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III. Kormányrendeletek

A Kormány 164/2018. (IX. 11.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási 
szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, 
és az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a  működési engedélyezési eljárásról 
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A.  § (1) Az  egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos kötelezettségeit, az  infekciókontroll-
minimumok biztosítását és működését, továbbá a  fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló miniszteri 
rendelet szerint érkezett bejelentésben foglalt információk megalapozottságát a szolgáltatás helye szerint illetékes 
hatóság is ellenőrzi a (3)–(5) bekezdésben foglaltak szerint. A hatósági ellenőrzésben szükség szerint szakfelügyelő 
főorvos is részt vesz.
(2) Ha az egészségügyi szolgáltató megsérti az infekciókontrollal összefüggő feladatait meghatározó, jogszabályban, 
módszertani levélben, illetve szakmai irányelvben foglalt szabályokat, a  hatóság a  16.  § (2)  bekezdésében foglalt 
jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ellenőrzést és hatósági eljárást
a) alapellátást vagy önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a  járási hivatal, 
rendvédelmi szervek által működtetett alapellátást vagy önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók esetében a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat,
b) fekvőbeteg-szakellátást, egynapos sebészeti ellátást, dializáló tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatók 
esetében a népegészségügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
c) ha járványügyi helyzet indokolttá teszi, az  országos tisztifőorvos az  a) és b)  pontban felsorolt hatóságokkal 
együttműködésben
végzi, illetve folytatja le.
(4) Az  egészségügyi szolgáltatók felügyeletét a  lakosság körében is előforduló, nem specifikus járványok esetén 
a járási hivatal látja el
a) a halmozottan előforduló fertőzésekre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésének,
b) a halmozottan előforduló fertőzések kivizsgálásának, a járványok megelőzésének és felszámolásának, a szükséges 
járványügyi intézkedések megtételének és végrehajtásának
tekintetében.
(5) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést
a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben háromévente legalább egy alkalommal,
b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben évente legalább egy alkalommal
végzi a hatóság, és szükség esetén intézkedik, vagy szakmai javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.”
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2. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az  egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében)
„e) ellátja az  egészségügyi szolgáltatók jogszabályban meghatározott, az  infekciókontrollra vonatkozó 
kötelezettségeivel kapcsolatos hatósági feladatokat.”

3. §  A Korm. rendelet 11. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az  országos tisztifőorvost, a  kormányhivatalt és a  járási hivatalt 
jelöli ki)
„d) az Ehi. 4. § (6) bekezdés h) pontja”
(szerinti feladatok ellátására.)

4. §  Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 165/2018. (IX. 11.) Korm. rendelete
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási 
időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási 
szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 
6b. és 6c. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő 6d. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„6b. értékelési terv: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdés a)  pontja, a  702/2014/EU bizottsági 
rendelet 1.  cikk (4)  bekezdés a)  pontja, vagy az  Európai Bizottság támogatási intézkedést jóváhagyó állami 
támogatási tárgyú határozata alapján, az Európai Bizottság által közzétett vonatkozó módszertannak megfelelően 
elkészített dokumentum,
6c. halászati állami támogatás: a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 
az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet  
(HL L 354., 2013.12.28., 1. o.) (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. mellékletében 
felsorolt halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos 
tevékenységekre nyújtott állami támogatás,
6d. halászati és akvakultúra-termékek: az  1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I.  mellékletében 
meghatározott termékek,”
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2. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A támogatási program, az egyedi támogatás, valamint a bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó létező támogatási 
programokból nyújtott támogatás tervezete (a továbbiakban együtt: támogatási tervezet) tartalmazza]
„e) az egyedi támogatás vagy a támogatási program
ea) tervezett átlagos éves költségvetését és
eb) teljes költségvetését.”

3. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet III. Fejezete a következő 5/A. alcímmel egészül ki:
„5/A. Az értékelési tervvel kapcsolatos eljárás
16/A.  § (1) Az  1.  melléklet 15.1–15.4., 15.7. (a  15.7.9.  pont szerinti támogatási kategória kivételével), 15.9., 17.1.4., 
17.5.1., 17.5.2., 17.5.4., 17.5.9., 17.5.10. és 17.6.1.  pontjában, valamint – a  702/2014/EU bizottsági rendelet 34.  cikk 
(5)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti támogatás nyújtása esetén – a  17.5.3.  pontjában meghatározott támogatási 
kategóriák alkalmazása esetén, ha
a) a 7.  § (1)  bekezdés szerinti bejelentés alapján a  támogatási programnak az  ezen támogatási kategóriákra 
vonatkozó éves átlagos költségvetése meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a 7.  § (2a)  bekezdés szerinti bejelentés alapján a  támogatási programnak az  ezen támogatási kategóriákra 
vonatkozó éves átlagos költségvetése meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy
c) a támogatási program hatálybalépésétől eltelt időt figyelembe véve a támogatási programnak ezen támogatási 
kategóriái alapján odaítélt támogatás éves átlaga meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
a támogatást nyújtó köteles értékelési tervet készíteni, és azt megküldeni a miniszternek.
(2) A miniszter a véglegesített értékelési tervet a SANI rendszeren keresztül hivatalos bejelentés útján haladéktalanul 
továbbítja az Európai Bizottságnak.
16/B. § (1) Ha az Európai Bizottság a 16/A. § (2) bekezdése alapján megküldött értékelési tervet 
a) – a 16/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben – az új támogatási program hatálybalépésétől számított,
b) – a 16/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben – az  értékelési tervnek az  Európai Bizottság részére történt 
hivatalos bejelentéstől számított,
c) – 16/A.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben – az  átlagos éves odaítélt támogatás összegének a  150 millió 
eurós határérték meghaladásának időpontjától számított
hat hónapon belül nem hagyja jóvá, az értékelési terv alapjául szolgáló támogatási programból történő támogatás-
odaítélést a támogatást nyújtó köteles az Európai Bizottság határozatának meghozataláig felfüggeszteni.
(2) A támogatást nyújtó abban az esetben is köteles az értékelési tervet megküldeni a miniszternek, ha az értékelési 
terv készítésének kötelezettségét az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata írja elő.”

2. A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A  2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) 
Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő 25a. és 25b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„25a. értékelési terv: az Atr. 2. § 6b. pontja szerinti dokumentum,
25b. értékelésiterv-köteles támogatási kategóriák: a  11–24., a  30–40., a  42., a  48/A., az  55., az  56., az  58., a  63. és 
a  65. alcím szerinti támogatási kategóriák, valamint az  57. alcím szerinti támogatási kategória esetén a  103/H.  § 
(1) bekezdés a)–c) pontja szerinti költségekre irányuló támogatás,”

 (2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 82a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„82a. SANI rendszer: az Atr. 2. § 14. pontja szerinti rendszer,”

 (3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 72. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„72. működési eredmény: a beruházásnak az Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt elért 
– a projektkockázat és a tőkeköltség alapján a támogatást nyújtó által jóváhagyott diszkonttényezővel diszkontált – 
bevételei, csökkentve az ugyanezen diszkonttényezővel diszkontált működési költségekkel, így különösen a személyi 
jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, a szerződéses szolgáltatással, a távközléssel, az energiával és a karbantartással, 
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a bérleti díjjal, az adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költséget, 
amelyet beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha a számítás eredménye negatív, a működési eredmény 
értéke nulla,”

5. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) Ha a  SANI rendszerben egy támogatási programként rögzített támogatási programon belüli 
értékelésiterv-köteles támogatási kategóriákra vonatkozó összes támogatás éves átlaga a  támogatási program 
hatálybalépésétől eltelt időt figyelembe véve meghaladja a  150 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
a támogatást nyújtó értékelési tervet készít, és azt az Atr. 16/A. § (1) bekezdésének megfelelően megküldi az európai 
uniós források felhasználásáért felelős miniszternek.
(2) Ha az  Európai Bizottság a  részére hivatalos bejelentés útján megküldött értékelési tervet az  átlagos éves 
odaítélt támogatás összegének a  150 millió eurós határérték meghaladása időpontjától számított hat hónapon 
belül nem hagyja jóvá, az  értékelési terv alapjául szolgáló, a  SANI rendszerben egy támogatási programként 
rögzített támogatási programból történő támogatás-odaítélést a  támogatást nyújtó köteles az  Európai Bizottság 
határozatának meghozataláig felfüggeszteni.”

3. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.

7. §  Ez a rendelet
a) a Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet és az  azt 
módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát 
és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre és multifunkcionális 
szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a  legkülső 
régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a  702/2014/EU 
rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 
2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet, valamint

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában a  mezőgazdasági és 
erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a  belső 
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációs és technológiai miniszter 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelete
a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és 
gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos 
szabályokról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 15.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1.  felsőfokú szakképzettség: műszaki felsőoktatási intézményben szerzett szakképzettség,
2.  középfokú szakképesítés: az Országos Képzési Jegyzék 51–55-ös szintkódú szakképesítési szintnek megfelelő 

képesítés,
3.  PB-gáz forgalmazás: a  PB-gáz palackokba és tartályokba való töltését követően a  PB-gáz fogyasztónak 

történő értékesítése vagy a PB-gáz kiskereskedőnek történő értékesítésre bocsátása,
4.  szakirányú felsőfokú szakképzettség: az  okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki, az  okleveles olaj- és 

gázmérnöki, az  okleveles olaj- vagy gázipari szakmérnöki, a  földgázellátási szakmérnöki, az  okleveles 
gázszolgáltatói szak-üzemmérnöki, az  okleveles gépészmérnöki, gépész üzemmérnöki, az  okleveles 
vegyészmérnöki, a  vegyész üzemmérnöki, az  okleveles villamosmérnöki és a  villamos üzemmérnöki 
végzettség,

5.  szakirányú alapfokú szakképesítés: az Országos Képzési Jegyzék 31–35 szintkódú szakképesítésnek megfelelő 
műszaki szakirányú képesítés,

6.  szakirányú középfokú szakképesítés: a  gépésztechnikusi, a  gáz- és olajipari technikusi, az  épületgépész 
technikusi, a villamos (erős- vagy gyengeáramú) technikusi és a vegyipari technikusi képesítés és az előbbi 
szakirány szerinti szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal szerzett szakképesítés,

7.  szakmai képesítés: a  szakirányú felsőfokú, illetve az  Országos Képzési Jegyzék szerinti felsőfokú 
szakképzettség – beleértve az  akkreditált felsőfokú szakképzettséget is –, a  szakirányú középfokú 
szakképesítés, valamint a szakirányú alapfokú szakképesítés.

2. § (1) Az  1.  mellékletben meghatározott műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakört csak az  1.  mellékletben 
megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be. A 2. mellékletben meghatározott 
műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakört csak a  2.  mellékletben megjelölt szakképzettséggel és 
gyakorlati idővel rendelkező személy töltheti be.

 (2) A  továbbképzés képzési programjának jóváhagyása iránti kérelmet az  1.  mellékletben szereplő munkakörök 
esetében a  Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, a  2.  mellékletben szereplő munkakörök esetében a  műszaki 
biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

3. § (1) Szakmai gyakorlatként a  szakmai képesítésnek megfelelő gázipari szakterületen eltöltött idő vehető figyelembe. 
A különböző munkavégzések során megszerzett gyakorlati időket együttesen kell figyelembe venni.

 (2) A szakmai gyakorlati idő a munkáltató által kiállított igazolással igazolható, amelynek tartalmaznia kell:
a) az igazolást kérő személy

aa) nevét,
ab) születési helyét,
ac) születési idejét,
ad) anyja nevét,
ae) lakcímét és
af ) által betöltött munkakör és a végzett tevékenység megnevezését;
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b) a munkakörben töltött idő naptári időtartamát és
c) a munkáltató vagy foglalkoztató

ca) megnevezését,
cb) címét és
cc) cégszerű aláírását.

 (3) Ha a  munkáltató vagy foglalkoztató jogutód nélkül szűnt meg, a  szakmai gyakorlati idő igazolására 
a  munkáltatóval vagy foglalkoztatóval kötött olyan megállapodás is alkalmas, amely hitelt érdemlően tanúsítja 
a  gázipari szakterületen szerzett gyakorlati időt, és amely tartalmazza a  (2)  bekezdés a)  pont aa)–ag)  alpontjában 
meghatározott természetes személyazonosító adatokat.

4. §  A 2. § szerinti műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakört betöltő személy köteles az adott munkakörhöz 
előírt gyakorisággal továbbképzésen részt venni, és az ott megszerzett ismereteiből vizsgát tenni. Az eredményes 
vizsgáról kiállított igazolásban fel kell tüntetni a következő továbbképzés esedékességét.

5. §  A  továbbképzési programot a  3.  mellékletben meghatározott alapkövetelmények figyelembevételével készíti el 
a továbbképzés szervezője. A hatósági jellegű képzésen oktató az lehet, aki szakirányú felsőfokú szakképzettséggel 
és a képzés célja szerinti szakterületen legalább öt év gyakorlattal rendelkezik.

6. § (1) Továbbképzés csak a  2.  § (2)  bekezdésben meghatározott hatóság (a továbbiakban: a  hatósági jellegű képzés 
felügyeletét ellátó hatóság) által a  (3)  bekezdésben meghatározottak szerint kiadott engedélye alapján tartható. 
A  hatósági jellegű képzés felügyeletét ellátó hatóság a  képzési program jóváhagyását tartalmazó engedélye 
a megadásának napjától számított három évig hatályos.

 (2) Amennyiben a  hatósági jóváhagyás időbeli hatálya letelt, és a  továbbképzés szervezője a  korábbi hatósági 
jóváhagyás időbeli hatálya alatt elmulasztotta a  7.  § (1)  bekezdésében foglalt kötelezettségét, a  továbbképzés 
szervezője a  hatósági jóváhagyás iránti kérelmet nem nyújthatja be a  korábbi hatósági jóváhagyás időbeli 
hatályának leteltét követő egy évig.

 (3) Kötelező szakmai továbbképzést az  a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 3.  § (1)  bekezdése szerinti 
felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezet tarthat, amely rendelkezik
a) jogosultsággal a  nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletnek e  rendelet hatálybalépésekor hatályban 
lévő 1.  mellékletében felsorolt „Gépészet” szakmacsoportba vagy a  nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendeletnek 
e rendelet hatálybalépésekor hatályban lévő 1. mellékletében felsorolt „Gépészet” szakmacsoportba tartozó 
szakképesítések bármelyikének megszerzését biztosító képzés szervezésére,

b) a szakterületnek megfelelő képzési programmal és
c) a képzési programnak megfelelő, naprakész tananyaggal.

 (4) A hatósági jellegű képzés felügyeletét ellátó hatóság
a) meghatározza és a hivatalos honlapján közzéteszi a képzési program elkészítésének alapját képező részletes 

szakmai követelményeket, valamint a  részletes vizsgakövetelményeket, továbbá a 7. § (9) bekezdés szerinti 
továbbképzési igazolás tartalmát,

b) elbírálja a képzési program jóváhagyása iránti kérelmeket,
c) ellenőrzi a  továbbképzést szervezők működését, ideértve a  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti tananyag célra 

való alkalmasságának, tartalmának, jogszabályoknak való megfelelésének, valamint a tanulmányi szabályzat 
megfelelőségének ellenőrzését is.

7. § (1) A  továbbképzés szervezője köteles a  továbbképzés kezdőnapját, tartamát és helyszínét a  hatósági jellegű képzés 
felügyeletét ellátó hatóság részére a  kezdőnapot megelőzően legalább 8 nappal írásban vagy elektronikusan 
bejelenteni. A továbbképzés csak a bejelentést követően kezdhető meg.

 (2) A  vizsga részletes szabályait a  továbbképzés szervezője vizsgaszabályzatban rögzíti, és gondoskodik a  vizsga 
lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató elkészítéséről, a  vizsgakérdések összeállításáról, valamint azok 
bejelentéséről a képzés felügyeletét ellátó hatóságnak.

 (3) A hatósági jellegű képzés vizsgáján vizsgáztató az lehet, aki szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és a képzés célja 
szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik.
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 (4) A  vizsgát háromtagú vizsgabizottság bírálja el. A  vizsgabizottságot a  továbbképzés szervezője kéri fel. 
A  vizsgabizottságot a  vizsgabizottság tagjai által a  maguk közül megválasztott elnök vezeti. A  vizsgabizottság 
tagja nem lehet az a személy, aki a továbbképzésen oktatóként közreműködött. A vizsga során a vizsgabizottságot 
kérdezőtanár és írásbelivizsga-felügyelő segíti, akiket a továbbképzés szervezője bíz meg.

 (5) Az írásbeli vizsga egy gyakorlati problémával kapcsolatos kérdés megválaszolásából áll.
 (6) A szóbeli vizsga a szakmai feladatok témaköréhez kapcsolódó tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekből áll.
 (7) A vizsgán megfelelt vagy nem megfelelt minősítés adható.
 (8) A  képzés és a  vizsga eredményes teljesítését követően a  továbbképzés szervezője a  hatósági jellegű képzés 

felügyeletét ellátó hatóság által jóváhagyott minta szerint készíti elő a kiállítandó továbbképzési igazolást.
 (9) A  továbbképzés szervezője köteles az  általa lefolytatott képzésen kiadott igazolásokat másolatban megküldeni 

a hatósági jellegű képzés felügyeletét ellátó hatóság részére a kiállítás időpontját követő tizenöt napon belül.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

9. §  Az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett továbbképzési tevékenység szervezésére vonatkozó 
jogosultság az  e  rendelet szerinti jóváhagyási eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható a  jogosultságot igazoló 
dokumentumban meghatározott időtartamig, vagy határozatlan időre szóló jogosultságot megállapító döntés 
esetében az e rendelet hatálybalépését követő egy évig hatályos.

10. §  Hatályát veszti a  földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges 
szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelethez

A műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök jegyzéke I.

 1.  Földgázelosztó, vezetékes PB-gáz szolgáltató és célvezeték üzemeltetői munkakör követelményei

A B C D

1. Munkakör Szakképesítés/végzettség

Munkakör betöltéséhez 

szükséges szakirányú szakmai 

gyakorlat

Továbbképzés gyakorisága

2.

Földgázelosztó-
gázüzemi vezető, 
vezetékes PB-gáz 
szolgáltató gázüzemi 
vezető

Szakirányú felsőfokú 
szakképzettség

5 év

Az engedélyes 
műszaki biztonsági 

irányítási rendszerében 
szabályozott módon, de 

legalább 5 évenként
3.

Földgázelosztó 
gázüzemi műszaki 
vezető és helyettese, 
vezetékes PB-gáz 
szolgáltató gázüzemi 
vezető és helyettese

4.
Műszaki Biztonsági 
Irányítási Rendszer 
vezetője
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5.

Műszaki-biztonsági 
szempontból jelentős 
tevékenységet végző 
szellemi munkakörben 
foglalkoztatott 
közvetlen irányítója

Szakirányú felsőfokú 
szakképzettség

3 év

Az engedélyes 
műszaki biztonsági 

irányítási rendszerében 
szabályozott módon, de 

legalább 5 évenként

6.

Műszaki-biztonsági 
szempontból jelentős 
tevékenységet végző 
fizikai munkakörben 
foglalkoztatott 
közvetlen irányítása

Szakirányú középfokú 
szakképesítés

5 év

Az engedélyes 
műszaki biztonsági 

irányítási rendszerében 
szabályozott módon, de 

legalább 5 évenként

7.
Hegesztés helyszíni 
irányítója

A Hegesztési Biztonsági 
Szabályzat kiadásáról szóló 

143/2004. (XII. 22.)  
GKM rendelet szerint

A Hegesztési Biztonsági 
Szabályzat kiadásáról 

szóló 143/2004. (XII. 22.) 
GKM rendelet szerint

Az engedélyes 
műszaki biztonsági 

irányítási rendszerében 
szabályozott módon

8.

Gázszerelő I.,  
Nyomásszabályozó-
állomás kezelő, 
karbantartó

Szakirányú szakképesítés és 
a gyártó, forgalmazó által a 
nyomásszabályozó állomás 
kezelésére, karbantartására 
dokumentáltan kiképzett 

személy

2 év

Az engedélyes 
műszaki biztonsági 

irányítási rendszerében 
szabályozott módon, de 

legalább 5 évenként

9.

Gázszerelő I.,  
a gázelosztó és 
célvezeték üzembe 
helyezője, ellenőre, 
karbantartója, 
üzemzavar elhárítója

Gázszerelő szakképesítés 2 év

Az engedélyes 
műszaki biztonsági 

irányítási rendszerében 
szabályozott módon, de 

legalább 5 évenként

10.

Gázszerelő I., gázmérő 
le- és felszerelés, 
nyomásszabályozó 
le- és felszerelés, 
gázmérő lezárása és 
visszanyitása, főelzáró 
nyitás-zárás

 Gázszerelő, 
csőhálózatszerelő 

szakképesítés
1 év

 Az engedélyes 
műszaki biztonsági 

irányítási rendszerében 
szabályozott módon, de 

legalább 5 évenként

 2.  Földgázszállító munkakörök követelményei

A B C D

1. Munkakör Szakképesítés/végzettség

Munkakör betöltéséhez 

szükséges szakirányú szakmai 

gyakorlat

Továbbképzés gyakorisága

2.

Földgázszállító 
gázüzem irányítása 
vonatkozásában 
egyes bányaüzemi 
tevékenységek 
irányítója

Szakirányú felsőfokú 
szakképzettség

5 év 5 évenként

3.

Földgázszállítói 
engedélyes 
megbízásából végzett 
egyes bányaüzemi 
tevékenység irányítója

Szakirányú felsőfokú 
szakképzettség

5 év 5 évenként
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4.
Műszaki Biztonsági 
Irányítási Rendszer 
vezetője

Szakirányú felsőfokú 
szakképzettség

5 év 5 évenként

5.
Műszaki-biztonsági 
szempontból jelentős 
tevékenységet 
végző szellemi és 
fizikai munkakörben 
dolgozók közvetlen 
irányítása

Szakirányú felsőfokú 
szakképzettség

2 év Az engedélyes 
műszaki biztonsági 

irányítási rendszerében 
szabályozott módon, de 

legalább 5 évenként

6.
Szakirányú felsőfokú 

szakképesítés
3 év

7.
Szakirányú középfokú 

szakképesítés
5 év

8. Körzetfelügyelő
Szakirányú alapfokú 

szakképesítés
1 év

Az engedélyes 
műszaki biztonsági 

irányítási rendszerében 
szabályozott módon, de 

legalább 5 évenként

9.
Kompresszor és 
csomópont kezelő

Szakirányú alapfokú 
szakképesítés 

1 év

Az engedélyes 
műszaki biztonsági 

irányítási rendszerében 
szabályozott módon, de 

legalább 5 évenként

 3.  A PB-gáz forgalmazással kapcsolatos munkakörök követelményei

A B C D

1. Munkakör Szakképesítés/végzettség

Munkakör betöltéséhez 

szükséges szakirányú szakmai 

gyakorlat

Továbbképzés gyakorisága

2.
Felelős gázüzemi 
vezető

Szakirányú felsőfokú 
szakképzettség 

5 év
Az engedélyes 

műszaki biztonsági 
irányítási rendszerében 
szabályozott módon, de 

legalább 5 évenként
3.

Szakirányú középfokú 
szakképesítés

10 év

4. Gázpalackvizsgáló Középfokú szakképesítés 1 év

Az engedélyes 
műszaki biztonsági 

irányítási rendszerében 
szabályozott módon, de 

legalább 5 évenként

5.

Minőségirányítási 
megbízott

Minőségirányítási felsőfokú 
szakképzettség

2 év

Az engedélyes 
műszaki biztonsági 

irányítási rendszerében 
szabályozott módon, de 

legalább 5 évenként
6.

Minőségirányítási 
középfokú szakképesítés, 

vagy belső auditor, 
vagy minőségirányítási 
szakember tanfolyami 

végzettség

3 év
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7.
Gázcseretelep-kezelő 
(PB-gáz kiszolgálását 
végző)

A tűzvédelmi szakvizsgára 
kötelezett foglalkozási 

ágakról, munkakörökről, 
a tűzvédelmi 

szakvizsgával összefüggő 
oktatásszervezésről és a 
tűzvédelmi szakvizsga 

részletes szabályairól szóló 
rendelet szerint, és több 

mint 3000 kg tömegű 
PB-gáznak cseretelepen 

történő együttes tárolása 
esetén OKJ szerinti 
rész-szakképesítés 

–

Az engedélyes 
műszaki biztonsági 

irányítási rendszerében 
szabályozott módon, de 

legalább 5 évenként

 4.  Egyéb, az 1., 2. és 3. pontban külön nem említett munkakörök követelményei

A B C D

1. Munkakör Szakképesítés/végzettség

Munkakör betöltéséhez 

szükséges szakirányú szakmai 

gyakorlat

Továbbképzés gyakorisága

2.
Biztonságtechnikai 
megbízott

Szakirányú felsőfokú 
szakképzettség 

2 év

5 évenként

3.
Szakirányú középfokú 

szakképesítés
3 év

4. Tűzvédelmi megbízott

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 

szerveknél, az 
önkormányzati 
és létesítményi 

tűzoltóságoknál,  
az önkéntes tűzoltó 

egyesületeknél, valamint az 
ez irányú szakágazatokban 
foglalkoztatottak szakmai 

képesítési követelményeiről 
és szakmai képzéseiről szóló 
9/2015. (III. 25.) BM rendelet 

1. melléklet 4. pont  
4.3. alpontja és 5. melléklet 

3. pontja szerinti végzettség 
és képesítés

1 év _

5. Minősített hegesztő
Hegesztő szakképesítés: 
a vonatkozó OKJ szerinti 

szakképesítés
– 5 évenként

6.

Hegesztési felelős

Szakirányú felsőfokú 
szakképzettség 

1 év

5 évenként

7.
Szakirányú középfokú 

szakképesítés
3 év
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8.

Robbanásbiztos 
berendezéseket 
felügyelő szakember

Villamosmérnök vagy 
üzemmérnök 

1 év Az engedélyes 
műszaki biztonsági 

irányítási rendszerében 
szabályozott módon, de 

legalább 5 évenként

9.
Középfokú elektrotechnikai 

szakképesítés
3 év

10.
Vonatkozó OKJ szerinti 

szakképesítés
5 év

11.
Korrózióvédelmi 
tevékenység irányítója

Villamosmérnök vagy 
üzemmérnök vagy 

korrózióvédelmi felsőfokú 
szakképzettség

3 év 5 évenként

2. melléklet a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelethez

Műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök jegyzéke II.

A B C D

1. Munkakör Szakmai képesítés/végzettség

Munkakör betöltéséhez 

szükséges szakirányú szakmai 

gyakorlat

Továbbképzés gyakorisága

2.

Ipari olaj- és 
gáztüzelő-
berendezés kezelő, 
kisteljesítményű 
kazánfűtő (max. 2 t/h), 
kazánkezelő (2–12 t/h 
között), kazángépész 
(12 t/h felett), erőművi 
kazángépész

A vonatkozó OKJ szerinti 
szakképesítés

– 5 évenként

3.
Gáz- és hőtermelő 
berendezés-szerelő

A vonatkozó OKJ szerinti 
szakképesítés

– 5 évenként

4. Csőhálózatszerelő

A gázszerelők és 
gázkészülék-javítók 

tevékenysége folytatásának 
részletes feltételeiről, 
az e tevékenységek 
bejelentésének és 
nyilvántartásának 

rendjéről, valamint 
az e tevékenységekre 

vonatkozó kötelezettségek 
be nem tartásának 

esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményekről 

szóló NGM rendelet szerint

A gázszerelők és 
gázkészülék-javítók 

tevékenysége 
folytatásának 

részletes feltételeiről, 
az e tevékenységek 
bejelentésének és 
nyilvántartásának 

rendjéről, valamint 
az e tevékenységekre 

vonatkozó 
kötelezettségek 

be nem tartásának 
esetén alkalmazandó 

jogkövetkezményekről 
szóló NGM rendelet 

szerint

A gázszerelők és 
gázkészülék-javítók 

tevékenysége 
folytatásának 

részletes feltételeiről, 
az e tevékenységek 
bejelentésének és 
nyilvántartásának 

rendjéről, valamint 
az e tevékenységekre 

vonatkozó 
kötelezettségek 

be nem tartásának 
esetén alkalmazandó 

jogkövetkezményekről 
szóló NGM rendelet 

szerint
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5.
Gázipari műszaki-
biztonsági 
felülvizsgáló

A gázszerelők és 
gázkészülék-javítók 

tevékenysége folytatásának 
részletes feltételeiről, 
az e tevékenységek 
bejelentésének és 
nyilvántartásának 

rendjéről, valamint 
az e tevékenységekre 

vonatkozó kötelezettségek 
be nem tartásának 

esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményekről 

szóló NGM rendelet szerint

A gázszerelők és 
gázkészülék-javítók 

tevékenysége 
folytatásának 

részletes feltételeiről, 
az e tevékenységek 
bejelentésének és 
nyilvántartásának 

rendjéről, valamint 
az e tevékenységekre 

vonatkozó 
kötelezettségek 

be nem tartásának 
esetén alkalmazandó 

jogkövetkezményekről 
szóló NGM rendelet 

szerint

A gázszerelők és 
gázkészülék-javítók 

tevékenysége 
folytatásának 

részletes feltételeiről, 
az e tevékenységek 
bejelentésének és 
nyilvántartásának 

rendjéről, valamint 
az e tevékenységekre 

vonatkozó 
kötelezettségek 

be nem tartásának 
esetén alkalmazandó 

jogkövetkezményekről 
szóló NGM rendelet 

szerint

6.
Csatlakozó vezeték 
és felhasználói 
berendezések 
műszaki-biztonsági 
ellenőre

Szakirányú felsőfokú 
szakképzettség 

2 év

5 évenként

7.
Szakirányú középfokú 

végzettség
3 év

8.

Gázszerelő II.
Csatlakozóvezetékek, 
fogyasztói 
vezetékek létesítése, 
üzembe helyezése, 
karbantartása, 
üzemzavar elhárítása, 
felhagyása, 
gázfogyasztó 
készülékek és 
gázfelhasználó 
technológiák, 
valamint az azok 
rendeltetésszerű 
és biztonságos 
használatához 
szükséges tartozékok 
létesítése, felhagyása

A gázszerelők és 
gázkészülék-javítók 

tevékenysége folytatásának 
részletes feltételeiről, 
az e tevékenységek 
bejelentésének és 
nyilvántartásának 

rendjéről, valamint 
az e tevékenységekre 

vonatkozó kötelezettségek 
be nem tartásának 

esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményekről 

szóló NGM rendelet szerint

A gázszerelők és 
gázkészülék-javítók 

tevékenysége 
folytatásának 

részletes feltételeiről, 
az e tevékenységek 
bejelentésének és 
nyilvántartásának 

rendjéről, valamint 
az e tevékenységekre 

vonatkozó 
kötelezettségek 

be nem tartásának 
esetén alkalmazandó 

jogkövetkezményekről 
szóló NGM rendelet 

szerint

A gázszerelők és 
gázkészülék-javítók 

tevékenysége 
folytatásának 

részletes feltételeiről, 
az e tevékenységek 
bejelentésének és 
nyilvántartásának 

rendjéről, valamint 
az e tevékenységekre 

vonatkozó 
kötelezettségek 

be nem tartásának 
esetén alkalmazandó 

jogkövetkezményekről 
szóló NGM rendelet 

szerint

3. melléklet a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelethez

A továbbképzési programmal szemben támasztott alapkövetelmények

 1.  A képzési programnak a 2. pontban meghatározott szakmai követelményekkel összhangban tartalmaznia kell:
1.1.  a képzés megnevezését és célját,
1.2.  a szakképesítés munkaterületét és a képzés során megszerezhető kompetenciát,
1.3.  a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,
1.4.  a tervezett képzési időt,
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1.5.  a képzés formájának meghatározását (csoportos jelenléti képzés, egyéni felkészüléssel),
1.6.  a  tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a  tananyagegységekhez rendelt elméleti és 

gyakorlati óraszámot,
1.7.  a maximális csoportlétszámot,
1.8.  a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírását,
1.9.  a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,
1.10.  a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint
1.11.  a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját.

 2.  Szakmai követelmények
2.1.  A teljes képzési idő: legalább 8 óra (jelenléti képzés)
2.2.  Képzési témakörök:

2.2.1.  a  tevékenységi területre vonatkozó műszaki biztonsági, mérésügyi, tűzvédelmi és építésügyi 
jogszabályi követelmények szakterületet érintő változásai;

2.2.2.  a  munkakörbe tartozó tevékenységekkel kapcsolatos műszaki szabványok követelményeinek 
változásai;

2.2.3.  az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés korszerű ismeretanyaga.
 3.  Az oktatókkal szemben támasztott követelmények, kompetenciák:

3.1.  a szakterületnek megfelelő felsőfokú műszaki végzettség;
3.2.  legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlat;
3.3.  jó előadókészség, jó kapcsolatteremtő képesség, a tanulás tanításának képessége;
3.4.  információs és kommunikációs technológiák ismerete, az oktatás során való felhasználása.

 4.  A képzésre jelentkezőkkel szemben támasztott felvételi követelmény: az 1. és 2. mellékletben az adott munkakörre 
előírt szakmai képesítés vagy végzettség megléte.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 411/2018. (IX. 11.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, továbbá a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 54.  §-a alapján – a  miniszterelnök javaslatára – 
megállapítom, hogy Hornung Ágnesnek, a Pénzügyminisztérium államtitkárának e megbízatása 2018. szeptember 11-ei 
hatállyal megszűnik.

Budapest, 2018. szeptember 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. szeptember 10.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03944-2/2018.

A köztársasági elnök 412/2018. (IX. 11.) KE határozata
államtitkári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – 
Azbej Tristant 2018. szeptember 11-ei hatállyal a Miniszterelnökség államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2018. szeptember 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. szeptember 10.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03943-2/2018.
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A köztársasági elnök 413/2018. (IX. 11.) KE határozata
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 79. § (1) bekezdése alapján – az Országos 
Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Vajas Sándort 2018. szeptember 15-ei hatállyal határozatlan időtartamra 
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesévé kinevezem.

Budapest, 2018. augusztus 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03713-2/2018.

A Kormány 1428/2018. (IX. 11.) Korm. határozata
a GINOP-8.2.5-17 azonosító jelű Üzleti infokommunikációs, digitalizációs tőkealap pénzügyi eszköz 
termékleírása módosításáról

A Kormány jóváhagyja a GINOP-8.2.5-17 azonosító jelű Üzleti infokommunikációs, digitalizációs tőkealap pénzügyi 
eszköz termékleírásának módosítását a részére benyújtott tervezet szerint.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1429/2018. (IX. 11.) Korm. határozata
a Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft.-vel összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú 
(„Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című), gazdaságfejlesztést célzó 
projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46.  § (1b)  bekezdése alapján hozzájárul, hogy 
a Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft. a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú, „Munkahelyi képzések támogatása 
nagyvállalatok munkavállalói számára” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra 
a „Munkavállalók képzése a Rába Futómű Kft.-nél” című támogatási kérelmet benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1430/2018. (IX. 11.) Korm. határozata
a ZÁHONY-PORT Záhonyi Logisztikai és Rakománykezelési Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal összefüggésben a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 azonosító számú  
(„Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című), 
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem  
benyújtásához történő hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46.  § (1b)  bekezdése alapján hozzájárul, hogy 
a  ZÁHONY-PORT Záhonyi Logisztikai és Rakománykezelési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
a  GINOP-2.1.2-8.1.4-16 azonosító számú, „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék 
keretében” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az „Ipari kutatás fejlesztési 
projekt keretében, új speciális feladatra kialakított széles nyomtávú vagonürítő és átrakó rendszert kiszolgáló 
egyedi, ürítést és rakodási pontosságot elősegítő berendezések kifejlesztése a  ZÁHONY-PORT Zrt.-nél” című 
támogatási kérelmet benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1431/2018. (IX. 11.) Korm. határozata
a KEHOP-1.4.0-15-2015-00009 azonosító számú („Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő 
kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén” című) projekt támogatásának 
növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A Kormány egyetért
a) a  KEHOP-1.4.0-15-2015-00009 azonosító számú („Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő 

kiépítése a  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén” című) projekt (a  továbbiakban: 
Projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,

b) a  Projekt a)  alpont szerinti többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program  
1. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

c) a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 2.  A  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:61 mezőjében az „1,50” szövegrész helyébe  
az „1,92” szöveg lép.

 3.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1431/2018. (IX. 11.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás 

(bruttó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb (bruttó, Ft)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb (bruttó, Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-1.4.0-15-

2015-00009

Árvízvédelmi 
védvonalak 

mértékadó árvízszintre 
történő kiépítése 

a Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatóság 
működési területén

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető) 
Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatóság

1 500 000 000 418 084 643 1 918 084 643

A projekt célja az árvízvédelmi 
töltések magassági hiányainak 
csökkentése a Zagyván. 
A fejlesztéssel 3 gátőrtelep 
felújítása és fejlesztése, 2 db 
zsilipes műtárgy újjáépítése, 
valamint egy új vízhozammérő 
műtárgy megépítése valósul 
meg. A töltésfejlesztéssel érintett 
védvonalak hossza összesen  
3 523 m. A fejlesztés által 
az árvízvédelmi intézkedések 
előnyeiben részesülő lakosság 
száma 77 000 fővel nő.
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A Kormány 1432/2018. (IX. 11.) Korm. határozata
a „Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés” című, KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 azonosító 
számú projekt vonatkozásában megállapított pénzügyi korrekció teljesítéséhez szükséges költségvetési 
forrás biztosításáról

A Kormány felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon  
a KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 azonosító számú, „Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés” című 
projekt vonatkozásában megállapított pénzügyi korrekció teljesítéséhez szükséges 1 669 362 839 forint forrás 
biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós 
fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék alcím 
terhére, az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés f ) pontja alapján.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1433/2018. (IX. 11.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002 
azonosító számú, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához 
történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. egyetért a TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002 azonosító számú, „Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító 

útfejlesztés” című, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat (a  továbbiakban: projekt) 
1. melléklet szerinti támogatásával;

 2. egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti megkötésével.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1433/2018. (IX. 11.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt

azonosító száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-6.1.5- 

16-TB1-2017- 
00002

Bánhida és 
Sárberek 

városrészek 
összekötését 

biztosító 
útfejlesztés

Tatabánya Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
3 377 705 733

A projekt célja Bánhida–Sárberek városrészek között összekötő út építése, vasúti 
aluljárót is tartalmazó útfejlesztéssel. Az összekötő út Bánhida városrészből 
a Madách utca – Polacsek köz kereszteződéstől Sárberek városrész Sárbereki-
lakótelep Vízmű-Szakközépiskola csomópontjáig tart. A tervezett út alulról 
keresztezi a Budapest–Hegyeshalom közötti vasutat. A közút létesítése mellett 
gyalogjárda és különválasztott, egyoldali kerékpárút létesül, a megfelelő 
vízelvezetéssel, közvilágítással. Az összekötő út megépítésével a két városrész 
között közvetlen összeköttetés alakul ki, mely elősegíti az ipari park, 
a kereskedelmi létesítmények és a közintézmények felé történő gyorsabb 
és biztonságosabb közlekedést. A fejlesztés közvetlenül hozzájárul a helyi 
gazdaság élénkítéséhez, a foglalkoztatás növekedéséhez, a munkaerő-mobilitás 
feltételeinek javításához.
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A Kormány 1434/2018. (IX. 11.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-16 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című 
konstrukció keretében benyújtott projektek belső költségátcsoportosításáról

A Kormány
 1. egyetért – az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.6. és 3.12.7 pontja alapján –
a) a TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 azonosító számú, „Új iparterület kialakítása Kiskunhalason” című, valamint
b) a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00006 azonosító számú, „A szászbereki iparterület kialakítása és infrastrukturális 

fejlesztése” című
projektek (a továbbiakban: projektek) belső költségátcsoportosításával;

 2. egyetért a projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1434/2018. (IX. 11.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1. Projekt azonosító száma
Projekt 

megnevezése

Kedvezményezett

neve

Hatályos 

Támogatási 

Szerződés szerinti, 

ingatlanvásárlásra 

elszámolható 

költség (Ft)

Átcsoportosítani 

kívánt összeg 

(Ft)

Átcsoportosítással 

érintett költségsor 

módosított 

támogatása (Ft)

Átcsoportosítást 

követően 

ingatlanvásárlásra 

fordítható összeg 

százalékos 

aránya a projekt 

összköltségéhez 

viszonyítva

Projekt rövid bemutatása

2. TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016
Új iparterület 

kialakítása 
Kiskunhalason

Kiskunhalas 
Város 

Önkormányzata
7 600 000 31 500 000 38 100 000 10%

A meglévő Ipari Parkban jelenleg 
14 vállalkozás működik, széles körű 
tevékenységi kört folytatva. 
A fejlesztés igazodik a keresleti 
igényekhez, valamint szorosan 
kapcsolódik az előző kiíráson nyertes, 
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 azonosító 
számú projekthez.

3. TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00006

A szászbereki 
iparterület 

kialakítása és 
infrastrukturális 

fejlesztése

Szászberek 
Községi 

Önkormányzat
6 350 000 23 650 000 30 000 000 8,88%

A megvalósítás során új iparterület 
létesítése történik a teljes infrastrukturális 
háttér kiépítésével. A projekt helyi 
szükségleteken alapul, közvetlenül vagy 
közvetve hozzájárul a foglalkoztatás 
növeléséhez.
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A Kormány 1435/2018. (IX. 11.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a győri Digitális Fejlesztési Központ szakmai megvalósításához 
szükséges 2018. évi forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a  Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja 
végrehajtása érdekében, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a  győri Digitális Fejlesztési Központ szakmai megvalósításához szükséges 2018. évi forrás 
biztosítása érdekében 80 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
30.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára, 
az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1435/2018. (IX. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -80 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák

K6 Beruházások 80 000 000

forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program -80 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

227942 5 Egyetemek, főiskolák 80 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 80 000 000 80 000 000
Pénzügyminisztérium

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K 

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
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A Kormány 1436/2018. (IX. 11.) Korm. határozata
a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

 1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c)  pontja alapján a  Magyar Halgazdálkodási 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 
[a továbbiakban: 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat]
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1436/2018. (IX. 11.) Korm. határozathoz

 1. Az  1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat E:2 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(E)

(1.) (Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

(2.)
Meghirdetve:        
2017. március

 2. Az  1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(C)

(1.)
[Felhívás keretösszege         

(Mrd Ft)]

(3.) 5,102

 3. Az  1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat C:5 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(C)

(1.)
[Felhívás keretösszege     

(Mrd Ft)]

(5.) 0,100

 4. Az  1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat E:7 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(E)

(1.) (Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

(7.)
Meghirdetve: 2017. március      

Lezárva: 2018. február
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 5. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege 

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének 

módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

8. MAHOP-2.5-2018

A környezetvédelmi 
szolgáltatásokat biztosító 
akvakultúra fejlesztésének 

előmozdítása

0,995 egyszerűsített 2018. szeptember

”

 6. Az  1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet 4.  pontjában foglalt táblázat C:4 mezője helyébe a  következő 
mező lép:

(C)

(1.)
[Felhívás keretösszege       

(Mrd Ft)]

(4.) 2,406

2. melléklet az 1436/2018. (IX. 11.) Korm. határozathoz

 1. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat E:2a mezője helyébe a következő mező lép:

(E)

(1.) (Projekt benyújtásának várható ideje)

(2a.)
Megtörtént:     

2017-ben

 2. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat E:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(E)

(1.) (Projekt benyújtásának várható ideje)

(3.)
Megtörtént:      

2017-ben

 3. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat E:3a mezője helyébe a következő mező lép:

(E)

(1.) (Projekt benyújtásának várható ideje)

(3a.)
Megtörtént:       

2017-ben

 4. Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)

(1.) (Támogatást igénylő neve)

(4.) Agrárminisztérium
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A Kormány 1437/2018. (IX. 11.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Vidékfejlesztési Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1248/2016. (V. 18.) 
Korm. határozat]
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1437/2018. (IX. 11.) Korm. határozathoz

 1.  Az 1248/2016 (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
1.1. C:7 mezőjében a „13,91” szövegrész helyébe a „14,10” szöveg,
1.2. E:7 mezőjében a „8,33” szövegrész helyébe a „8,51” szöveg,
1.3. C:10 mezőjében a „19,86” szövegrész helyébe a „31,48” szöveg,
1.4. E:10 mezőjében a „13,89” szövegrész helyébe a „26,40” szöveg,
1.5. H:10 mezőjében az „5,97” szövegrész helyébe az „5,08” szöveg,
1.6. C:11 mezőjében a „19,86” szövegrész helyébe a „38,23” szöveg,
1.7. E:11 mezőjében a „13,89” szövegrész helyébe a „35,18” szöveg,
1.8. H:11 mezőjében az „5,97” szövegrész helyébe a „3,05” szöveg,
1.9. C:12 mezőjében a „3,97” szövegrész helyébe az „5,84” szöveg,
1.10. E:12 mezőjében a „2,78” szövegrész helyébe az „5,28” szöveg,
1.11. H:12 mezőjében az „1,19” szövegrész helyébe a „0,56” szöveg,
1.12. C:13 mezőjében a „19,86” szövegrész helyébe a „30,81” szöveg,
1.13. E:13 mezőjében a „13,89” szövegrész helyébe a „27,51” szöveg,
1.14. H:13 mezőjében az „5,97” szövegrész helyébe a „3,30” szöveg,
1.15. C:14 mezőjében a „19,68” szövegrész helyébe a „39,12” szöveg,
1.16. E:14 mezőjében a „12,70” szövegrész helyébe a „37,56” szöveg,
1.17. H:14 mezőjében a „6,98” szövegrész helyébe az „1,56” szöveg,
1.18. C:15 mezőjében a „23,31” szövegrész helyébe a „24,66” szöveg,
1.19. E:15 mezőjében a „13,95” szövegrész helyébe a „21,28” szöveg,
1.20. H:15 mezőjében a „9,36” szövegrész helyébe a „3,37” szöveg,
1.21. C:18 mezőjében a „18,08” szövegrész helyébe a „24,28” szöveg,
1.22. E:18 mezőjében a „18,08” szövegrész helyébe a „24,28” szöveg,
1.23. C:30 mezőjében a „36,53” szövegrész helyébe a „70,03” szöveg,
1.24. F:30 mezőjében a „36,53” szövegrész helyébe a „70,03” szöveg,
1.25. C:31 mezőjében a „24,95” szövegrész helyébe a „26,71” szöveg,
1.26. E:31 mezőjében a „10,39” szövegrész helyébe a „11,87” szöveg,
1.27. F:31 mezőjében a „11,43” szövegrész helyébe a „11,71” szöveg,
1.28. G:31 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe a „0,40” szöveg,
1.29. H:31 mezőjében a „3,14” szövegrész helyébe a „2,74” szöveg,
1.30. C:38 mezőjében a „173,01” szövegrész helyébe a „210,95” szöveg,
1.31. G:38 mezőjében a „173,01” szövegrész helyébe a „210,95” szöveg,
1.32. C:38a mezőjében a „67,00” szövegrész helyébe a „69,20” szöveg,
1.33. G:38a mezőjében a „67,00” szövegrész helyébe a „69,20” szöveg,
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1.34. C:45 mezőjében a „6,61” szövegrész helyébe a „7,10” szöveg,
1.35. G:45 mezőjében a „6,61” szövegrész helyébe a „7,10” szöveg,
1.36. C:49 mezőjében az „5,57” szövegrész helyébe a „6,71” szöveg,
1.37. H:49 mezőjében az „5,57” szövegrész helyébe a „6,71” szöveg,
1.38. C:50 mezőjében a „22,33” szövegrész helyébe a „22,30” szöveg,
1.39. H:50 mezőjében a „11,53” szövegrész helyébe a „11,50” szöveg,
1.40. C:51 mezőjében az „50,32” szövegrész helyébe a „38,84” szöveg,
1.41. H:51 mezőjében a „40,66” szövegrész helyébe a „36,97” szöveg,
1.42. I:51 mezőjében a „9,65” szövegrész helyébe az „1,87” szöveg,
1.43. H:55 mezőjében a „3,89” szövegrész helyébe a „4,05” szöveg,
1.44. I:55 mezőjében a „0,82” szövegrész helyébe a „0,66” szöveg,
1.45. C:56 mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe az „5,15” szöveg,
1.46. H:56 mezőjében a „2,66” szövegrész helyébe az „5,15” szöveg,
1.47. I:56 mezőjében az „1,35” szövegrész helyébe a „0,00” szöveg,
1.48. H:57 mezőjében az „1,37” szövegrész helyébe a „2,71” szöveg,
1.49. I:57 mezőjében az „1,34” szövegrész helyébe a „0,00” szöveg,
1.50. C:61 mezőjében a „26,88” szövegrész helyébe a „31,14” szöveg,
1.51. I:61 mezőjében a „26,88” szövegrész helyébe a „31,14” szöveg,
1.52. C:62 mezőjében a „32,25” szövegrész helyébe a „45,35” szöveg,
1.53. I:62 mezőjében a „32,25” szövegrész helyébe a „45,35” szöveg,
1.54. C:63 mezőjében a „12,64” szövegrész helyébe a „13,61” szöveg,
1.55. I:63 mezőjében a „12,64” szövegrész helyébe a „13,61” szöveg,
1.56. C:72 mezőjében a „4,06” szövegrész helyébe a „4,27” szöveg,
1.57. C:75 mezőjében a „3,50” szövegrész helyébe a „3,60” szöveg
lép.

 2.  Hatályát veszti az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora.

 3.  Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 24a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)]

[Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirde-

tésének 

módja)

(Felhívás 

meghirdeté-

sének tervezett 

ideje)
(2.)

(1. 

prioritás)

(2. 

prioritás)

(3. 

prioritás)

(4. 

prioritás)

(5. 

prioritás)

(6. 

prioritás)

„24a. VP3-4.2.1-18

Mezőgazdasági 

termékek 

értéknövelése 

a feldolgozásban

50,00 – – 40,00 – 5,00 5,00 standard
2018. 

szeptember”

 4.  Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 30a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)]

[Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirde-

tésének 

módja)

(Felhívás 

meghirde-

tésének 

tervezett ideje)
(2.)

(1. 

prioritás)

(2. 

prioritás)

(3. 

prioritás)

(4. 

prioritás)

(5. 

prioritás)

(6. 

prioritás)

„30a. VP3-14.1.1-18

A tejágazat 

szerkezetátalakítását 

kísérő állatjóléti 

támogatás

0,68 – – 0,68 – – –
egyszerű-

sített

2018. 

október”



29780 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 137. szám 

 5.  Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 41a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás 

keretösszege

(Mrd Ft)]

[Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirde-

tésének 

módja)

(Felhívás 

meghirde-

tésének 

tervezett ideje)
(2.)

(1. 

prioritás)

(2. 

prioritás)

(3. 

prioritás)

(4. 

prioritás)

(5. 

prioritás)

(6. 

prioritás)

„41a.
VP4-11.1.1-

11.2.1-18

Ökológiai 

gazdálkodásra 

történő áttérés, 

ökológiai gazdálkodás 

fenntartása

12,00 – – – 12,00 – –
egyszerű-

sített

2018. 

október”

2. melléklet az 1437/2018. (IX. 11.) Korm. határozathoz

Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
1.  C:2 mezőjében a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „Agrárminisztérium” szöveg,
2.  D:2 mezőjében a „4,06” szövegrész helyébe a „4,27” szöveg,
3.  C:3 mezőjében a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az „Agrárminisztérium” szöveg,
4.  C:4 mezőjében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” 

szöveg,
5.  F:4 mezőjében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár” 

szöveg,
6.  D:5 mezőjében a „3,50” szövegrész helyébe a „3,60” szöveg
lép.

A Kormány 1438/2018. (IX. 11.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása 
keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről 
szóló 1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat]
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
2.1. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

2.1.1. C:4 mezőjében az „1,63” szövegrész helyébe az „1,62” szöveg,
2.1.2. C:6 mezőjében a „6,18” szövegrész helyébe a „7,66” szöveg,
2.1.3. C:14 mezőjében a „13,31” szövegrész helyébe a „14,11” szöveg,
2.1.4. C:16a mezőjében a „16,94” szövegrész helyébe a „17,03” szöveg,
2.1.5. C:21 mezőjében a „14,24” szövegrész helyébe a „14,36” szöveg,
2.1.6. C:23 mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „12,47” szöveg,
2.1.7. C:38e mezőjében az „1,37” szövegrész helyébe az „1,44” szöveg,
2.1.8. C:45a mezőjében a „2,74” szövegrész helyébe a „2,37” szöveg,
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2.2. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
2.2.1. C:5 mezőjében a „23,77” szövegrész helyébe a „25,33” szöveg,
2.2.2. C:7a mezőjében az „53,52” szövegrész helyébe az „51,96” szöveg,
2.2.3. C:11 mezőjében a  „10,14” szövegrész helyébe a  „9,09” szöveg, az  „1,15” szövegrész helyébe  

a „0,09” szöveg,
2.2.4. C:18 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „0,23” szöveg,
2.2.5. E:19 mezőjében a „2018. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2018. márciusban” szöveg,

2.3. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
2.3.1. C:7 mezőjében a „6,98” szövegrész helyébe a „6,97” szöveg,
2.3.2. C:8a mezőjében a „2,98” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,
2.3.3. C:21a mezőjében a „7,92” szövegrész helyébe a „7,39” szöveg,
2.3.4. C:39 mezőjében az „1,93” szövegrész helyébe a „2,00” szöveg,

2.4. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat
2.4.1. C:3 mezőjében a „60,45” szövegrész helyébe a „60,93” szöveg,
2.4.2. C:4 mezőjében a „29,42” szövegrész helyébe a „29,29” szöveg,
2.4.3. C:9 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „0,95” szöveg,

2.5. 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat
2.5.1. C:4 mezőjében az „5,39” szövegrész helyébe az „5,47” szöveg,
2.5.2. C:6 mezőjében a „2,39” szövegrész helyébe a „2,34” szöveg,
2.5.3. C:7 mezőjében a „0,90” szövegrész helyébe az „1,07” szöveg,
2.5.4. E:7 mezőjében a „2018. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2018. márciusban” szöveg,

2.6. 2. mellékletében foglalt táblázat E:39 mezőjében az „1,15” szövegrész helyébe a „0,09” szöveg
lép.

 3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása keretében finanszírozott egyes intézményi férőhely 
kiváltási projektek támogatási összegének növeléséről szóló 1319/2018. (VII. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében 
foglalt táblázat
3.1. E:7 mezőjében a „2 404 470 696” szövegrész helyébe a „2 441 897 994” szöveg,
3.2. C:10 mezőjében a „6 625 500 000” szövegrész helyébe a „7 192 500 000” szöveg,
3.3. E:10 mezőjében a „7 823 408 602” szövegrész helyébe a „7 860 835 900” szöveg
lép.

 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1438/2018. (IX. 11.) Korm. határozathoz

 1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 38f. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

38f. EFOP-1.8.21-18
Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást 

nyújtó intézményekben

2,20
(ebből indikatív 

önerő: 0,20)
egyszerűsített 2018. szeptember

”

 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 46c. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 46d. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

46c. EFOP-1.10.4-18 Egészségügyi ösztöndíjak támogatása
2,86

(ebből indikatív 
önerő: 0,86)

egyszerűsített 2018. szeptember

46d. EFOP-1.11.1-17
Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű 

csoportok elhelyezkedése érdekében nonprofit szervezetek és vállalkozások 
együttműködése révén

0,78 standard
Meghirdetve

2017. márciusban

”

 3. Hatályát veszti az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 5. sora.
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2. melléklet az 1438/2018. (IX. 11.) Korm. határozathoz

Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:65 mezője helyébe a következő mező lép:

(A) (B) (C)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

(65.) (EFOP-3.8.2-16) (Szociális humán erőforrás fejlesztése)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(konzorciumvezető)

Semmelweis Egyetem,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Károli Gáspár Református Egyetem

A Kormány 1439/2018. (IX. 11.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések 
cseréjéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések 

cseréjéről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  pénzügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott szövegének 

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A Kormány a törvényjavaslat előadójának 
a pénzügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1440/2018. (IX. 11.) Korm. határozata
a Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról 
szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország és az  Argentin Köztársaság között az  ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról 

szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott szövegének 

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a belügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
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A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

A miniszterelnök 112/2018. (IX. 11.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
megállapítom, hogy 

Azbej Tristannak, a  Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e  megbízatása a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 221. § (1) bekezdés d) pontja alapján, politikai vezetővé történt kinevezésére tekintettel

– 2018. szeptember 10-ei hatállyal – 

megszűnt.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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