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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 17/2018. (XII. 18.) MvM rendelete
a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós 
külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék 
kiszámításának részletes szabályairól szóló 16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet módosításáról

A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 59.  § (3)  bekezdés d) és f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés 
4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a  tartós 
külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának 
részletes szabályairól szóló 16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 2.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti, az  Egyesült Nemzetek Szervezete által 
közzétett szorzószámok figyelembevételével megállapított deviza-alapilletmény összege 495 550 Ft.”

 (2) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vegyes költségtérítés szorzó 25%.”

2. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 18/2018. (XII. 18.) MvM rendelete
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági 
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 14. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A  Közbeszerzési Hatóság (a  továbbiakban: Hatóság) kérelemre indult, a  felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell 
fizetni.

 (2) A névjegyzékbe vétel igazgatási szolgáltatási díja hatvanezer forint.
 (3) A névjegyzékbe történt bejegyzés megújítása esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke negyvenezer forint.
 (4) Az  igazgatási szolgáltatási díj a  kérelem elutasítása, visszautasítása vagy visszavonása, valamint az  eljárás 

megszüntetése esetén nem kerül visszafizetésre.
 (5) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 6.  § 

(4) bekezdése szerinti információátadás alapján az igazgatási szolgáltatási díj harminc százaléka a közbeszerzésekért 
felelős miniszter által vezetett minisztériumot, hetven százaléka a  Hatóságot illeti meg. A  díjbevétel 
közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztériumot megillető részét a  Hatóság a  tárgyhónap utolsó 
napját követő 15 napon belül köteles átutalni a  közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
számlájára.

 (6) Az  igazgatási szolgáltatási díj a  közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium, illetve a  Hatóság 
saját bevétele.

2. §  Az 1.  § (2)–(3)  bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a  kérelem előterjesztésével egyidejűleg a  Hatóság 
Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01720361-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára 
kell megfizetni. A díjak megfizetéséről a Hatóság számlát vagy számlát helyettesítő bizonylatot nem állít ki.
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3. §  Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 19/2018. (XII. 18.) MvM rendelete
az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 
40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. 
(XII. 27.) MvM rendelet az „Az EKR üzemeltetése” című alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:
„Rendszerhasználati díj
1/A.  § (1) Az  EKR használatáért az  ajánlatkérő megindított közbeszerzési eljárásonként és koncessziós beszerzési 
eljárásonként egységesen 40 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: rendszerhasználati díj) fizet.
(2) A rendszerhasználati díjat az EKR üzemeltetőjének a honlapján közzétett számlaszámú számlájára kell befizetni.
(3) A  rendszerhasználati díj kizárólag átutalással teljesíthető. Az  átutalások beazonosíthatóságának biztosítása 
érdekében az átutaláskor a „Közlemény”, vagy ennek értelemszerűen megfelelő rovatban meg kell adni azon eljárás 
EKR azonosítóját, amely vonatkozásában a rendszerhasználati díj megfizetésre kerül.
(4) A  rendszerhasználati díjat a  közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak – a  Közbeszerzési Hatóság felé 
feladásra vagy nem hirdetménnyel induló eljárások esetében a  gazdasági szereplők részére – az  EKR-ben történő 
megküldéséig kell megfizetni. A  rendszerhasználati díj azon a  napon minősül megfizetettnek, amely napon 
az a (2) bekezdés szerinti számlán jóváírásra kerül.
1/B. § (1) Ha a rendszerhasználati díj nem vagy nem az előírt mértékben került befizetésre, a rendkívüli sürgősségre 
tekintettel indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével az  EKR üzemeltetője jogosult az  érintett 
ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának megindítását lehetővé tevő szolgáltatás korlátozására.
(2) Az EKR üzemeltetője mindaddig jogosult az eljárás megindítását vagy a hirdetmény megküldését lehetővé tevő 
szolgáltatás korlátozására, amíg a rendszerhasználati díj megfizetésére nem kerül sor.
(3) A  közbeszerzési eljárás megindítását lehetővé tevő szolgáltatás korlátozása nem érinti más, a  közbeszerzési 
eljárással összefüggő, jogszabály alapján előírt ellenőrzések lefolytatására vonatkozó kötelezettséget.
1/C. § A befizetett rendszerhasználati díj tizenöt napon belül visszautalásra kerül, ha
a) az ajánlatkérő hirdetménnyel induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívást a közzététele előtt visszavonja 
és a hirdetmény visszavonását igazoló tájékoztatást megküldi az EKR üzemeltetője részére,
b) az  ajánlatkérő adminisztratív hiba folytán ugyanazon eljárás vonatkozásában a  rendszerhasználati díjat kétszer 
fizeti be, vagy
c) az  elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 
e) pontja szerinti tartós üzemzavar a rendszerhasználati díj befizetését követően, de az eljárást megindító felhívás 
közzététele előtt következik be, és az  ajánlatkérő úgy dönt, hogy az  eljárást papír alapon folytatja le, és erről 
az üzemeltetőt tájékoztatja.”

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

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter


	2018. évi C. törvény
	a független Lengyelország helyreállításának centenáriumáról*

	2018. évi CI. törvény
	a 2021. évi népszámlálásról**

	2018. évi CII. törvény
	a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról*

	2018. évi CIII. törvény
	a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról*

	2018. évi CIV. törvény
	egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról*

	2018. évi CV. törvény
	a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról*

	2018. évi CVI. törvény
	egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról*

	2018. évi CVII. törvény
	a sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról*

	2018. évi CVIII. törvény
	Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között kőolajkészletezési szerződések tárgyában kötött megállapodás kihirdetéséről*

	2018. évi CIX. törvény
	a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről*

	A Kormány 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete
	a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

	A Kormány 258/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete
	a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 259/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete
	az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 42

	A Kormány 260/2018. (XII. 18.) Korm. rendelete
	a sport tárgyú kormányrendeletek olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 16/2018. (XII. 18.) MvM rendelete
	a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel kü

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 17/2018. (XII. 18.) MvM rendelete
	a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 16

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 18/2018. (XII. 18.) MvM rendelete
	a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 19/2018. (XII. 18.) MvM rendelete
	az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosításáról

	Az agrárminiszter 41/2018. (XII. 18.) AM rendelete
	a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 
24/2015. (V. 26.) FM rendelet új előirányzatokkal, valamint egyes előirányzatok felhasználási szabályainak változásával összefüggő módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 42/2018. (XII. 18.) EMMI rendelete
	az elektronikus vénnyel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek, valamint a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 43/2018. (XII. 18) EMMI rendelete
	a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 34/2018. (XII. 18.) ITM rendelete
	egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A pénzügyminiszter 15/2018. (XII. 18.) PM rendelete
	a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról




