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Kormányrendeletek

A Kormány 121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti
oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező
hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.
3. §		
Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya között az oktatási, tudományos és
kulturális együttműködésről
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya, a továbbiakban: a Felek,
kifejezve szándékukat kétoldalú kapcsolataik fejlesztésére az oktatás, tudomány és kultúra terén, a jogegyenlőség és
az érdekek kölcsönös tiszteletének alapelvei mentén,
felismerve a kultúra és a művészetek szerepét a két ország népei közötti egyetértés fejlesztésében és a nemzetközi
kapcsolatok megerősítésében,
az országaik között fennálló baráti kapcsolatok megerősítése és fejlesztése céljából,
a következőkben állapodtak meg:

1. cikk
A Felek támogatják az együttműködés fejlesztését az oktatás, a tudomány és a kultúra területén, összhangban
a nemzetközi jog általánosan elfogadott alapelveivel és a két ország hatályos belső jogi szabályozásának keretei
között.

2. cikk
A Felek ösztönzik a tapasztalatcserét az oktatás területén és tájékoztatják egymást oktatási rendszereik
struktúrájáról, a képzési szintekről, a tantervekről és tanmenetekről, a tananyagról és minden olyan információról,
amely további együttműködések kialakításához szükséges.

3. cikk
A Felek támogatják és elősegítik a felsőoktatási intézmények közötti közvetlen együttműködéseket, valamint
a közös projektek keretében megvalósuló oktatói mobilitást.

4. cikk
A Felek együttműködnek a felsőoktatás, valamint az oktatói és kutatói kar magasszintű továbbképzése területén.
A képzésekbe történő bekerülésről és azok finanszírozásáról egyedi programokban állapodnak meg, a két ország
hatályos belső jogi szabályozásával összhangban.

5. cikk
A Felek információcsere, szakmai műhelyek, szemináriumok, közös programok és a tudományos együttműködés
elősegítő projektek keretében fejlesztik az együttműködést a tudomány területén.
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Az együttműködés a két ország minisztériumai, azok szervezeti egységei, illetve tudományos és kutatóintézetei által
valósul meg, összhangban azok kompetenciáival és a nemzeti jogszabályokkal.
Az együttműködés tényleges tartalmát, valamint a pénzügyi és szervezeti feltételeket a Felek külön
megállapodásokban rögzítik.

6. cikk
A tudományos együttműködés az alábbi módokon valósul meg:
−
kutatók és szakemberek cseréje kutatások folytatása céljából;
−
delegációk cseréje rövid időtartamú látogatások keretében, melyek során a delegációk információt cserélnek
tudományos és műszaki tevékenység tervezésével és szervezésével kapcsolatban, valamint kongresszusokon,
előadásokon és más tudományos rendezvényeken vesznek részt;
−
együttműködés elősegítése a tudományos könyvtárak, műszaki tudományos információs központok és
tudományos kutatóintézetek között a tudományos és műszaki információcsere, valamint dokumentációk,
szakirodalmak és bibliográfiák cseréje területén;
−
egyéb, a Felek által egyeztetett területeken.

7. cikk
A Felek ösztönzik általános tájékoztató anyagok és kulturális szakanyagok cseréjét, beleértve az interneten
megtalálható anyagokat is, amennyiben ilyenek léteznek.

8. cikk
A Felek segítik egymást a két ország kulturális örökség tanulmányozásával és megőrzésével foglalkozó szakértőinek
magas szintű továbbképzése területén, a magyar Fél részéről az illetékes miniszter bevonásával.

9. cikk
A Felek ösztönzik az állami levéltárak, könyvtárak, állami múzeumok és más kulturális intézmények és szervezetek
közötti kölcsönös látogatásokat, képzési és kutatási programokat, amihez megfelelő feltételeket biztosítanak.

10. cikk
A Felek erősítik az együttműködést a kulturális és művészeti örökség védelme, helyreállítása, megőrzése és
restaurálása területén, és lehetővé teszik a kulturális és művészeti örökséghez való hozzáférést a két ország belső
jogi szabályozásával összhangban, a magyar Fél részéről az illetékes miniszter bevonásával.

11. cikk
A Felek támogatják a vizuális, zenei és előadó-művészetek, az irodalom, a kézművesség, a népművészet és más
kulturális tevékenységek eredményeinek megismerését.

12. cikk
A Felek támogatják országaikban a kölcsönös részvételt fesztiválokon, kiállításokon és más eseményeken a kulturális
örökség, fényképészet, audiovizuális művészetek, irodalom és festészet területén.

13. cikk
Az Egyezmény a Felek közös egyetértésével módosítható vagy kiegészíthető, különálló jegyzőkönyvek formájában,
melyek az Egyezmény szerves részét képezik.

14. cikk
A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából
fakadnak. Jelen Egyezmény rendelkezései nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy
bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint
az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

15. cikk
Az Egyezmény értelmezése és végrehajtása kapcsán felmerülő nézetkülönbségeket a Felek baráti tárgyalások és
egyeztetések során rendezik.
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16. cikk
A jelen Egyezmény nem befolyásolja a Felek azon jogait és kötelezettségeit, melyek a valamely Fél által korábban
megkötött megállapodásokból erednek.

17. cikk
Ez az Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvétele utáni harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Felek
diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatályba lépéséhez szükséges belső
jogi követelményeknek teljesüléséről, és öt évig marad hatályban. Az Egyezmény további öt évvel automatikusan
meghosszabbodik minden alkalommal, kivéve, ha az egyik Fél a soron következő lejárati dátum előtt legalább
6 hónappal írásban értesíti a másik Felet az Egyezmény megszüntetésének szándékáról.
Készült Dusanbe városban, 2018. év május hónap 4. napján, magyar, tádzsik és angol nyelven, kettő eredeti
példányban, melyek közül mindegyik egyformán hiteles. Az értelmezésből származó nézetkülönbségek kialakulása
esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.
Magyarország Kormánya
nevében

a Tádzsik Köztársaság Kormánya
nevében

Agreement
between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Tajikistan on Cooperation
in the Fields of Education, Science and Culture
The Government of Hungary and the Government of the Republic of Tajikistan, hereinafter referred to as
the “Parties”,
Expressing their interest in developing bilateral cooperation in the fields of education, science and culture on
the basis of equality of rights and respect of mutual interest,
Recognizing the importance of culture and arts in development of mutual understanding between the peoples of
the two countries and strengthening international relations,
Wishing to develop and strengthen the friendly relations which exist between the two countries,
Have agreed as follows:

Article 1
The Parties shall promote development of cooperation in the field of education, science and culture in accordance
with the universally recognized principles of international law and within the framework of the legislation in force in
the two countries.

Article 2
The Parties shall encourage exchange of experience in the field of education, offering each other information
concerning the structure and the organization of their systems of education, curricula and plan of study, didactic
materials and other information necessary for setting up certain fields of further cooperation.

Article 3
The Parties shall support and promote development of the inter-university cooperation, as well as the academic
mobility in the form of common projects.

Article 4
The Parties shall cooperate in the fields of higher education, advanced training for faculty and scientists.
The procedure of their enrolment and financing of educational process will be established in relevant programs
taking into account the legislation in force in the two countries.

Article 5
The Parties shall develop cooperation in the field of science via exchange of information, workshops, seminars, joint
programmes and projects on scientific cooperation.
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Cooperation shall be implemented by the Ministries, Departments and scientific and research institutions of the two
countries within the limits of their competence and in accordance with the national legislation.
The content of cooperation, its financial and organizational conditions shall be determined by the Parties in
separate agreements.

Article 6
Cooperation in the field of science shall be implemented in the following forms:
−
Exchange of scientists and specialists for carrying out scientific research;
−
Exchange of delegations for short visits to gather information regarding planning and organization of
scientific and technical activities, as well as participation in congresses, symposia and other scientific events;
−
Assistance in the development of cooperation between scientific libraries, scientific-technical information
centers and scientific research institutions in the sphere of exchange of scientific and technical information,
documentation, literature and bibliographic editions;
−
Other topics agreed upon by the Parties.

Article 7
The Parties shall encourage the exchange of materials for general information and literature on culture, including
information technology link-ups, where applicable.

Article 8
The Parties shall assist each other in conducting advanced training for specialists of the two countries in fields
related to study and preservation of cultural heritage, with the involvement of the competent minister of
the Hungarian party.

Article 9
The Parties shall encourage mutual visits, training programs and research, and provide the appropriate conditions
for state archives, libraries, state museums and other cultural institutions and organizations.

Article 10
The Parties shall strengthen cooperation in the field of protection, recovery, conservation, and restoration of
cultural and artistic heritage and facilitate mutual access to the cultural and artistic heritage in accordance with
the legislation of the two countries, with the involvement of the competent minister of the Hungarian party.

Article 11
The Parties shall promote knowledge of works of the visual, musical and performing arts, literature, handicrafts,
folklore and other results of cultural activities.

Article 12
The Parties shall promote mutual participation in festivals, exhibitions and other activities in the two countries in
the field of cultural heritage, including photography, audiovisual arts, literature and paintings.

Article 13
The amendments and changes to this Agreement may be made upon mutual agreement of the Parties in the form
of separate protocols that are considered as integral part of this Agreement.

Article 14
Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by the present
Agreement. The provisions of the present Agreement shall not be interpreted in a way that would annul, amend or
affect in any other way obligations of Hungary arising from the treaties forming the basis of the European Union, as
well as obligations arising from the primary and secondary legislation of the European Union.

Article 15
Any disagreement that may arise between the Parties concerning the interpretation or implementation of this
Agreement shall be settled amicably through consultation and negotiation between the Parties.
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Article 16
This Agreement shall not affect the rights and obligations of both Parties that arise under any previous agreement
that either Party is committed to.

Article 17
This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day after the date of receipt of the last written notification
by which the Parties notify each other, through diplomatic channels of the completion of their domestic legal
procedures required for the entry into force of this Agreement, and remain in effect for a period of five years. This
Agreement shall be automatically extended for successive five-year periods, unless either Party notifies the other in
written form of its intention to terminate the Agreement, at least six months before the expiration of the Agreement.
Done on 4 May 2018, in the city of Dushanbe in two original copies each in Hungarian, Tajik and English languages,
all texts arc being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
On behalf of
the Government of Hungary
4. §

On behalf of
the Government of the Republic of Tajikistan”

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és 3. § az Egyezmény 17. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) Az Egyezmény, valamint a 2. § és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §		
E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter
gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelete
az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f ) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. évi CXC. törvény 94. § (4a) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés l) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
12. § (6a) és (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6a) A vizsgára jelentkező a szakközépiskolában az érettségi vizsgára felkészítő évfolyamokat követő érettségi
vizsgára való jelentkezéskor nyilatkozik arról, hogy kötelezően választandó vizsgatárgyból kíván-e érettségi vizsgát
tenni. Ezt a nyilatkozatát az adott vizsgaidőszakban nem változtathatja meg.
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(6b) A vizsgázó, ha rendes érettségi vizsgáját középiskolai tanulmányainak teljes befejezése után, tanulói
jogviszonyon kívül teszi, és iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítéssel
rendelkezik, a vizsgára való jelentkezéskor igazolja, hogy rendelkezik az Nkt. 6. § (2a) bekezdése szerinti iskolai
rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítéssel, és nyilatkozik arról, hogy kötelezően
választandó vizsgatárgyból kíván-e érettségi vizsgát tenni. Ezt a nyilatkozatát az adott vizsgaidőszakban nem
változtathatja meg.”
2. §		
Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Az R1. 12. § (8) bekezdésében a „kormányhivatalhoz postai úton tértivevényes küldeményben vagy elektronikusan
lehet benyújtani” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz személyesen, postai úton tértivevényes küldeményben
vagy elektronikusan is be lehet nyújtani” szöveg lép.

2. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) A Hivatal a továbbképzési jegyzékbe történő felvételre vonatkozó kérelemnek helyt ad, vagy megtagadja azt.
A Hivatal a kérelmet akkor tagadhatja meg, ha az adott témakörben vagy adott földrajzi területen a továbbképzés
megszervezése túlkínálat miatt nem indokolt.”
5. §		
Az R2. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal elkészíti a továbbképzések hivatalos jegyzékét, közzéteszi azt a saját és az oktatásért felelős miniszter
által vezetett minisztérium honlapján, továbbá azon kérelmek alapján, amelyeknek helyt adott, gondoskodik
a továbbképzési jegyzék folyamatos felülvizsgálatáról és frissítéséről.”
6. §		
Az R2. 9/A. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A pedagógus-továbbképzési programok értékelése a következő bírálati szempontok alapján történik:)
„j) a program összhangban áll az Alaptörvénnyel és más hatályos jogszabályokkal.”
7. §		
Az R2. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
8. §		
Az R2. 8. § (1) bekezdésében a „továbbképzés indítása előtt” szövegrész helyébe a „továbbképzés minden egyes
indítása előtt” szöveg lép.

3. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő
11/B. §-sal egészül ki:
„11/B. § Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el az EFOP 3.1.4. Útravaló Ösztöndíj és mentorálási támogatás
hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram megnevezésű kiemelt projekt tekintetében
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben a kedvezményezettnek előírt feladatokat.”
10. §		
Az R3.
a)
3. § (3) bekezdésében a „gimnázium, szakközépiskola vagy szakiskola” szövegrész helyébe a „gimnázium,
szakgimnázium vagy szakközépiskola” szöveg,
b)
12. § 2. pontjában az „Nkt. 7. § (1) bekezdés c)–e) és j) pontjában” szövegrész helyébe az „Nkt. 7. § (1) bekezdés
c)–e), k) és m) pontjában” szöveg
lép.
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4. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
módosítása
11. §		
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R4.) 37/L. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A támogatások elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos hatósági eljárásokban az eljárás szünetelése nem
kérhető.”
12. §		
Az R4. 38/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A megyeszékhely szerinti járási hivatalok hatósági és törvényességi ellenőrzési eljárásával és döntésével
összefüggésben a felügyeleti szerv számára az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben
meghatározott jogköröket a miniszter gyakorolja.”
13. §		
Az R4.
a)
29. § (1) bekezdésében a „november 30-ig” szövegrész helyébe az „október 31-ig”szöveg,
b)
37/D. § (3) bekezdés e) pontjában az „az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatallal kötött” szövegrész
helyébe az „a megkötött” szöveg,
c)
38/A. § (1) bekezdés b) pontjában
ca)
az „Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdésében
és 32. § (2) bekezdésében” szöveg,
cb)
a „34. § (1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „34. § (1), (2) és (3) bekezdésében” szöveg,
cc)
a „77. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „77. § (4) bekezdésében, 79. § (2) bekezdésében”
szöveg
lép.
14. §		
Hatályát veszti az R4.
a)
21. § (1) és (2) bekezdésében a „ , valamint a Hivatalnak” szövegrész,
b)
29. § (1) bekezdésében a „ , valamint a fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata” szövegrész,
c)
29/A. § (2) bekezdésében a „legalább egy,” szövegrész,
d)
29/A. § (3) bekezdése,
e)
36. § (1) bekezdés a) pontjában a „nem tanköteles, feltéve, hogy” szövegrész,
f)
38/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „32. § (2) bekezdésében,”, a „75. § (1) bekezdésében,” és a „88. §
(6) bekezdésében,” szövegrész.

5. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 3. §-a a következő n) és o) ponttal
egészül ki:
(A Kormány a Hivatalt jelöli ki)
„n) a nemzetközi rendszeres és eseti oktatási tárgyú statisztikai adatszolgáltatások feladatainak ellátásában való
közreműködésre,
o) az állami intézmények oktatási-pénzügyi statisztikai adatainak feldolgozásában, elemzésében való
közreműködésre.”
16. §		
Az R5. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A Hivatal – az Nkt. 75. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint – évente jelentést készít az oktatásért
felelős miniszter számára.”
17. §		
Az R5. a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § Az Nkt. és végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzésekre és törvényességi
ellenőrzésekre 2018. július 30-ig benyújtott fellebbezést az Oktatási Hivatal bírálja el.”
18. §		
Az R5. 8. § (1) bekezdésében a „kormányhivatalban” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalban
(a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg lép.
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19. §		
Hatályát veszti az R5.
a)
4. § (1) bekezdése,
b)
7. § (5) bekezdésében az „ , az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny vonatkozásában a fővárosi és
megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) közreműködésével” szövegrész.

6. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.)
2. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyakornok)
„b) ha a gyakornoki idő május 1. és augusztus 31. között jár le, május hónapban”
(tesz minősítő vizsgát.)
21. §		
Az R6. 7. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő
i) ponttal egészül ki:
(A pedagóguskompetenciák:)
„g) a környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és
a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja,
h) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint
i) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.”
22. §		
Az R6. 11/A. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) A portfóliót feltöltöttnek kell tekinteni, ha az tartalmazza – a 9/B. § (1) bekezdés e) pontja kivételével –
a 9/B. § (1) bekezdése szerinti kötelező elemeket. A pályázatot feltöltöttnek kell tekinteni, ha az tartalmazza
a 9/B. § (4) bekezdése szerinti kötelező elemeket. Ha az (1) bekezdés alapján sikeresen feltöltött portfólió, pályázat
tekintetében hiánypótlás szükséges, a minősítő bizottság elnökének felszólítására a pedagógus azt legkésőbb
a portfólióvédést, pályázatvédést megelőző huszadik nap előtt megteheti. Ennek hiányában az OH megállapítja
a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét.”
23. §		
Az R6. 5. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„5. Az átsorolás időpontja, az átsorolást követő kötelezettségek és a visszasorolás, valamint az illetmény
eltérítése”
24. §		
Az R6. 16. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha az ágazati pótlékot középfokú végzettséggel nem rendelkező munkavállaló vagy közalkalmazott részére
kell fizetni, a középfokú végzettséghez kapcsolódó pótlékalappal számolt pótlékra jogosult.”
25. §		
Az R6.
a)
6. § (4a) bekezdésében az „a)–g)” szövegrész helyébe az „a)–g) és i)”szöveg,
b)
7. § (2) bekezdés e) pontjában az „esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre,”
szövegrész helyébe az „esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre és
a fenntarthatóság szempontjaira,” szöveg,
c)
30. § (1) bekezdés c) pontjában a „gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő,” szövegrész helyébe a „gyermek- és
ifjúságvédelmi felügyelő, pedagógiai felügyelő,” szöveg
lép.

7. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása
26. §		
Hatályát veszti az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 3/A. §-a.
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8. Záró rendelkezések
27. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 20. § és a 25. § b) pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím
TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím KÖZÉPSZINT pontjában az 1. Elméleti
ismeretek témakör a 2. Gyakorlati ismeretek témakört megelőzően a következő sorral egészül ki:
(Kompetenciák/Témakörök

„Az olimpiai mozgalom
létrejötte, célja, feladatai; magyar
sportsikerek

Követelmények)

Az ókori és az újkori olimpiai játékok kialakulása, története; kiemelkedő
események.
A legnevesebb magyar olimpiai bajnokok sportágai és eredményei.”

2. Az R1. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím
FILOZÓFIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím KÖZÉPSZINT pontjában a Filozófiai problémák
témakörön belüli követelmények meghatározása a következő szöveggel egészül ki:
„Az idő filozófiai értelmezése.”
3. Az R1. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím
TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím KÖZÉPSZINT pontjában a 6. Szerves
kémia témakörön belül a harmadik sor helyébe a következő rendelkezés lép:
„A szénhidrátok

A keményítő, a szőlőcukor és a cellulóz fölépítése, tulajdonságai, előfordulása.”

2. melléklet a 122/2018. (VII. 10.) Korm. rendelethez
Az R2. 3. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A továbbképzési jegyzékre történő felvételért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege – továbbképzési
programonként – húszezer-ötszáz forint, amely tartalmazza az első, a második és az ezt követő jegyzékre vétel díját
is.”

A Kormány 123/2018. (VII. 10.) Korm. rendelete
az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről,
kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló
34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontjában és
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. §
8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
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1. §

(1) Az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről
és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 34/2012. (III. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A nemzeti szakértői jelölésről – az érintett közigazgatási szerv vezetőjének javaslata alapján – az európai uniós
ügyek koordinációjáért felelős miniszter dönt.”
(2) A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A jelölést – a 4. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – az európai uniós ügyek koordinációjáért
felelős miniszter az Állandó Képviseleten keresztül teszi meg az uniós intézmény felé, a nemzeti szakértői jelölést
javasoló közigazgatási szerv vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett.”
(3) A Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Európai Külügyi Szolgálathoz történő jelölést az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter
az Állandó Képviseleten keresztül teszi meg az uniós intézmény felé.”

2. §		
A Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jelölést az érintett miniszter
a) az uniós intézményben nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás esetén – az európai uniós ügyek
koordinációjáért felelős miniszter útján – az Állandó Képviseleten keresztül teszi meg az uniós intézmény felé,
b) nemzetközi szervezetbe való vezénylés esetén a külpolitikáért felelős miniszter útján teszi meg a nemzetközi
szervezet felé.”
3. §		
A Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jelölést kezdeményező közigazgatási szerv vezetőjének javaslatára az európai uniós ügyek koordinációjáért
felelős miniszter döntése esetén a közszolgálati tisztviselő a 2. § 6. pontja szerinti napidíjra nem jogosult nemzeti
szakértőként is foglalkoztatható.”
4. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az „a külpolitikáért felelős miniszter útján” szövegrész.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 124/2018. (VII. 10.) Korm. rendelete
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kommunikációs
Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,
egyidejűleg a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Hivatal által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért az 5. § (1) bekezdésében
meghatározott érintett szervezet a Hivatal részére közbeszerzési díjat köteles fizetni.
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(8) A központosított közbeszerzési díj mértéke:
a) eredményesen lefolytatott, nemzeti értékhatárokat el nem érő értékű beszerzési eljárás esetén megvalósított
beszerzés alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 3%-a; eredménytelen
beszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal
felelős – a beszerzési eljárás becsült értékének 1,5%-a;
b) uniós értékhatárt el nem érő, és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű beszerzési és közbeszerzési eljárás
esetén megvalósított beszerzés vagy közbeszerzés alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított
értékének 1,5%-a; eredménytelen beszerzési vagy közbeszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség
nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős – az eljárás becsült értékének 0,75%-a;
c) uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű beszerzési és közbeszerzési eljárás esetén megvalósított
beszerzés vagy közbeszerzés (részenként megvalósított beszerzés vagy közbeszerzés esetén az adott rész) alapján
kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 2%-a, de legfeljebb nettó kettőmillió forint;
eredménytelen beszerzési vagy közbeszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból
következett be, melyért a Hivatal felelős – az eljárás becsült értékének 1%-a, de legfeljebb nettó ötszázezer forint;
d) a beszerzés keretmegállapodás alapján, a Kbt. 105. §-a szerint történő megvalósítása esetén kötött szerződés
általános forgalmi adó nélkül számított, több részből álló beszerzési vagy közbeszerzési eljárás esetén az egyes
részek alapján kötött szerződések általános forgalmi adó nélkül számított összes értékének 1%-a, de legfeljebb nettó
kettőmillió forint; eredménytelen beszerzési vagy közbeszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség
nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős – az eljárás – több részből álló eljárás esetén az egyes
részek – összes becsült értékének 0,5%-a, de legfeljebb nettó kettőszázötvenezer forint.”

2. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Hatályát veszti a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.
3. §		
Nem lép hatályba a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a településkép védelmével összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése.

3. Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § 2018. augusztus 1. napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 125/2018. (VII. 10.) Korm. rendelete
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RoHS rendelet) 16. §-a a következő 34–37. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„34. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a reflexiós tényezőre vonatkozó
követelmények céljára használt üveg filterekben és üvegekben használt kadmiumra és ólomra megadott mentesség
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tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2017. március 13-i,
(EU) 2017/1009 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
35. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes hűtőközeget tartalmazó
kompresszorok csapágycsészéiben és -béléseiben felhasznált ólomra megadott mentesség tekintetében, a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2017. március 13-i, (EU) 2017/1010
felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
36. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az optikai alkalmazásokban használt fehér
üvegekben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából
történő módosításáról szóló, 2017. március 15-i, (EU) 2017/1011 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
37. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a kijelző rendszerekben használt
színátalakító fénykibocsátó diódákban (LED-ek) alkalmazott kadmiumra megadott mentesség tekintetében,
a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2017. augusztus 7-i,
(EU) 2017/1975 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
2. §		
A RoHS rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet
a)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a reflexiós tényezőre vonatkozó
követelmények céljára használt üveg filterekben és üvegekben használt kadmiumra és ólomra megadott
mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló,
2017. március 13-i, (EU) 2017/1009 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
b)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes hűtőközeget tartalmazó
kompresszorok csapágycsészéiben és -béléseiben felhasznált ólomra megadott mentesség tekintetében,
a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2017. március 13-i,
(EU) 2017/1010 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,
c)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az optikai alkalmazásokban
használt fehér üvegekben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2017. március 15-i, (EU) 2017/1011 felhatalmazáson
alapuló bizottsági irányelvnek,
d)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a kijelző rendszerekben használt
színátalakító fénykibocsátó diódákban (LED-ek) alkalmazott kadmiumra megadott mentesség tekintetében,
a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2017. augusztus 7-i,
(EU) 2017/1975 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 125/2018. (VII. 10.) Korm. rendelethez
1. A RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 55. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 55a. sorral egészül ki:
(Típus

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék

A mentesség határideje)

Ólom a fűtő-, szellőztető-,
légkondicionáló- és
hűtőalkalmazásokban használt,
hűtőközeget tartalmazó
kompresszorok csapágycsészéiben
és -béléseiben a 7. melléklet
8., 9. és 11. pontjában szereplő
termékcsoportok közül:
„55.

55a.

– a 8. termékcsoportba tartozó in
vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközök esetében

nincs korlátozás

2023. július 21-ig

– a 9. termékcsoportba tartozó
ipari felügyeleti és vezérlőeszközök
és a 11. termékcsoportba tartozó
eszközök esetében

2024. július 21-ig

− a 8. és a 9. termékcsoportokba
tartozó eszközök egyéb alkategóriái
esetében

2021. július 21-ig

Ólom a fűtő-, szellőztető-,
légkondicionáló- és
hűtőalkalmazásokban használt,
legfeljebb 9 kW mért felvett
elektromos teljesítményű,
hűtőközeget tartalmazó,
hermetikus spirálkompresszorok
csapágycsészéiben és -béléseiben,
kivéve a 7. melléklet 1. pontjában
szereplő termékcsoport esetében

2019. július 21-ig”

2. A RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 60. és 61. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek, és
a táblázat a következő 61a–61c. sorokkal egészül ki:
(Típus

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék

A mentesség határideje)

Optikai alkalmazásokban használt
fehér üvegekben lévő ólom.
A mentesség valamennyi
termékcsoportra vonatkozik, és
a következő időpontokban jár le:

„60.

– a 8. termékcsoportba tartozó
in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközök esetében

nincs korlátozás

2023. július 21-ig

– a 9. termékcsoportba tartozó
ipari felügyeleti és vezérlőeszközök
és a 11. termékcsoportba tartozó
eszközök esetében

2024. július 21-ig

− a 8. és a 9. termékcsoportok egyéb
alkategóriái esetében

2021. július 21-ig
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Reflexiós tényezőkre vonatkozó
követelmények céljára használt
üvegfilterekben és üvegekben
használt kadmium és ólom.
A mentesség a 7. melléklet 8.,
9. és 11. pontjában szereplő
termékcsoportokra vonatkozik, és
a következő időpontokban jár le:
61.

– a 8. termékcsoportba tartozó
in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközök esetében

nincs korlátozás
2023. július 21-ig

– a 9. termékcsoportba tartozó
ipari felügyeleti és vezérlőeszközök
és a 11. termékcsoportba tartozó
eszközök esetében

2024. július 21-ig

− a 8. és a 9. termékcsoportok egyéb
alkategóriái esetében

2021. július 21-ig

61a.

Az ionokkal színezett optikai
üvegfilterekben lévő ólom

2021. július 21-ig

61b.

A kolloid szuszpenzióval
és hőkezeléssel színezett
üvegfilterekben lévő kadmium;
kivéve az e melléklet 83. sorának
hatálya alá tartozó alkalmazások

2021. július 21-ig

61c.

Reflexiós tényezőre vonatkozó
követelmények céljára használt
üvegekben lévő kadmium és ólom

2021. július 21-ig”

3. A RoHS rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 83. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Típus

„83.

A kijelzővilágítási alkalmazásokban
használt hullámhossz-átalakító
(„downshifting”) félvezetőnanokristály kvantumpontokban
lévő kadmium-szelenid

Maximális megengedett koncentráció
tömegszázalék

a kijelzőfelület egy
négyzetmilliméterére eső
kadmiummennyiség < 0,2 μg

A mentesség határideje)

2019. augusztus 7-ig”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 10/2018. (VII. 10.) HM rendelete
az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló
16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet módosításáról
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben –,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.)
HM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 42. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szállító repülőgép másodpilóta szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó:)
„e) gyakorló repülés keretében a pályázott típuson, nemzetközi közforgalomban, oktató parancsnokkal és jogosított
másodpilótával legalább 20, ha a pályázó a pályázott típuson szállító repülőgép fedélzeti navigátor szakszolgálati
engedéllyel rendelkezett, akkor 10 útvonalszakaszt repült.”
2. §		
A Rendelet 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szállító repülőgép gépparancsnok szakszolgálati engedély kiadásának feltétele, hogy a pályázó
a) rendelkezik hatályos
aa) szállító repülőgép másodpilóta szakszolgálati engedéllyel a pályázott típuson vagy
ab) a pályázott típustól eltérő típusú szállító repülőgép gépparancsnok szakszolgálati engedéllyel,
b) befejezte a szállító repülőgép gépparancsnoki kiképzést a pályázott típuson,
c) az adott kategóriában másodpilótaként vagy gépparancsnokként legalább 1000 óra repült idővel rendelkezik, és
d) szállító repülőgépvezető oktató felügyelete mellett, nemzetközi közforgalomban végrehajtott legalább
20 útvonalszakaszt a pályázott típuson gyakorló gépparancsnokként.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1310/2018. (VII. 10.) Korm. határozata
a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat hatályon
kívül helyezéséről
1. Hatályát veszti a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat.
2. Ez a kormányhatározat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1311/2018. (VII. 10.) Korm. határozata
a Kormányzati Adatközponttal és a Kormányzati Adattrezorral összefüggő egyes informatikai és
infrastrukturális kérdésekről
A Kormány
1. felhívja a belügyminisztert, hogy készítsen jelentést a Kormány részére az elektronikus ügyintézés folyamatos és
permanens biztosításáról katasztrófahelyzetben, az állam működőképességének biztosításáról, az adatvagyon
megőrzéséről és rendelkezésre állásáról szóló 1307/2017. (VI. 8.) Korm. határozatban biztosított 10 000 000 000
forint forrás 2018. szeptember 15-ig felhasznált részéről;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2018. szeptember 15.
2. felhívja a belügyminisztert, hogy a Kormányzati Adattrezor georedundáns működésének megteremtése érdekében
a kiválasztott helyszínen alakítsa ki a szükséges építészeti, informatikai és infrastrukturális feltételeket, és a megtett
lépésekről készítsen jelentést a Kormány részére;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a jelentéstétel vonatkozásában 2018. november 30.
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Kormányzati Adatközpont
georedundáns működésének megteremtése érdekében készítsen előterjesztést, amelyben megvizsgálja a Gödön
felépítés alatt álló adatközpont igénybevételének lehetőségeit, befejezésének pénzügyi és egyéb feltételeit,
valamint működési modelljét;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2018. szeptember 15.
4. egyetért azzal, hogy a Kormányzati Adattrezor elsődleges objektumának üzembe helyezését el kell végezni, amelyre
figyelemmel felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a belügyminiszterrel egyetértésben a Kormány részére készítsen
jelentést, és számoljon be az objektum építészeti kialakításának állásáról;
Felelős:
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
Határidő:
a jelentéstétel vonatkozásában 2018. november 30.
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5. felhívja a belügyminisztert, hogy a miniszterelnök kabinetfőnökének bevonásával készítsen előterjesztést
a Kormány részére olyan jogszabályi környezet kialakítása érdekében, amely a Kormány alá rendelt szervek
tekintetében biztosítja, hogy az e-közigazgatás, a kormányzati informatikai infrastruktúra, valamint a kibervédelem
területén megvalósuló fejlesztések és beszerzések csak a belügyminiszter és a miniszterelnök kabinetfőnökének
egyetértésével valósulhatnak meg.
Felelős:
belügyminiszter
miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
2018. augusztus 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1312/2018. (VII. 10.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a világörökség védelmével összefüggésben az államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának céljára
4 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség
igazgatása cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,
2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 4. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 6. Európai Uniós
pályázatokhoz forrás biztosítása jogcímcsoport terhére az 1. melléklet szerint azzal, hogy az átcsoportosított
előirányzat kizárólag a fenti cél szerinti kötelezettségvállalás fedezetéül szolgálhat, annak terhére más célból
kötelezettség nem vállalható.
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási
egyedi azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

XLIII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Jogcím
szám

1

2

303280

Kiemelt
előir.
szám

K3
K6
4

6

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

Dologi kiadások
Beruházások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása
Beruházások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

850 393 701
3 149 606 299

-4 000 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

forintban
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

BEVÉTEL

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

Jogcím

Jogcím

TÁMOGATÁS

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
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1. melléklet az 1312/2018. (VII. 10.) Korm. határozathoz

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Fejezet
szám

Cím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító
294502

XI.

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

4 000 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Pénzügyminisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
4 000 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

4 000 000 000
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A Kormány 1313/2018. (VII. 10.) Korm. határozata
a megelőző régészeti feltárásokat végző múzeumok feladatellátásával kapcsolatban bekövetkező
változások miatt szükségessé vált személyi és infrastrukturális fejlesztésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a megyei hatókörű városi múzeumok és a Magyar Nemzeti Múzeum (a továbbiakban: MNM)
számára a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás új feladataihoz forrás biztosítása szükséges;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával az 1. pontban meghatározott cél
végrehajtása érdekében gondoskodjon
a)
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények címen 718 360 000 forint
egyszeri forrás rendelkezésre állásáról az MNM számára,
b)
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 1. Közgyűjteményi szakmai feladatok – közgyűjtemények
nemzeti értékmentő programja jogcímen 346 300 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a megyei
hatókörű városi múzeumok számára,
c)
a 2019. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben 167 640 000 forint
egyszeri forrás rendelkezésre állásáról az MNM számára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében
eljárva a 2. pont c) alpontja szerinti támogatás biztosítása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím Magyar Nemzeti Múzeumot érintő kiadási előirányzatát meghaladó
felhatalmazást ad éven túli kötelezettségvállalásra, összesen legfeljebb 167 640 000 forint összegben;
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a megyei hatókörű városi múzeumokkal oly módon kössön
támogatási szerződést, hogy azoknak az év végi elszámolás során jelentéstételi kötelezettségük keletkezzen
a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárások, valamint régészeti megfigyelés ellátására vonatkozó
szerződésállományról, továbbá visszafizetési kötelezettségük keletkezzen a személyi jellegű támogatás tekintetében
akkor és olyan arányban, ahogy a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátást a megrendelő
finanszírozta;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
szerződéskötés esetén azonnal
jelentéstételi kötelezettség esetén 2019. március 15.
5. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti cél végrehajtása érdekében szükséges eszközbeszerzések tekintetében
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.)
Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni;
6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
valamint az emberi erőforrások minisztere bevonásával intézkedjen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján
a belterület 4596/08 helyrajzi számú, természetben az 1113 Budapest, Daróczi út 3. szám alatt található ingatlan
vagyonkezelői jogának megosztásáról az MNM régészeti közfeladat-ellátásának biztosítása érdekében;
Felelős:
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával készítsen
előterjesztést az MNM vonatkozásában a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárások, valamint régészeti
megfigyelés ellátása érdekében szükséges 2019. évi személyi és infrastrukturális forrásigényekről és a finanszírozás
módjáról, kitérve a tartós, bázisba épülő forrásszükséglet mértékére, figyelembe véve
a)
a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Budavári NKft.) által ellátandó
feladatokat,
b)
az MNM által a 2018. év során elvégzett, nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárásokra, valamint
régészeti megfigyelésekre kötött szerződések alapján a megrendelő által fizetett díjtételeket,
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c)

az MNM által a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárásokhoz kapcsolódó egyéb feladatokat;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. augusztus 31.
8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 6. pontban foglaltakra is tekintettel gondoskodjon
a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti koordinációs feladatok ellátásával összefüggésben a Budavári Nkft.
vagyonkezelésében lévő és kizárólagosan az 1. pont szerinti feladat ellátásához használt tárgyi és immateriális
eszközök felméréséről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. augusztus 31.
9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a Budavári Nkft. útján – az emberi erőforrások minisztere
és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – ez utóbbi a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. útján – gondoskodjon a 8. pont szerinti felmérés alapján a Budavári NKft. vagyonkezelésében
lévő és kizárólagosan az 1. feladat ellátásához használt tárgyi és immateriális eszközök MNM részére történő
vagyonkezelésbe adásáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2019. január 31.
10. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – dolgozza ki
a régészeti feladatellátás hosszú távú, átfogó, új koncepcióját és az arra épített Nemzeti Régészeti Stratégiát.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1314/2018. (VII. 10.) Korm. határozata
a Környe község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Környe község külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Környe külterület 0272, 0279, 0295/17, 0300/3, 0300/6 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen
földrészletekből a telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1315/2018. (VII. 10.) Korm. határozata
az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosító számú, „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése,
átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok
beszerzésével II. szakasz” című projekt műszaki tartalmának bővítéséről
A Kormány egyetért az IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosító számú, „Kecskemét város közösségi közlekedés
fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok
beszerzésével II. szakasz” című projekt (a továbbiakban: Projekt) Támogatási Szerződésének 1. melléklet szerinti
módosításával.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

1.

D

Szakaszolt projekt
Projekt azonosító
2.

száma

A Projekt címe

A támogatást igénylő

általános forgalmi

neve

adóval növelt
összköltsége
(Ft)

3.

E

Módosítás előtti forrásszerkezet

Kecskemét város
közösségi közlekedés
fejlesztése, átalakítása
– zéró emissziós
IKOP-3.2.0-15zóna megteremtése
2016-00007
soros hibridhajtású
alacsonypadlós
autóbuszok
beszerzésével II. szakasz

Kecskemét
Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

7 977 925 227

Projekt Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program
(a továbbiakban:
IKOP) támogatása
(Ft)

633 399 020

F

G

H

I

Módosítást követő forrásszerkezet
Szakaszolt projekt

Projekt IKOP

általános forgalmi

keretében

adóval növelt

finanszírozandó

összköltsége

támogatása

(Ft)

(Ft)

8 192 756 854

633 399 020

Jóváhagyott
támogatási

Projekt rövid bemutatása

arány (%)

94,35

25 db hibrid autóbusz
beszerzése, a hozzájuk
tartozó telephely,
a telephelyhez
vezető utak és 77 db
megállóhely kivitelezése.
A megállóhelyek intelligens
utastájékoztatási rendszerrel
való felszerelése.
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1. melléklet az 1315/2018. (VII. 10.) Korm. határozathoz
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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
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

