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III. Kormányrendeletek

A Kormány 84/2021. (II. 24.) Korm. rendelete
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

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a), d) és f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Debrecen külterület 0204/37 helyrajzi számú ingatlanon, valamint az  ezen ingatlanból a  telekalakítási 
eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, a  Nemzeti 
Oltóanyaggyár és a  Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár megvalósításával és az  azokhoz kapcsolódó építmények, 
infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással (a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, 
az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) A  Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg, illetve a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
szerinti előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás és a  természetvédelmi hatósági eljárás 
kivételével, valamint a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXXVIII. törvény szerinti veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó 
katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások kivételével – tizenöt nap. A katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások 
ügyintézési határideje harmincöt nap.

 (2) A  Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint a  környezetvédelmi és természetvédelmi 
szakhatóság eljárása kivételével – nyolc nap.

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

5. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 84/2021. (II. 24.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

  1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
  3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4. útügyi hatósági eljárások,
  5. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárások,
  6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  7. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  8. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
  9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. területrendezési hatósági eljárások,
12. földmérési hatósági eljárások,
13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. hírközlési hatósági eljárások,
15. bányahatósági engedélyezési eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. erdővédelmi hatósági eljárások,
20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
21. azok az  1–20.  pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához és használatbavételéhez, üzemeltetésének beindításához szükségesek,
22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 79/2021. (II. 24.) KE határozata
vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdés a) pontja 
és 81. §-a alapján – a belügyminiszter javaslatára – megállapítom, hogy dr. Dsupin Ottó rendőr vezérőrnagy hivatásos 
szolgálati viszonya 2021. február 28-ai hatállyal, a szolgálat felső korhatárának elérésével megszűnik.

Budapest, 2021. február 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. február 22.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00683-2/2021.

A köztársasági elnök 80/2021. (II. 24.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/27/1/2021. számú előterjesztésére – Csorba Igor 
(névmódosítás előtti neve: Csorbá Ihor Volodimirovics; születési hely, idő: Bilke [Szovjetunió], 1983. március 24.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. január 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. január 29.

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

KEH ügyszám: KEH/00467-3/2021.
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A köztársasági elnök 81/2021. (II. 24.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/24/1/2021. számú előterjesztésére – Zamarajev Igor 
(névmódosítás előtti neve: Zamarajev Igor Valerijevics; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1974. június 14.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. január 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. január 29.

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

KEH ügyszám: KEH/00469-3/2021.

A köztársasági elnök 82/2021. (II. 24.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/23/1/2021. számú előterjesztésére – Penyák Natália, 
született: Kuhta Natália (névmódosítás előtti neve: Penyák Natália Vaszilivna, született: Kuhta Natália Vaszilivna; 
születési hely, idő: Gánya [Szovjetunió], 1964. augusztus 13.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. január 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. január 29.

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

KEH ügyszám: KEH/00470-3/2021.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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