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

a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról 

hatályos: 2012.09.21 - 

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl szóló 2006. 
évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következıket rendeli el: 

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánítja a Korányi Projekthez kapcsolódó, a Budapest VIII. 
kerület 36177/1 helyrajzi számú, természetben a Korányi Sándor utca 2. szám – Üllıi út 78. szám alatt található ingatlanon, illetve ezen 
ingatlanból esetleges telekalakítás folytán kialakított ingatlanon vagy ingatlanokon megvalósuló beruházásokkal (a továbbiakban: beruházás) 
összefüggı, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket. 

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli 
ki. 

(3) Ha az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közremőködését rendeli el, a Kormány az 
(1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. 

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggınek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 
beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és mőködéséhez közvetlenül szükségesek. 

2. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl szóló 2006. évi 
LIII. törvény 3. § (3) és (4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak 
minısül. 

(2) Az ügyfélnek az eljárás megindítása elıtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság 
határozatának jogerıre emelkedéséig felhasználható – elızetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott elızetes 



szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) 
bekezdése szerint használja fel. 

(3) A tervezı az engedélyezési tervdokumentáció tervezése során az érintett szakhatóságokkal egyeztetni köteles, ennek megtörténtérıl és 
tartalmáról az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 19. §-a szerinti 
tervezıi nyilatkozatot kiegészítve, külön nyilatkozik. 

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

(2) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton 
kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követı 5. nap. 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 

1. melléklet a 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások 

és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezı hatóságok 

  A B C D E 

1. 
Beruházás 

megnevezése Beruházás azonosítója 
A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

Elsı fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. 

Korányi 
Projekt 

Budapest VIII. kerület, Korányi S. 
utca 2. - Üllıi út 78. 36177/1 hrsz. 
(Korányi Projekt, központi 
betegellátó épület megépítése, a 
KKT területén lévı klinikákat 
összekötı folyosó megépítése, 

építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások: 
- általános építmények 
- mőemléki környezetben álló 
építmények 
- építményen belül 

Budapest Fıváros 
Kormányhivatala 

építésügyért felelıs 
miniszter 



- építménybe beépített felvonók, 
mozgólépcsık 
- fürdımedence létesítése 
- fakivágási engedély 

3. 

környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelıség 

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Fıfelügyelıség 

4. 

útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Fıváros 
Kormányhivatala 
Közlekedési 
Felügyelısége 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központi 
Hivatala 

5. 

építményeken kívüli felvonó, 
mozgólépcsı, emelık, gépi 
mőködtetési közlekedési 
berendezések engedélyezése 

Budapest Fıváros 
Kormányhivatala 
Közlekedési 
Felügyelısége 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központi 
Hivatala 

6. 

a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatalról és a 
területi mérésügyi és mőszaki 
biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet 12. § (2) bekezdése és 
13. § (2) bekezdése szerinti 
engedélyezési eljárások 

Budapest Fıváros 
Kormányhivatal 
Mérésügyi és Mőszaki 
Biztonsági Hatósága 

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal 

7. 

vízjogi hatósági eljárások Közép- Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelıség 

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Fıfelügyelıség 

8. 

részleges rekonstrukciók, és a 
hozzájuk kötelezıen kapcsolódó 
kivitelezési munkálatok)  

hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
elnöke 



9. 

földvédelmi, telekalakítási, 
földmérési, 
ingatlan-nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Budapesti 1. számú 
Körzeti Földhivatal 

Budapest Fıváros 
Kormányhivatalának 
Földhivatala 

10. 

talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 
Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága 

Mezıgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal 

11. 

beépített tőzjelzı, tőzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi eljárásai 

Fıvárosi 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Fıigazgatóság 

12. 

tőzvédelmi hatósági ügyekben 
eltérési engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Fıigazgatóság 

nincs 

13. 

a jogszabályokban rögzített 
tőzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel kapcsolatos 
hatósági eljárások 

Fıvárosi 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Fıigazgatóság 

14. 

kulturális örökségvédelmi 
hatósági engedélyek 

Budapest Fıváros 
Kormányhivatala 
Kulturális 
Örökségvédelmi Irodája 

Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal 

15. 
bányahatósági engedélyek Budapesti 

Bányakapitányság 
Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

16. 
helikopter leszálló pálya 
engedélyezése 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Légügyi 
Hivatala 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központi 
Hivatala 

17. 

    

közegészségügyi szakhatósági 
engedélyezés 

Budapest Fıváros 
Kormányhivatala 

Országos Tisztiorvosi 
Hivatal 



Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve 

2. melléklet a 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban 

közremőködı hatáskörrel rendelkezı szakhatóságok 

  A B C 
1. Szakhatósági közremőködése tárgyköre Elsı fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 
2. építésügy Budapest Fıváros Kormányhivatala építésügyért felelıs miniszter 

3. 
környezetvédelem, természetvédelem és vízügy Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelıség 

Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Fıfelügyelıség 

4. 
katasztrófavédelem Fıvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 
Fıigazgatóság 

5. 
tőzvédelem Fıvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 
Fıigazgatóság 

6. 
kulturális örökségvédelem: mőemlék, mőemléki 
jelentıségő terület, mőemléki környezet, régészeti 
lelıhely, régészeti védıövezet 

Budapest Fıváros Kormányhivatala 
Kulturális Örökségvédelmi Irodája 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

7. 
közlekedés: közút Budapest Fıváros Kormányhivatala 

Közlekedési Felügyelısége 
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

8. 
közlekedés: légiközlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 

Hivatala 
Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja 

9. 
rendészet, 
a helyi közutak és a közforgalom elıl el nem zárt 
magánutak esetén 

Budapest VIII. Kerületi 
Rendırkapitányság 

Budapesti Rendır-fıkapitányság 



10. 
földmővelésügy: termıföldvédelem Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal Budapest Fıváros 

Kormányhivatalának Földhivatala 

11. 
földmővelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatósága 
Mezıgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal 

12. 
egészségügy, sugár-egészségügy Budapest Fıváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
Országos Tisztiorvosi Hivatal 

13. 
hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Hivatala 
Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

14. 
mőszaki biztonság Budapest Fıváros Kormányhivatala 

Mérésügyi és Mőszaki Biztonsági 
Hatósága 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal 

15. 
élelmiszer-egészségügy Pest Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatósága 

Mezıgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal 

16. 
területrendezés Budapest Fıváros Kormányhivatala 

Építésügyi Hivatalának Állami 
Fıépítésze 

területrendezésért felelıs miniszter 

17. 
földtan Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatal 

18. 
bányászat Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatal 
 


