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III. Kormányrendeletek

A Kormány 136/2018. (VII. 25.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról

A Kormány
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1.  § b) és e)  pontja, valamint a  3.  § tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (2) és (3)  bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében,
az 1.  § c) és d)  pontja tekintetében a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101.  § f )  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Hatályát veszti
a) a  Magyar Népköztársaság Kormánya és a  Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között, a  Magyar 

Népköztársaság és a  Német Demokratikus Köztársaság középiskoláiban, szakközépiskoláiban, főiskoláin 
és egyetemein folytatott tanulmányok befejezéséről, valamint a  tudományos fokozatok és címek 
megszerzéséről kiállított okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről létrejött, az 1973. évi május 
hó 22. napján Berlinben aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 49/1974. (XII. 24.) MT rendelet,

b) az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet,
c) a nyugellátások és egyes más ellátások 2014. január havi emeléséről szóló 494/2013. (XII. 23.) Korm. rendelet,
d) a nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi emeléséről szóló 348/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet,
e) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában 

foglalt táblázat 2. sora.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § b) és e) pontja 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

3. § (1) Az  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2018. szeptember 1. napjától az  emberi erőforrások minisztere 
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló központi költségvetési szervként működik.

 (2) A  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – támogatói okirat kiadása, illetve támogatási szerződés megkötése útján  – 
ellátja a  jogszabályban meghatározott elkülönített állami pénzalap és a  miniszter által megjelölt vagy jogszabály 
alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton 
történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint 
közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, 
elszámolásában és lezárásában.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelete
az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. §  Ez a rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet III. Az óvodai nevelés feladatai cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. 
AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI
Az óvodai nevelés általános feladatai
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:
– az egészséges életmód alakítása,
– az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés,
– az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

Az egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés, az  egészséges életvitel igényének alakítása, a  gyermek testi fejlődésének 
elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai nevelés feladata:
– a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;
– a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;
– a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;
– a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
– az  egészséges életmód, a  testápolás, a  tisztálkodás, az  étkezés, különösen a  magas cukortartalmú ételek és 
italok, a  magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a  zöldségek és gyümölcsök, 
illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a  fogmosás, az  öltözködés, a  pihenés, a  betegségmegelőzés és 
az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;
– a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása;
– a  környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a  környezettudatos magatartás 
megalapozása;
– megfelelő szakemberek bevonásával – a  szülővel, az  óvodapedagógussal együttműködve – speciális gondozó, 
prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
1. Az  óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a  magatartásának érzelmi vezéreltsége. Elengedhetetlen, 
hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör 
vegye körül. Mindezért szükséges, hogy
– a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék;
– az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív 
attitűd, érzelmi töltés jellemezze;
– az  óvoda egyszerre segítse a  gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, és 
engedjen teret önkifejező törekvéseinek;
– az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól.
2. A  szocializáció szempontjából meghatározó a  közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a  gyermek 
erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az  együttérzés, a  segítőkészség, az  önzetlenség, a  figyelmesség) és 
akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- 
és normarendszerének megalapozása.
3. Az  óvoda a  gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a  gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb 
környezetét, amely a  nemzeti identitástudat, a  keresztény kulturális értékek, a  hazaszeretet, a  szülőföldhöz és 
családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó 
jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
4. A  gyermeki magatartás alakulása szempontjából az  óvodapedagógus, az  óvoda valamennyi alkalmazottjának 
kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű szerepet tölt be.
5. A  kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az  óvoda együttműködő 
szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.
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Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
1. Az  anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az  anyanyelv 
fejlesztése és a  kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő környezettel, helyes mintaadással és 
szabályközvetítéssel – az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, 
szeretetére nevelés közben a  gyermek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, 
ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges 
figyelmet fordítani.
2. Az  óvodai nevelés a  gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára – mint életkori sajátosságra –, valamint 
a  meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a  gyermeknek változatos tevékenységeket, 
amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az  őt körülvevő természeti és társadalmi 
környezetről.
3. Az  értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a  gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, 
ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt 
az  értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás – alkotóképesség  – 
fejlesztése. Valamennyi értelmi képesség, különösen a  képzelet és a  kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző 
környezet biztosítása.”

 2. Az R. 1. melléklet IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei cím, Az óvoda kapcsolatai alcím a következő 4. ponttal 
egészül ki:
„4. A  Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az  óvoda a  külhoni 
magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint – szakmai kapcsolatot tart fenn.”

 3. Az R. 1. melléklet V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai cím, Verselés, mesélés alcím 
2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A  magyar gyermekköltészet, a  népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot kínálnak 
a  mindennapos mondókázásra, verselésre. A  mese a  gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és 
fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás 
eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges 
és megfelelő viselkedésformákat.”

 4. Az R. 1. melléklet V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai cím, Verselés, mesélés alcím 
7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Az óvodában a 3–7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi – népmesék, népi hagyományokat 
felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi –, a klasszikus és 
a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.”

 5. Az  R. 1.  melléklet V. Az  óvodai élet tevékenységi formái és az  óvodapedagógus feladatai cím, Rajzolás, festés, 
mintázás, kézi munka alcím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A  rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a  kézi munka mint az  ábrázolás különböző fajtái, továbbá 
a  műalkotásokkal, a  népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, 
az  esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a  gyermeki személyiség fejlesztésének. 
A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen 
való bemutatására és a tehetségek bátorítására.”

 6. Az R. 1. melléklet V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai cím, A külső világ tevékeny 
megismerése alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A  gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a  környezetben való, 
életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a  szülőföld, az  ott élő 
emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, 
a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1336/2018. (VII. 25.) Korm. határozata
a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében 
történő további megvalósításával kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1.  egyetért az  Egészséges Budapest Program keretében előkészített további fővárosi és Pest megyei járóbeteg-

szakellátás fejlesztési beruházások 1. melléklet szerinti megvalósításával;
 2.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – az  informatikai fejlesztések tekintetében az  innovációért és 

technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon az  1.  mellékletben meghatározott fejlesztések 
2019. évi megkezdéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2019. évben a felmerülés ütemében
 3.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  melléklet szerinti 

beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról a 2019–2021. évi központi költségvetés XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok 
alcím, 25. Egészséges Budapest Program jogcímcsoportnál az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2019. évben 1 869 132 698 forint,
b) a 2020. évben 3 335 899 047 forint,
c) a 2021. évben 2 082 265 861 forint;

Felelős: az a) alpont tekintetében az emberi erőforrások minisztere 
a b) és c) alpont tekintetében a pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) alpont tekintetében a 2019. évben a felmerülés ütemében
 a b) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
 a c) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

 4.  egyetért azzal, hogy a 3. pont a) alpontja szerinti 2019. évi forrásbiztosítás a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 25. Egészséges 
Budapest Program jogcímcsoport terhére történjen;

 5.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – az  önkormányzati fenntartású vagy tulajdonú ingatlanok 
esetében a  belügyminiszter bevonásával – a  felújításra kerülő vagy új járóbeteg-szakrendelő épületek átadását 
követően, a  funkció nélkül maradó korábbi ingatlanok állagának felmérését végezze el, majd tegyen javaslatot 
a Kormány részére az ingatlanok további hasznosítására vonatkozóan.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő: az épületek átadását követő 2 hónapon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1336/2018. (VII. 25.) Korm. határozathoz

Az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbeteg-szakellátási fejlesztések

Fejlesztést igénylő  

szakrendelő és fejlesztés 

megnevezése

Fejlesztés rövid  

szakmai tartalma

Fejlesztési források megoszlása  

(Ft) Fejlesztés teljes 

bruttó összege

(Ft)Önkormányzat
Egészséges 

Budapest Program

1.

Budapest I. kerület 
– Budavári 
Önkormányzat 
Egészségügyi 
Szolgálata

Orvostechnikai eszközök 
beszerzése, műszaki korszerűsítés, 
informatikai hálózatfejlesztés

50 000 000 173 157 297 223 157 297

2.
Budapest IV. kerület 
– Újpesti Szakorvosi 
Rendelőintézet

Szakrendelő épületgépészeti 
felújítása, orvostechnikai 
eszközök és bútorzat cseréje, 
energetikai korszerűsítés

48 894 511 785 170 633 834 065 144

3.

Budapest 
XIII. kerületi 
Egészségügyi 
Szolgálat

A rendelőintézet 
műszerezettségének fejlesztése, 
új eszközök beszerzése 
a gasztroenterológiai és 
nőgyógyászati szakrendeléseken, 
egynapos sebészet 
orvostechnológiai fejlesztése

8 000 000 58 008 460 66 008 460

4.

Budapest  
XVIII. kerület  
– Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
Egészségügyi 
Szolgáltató Kft.

Thököly úti szakrendelőépület 
energetikai korszerűsítése, 
laboratórium belső felújítása, 
orvostechnológiai eszközpark 
fejlesztése

35 000 000 303 884 690 338 884 690

5.

Jahn Ferenc Kórház 
– XX. kerületi 
Szakorvosi 
Rendelőintézet

A rendelőépület építészeti-
műszaki korszerűsítése és 
bővítése, az informatikai 
eszközök modernizálása, új orvosi 
berendezések beszerzése

– 2 510 681 084 2 510 681 084

6.

Budapest  
XXI. kerület  
– Tóth Ilona 
Egészségügyi 
Szolgálat

Egynapos sebészet fejlesztése, 
orvosi műszerpark fejlesztése, 
a korábbi Csepeli Szülőotthon 
épületének teljes felújítása 
és orvostechnikai, valamint 
informatikai felszerelése

190 958 720 1 718 628 482 1 909 587 202

7.

Budapest  
XXII. kerület 
– Dél-Budai 
Egészségügyi 
Szolgálat

Informatikai hálózatfejlesztés és 
eszközök modernizálása, orvosi 
gépek és műszerek cseréje új 
eszközök beszerzésével

20 000 000 174 666 611 194 666 611

8.
Biatorbágyi 
Egészségügyi  
Ellátó Kft.

Orvostechnológiai eszközök 
fejlesztése, informatikai 
eszközpark korszerűsítése

20 000 000 92 764 044 112 764 044

9.
Budakeszi 
Szakrendelő

Szakellátások fejlesztése, 
orvostechnológiai műszerek és 
informatikai eszközök beszerzése

6 927 868 64 375 813 71 303 681
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Fejlesztést igénylő  

szakrendelő és fejlesztés 

megnevezése

Fejlesztés rövid  

szakmai tartalma

Fejlesztési források megoszlása  

(Ft) Fejlesztés teljes 

bruttó összege

(Ft)Önkormányzat
Egészséges 

Budapest Program

10.

Érdi  
Dr. Romics László 
Egészségügyi 
Intézmény 
szakrendelője

Orvostechnológiai eszközök 
beszerzése és korszerűsítése,  
az egynapos sebészet és 
a képalkotó diagnosztika 
fejlesztése

20 000 000 181 400 570 201 400 570

11.
Pilisvörösvári 
Szakorvosi 
Rendelőintézet

Orvostechnológiai eszközpark 
modernizálása új eszközök 
beszerzésével

6 000 000 125 528 409 131 528 409

12.

Szentendre Város 
Egészségügyi 
Intézményei 
szakrendelője

Informatikai eszközök beszerzése, 
orvosi műszerek cseréje, 
energetikai fejlesztés

17 000 000 163 046 242 180 046 242

13.
Vecsési 
Egészségügyi 
Szolgálat

Orvostechnológiai berendezések 
korszerűsítése, informatikai 
rendszer modernizálása

25 000 000 268 151 978 293 151 978

Általános tervezési és beruházási céltartalék 667 833 293

ÖSSZESEN 447 781 099 7 287 297 606 7 735 078 705

A Kormány 1337/2018. (VII. 25.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program szövegének – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program Monitoring Bizottság által jóváhagyott – 3. számú módosítását;
 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

1. pont szerinti módosításának az Európai Bizottsághoz történő hivatalos benyújtásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: e határozat közzétételét követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1338/2018. (VII. 25.) Korm. határozata
a 2014–2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról

A Kormány
 1.  elfogadja a Vidékfejlesztési Program módosításáról szóló javaslatot, a részére benyújtott tervezet szerint;
 2.  felhívja az  agrárminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti módosítási javaslatnak az  Európai Bizottság 

részére történő benyújtásáról.
Felelős: agrárminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1339/2018. (VII. 25.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat]
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
2.1. 1. pontjában foglalt táblázat

2.1.1. D:2 mezőjében a „standard” szövegrész helyébe az „egyszerűsített” szöveg,
2.1.2. E:2 mezőjében a „március” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
2.1.3. C:5a mezőjében a „108,94” szövegrész helyébe a „120,00” szöveg,
2.1.4. C:10 mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „38,94” szöveg,
2.1.5. E:12a mezőjében a „március” szövegrész helyébe az „október” szöveg,

2.2. 2. pontjában foglalt táblázat
2.2.1. C:2 mezőjében a „76,64” szövegrész helyébe a „77,50” szöveg,
2.2.2. C:2b mezőjében a „80,00” szövegrész helyébe az „59,00” szöveg,
2.2.3. C:3 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „0,20” szöveg,
2.2.4. C:4 mezőjében az „1,50” szövegrész helyébe a „0,30” szöveg,
2.2.5. C:6a mezőjében a „22,275” szövegrész helyébe a „42,275” szöveg,
2.2.6. C:7 mezőjében a „96,095” szövegrész helyébe a „95,231” szöveg,

2.3. 3. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „2,42” szövegrész helyébe a „2,45” szöveg,
2.4. 5. pontjában foglalt táblázat

2.4.1. C:2 mezőjében a „214,00” szövegrész helyébe a „222,00” szöveg,
2.4.2. C:7 mezőjében a „186,00” szövegrész helyébe a „202,00” szöveg,
2.4.3. A:15a mezőjében a „GINOP-5.3.5-17” szövegrész helyébe a „GINOP-5.3.5-18” szöveg,
2.4.4. E:15a mezőjében a „március” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,

2.5. 6. pontjában foglalt táblázat
2.5.1. C:6 mezőjében a „18,52” szövegrész helyébe a „13,52” szöveg,
2.5.2. C:7 mezőjében a „13,04” szövegrész helyébe a „18,04” szöveg,
2.5.3. E:7b mezőjében a „2018. február” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2018. márciusban” szöveg,

2.6. 7. pontjában foglalt táblázat
2.6.1. C:3 mezőjében a „13,40” szövegrész helyébe a „10,30” szöveg,
2.6.2. C:4 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe az „5,20” szöveg,
2.6.3. C:8 mezőjében a „40,60” szövegrész helyébe a „43,49” szöveg,

2.7. 8. pontjában foglalt táblázat
2.7.1. E:5a mezőjében a „80,00” szövegrész helyébe az „59,00” szöveg,
2.7.2. G:8b mezőjében a „március” szövegrész helyébe a „július” szöveg,
2.7.3. G:8c mezőjében a „március” szövegrész helyébe a „július” szöveg,
2.7.4. E:13 mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „38,94” szöveg,
2.7.5. C:17 mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „10,00” szöveg,
2.7.6. C:18 mezőjében a „29,63” szövegrész helyébe a „10,00” szöveg

lép.
 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

 3.1. C:2 mezőjében a  „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe az  „Innovációs és Technológiai 
Minisztérium” szöveg,

 3.2. C:5 mezőjében a  „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az  „Innovációs és Technológiai 
Minisztérium” szöveg,

 3.3. D:5 mezőjében a „2,42” szövegrész helyébe a „2,45” szöveg,
 3.4. C:8 mezőjében a  „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az  „Innovációs és Technológiai 

Minisztérium” szöveg,
 3.5. C:13 mezőjében a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a „Pénzügyminisztérium” szöveg,
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 3.6. D:13 mezőjében a „214,00” szövegrész helyébe a „222,00” szöveg,
 3.7. C:14 mezőjében a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a „Pénzügyminisztérium” szöveg,
 3.8. C:15 mezőjében a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a „Pénzügyminisztérium” szöveg,
 3.9. D:15 mezőjében a „186,00” szövegrész helyébe a „202,00” szöveg,
3.10. C:16 mezőjében a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a „Pénzügyminisztérium” szöveg,
3.11. C:17 mezőjében a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a „Pénzügyminisztérium” szöveg,
3.12. C:18 mezőjében a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a „Pénzügyminisztérium” szöveg,
3.13. C:18a mezőjében a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a „Pénzügyminisztérium” szöveg,
3.14. C:19 mezőjében a  „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe az  „Innovációs és Technológiai 

Minisztérium” szöveg,
3.15. C:20 mezőjében a  „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe az  „Innovációs és Technológiai 

Minisztérium” szöveg,
3.16. C:21a mezőjében a  „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe az  „Innovációs és Technológiai 

Minisztérium” szöveg,
3.17. C:22 mezőjében a  „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe az  „Innovációs és Technológiai 

Minisztérium” szöveg,
3.18. C:23 mezőjében a  „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe az  „Innovációs és Technológiai 

Minisztérium” szöveg,
3.19. C:24 mezőjében a  „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe az  „Innovációs és Technológiai 

Minisztérium” szöveg,
3.20. C:25 mezőjében a  „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe az  „Innovációs és Technológiai 

Minisztérium” szöveg,
3.21. C:25a mezőjében a  „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe az  „Innovációs és Technológiai 

Minisztérium” szöveg,
3.22. D:27 mezőjében a „13,40” szövegrész helyébe a „10,30” szöveg,
3.23. E:28 mezőjében a „2018” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2018-ban” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1339/2018. (VII. 25.) Korm. határozathoz

 1. Az 1006/2016. (I. 18.) 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. GINOP-2.2.1-18 Versenyképességi és kiválósági együttműködések 3,00 standard 2018. augusztus

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 20. 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)

20. GINOP-5.3.11-18 Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása 9,80 kiemelt 2018. szeptember

 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat a következő 13a. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

[Kapcsolódó 

felhívás 

azonosító jele 

(vissza nem 

térítendő)]

[Kapcsolódó 

felhívás keret- 

összege (vissza 

nem térítendő)

(Mrd Ft)]

(Felhívás 

meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

13a. GINOP-8.3.5-18
Mikro- és kisvállalkozások technológiai 

korszerűsítése célú hitel
59,63 – –

pénzügyi 
közvetítők 

kiválasztása
2018. szeptember

 4. Hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 3. pontjában foglalt táblázat B:17 mezőjében a „(belső hálózatok kivételével)” szövegrész,
b) 5. pontjában foglalt táblázat 6d., 11b., 17. és 18. sora.
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2. melléklet az 1339/2018. (VII. 25.) Korm. határozathoz

 1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 18b. sorral egészül ki:

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

(1.)
(Felhívás azonosító 

jele)
(Projekt megnevezése) (Támogatást igénylő neve)

[Projekt indikatív 

kerete

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

18b. GINOP-5.3.11-18
Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének 

támogatása
Pénzügyminisztérium 9,82 2018

A kiemelt projekt célja  
a 3 év alatti gyermeket nevelők 
számára a munkaerőpiacra 
történő visszatérését segítő 
pénzügyi támogatás nyújtása 
a gyermekek napközbeni 
ellátásához.

 2. Hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat B:12b mezőjében a „(belső hálózatok kivételével)” szövegrész.
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A Kormány 1340/2018. (VII. 25.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
1.1. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

a) D:38 mezőjében az „egyszerűsített” szövegrész helyébe a „standard” szöveg,
b) E:38 mezőjében a „2018. február” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2018. május” szöveg,

1.2. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
a) C:7 mezőjében a „0,39” szövegrész helyébe a „0,454” szöveg,
b) B:8 mezőjében a  „Miniszterelnökség központi koordinációs feladatainak ellátásánál” szövegrész 

helyébe a „központi koordinációs feladatok ellátásánál” szöveg,
c) C:8 mezőjében az „1,77” szövegrész helyébe az „1,706” szöveg,

1.3. 2. mellékletében foglalt táblázat
a) C:32 mezőjében az  „és a  Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az  „ , a  Miniszterelnökség és 

a Miniszterelnöki Kormányiroda” szöveg,
b) D:54 mezőjében a „0,39” szövegrész helyébe a „0,454” szöveg,
c) B:55 mezőjében a  „Miniszterelnökség központi koordinációs feladatainak ellátásánál” szövegrész 

helyébe a „központi koordinációs feladatok ellátásánál” szöveg,
d) C:55 mezőjében a  „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe az  „Innovációs és Technológiai 

Minisztérium” szöveg,
e) D:55 mezőjében az „1,77” szövegrész helyébe az „1,706” szöveg

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1341/2018. (VII. 25.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról 
és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek 
biztosításáról szóló 1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat módosításáról

A Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal 
összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat költségvetési feltételeinek biztosításáról szóló 
1116/2018. (III. 19.) Korm. határozat 1. pontjának a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány
a Magyarország Kormánya és a  Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az  azzal 
összefüggő feladatokról szóló 1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat alapján vállalja és támogatja]
„a) hogy a  fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál lelkészi, illetve lelkigondozói szolgálatot 
végzők számára a  (felsőfokú) végzettségüknek megfelelő valamennyi állami juttatás a  fekvőbeteg-szakellátást 
nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál más, nem ágazatspecifikus munkakörben alkalmazott egészségügyben 
dolgozókhoz hasonló mértékben biztosítva legyen,”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 118. szám 27357

A Kormány 1342/2018. (VII. 25.) Korm. határozata
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 1. pont f ) alpont fa) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A Kormány
egyetért azzal, hogy)
„fa) az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
faa) 2. beruházási prioritásának e programban rögzített pénzügyi kerete terhére legfeljebb annak 109,65%-áig,
fab) 3.1. beruházási prioritásának e programban rögzített pénzügyi kerete terhére legfeljebb annak 110,04%-áig,
fac) 3.2. beruházási prioritásának e programban rögzített pénzügyi kerete terhére legfeljebb annak 123,60%-áig
legyen kötelezettség vállalható, és a  felszabaduló források terhére újabb kötelezettség csak a  Kormány 
jóváhagyásával legyen vállalható,”

 2. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 3. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében az „505,263” szövegrész helyébe az „503,667” szöveg,
b) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat

ba) C:2 mezőjében a „232,177” szövegrész helyébe a „232,259” szöveg,
bb) C:3 mezőjében a „146,330” szövegrész helyébe a „147,740” szöveg,

c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:41 mezőjében az „5,11” szövegrész helyébe a „3,51” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1342/2018. (VII. 25.) Korm. határozathoz

 1. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 75c. sorral egészül ki:

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

(1.)

(Felhívás 

azonosító

jele)

(Projekt megnevezése)
(Támogatást 

igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási 

kerete

(Mrd Ft)]

(Szakmai elvárások)

„

75c. IKOP-3.1.0-15
MÁV Zrt. közlekedés- 
biztonsági projektjei 
– szakaszolt projekt

MÁV Zrt.

0,09 
(támogatási 
intenzitás: 

100%)

1. A vasúti átjárók biztonságának 
növelése [szintbeni közút-vasút 
kereszteződések biztonságának 
növelése (Sorompó I–II. program), 
vasúti átjáróban videomegfigyelő 
rendszer telepítése (V-tanú)], 
2. diagnosztikai és monitoring-
rendszerek 
[járműdiagnosztikai rendszer 
(hőnfutásjelző, tengelyterhelés- 
mérő, űrszelvényvizsgáló, 
nyomkarimaméret-ellenőrző, 
áramszedő-megfigyelő berendezés), 
valamint Videós Pályafelügyeleti 
Rendszer (VPR)] telepítése.

”
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 2. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 102c. sorral egészül ki:

(1.)

(Felhívás 

azonosító

jele)

(Projekt megnevezése)
(Támogatást 

igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási 

kerete

(Mrd Ft)]

(Szakmai elvárások)

„

102c.  IKOP-3.2.0-15
MÁV Zrt. közlekedés- 
biztonsági projektjei 
– szakaszolt projekt

MÁV Zrt.

1,52 
(támogatási 
intenzitás: 

100%)

1. A vasúti átjárók biztonságának 
növelése [szintbeni közút-vasút 
kereszteződések biztonságának 
növelése (Sorompó I–II. program), 
vasúti átjáróban videomegfigyelő 
rendszer telepítése (V-tanú)], 
2. diagnosztikai és monitoring- 
rendszerek 
[járműdiagnosztikai rendszer 
(hőnfutásjelző, tengelyterhelés- 
mérő, űrszelvényvizsgáló 
berendezés, nyomkarimaméret-
ellenőrző, áramszedő-megfigyelő), 
valamint Videós Pályafelügyeleti 
Rendszer (VPR)] telepítése.

”

A Kormány 1343/2018. (VII. 25.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, 
Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények 
megépítéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Szlovák Köztársaság Kormánya között a  két ország közös államhatárán, 

Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 
szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás 
bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege 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 
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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