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III. Kormányrendeletek

A Kormány 115/2018. (VII. 2.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
a) 18.  § (1)  bekezdésében a  „külgazdasági és külügyminiszter” szövegrész helyébe a  „külgazdasági és 

külügyminiszter, valamint a  Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe 
helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter” szöveg,

b) 151. § (1) bekezdés a) pontjának záró szövegrészében a „szakmai irányításáért és koordinációjáért” szövegrész 
helyébe a „szakmai irányításáért és hazai, valamint európai uniós szakmai koordinációjáért” szöveg

lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelete
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről

A Kormány a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
76. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A 2018. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 
2253 forint/óra.

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

3. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

4. §  Hatályát veszti a  minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017.  évi mértékéről szóló 44/2017. (III. 17.) 
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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