
2. melléklet a 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedélyezési eljárásokban közremûködõ hatáskörrel rendelkezõ szakhatóságok

A B C

1. Szakhatósági közremûködése tárgya Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

2. építésügy Budapest Fõváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzatának
jegyzõje

Budapest Fõváros
Kormányhivatala

3. környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

4. közlekedés: közút Budapest Fõváros
Kormányhivatala Közlekedési
Felügyelõsége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

5. rendészet:

6. a) gyorsforgalmi utak esetén Országos Rendõr-fõkapitányság rendészetért felelõs miniszter

7. b) az egyéb országos közutak,
a helyi közutak és a közforgalom
elõl el nem zárt magánutak esetén

XI. Kerületi Rendõrkapitányság Budapesti Rendõr-fõkapitányság

8. tûzvédelem Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

9. katasztrófavédelem Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

10. földmûvelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

11. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

12. mûszaki biztonság Budapest Fõváros
Kormányhivatala Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

13. egészségügy Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

14. kulturális örökségvédelem Budapest Fõváros
Kormányhivatala Kulturális
Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

A Kormány 33/2012. (III. 7.) Korm. rendelete
a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat-
és hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény) 23. § (1) bekezdésében

meghatározottak alapján a minisztériumok, a Miniszterelnökség, a központi költségvetésben önálló fejezettel

rendelkezõ országos hatáskörû és egyéb szervek, az országos illetékességû, társadalombiztosítási alapokat kezelõ

költségvetési szervek, továbbá más, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott szervek és személyek, valamint az

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 27. szám 6009



irányításuk alá tartozó költségvetési szervek – kivéve a Magyarország központi költségvetésérõl szóló törvény által

meghatározott fejezetrendhez igazodóan az I–VIII., a XXX. és a XXXIII–XXXIV. fejezetekhez tartozó szervezeteket,

a nemzetbiztonsági szolgálatokat, valamint a Külügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó

külképviseleteket – a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó közbeszerzéseik és beszerzéseik

(a továbbiakban: közbeszerzéseik) megvalósítása során e rendelet elõírásai szerint kötelesek eljárni.”

(2) Az R. 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó

szervezetek a csatlakozás által érintett közbeszerzéseik megvalósítása során e rendelet elõírásai szerint kötelesek

eljárni.”

2. § Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A központosított közbeszerzések hatálya alá tartozó kiemelt termékek felsorolását az 1. számú melléklet

tartalmazza.”

3. § Az R. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § Az 1. § (1)–(2) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében, illetve a 13. § (1) bekezdésében meghatározott

intézmények a központosított közbeszerzési díjat közvetlenül, illetve közvetve – a teljesítést végzõ szállító

közremûködésével – fizetik meg. Azon közbeszerzésekre, amelyek megvalósulását az Európai Unióból származó

forrásból támogatják, az igénybevevõ intézmények közvetlenül kötelesek a díjat megfizetni, amely kötelezettség

teljesítésének biztosítására a központi beszerzõ szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel együttmûködést

alakít ki.”

4. § (1) Az R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kiemelt termékek közbeszerzésére vonatkozó állami normatívák tartalmának kialakítása során érvényesítendõ

kötelezõ elemeket és szempontokat – az állami normatívák elkészítésének, kialakításának és karbantartásának

módszertanát – a központi beszerzõ szervezet felügyeletét ellátó miniszter normatív utasításban állapítja meg és teszi

közzé a központosított közbeszerzési portálon.”

(2) Az R. 22. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A kiemelt termékbeszerzésekre vonatkozó állami normatívákat a központi beszerzõ szervezet felügyeletét ellátó

miniszter normatív utasításban állapítja meg és teszi közzé a központosított közbeszerzési portálon.”

5. § Az R. 24. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A keretmegállapodásnak legalább a következõket kell tartalmaznia:)

„g) a közbeszerzési törvény 109. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a keretmegállapodásos eljárás második

részének – a közbeszerzési törvény 110. § (6) bekezdése alapján meghatározott – értékelési szempontjait;”

6. § Az R. a következõ 27/A. §-sal egészül ki:

„27/A. § A keretmegállapodásos eljárás elsõ részét a központi beszerzõ szervezet bonyolítja le. Azon közbeszerzésekre,

amelyek megvalósulását az Európai Unióból származó forrásból támogatják, a központi beszerzõ szervezet a Nemzeti

Fejlesztési Ügynökséggel együttmûködést alakíthat ki annak érdekében, hogy – a támogatások által érintett

beszerzési tárgyakra lefolytatott – keretmegállapodásos eljárásban a közbeszerzési dokumentumok

minõségellenõrzésére és a közbeszerzési eljárások ellenõrzésére a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai

Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások

felhasználásának rendjérõl szóló jogszabályban meghatározott eljárásrendet alkalmazzák.”

7. § (1) Az R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A keretmegállapodásos eljárás 27/B. § b) pontja szerinti második részében az intézmény egyedi közbeszerzési

eljárását a közbeszerzési törvény 108–110. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen, a (2) és (3) bekezdésben foglalt

eltérésekkel bonyolíthatja le. Ha a közbeszerzést az Európai Unió költségvetésébõl támogatják, az intézmény köteles

a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban megjelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat. A központi

beszerzõ szervezet a keretmegállapodások hatálya alatt a keretmegállapodásos eljárás második részében indított

eljárások eredményérõl, illetve eredménytelenségérõl, az ilyen módon megkötött szerzõdések módosításáról szóló
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tájékoztatót tartalmazó hirdetményt az Európai Unió Hivatalos Kiadványai Hivatala, illetve a Közbeszerzési Hatóság

útján minden év január 31-ig és az egyes keretmegállapodások hatályának lejártát követõ 30 napon belül küldi meg.”

(2) Az R. 28. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az intézmény az adott közbeszerzések megvalósítása érdekében, a közbeszerzési törvény 110. § (4) bekezdése

szerint lefolytatott eljárásban több ajánlattevõvel kötött keretmegállapodás alapján jogosult az elsõ részben

alkalmazott az értékelési szemponttól eltérõ értékelési szempontot, részszempontot, súlyszámot, pontszámot,

módszert alkalmazni az írásbeli ajánlattételi felhívásban, amennyiben az eltérés lehetõségét és az eltérõ értékelési

szempontot, részszempontot, súlyszámot, pontszámot, módszert a keretmegállapodásos eljárás elsõ részében az

eljárást megindító felhívás vagy a dokumentáció, és ennek alapján a megkötött keretmegállapodás tartalmazza. Nem

kell megküldenie közzétételre az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl, a szerzõdések módosításáról

szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt az Európai Unió Hivatalos Kiadványai Hivatalának, valamint a Közbeszerzési

Hatóságnak.”

8. § Az R. 29. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Azon közbeszerzésekre, amelyek megvalósulását az Európai Unióból származó forrásból támogatják, a központi

beszerzõ szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel együttmûködést alakíthat ki annak érdekében, hogy

– a támogatások által érintett beszerzési tárgyakra lefolytatott – keretmegállapodásos eljárásban a közbeszerzési

dokumentumok minõségellenõrzésére és a közbeszerzési eljárások ellenõrzésére a 2007–2013 programozási

idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó

támogatások felhasználásának rendjérõl szóló jogszabályban meghatározott eljárásrendet alkalmazzák.”

9. § Az R. 30. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat-

és hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2012. (III. 7.) Korm. rendelettel

(a továbbiakban: módosító rendelet)

a) megállapított 1. § (1) és (3) bekezdését, 2. § (1) bekezdését, 14. §-át, 22. § (1) és (4) bekezdését, 24. § (4) bekezdés

g) pontját, 27/A. §-át, 28. § (1) és (2) bekezdését, 29. § (3) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépése után

megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni,

b) módosított 1. § (2) bekezdését, 3. § g) pontját, 4. § (1) bekezdését, 7. § (1) bekezdését, 8. § (3) bekezdését, 10. §-át,

11. § (1) bekezdését, 11. § (3) bekezdés m) pontját, 17. § (1)–(2) bekezdését, 23. § (1) bekezdés a) pontját, 24. §

(2) bekezdés bevezetõ részét, 24. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontját, 24. § (3) bekezdését, 24. § (4) bekezdés

b) pontját, 24. § (6) bekezdését, 26. § (1)–(2) bekezdését, 27/C. §-át, 28. § (3) bekezdését, 32. §-át, 1. és 4. számú

mellékletét a módosító rendelet hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni,

c) hatályon kívül helyezett 3. § i) pontját, 11. § (3) bekezdés l) pontját, 20. § (2) bekezdését, 21. §-át, 25. §-át, 26. § (3) és

(4) bekezdését, 27. §-át, 3. számú mellékletét a módosító rendelet hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre

nem kell alkalmazni.”

10. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdésében a „Kbt.” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvény” szöveg, 7. § (1) bekezdésében a „Kbt.”

szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvény” szöveg, 10. §-ában a „Kbt.” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvény”

szöveg, 17. § (2) bekezdésében a „Kbt.” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvény” szöveg, 26. § (1) bekezdésében

a „Kbt.-ben” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvényben” szöveg, 27/C. §-ában a „Kbt.” szövegrész helyébe

a „közbeszerzési törvény” szöveg, 32. §-ában a „Kbt.-vel” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvénnyel” szöveg lép.

(2) Az R. 1. § (2) bekezdésében a „Kbt. 17. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvény 23. §

(2) bekezdése” szöveg, 8. § (3) bekezdésében a „Kbt. 40. §-ában” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvény 18. §

(2) és (5) bekezdésében” szöveg, 11. § (3) bekezdés m) pontjában a „Kbt. 73. §-ában” szövegrész helyébe a

„közbeszerzési törvény 80. §-ában” szöveg, 24. § (2) bekezdés bevezetõ részében a „Kbt. 124. §-a, illetve 125. §-a”

szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvény 89. § (2) bekezdése, illetve 94. § (2)–(5) bekezdése” szöveg, a „Kbt.

123/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvény 102. §-ában” szöveg, 24. §

(2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „Kbt. 50. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvény

46. §-a” szöveg, 24. § (4) bekezdés b) pontjában a „Kbt. 50. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „közbeszerzési

törvény 46. §-a” szöveg, 26. § (2) bekezdésében a „Kbt. 5/A. címe” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvény

101–107. §-a” szöveg, a „Kbt. 7/A. címe” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvény 108–110. §-a” szöveg,

27/C. §-ában a „Kbt. 136/B. §-ának (2) vagy (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvény 110. §
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(3) vagy (4) bekezdésében” szöveg, 28. § (3) bekezdésében a „Kbt. 136/B. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe

a „közbeszerzési törvény 110. § (3) bekezdése” szöveg, a „Kbt. 136/B. §-ának (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe

a „közbeszerzési törvény 110. § (4) bekezdése” szöveg lép.

(3) Az R. 11. § (1) bekezdésében a „Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság” szövegrész helyébe a „Közbeszerzési és Ellátási

Fõigazgatóság” szöveg, 17. § (1) bekezdésében a „legkésõbb a beszerzés megkezdését megelõzõen” szövegrész

helyébe a „legkésõbb a beszerzés megkezdésekor” szöveg, 24. § (3) bekezdésében a „keretmegállapodásos eljárás elsõ

szakaszának” szövegrész helyébe a „keretmegállapodásos eljárás elsõ részének” szöveg, 24. § (6) bekezdésében

a „szakaszát” szövegrész helyébe a „részét” szöveg lép.

(4) Az R. 1. számú mellékletében a „Gépjármûvekhez kapcsolódó szolgáltatások” szövegrész helyébe az „Új

gépjármûvekhez kapcsolódó szolgáltatások” szöveg lép.

(5) Az R. 4. számú mellékletében a „Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság” szövegrész helyébe a „Közbeszerzési és Ellátási

Fõigazgatóság” szöveg, a „Szervezet/cég KSZF azonosítója” szövegrész helyébe a „Szervezet/cég KEF azonosítója”

szöveg lép.

11. § Hatályát veszti

a) az R. 3. § i) pontja, 11. § (3) bekezdés l) pontja, 20. § (2) bekezdése, 21. §-a, 25. §-a, 26. § (3) és (4) bekezdése, 27. §-a,

b) az R. 3. § g) pontjában a „http://www.magyarorszag.hu” szövegrész, 23. § (1) bekezdés a) pontjában a „(3. számú

melléklet)” szövegrész, valamint az 1. számú mellékletében az „Iratmegsemmisítõ gépek” szövegrész,

a „Szárazföldi jármû-casco és kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás” szövegrész, valamint az „Étkezési

hozzájárulás juttatását támogató szolgáltatások” szövegrész,

c) az R. 3. számú melléklete.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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	a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenõrzõ rendszerének mûködési szabályairól

	A vidékfejlesztési miniszter 20/2012. (III. 7.) VM rendelete
	egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	Az Alkotmánybíróság teljes ülésének 1002/2012. (III. 7.) AB Tü. határozata
	az Alkotmánybíróság döntéseinek megjelölésérõl és közzétételérõl

	Az Országgyûlés 11/2012. (III. 7.) OGY határozata
	a lengyel civilek  és politikusok, köztük Donald Tusk miniszterelnök állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást érõ nemzetközi bírálatokkal szemben*

	Az Országgyûlés 12/2012. (III. 7.) OGY határozata
	a litván civilek és parlamenti képviselõk állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást érõ nemzetközi bírálatokkal szemben**

	Az Országgyûlés 13/2012. (III. 7.) OGY határozata
	az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

	Az Országgyûlés 14/2012. (III. 7.) OGY határozata
	a Független Rendészeti Panasztestület Beszámolója a 2008–2010. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról*

	Az Országgyûlés 15/2012. (III. 7.) OGY határozata
	az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadásáról**

	A Kormány 1054/2012. (III. 7.) Korm. határozata
	„Életmentõ Emlékérem” adományozásáról

	A miniszterelnök 32/2012. (III. 7.) ME határozata
	helyettes államtitkár kinevezésérõl



