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A  K O R M Á N Y  

 

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

rendelete 
 

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek 

módosításáról 

 

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) 

bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

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

rendelet módosítása 

 

1. § 

A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 75/2015.  

(III. 30.) Korm. rendelet] a következő 3/B. §-sal egészül ki: 

„3/B. § A beruházás tekintetében nem kell alkalmazni a Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdés a) 

pontját.” 

2. § 

A 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a következő 12. §-sal egészül ki: 

„12. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 

kormányrendeletek módosításáról szóló …./2023. (….) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 

Módr6.) megállapított 3/B. §-át a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási 

hatósági ügyekben is alkalmazni kell.” 



 

2. Az 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 

3. § 

Az 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 továbbiakban: 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (2a) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 7a., 34., 42., 58., 63., 69., 71., 78., 79., 83., 85., 86., 

100., 101. és 108. sora szerinti beruházás esetében nem kell alkalmazni a Magyarország és 

egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) 

bekezdés a) pontját.” 

4. § 

A 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet a következő 116. §-sal egészül ki: 

„116. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 

kormányrendeletek módosításáról szóló …/2023. (….) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 

Módr108.) megállapított 3. § (2a) bekezdését a Módr108. hatálybalépésekor folyamatban lévő 

közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.” 

3. Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása 

5. § 

Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020.  

(VII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő 

(6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A Beruházások tekintetében nem kell alkalmazni a Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdés a) 

pontját.” 

6. § 

A 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a következő 14. §-sal egészül ki: 

„14. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 

kormányrendeletek módosításáról szóló …./2023. (…..) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 

Módr7.) megállapított 1. § (6) bekezdését a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő 

közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.” 



 

4. Az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) 

Korm. rendelet módosítása 

7. § 

Az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 

eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet] a következő 3/C. §-sal egészül ki: 

„3/C. § A Beruházás tekintetében nem kell alkalmazni a Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdés a) 

pontját.” 

8. § 

A 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet a következő 9. §-sal egészül ki: 

„9. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 

kormányrendeletek módosításáról szóló …/2023. (…) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 

Módr4.) megállapított 3/C. §-át a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási 

hatósági ügyekben is alkalmazni kell.” 

5. Záró rendelkezések 

9. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 


