36883

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 210. szám

1. melléklet a 10/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelethez
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. melléklet
VII. pontjában foglalt táblázat 8. sorának helyébe a következő sor lép:

(A)
(Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve)

„8.

Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

(B)
(Cégjegyzékszám)

01-10-047622

(C)
(Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége)

2022. december 31.”

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2018. (XII. 21.) MvM rendelete
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (2) bekezdés a) 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. §

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés c) pontja szerinti ellenőrzési díjat nem kell befizetni, ha a hirdetmény feladása
az EKR jogszabályban meghatározott üzemzavara miatt, kizárólag az ajánlattételi és részvételi határidő kötelező
meghosszabbítása céljából szükséges.”

2. §

A Rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások Hatóság által végzett törvényességi ellenőrzéséért ellenőrzési
díjat kell fizetni. Az ellenőrzési díj mértéke eljárásonként 250 000 forint, amelyet a Hatóság Magyar Államkincstárnál
vezetett MNB 10032000-01720361-00000000 számú számlájára kell befizetni. A díj megfizetéséről a Hatóság számlát
vagy számlát helyettesítő bizonylatot nem állít ki.
(2) A (3) bekezdésben foglaltak kivételével a törvényességi ellenőrzés megkezdésének feltétele az igazgatási
szolgáltatási díj megfizetése, valamint az erről szóló igazolás Hatósághoz történő benyújtása.
(3) A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében, amennyiben az eljárás
a tárgyalások megkezdésével indul, a törvényességi ellenőrzés megkezdésének feltétele a Hatóság ajánlatkérő általi,
Kbt. 103. § (2) bekezdésében meghatározott módon – az EKR-en keresztül, vagy annak jogszabályban meghatározott
üzemzavara esetén a Közbeszerzési Hatóság honlapján megadott elérhetőségen – történő tájékoztatása.
Az e bekezdés szerinti esetben az igazgatási szolgáltatási díjat az ajánlatkérőnek legkésőbb a közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított öt munkanapon belül kell megfizetnie és az erről szóló igazolást benyújtania.
(4) Az ellenőrzési díj kizárólag átutalással teljesíthető. Az átutalások beazonosíthatóságának biztosítása érdekében
az átutaláskor a „Közlemény”, vagy ennek értelemszerűen megfelelő rovatban utalni kell az eljárás EKR azonosítójára,
ennek hiányában az eljárás megnevezésére.
(5) Az e § szerinti díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet
előírásait kell alkalmazni.
(6) A 14. § c) pontját az e § szerinti díjak visszautalására vonatkozóan is kell alkalmazni.”
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3. §

4. §

5. §
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A Rendelet 43. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E rendeletnek a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról szóló 21/2018. (XII. 21.) MvM rendelettel (a továbbiakban:
Módr.) megállapított 13. § (2a) bekezdését annak hatálybalépését követően megkezdett hirdetmény-ellenőrzések
tekintetében kell alkalmazni.
(9) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 15/A. §-át annak hatálybalépése után megkezdett közbeszerzési
eljárások tekintetében kell alkalmazni.
(10) E rendeletnek a Módr. 5. §-a által megállapított rendelkezéseit a 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások
esetén kell alkalmazni. A 2018. évben lefolytatott eljárásokra vonatkozó statisztikai összegezéseket az ajánlatkérők
a 2019. május 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelően kötelesek elkészíteni és közétenni.”
(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § az e rendelet kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.
(3) Az 5. § 2019. június 1-jén lép hatályba.
Hatályát veszti a Rendelet 40. §-a, valamint 17. és 18. melléklete.
Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Az emberi erőforrások minisztere 47/2018. (XII. 21.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az országos gyógyintézetekkel kapcsolatos
módosításáról
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása
1. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 60/2003. ESZCSM rendelet) 5. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet
a) a miniszter és a miniszter irányítása alá tartozó intézmények felkérésére véleményt nyilvánít, és szakterületén
javaslatot tesz, valamint jogszabályban foglalt esetben szakvéleményt ad
aa) egészségügyi stratégiai kérdésben,
ab) az új vizsgálati módszerekről és gyógyító-megelőző eljárások alkalmazásának feltételeiről,
ac) az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltételeire vonatkozóan,
ad) képzési programok, fejlesztések tekintetében,
ae) a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök támogatásával és támogatásba való befogadásával kapcsolatos
eljárások során,
b) kijelölés esetén közreműködik az adott szakterület adatgyűjtésében,
c) kijelölés esetén szakterületén szakértői feladatokat lát el,
d) kijelölés esetén betegségregisztert működtet szakterülete betegségcsoportjában,

