
 

 

 

A Kormány 

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

rendelete 

a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. 

(XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról 

 

A Kormány 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában, 

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában  

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

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat 

az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Komárom város 

külterületén az ingatlan-nyilvántartás szerinti 025/2, 029/2, 031/1, 031/5, 031/6, 031/10, 031/7, 

031/8, 031/9, 031/13, 031/14, 031/15, 031/16, 031/17, 032, 033/1, 033/2, 033/3, 033/4, 036/1, 

036/2, 036/4, 036/5, 036/6, 036/7, 036/8, 036/9, 036/10, 036/11, 036/12, 036/13, 036/14, 

036/15, 036/16, 036/17, 038/2 valamint belterületén az ingatlan-nyilvántartás szerinti 7135/12, 

7135/13, 7135/14 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezen 

földrészletekből a telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított földrészleteken 

megvalósuló ipari park bővítésével, valamint munkahelyteremtő beruházás megvalósításával 

kapcsolatos beruházással függnek össze.” 

  



 

 

 

2. § 

 

Az R. a következő 10. §-sal egészül ki: 

 

„10. § E rendeletnek a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló ..../2022. (........) Korm. rendelettel (a 

továbbiakban: Módr4.) megállapított 1. § (1) bekezdését és 4/A. § (1) bekezdését a Módr4. 

hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.” 

 

3. § 

 

Az R. 4/A. § (1) bekezdésében az „Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott földrészletek közül 

a 2. mellékletben megjelölt, az Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták 

(a továbbiakban: EOV koordináták) által lehatárolt ingatlanrészen” szövegrész helyébe az „Az 

1. § (1) bekezdésében meghatározott földrészletek közül a 2. mellékletben megjelölt, az 

Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták (a továbbiakban: EOV 

koordináták) által lehatárolt ingatlanrészen, valamint a Komárom város külterületén az 

ingatlan-nyilvántartás szerinti 036/1, 036/2, 036/4, 036/5, 036/6, 036/7, 036/8, 036/9, 036/10, 

036/11, 036/12, 036/13, 036/14, 036/15, 036/16, 036/17, 038/2 helyrajzi számokon 

nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárás véglegessé 

válását követően kialakított földrészleteken” szöveg lép. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 


