyilvánításáról szóló 183/2020. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása 

 

240. § 

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új helyszínének megvalósítását célzó beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 183/2020. (V. 6.) 

Korm. rendelet 2. § a) pontjában  

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

239. Megújuló energia projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

szóló 184/2020. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása 

 

241. § 

 

A megújuló energia projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 184/2020. (V. 

6.) Korm. rendelet 

a) 3. § nyitó szövegrészében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a 

„főispánként” szöveg, 

b) 3. § a)-d) pontjában a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) 3. § a)-d) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

240. A Szegedi Szerb Oktatási Központ épületének bővítésével és homlokzatának 

felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 206/2020. (V. 15.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

242. § 

 

A Szegedi Szerb Oktatási Központ épületének bővítésével és homlokzatának felújításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 206/2020. (V. 15.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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241. Az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális 

fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2020. 

(V. 26.) Korm. rendelet módosítása 

 

243. § 

 

Az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt 

keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet  

a) 2. § a) pontjában a „kormánymegbízottként”szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg 

és a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 2. § b) pontjában és 5. § (6) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a 

„Vármegyei” szöveg  

lép. 

 

244. § 

 

Hatályát veszti az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális 

fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 

valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 

a) 1. § (1) bekezdésében az „az Állatorvostudományi Egyetem komplex infrastrukturális 

fejlesztését,” és a „33298,” szövegrész, 

b) 5. § (2) bekezdése. 

 

242. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 250/2020. (V. 28.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

245. § 

 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata fejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az 

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 250/2020. (V. 28.) 

Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 
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243. A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ 

végleges elhelyezésére szolgáló épületegyüttes rekonstrukciójának 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten 

közérdekűvé nyilvánításáról szóló 257/2020. (VI. 3.) Korm. rendelet módosítása 

 

246. § 

 

A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ végleges 

elhelyezésére szolgáló épületegyüttes rekonstrukciójának megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 257/2020. (VI. 3.) 

Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

244. A Műcsarnok teljes körű rekonstrukciójának és korszerűsítésének 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű 

beruházássá nyilvánításáról szóló 261/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása 

 

247. § 

 

A Műcsarnok teljes körű rekonstrukciójának és korszerűsítésének megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a 

beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 261/2020. (VI. 4.) Korm. 

rendelet 2. § a) pontjában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

245. Egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása 

 

248. § 

 

Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 

1.) Korm. rendelet 

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és a 

„kormánymegbízottakat” szövegrész helyébe a „főispánokat” szöveg, 

b) 2. mellékletében foglalt táblázat C:1-C:11 mezőjében a „kormánymegbízott” 

szövegrész helyébe a „főispán” szöveg, 

c) 2. mellékletében foglalt táblázat C:2-C:11 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a 

„Vármegyei” szöveg 

lép. 
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246. Az Apátfalva–Mezőhegyesi öntözőrendszer főművi fejlesztését célzó beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 329/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

249. § 

 

Az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer főművi fejlesztését célzó beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 329/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontjában a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

247. Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlásával és öntözésfejlesztésével 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 330/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

250. § 

 

A Jánossomorja város és térségének felszíni vízpótlásával és öntözésfejlesztésével összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 330/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontjában a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

248. A Szarvasi-Holtág rugalmas vízpótlási lehetősége kiépítésének I. ütemével 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 331/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

251. § 

 

A Szarvasi-Holtág rugalmas vízpótlási lehetősége kiépítésének I. ütemével összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 331/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontjában a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

249. A Modern Városok Program keretében Szegeden megvalósuló út- és 

közműfejlesztés során a csapadék és tisztított szennyvíz elvezetését célzó 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 332/2020. (VII. 2.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

252. § 

 

A Modern Városok Program keretében Szegeden megvalósuló út- és közműfejlesztés során a 

csapadék és tisztított szennyvíz elvezetését célzó beruházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

332/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. melléklet 9. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg lép. 
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250. A Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények között 

elnevezésű, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által 

támogatott beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 333/2020. (VII. 2.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

253. § 

 

A Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények között elnevezésű, a 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által támogatott beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 333/2020. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontjában a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

251. A Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához 

szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 

az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

254. § 

 

A Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet  

a) 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg, 

b) 4. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

252. A balatonfüredi kézilabda-csarnok megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 352/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása 

 

255. § 

 

A balatonfüredi kézilabda-csarnok megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 352/2020. (VII. 

16.) Korm. rendelet 

a) 2. §-ában a „Megye Kormányhivatalát” szövegrész helyébe a „Vármegyei 

Kormányhivatalt” szöveg, 

b) 3. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) 3. §-ában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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253. A József Attila Színház rekonstrukcióját célzó beruházás megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

360/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása 

 

256. § 

 

A József Attila Színház rekonstrukcióját célzó beruházás megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 360/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 

2. § b) pontjában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

254. A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési 

munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal 

összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről szóló 

370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása 

 

257. § 

 

A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival 

kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről szóló 370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 5. § a) 

pontjában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

255. A Gödöllői Premontrei Apátság templom és sportközpont építésével összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 379/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása 

 

258. § 

 

A Gödöllői Premontrei Apátság templom és sportközpont építésével összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

379/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

256. Az „Újjászülető Millenáris” fejlesztési koncepció keretében megvalósuló beruházás 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé 

nyilvánításáról szóló 448/2020. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása 

 

259. § 

 

Az „Újjászülető Millenáris” fejlesztési koncepció keretében megvalósuló beruházás 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
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kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 

448/2020. (X. 1.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

257. A Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékére felállításra kerülő emlékmű és 

környezete kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

458/2020. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása 

 

260. § 

 

A Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékére felállításra kerülő emlékmű és környezete 

kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 458/2020. (X. 20.) Korm. rendelet 4. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

258. A Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely megvalósítására irányuló beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 459/2020. (X. 20.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

261. § 

 

A Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely megvalósítására irányuló beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 459/2020. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

259. A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus 

Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája épületének 

felújításával, átalakításával és újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás 

kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 462/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

262. § 

 

A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus 

Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája épületének felújításával, 

átalakításával és újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról 

szóló 462/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 
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260. A lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának megvalósítását 

szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházások kiemelten 

közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 477/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

263. § 

 

A lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának megvalósítását szolgáló 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá 

nyilvánításáról szóló 477/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

261. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet végleges 

elhelyezését biztosító beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

492/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosítása 

 

264. § 

 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet végleges elhelyezését 

biztosító beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 492/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

262. Az Ózdi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak, valamint kapcsolódó 

parkoló kialakítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 504/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása 

 

265. § 

 

Az Ózdi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak, valamint kapcsolódó parkoló 

kialakítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 504/2020. (XI. 

17.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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263. A paksi Integrált Központ létrehozását célzó beruházás, valamint a kapcsolódó 

bontási és kármentesítési munkák előkészítésével és megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 545/2020. (XII. 2.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

266. § 

 

A paksi Integrált Központ létrehozását célzó beruházás, valamint a kapcsolódó bontási és 

kármentesítési munkák előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

545/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

264. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa 

Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges 

létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 

további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. 

rendelet módosítása 

 

267. § 

 

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális 

Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

265. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára fejlesztését célzó beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, a beruházás kiemelten 

közérdekűvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 655/2020. 

(XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 

 

268. § 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára fejlesztését célzó beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról 

és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 655/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontjában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 
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b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

266. A „CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási 

Rendszer átalakítása, kibővítése” elnevezésű projekttel összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 685/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása 

 

269. § 

 

A „CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer 

átalakítása, kibővítése” elnevezésű projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 685/2020. (XII. 

28.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg lép. 

 

267. Az emelt szintű könnyűzenei képzési központ létrehozását biztosító beruházással 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 705/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

270. § 

 

Az emelt szintű könnyűzenei képzési központ létrehozását biztosító beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 705/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 

a) 2. §-ában a „kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánként Budapest Főváros Kormányhivatalát 

vezető főispánt” szöveg, 

b) 2/A. §-ában és 4/A. § (2) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” 

szöveg  

lép. 

 

268. A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi 

elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 24/2021. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása 

 

271. § 

 

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak 

megfelelő fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 24/2021. (I. 28.) 

Korm. rendelet 2. §-ában a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg, b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg és c) a „Megyei” 

szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép. 
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269. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ létesítményei elhelyezését célzó 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű 

beruházássá nyilvánításáról szóló 25/2021. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása 

 

272. § 

 

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ létesítményei elhelyezését célzó beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 25/2021. (I. 28.) 

Korm. rendelet 2. § a) pontjában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

270. A Budapest-Kelenföld vasútállomás volt felvételi épületének átalakítását és 

felújítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 

az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 55/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása 

 

273. § 

 

A Budapest-Kelenföld vasútállomás volt felvételi épületének átalakítását és felújítását célzó 

beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 55/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

271. A debreceni velodrom beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 

eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 77/2021. (II. 19.) Korm. rendelet módosítása 

 

274. § 

 

A debreceni velodrom beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

szóló 77/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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272. A Nemzeti Oltóanyaggyár és a Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár 

megvalósításával és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések 

megvalósítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 84/2021. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása 

 

275. § 

 

A Nemzeti Oltóanyaggyár és a Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósításával és az 

ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló 

beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 84/2021. (II. 24.) Korm. rendelet 

2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

273. A Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás 

helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről szóló 

102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása 

 

276. § 

 

A Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen 

környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről szóló 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 3. 

mellékletében foglalt táblázat B:2 és B:8-B:11 mezőjében a „Megyei” szövegrész helyébe a 

„Vármegyei” szöveg lép. 

 

274. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhelyének kialakítását célzó 

beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten 

közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 103/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

277. § 

 

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhelyének kialakítását célzó beruházás 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról 

szóló 103/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § a) pontjában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 
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275. A Záhony közúti határátkelőhely fejlesztését célzó beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról, valamint a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá 

nyilvánításáról szóló 130/2021. (III. 17.) Korm. rendelet módosítása 

 

278. § 

 

A Záhony közúti határátkelőhely fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 

valamint a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 130/2021. (III. 

17.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
 

276. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és 

fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten 

közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 195/2021. ( IV. 26.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

279. § 

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 

195/2021. ( IV.26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

277. A Dél-budai Centrumkórház létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten 

közérdekűvé nyilvánításáról szóló 262/2021. (V. 20.) Korm. rendelet módosítása 

 

280. § 

 

A Dél-budai Centrumkórház létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten 

közérdekűvé nyilvánításáról szóló 262/2021. (V. 20.)  Korm. rendelet 

a) 2. § (1) bekezdésében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg és a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 2. § (3) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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278. A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tolna Megyei 

Igazgatósága új paksi telephelyének kialakítását célzó beruházás előkészítésével és 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 339/2021. (VI. 11.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

281. § 

 

A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tolna Megyei Igazgatósága 

új paksi telephelyének kialakítását célzó beruházás előkészítésével és megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 339/2021. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

279. A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 359/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása 

 

282. § 

 

A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 359/2021. (VI. 

24.) Korm. rendelet 

a) 3. § (1) bekezdésében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg és a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 3. § (1) és (2) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

280. A Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 360/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása 

 

283. § 

 

A Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

360/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 

a) 3. § (1) bekezdésében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg és a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 3. § (1) és (2) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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281. A Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő 

köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseivel összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 586/2021. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása 

 

284. § 

 

A Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési 

intézmények infrastrukturális fejlesztéseivel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 586/2021. (X. 

14.) Korm. rendelet 

a) 1. § (1) bekezdésében és 1. mellékletében foglalt táblázat címében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 2. §-ában a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg és a 

„kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) 2. §-ában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

282. A Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében megvalósuló 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes 

közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 

eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 589/2021. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása 

 

285. § 

 

A Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 589/2021. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

283. Egyes karcagi sportinfrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 710/2021. (XII. 15.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

286. § 

 

Egyes karcagi sportinfrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos beruházások megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 710/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
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284. A paksi Egészségügyi Központ kialakítását célzó beruházás előkészítésével és 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 726/2021. (XII. 20.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

287. § 

 

A paksi Egészségügyi Központ kialakítását célzó beruházás előkészítésével és 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 726/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
 

285. A Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a 

Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 

778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 

 

288. § 

 

A Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Danube InGrid projekt 

kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. 

§-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

c) a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 
 

286. A BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium komplexum 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten 

közérdekű beruházássá nyilvánításáról 829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 

módosítása 

 

289. § 

 

A BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium komplexum megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról 

829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:14 és B:15 mezőjében 

a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg lép. 
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287. A Hess András Könyvesház elhelyezését célzó beruházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 92/2022. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása 

 

290. § 

 

A Hess András Könyvesház elhelyezését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 92/2022. 

(III. 8.) Korm. rendelet 2. §-ában 

a) a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” szöveg, 

b) a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg 

lép. 

 

288. A Ráckevei-Soroksári Duna-ág revitalizációja projekt megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 201/2022. (VI. 7.) 

Korm. rendelet módosítása 

 

291. § 

 

A Ráckevei-Soroksári Duna-ág revitalizációja projekt megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 201/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet 

a) 2. § (1) bekezdésében a „kormánymegbízottként” szövegrész helyébe a „főispánként” 

szöveg és a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg, 

b) 2. § (1) és (2) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg 

lép. 

 

289. Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással 

összefüggő kormányrendeletek hatályon kívül helyezése 

 

292. § 

 

Hatályát veszti 

a) a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, „Központi 

költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című projekthez kapcsolódó egyes 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet, 

b) a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg 

Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban 

történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet, 

c) a Budapest I. kerület, Nándor utca 5–7. szám alatti irodaépület felújításával, átalakításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 

a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 336/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet, 

d) a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló, jégesőkár megelőzésére szolgáló 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 13/2017. (I. 24.) Korm. rendelet, 

e) a fóti Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott gyermekvédelmi szakellátások jövőbeni 

helyszíneinek kialakítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
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nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 528/2017. (XII. 

29.) Korm. rendelet, 

f) a „Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny 

infrastrukturális feltételeinek biztosítására irányuló beruházásával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

315/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 

 

290. Záró rendelkezések 

 

293. § 

 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

(2) Az 1-2. §, 3. § c) pontja, 4-14. §, 15. § c)-e) pontja, 16-21. §, 22. § b)-c) pontja, 23-25. §, 

27. § b)-i) pontja, 29. § b)-d) pontja, 30. §, 31. § b)-c) pontja, 32. § b)-c) pontja, 33. §, 34. § c) 

pontja, 35. § b)-c) pontja, 36. § b)-c) pontja, 37. § b)-c) pontja, 38. § b)-c) pontja, 39. § b)-c) 

pontja, 40. § b)-c) pontja, 41. § b)-c) pontja, 42-44. §, 45. § b)-c) pontja, 46. § b)-c) pontja, 47. 

§ c) pontja, 48-50. §, 51. § c) pontja, 52. § b)-c) pontja, 53. § c) pontja, 54. § b) pontja, 55-57. 

§, 58. § b)-c) pontja, 59. § c) pontja, 60. § b) pontja, 61-62. §, 63. § b)-c) pontja, 64. § b) pontja, 

65. § b) pontja, 66. § b)-c) pontja, 67. § b)-c) pontja, 68. § b) pontja, 70. § b) pontja, 71. § c) 

pontja, 72. § c) pontja, 73. § c) pontja, 74. § c) pontja, 76. § c) pontja, 77. § c) pontja, 78. § c) 

pontja, 79. §, 83. § c) pontja, 84. § c) pontja, 87. § c) pontja, 88. § c) pontja, 90. § c) pontja, 91. 

§ c) pontja, 94. § c) pontja, 95. § c) pontja, 97. § c) pontja, 98. § c) pontja, 99. § c) pontja, 100. 

§ c) pontja, 101. § c) pontja, 102. § c) pontja, 103. § c) pontja, 104. § c) pontja, 105. § c) pontja, 

106. § c) pontja, 107. § c) pontja, 108. § c) pontja, 110. § c) pontja, 111. § c) pontja, 112. § c) 

pontja, 115. § c) pontja, 117. § c) pontja, 118. § c) pontja, 125. § c) pontja, 128. § c) pontja, 

129. § c) pontja, 130. § c) pontja, 131. § c) pontja, 132. § c) pontja, 134. § c) pontja, 135. § c) 

pontja, 136. § c) pontja, 137. § c) pontja, 138. § c) pontja, 139. § c) pontja, 141. § c) pontja, 

142. § c) pontja, 143. § c) pontja, 144. § c) pontja, 146. § c) pontja, 148. § c) pontja, 149. § b) 

pontja, 150. § c) pontja, 151. § c) pontja, 152. § c) pontja, 153. § c) pontja, 154. § c) pontja, 

155. § c) pontja, 156. § c) pontja, 157. § c) pontja, 159. § c) pontja, 160. § c) pontja, 161. § c) 

pontja, 162. § c) pontja, 163. § c) pontja, 164. § c) pontja, 165. § c) és d) pontja, 167. § c) pontja, 

168. § c) pontja, 170. § c) pontja, 171. § c) pontja, 173. § c) pontja, 176. § c) pontja, 177. § c) 

pontja, 179. § c) pontja, 180. § c) pontja, 181. § c) pontja, 183. § d)-e) pontja , 184. § c) pontja, 

186. § c) pontja, 187. § c) pontja, 188. § c) pontja, 189. §, 190. § c) pontja, 192. § c) pontja, 

194. § c) pontja, 195. § c) pontja, 196. § c) pontja, 201. § c) pontja, 202. § c) pontja, 203. § c) 

pontja, 204. § c) pontja, 205. § c) pontja, 206. § c) pontja, 207. § c) pontja, 208. § c) pontja, 

210. § c) pontja, 212. § c) pontja, 213. § c) pontja, 214. § c) pontja, 215. § c) pontja, 216. § c) 

pontja, 217. § c) pontja, 218. § c) pontja, 219. § c) pontja, 220. § c) pontja, 221. § c) pontja, 

222. §, 224. § c) pontja, 225. § c) pontja, 227. § c) pontja, 230. § b) pontja, 232. § c) pontja, 

233. § c) pontja, 234. §, 235. § c) pontja, 237. §, 241. § c) pontja, 242. § c) pontja, 243. § b) 

pontja, 248. § c) pontja, 249-253. §, 254. § a) pontja, 255. § a) és c) pontja, 258. § c) pontja, 

261. § c) pontja, 265. § c) pontja, 266. § c) pontja, 267. § c) pontja, 269. §, 270. § b) pontja, 

271. § c) pontja, 274. § c) pontja, 275. § c) pontja, 276. §, 278. § c) pontja, 280. § b) pontja, 

281. § c) pontja, 282. § b) pontja, 283. § b) pontja, 284. § a) és c) pontja, 285. § c) pontja, 286. 

§ c) pontja, 287. § c) pontja, 288. § c) pontja, 289. §, 291. § b) pontja 2023. január 1-jén lép 

hatályba. 
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