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A Kormány 189/2018. (X. 12.) Korm. rendelete
az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg 
Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) A  tankerületi központ hazai vagy európai uniós forrásból származó költségvetési támogatásból 
megvalósított hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött, építési vagy bontási tevékenységet is 
tartalmazó, építési beruházással kapcsolatos
a) tervezési,
b) műszaki engedélyezési,
c) kivitelezési,
d) műszaki ellenőrzési
feladatait az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 
bevonásával látja el.
(2) A  Társaság az  (1)  bekezdés szerinti feladatok vonatkozásában a  tankerületi központ mint ajánlatkérő 
meghatalmazása alapján közfeladatként térítésmentesen beszerzési, közbeszerzési eljárásokat bonyolíthat le, amely 
alapján a tankerületi központ jogosult az eljárás nyertes ajánlattevőjével szerződni.
(3) A  tankerületi központ a  (2)  bekezdés szerint jogosult a  Társaság bevonására az  (1)  bekezdésben nem 
meghatározott építési tevékenység esetén is.
(4) A Társaság (2)  bekezdés szerinti feladatainak ellátásához szükséges forrást az  oktatásért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium és a Miniszterelnöki Kormányiroda költségvetési fejezetéből kell biztosítani.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 190/2018. (X. 12.) Korm. rendelete
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában és a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a  területi integrációval összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és a 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm.r.) 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya)
„g) a  kulturális örökségvédelemmel összefüggésben, a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI.  törvény 7. § (26) bekezdésében meghatározott adózás előtti eredmény csökkentéséhez szükséges igazolás 
szabályaira”
(terjed ki.)
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