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feljegyzésben, beszámolóban, jelentésben, jegyz!könyvben rögzített ilyen adat – nem nyilvános, tekintettel 
az" információs önrendelkezési jogról és az" információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a" továbbiakban: 
Infotv.) 27."§ (5)"bekezdésében foglalt – az"adatok nyilvánosságának"korlátozására vonatkozó – rendelkezésekre.

 (2) Az"Operatív Törzs – ideértve annak munkacsoportját is – által, a"feladat- és hatáskörébe tartozóan hozott döntéssel 
összefügg! adat – így különösen az"ülésr!l készült jegyz!könyvben, összefoglalóban rögzített ilyen adat –, valamint 
a" döntés meghozatalát követ!en az" (1)" bekezdés szerint a" döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére 
irányuló igény az"Infotv. 27."§ (6)"bekezdése szerint utasítható el.

2.!§  Az 1."§ szerinti adattal összefüggésben indult közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárásban az"adat az" iratokhoz 
nem csatolható, arról másolat nem készíthet!, az" – legfeljebb az" eljárás sikeres lefolytatásához szükséges 
mértékben" – kizárólag az" adatot kezel! közfeladatot ellátó szervnek az" adatkezelés helyszínéül szolgáló 
helyiségében tekinthet! meg.

3.!§  Az e"rendelet rendelkezéseit az"e"rendelet hatálybalépésekor folyamatban lév! eljárásokban is alkalmazni kell.

4.!§ (1) Ez"a"rendelet – a"(2)"bekezdésben foglalt kivétellel – a"kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.
 (2) Az"5."§ az"e"rendelet kihirdetését követ! 14. napon lép hatályba.

5.!§ (1) A" Kormány e" rendelet hatályát a" szomszédos országban fennálló fegyveres kon#iktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez"a"rendelet a"szomszédos országban fennálló fegyveres kon#iktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 357/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete
a közbeszerzési eljárás veszélyhelyzeti eltér" szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53."cikk (2)"bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, $gyelemmel a"katasztrófavédelemr!l 
és a"hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A."§ (3) és (4)"bekezdésére,
a 6." § tekintetében az" Alaptörvény 53." cikk (3)" bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a" szomszédos 
országban fennálló fegyveres kon#iktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2."§ (1)"bekezdése szerinti országgy%lési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15."cikk (1)"bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a"következ!ket rendeli el:

1.!§  A Ukrajna területén fennálló fegyveres kon#iktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az" elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetésér!l és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a" közbeszerzésekr!l szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) az"e"rendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazandó.

2.!§  A Kbt. 131."§ (8)"bekezdés b) és d)"pontja nem alkalmazható.

3.!§  A Kbt. 131." § (8)" bekezdésében felsoroltak mellett – a" 2." §-ban foglaltakra $gyelemmel –, a" Kbt. 131." § 
(6)"bekezdését!l eltér!en az"ott rögzített tíz-, illetve ötnapos id!tartam letelte el!tt is megköthet! a"szerz!dés,
a) ha a" meghívásos, a" tárgyalásos eljárás, a" versenypárbeszéd, az" innovációs partnerség eljárása során, 

a" hirdetménnyel induló, több szakaszból álló koncessziós beszerzési eljárásban vagy a" Kbt. 117." §-a szerint 
lefolytatott, több szakaszból álló eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, és ha az" eljárásban volt 
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érvénytelen részvételi jelentkezés, vagy sor került kizárásra, az" erre vonatkozó döntés ellen a" jogorvoslat 
kezdeményezésének határideje az"érintettek számára lejárt, vagy a"döntést a"Közbeszerzési Dönt!bizottság 
jogszer%nek ítélte,

b) a keretmegállapodás vagy a"dinamikus beszerzési rendszer alapján történ! beszerzés esetében.

4.!§  A Kbt. 137." § (1)" bekezdésében felsoroltak mellett semmis a" szerz!dés akkor is, ha keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer alapján történ! beszerzés esetében a" szerz!dés megkötésére a 3." § b)" pontjának 
alkalmazásával
a) úgy került sor, hogy az" ajánlatkér! megsértette a" keretmegállapodásban a" verseny újranyitására vagy 

a" dinamikus beszerzési rendszerbe felvett gazdasági szerepl!k ajánlattételre felhívására vonatkozó 
kötelezettségét, vagy

b) nem az" eljárásban alkalmazott értékelési szempontok szerint legkedvez!bb érvényes ajánlatot benyújtó 
ajánlattev!vel vagy – a"nyertes visszalépése esetén – az"ajánlatok értékelése során a"következ! legkedvez!bb 
érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattev!vel került sor.

5.!§ (1) Ez"a"rendelet – a"(2)"bekezdésben foglalt kivétellel – a"kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.
 (2) A"6."§ az"e"rendelet kihirdetését követ! 14. napon lép hatályba.

6.!§ (1) A" Kormány e" rendelet hatályát a" szomszédos országban fennálló fegyveres kon#iktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez"a"rendelet a"szomszédos országban fennálló fegyveres kon#iktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

7.!§  E rendelet rendelkezéseit az" e" rendelet hatálybalépését megel!z!en indult közbeszerzési eljárások alapján kötött 
keretmegállapodások és létrejött dinamikus beszerzési rendszerek esetében is alkalmazni kell.

8.!§  A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a" veszélyhelyzettel összefügg! eltér! szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 8."§ (2)"bekezdése helyébe a"következ! rendelkezés lép:
„(2) Az"Áht. 29."§ (1)"bekezdésében meghatározott egyedi határozatot a"Kormánynak a"2021. és a"2022. évben nem 
kell kiadnia. A" fejezetet irányító szervnek nem kell az" Ávr. 33/B." §-ában meghatározott szakmai és költségvetési 
tervet a"2022. évben megküldenie az"államháztartásért felel!s miniszternek.”

9.!§  A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a" veszélyhelyzettel összefügg! eltér! szabályairól szóló 
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1." §-ában a"„2018. évi LII. törvény” szövegrész helyébe a"„2018. évi LII. törvény, 
az"államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)” 
szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete
	egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről

	A Kormány 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete
	egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról

	A Kormány 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete
	az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről

	A Kormány 356/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete
	egyes közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos jogok veszélyhelyzet idején történő gyakorlásáról

	A Kormány 357/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete
	a közbeszerzési eljárás veszélyhelyzeti eltérő szabályairól

	A Kormány 358/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete
	az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlát

	A Kormány 359/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet ideje alatt a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviseletek által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas vendégoktatók részére járó devizaárfolyam-kom

	A Kormány 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete
	egyes külkereskedelmi tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

	A Kormány 361/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete
	az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 
2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete
	az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolat

	A miniszterelnök általános helyettesének 2/2022. (IX. 19.) TNM rendelete
	a nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
2/2019. (III. 19.) TNM rendelet címrendi kiegészítésével kapcsolatos módosításáról

	A technológiai és ipari miniszter 19/2022. (IX. 19.) TIM rendelete
	egyes miniszteri rendeleteknek az útdíjfizetéssel összefüggő módosításáról

	A Kormány 1445/2022. (IX. 19.) Korm. határozata
	a köznevelési és más állami épületek alternatív fűtési módokra való áttérésének biztosításához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1446/2022. (IX. 19.) Korm. határozata
	a veszélyhelyzet ideje alatt a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezetteknek járó devizaárfolyam-kompenzációhoz szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1447/2022. (IX. 19.) Korm. határozata
	az aszály által sújtott mezőgazdasági termelők számára nyújtott Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel költségeinek emelt szintű kamattámogatásáról

	A Kormány 1448/2022. (IX. 19.) Korm. határozata
	egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a koszovói bánya kutató-mentő csoportok részére történő ingyenes átadásáról

	A Kormány 1449/2022. (IX. 19.) Korm. határozata
	egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a koszovói Abdyl Ramaj Szakközépiskola, a Stana Bacanin Általános Iskola, az SOS Gyermekfalvak koszovói szervezete és a Novo Brdo-i önkormányzat részére történő ingyenes átadásáról

	A Kormány 1450/2022. (IX. 19.) Korm. határozata
	egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

	A Kormány 1451/2022. (IX. 19.) Korm. határozata
	az állami tulajdonú cementgyár létrehozásához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1452/2022. (IX. 19.) Korm. határozata
	az MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság lignitalapú termelése fokozásához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1453/2022. (IX. 19.) Korm. határozata
	az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2022. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

	A Kormány 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozata
	címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közö

	A Kormány 1455/2022. (IX. 19.) Korm. határozata
	a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

	A miniszterelnök 77/2022. (IX. 19.) ME határozata
	a Magyar–Indonéz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság és a Magyar–Ománi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar társelnökének felmentéséről és kinevezéséről




