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III. Kormányrendeletek

A Kormány 177/2018. (X. 1.) Korm. rendelete
a Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
112/2017. (IV. 28.) 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 kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 112/2017. (IV. 28.) 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  Nádudvar közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti Nádudvar zártkert 6029/2 és Nádudvar belterület 3640/1 helyrajzi számon nyilvántartott 
földrészleteken, valamint az ezen földrészletekből telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított 
földrészleteken megvalósuló, élelmiszeripari üzem és kapcsolódó létesítményeinek technológiai fejlesztésére, 
kapacitásbővítésére, valamint ingatlanfejlesztésére irányuló beruházás megvalósításával függenek össze.”

2. §  Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § A  Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 177/2018. (X. 1.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 1.  § (1)  bekezdését 
a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1476/2018. (X. 1.) Korm. határozata
a torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról szóló 
1063/2018. (II. 28.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  torontói Magyar Diaszpóra Missziós Központ létrehozatalához szükséges forrás biztosításáról szóló 1063/2018. 
(II. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 5–6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„5. felhívja a  Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy az  1.  pont szerinti támogatási cél megvalósítása 
érdekében nyújtson – a  Bethlen Gábor Alap irányításáért felelős Bizottság közreműködésével – a  2.  pont szerinti 
kedvezményezett részére a 2018. költségvetési évben 250 000 000 forint költségvetési támogatást;

Felelős: a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő: azonnal

6. felhívja a  Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy az  5.  pontban meghatározottak szerint tegye meg 
a szükséges intézkedéseket
a) a 2. pont szerinti kedvezményezettel a támogatási jogviszony létrehozása, valamint
b) a támogatás egy összegben vagy több részletben, támogatási előlegként történő kifizetése
érdekében;

Felelős: a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő: azonnal”

 2. A Határozat a következő 7. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„7. felhívja a  Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy az  1.  pont szerinti támogatási cél megvalósítása 
érdekében nyújtson – a  Bethlen Gábor Alap irányításáért felelős Bizottság közreműködésével – a  2.  pont szerinti 
kedvezményezett részére a 2019. költségvetési évben 250 000 000 forint költségvetési támogatást;

Felelős: a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő: 2019. március 15.”

 3. A Határozat 2. pontjában a „támogatást nyújt” szövegrész helyébe a „támogatás nyújtásáról dönt” szöveg, valamint 
a „3. és 4. pontban” szövegrész helyébe a „4. és 7. pontban” szöveg lép.

 4. A Kormány visszavonja a Határozat 3. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
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Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

A miniszterelnök 120/2018. (X. 1.) ME határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyetteseinek felmentéséről és új 
elnökhelyettesek kinevezéséről

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt 
jogkörömben eljárva

Monszpart Zsolt Györgyöt és
dr. Szigeti Gyula Pétert

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesi tisztségéből

– 2018. szeptember 30-ai hatállyal –

felmentem, egyidejűleg

Sebők Katalint és
Szabó Istvánt

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesévé

– 2018. október 1-jei hatállyal, 5 éves időtartamra –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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