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7. Záró rendelkezések
23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

24. §

E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

25. §

Ez a rendelet a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló,
2019. május 24-i (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet, valamint a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és
a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/945
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 40/2021. (II. 2.) Korm. rendelete
egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. alcím tekintetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1a) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet] 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a III. és IV. Fejezet szerinti igazoláshoz használt adatbázisok tartalma a közbeszerzésekért felelős miniszter
által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) elérhető, az ajánlatkérő
az igazoláshoz szükséges információkat közvetlenül az EKR-ben, az EKR erre szolgáló funkciójának segítségével is
ellenőrizheti.”

2. §

(1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt helyzetek fennállása esetén a Kbt. 62. § (1a) bekezdése
tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. rész „C” szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével,
illetve szükség esetén külön nyilatkozat benyújtásával nyilatkozik, ahol ismerteti azokat az indokokat, amelyek
alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt valamely helyzet fennállása ellenére képes lesz a szerződés
teljesítésére.
(1b) Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott
határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében
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jogorvoslatra nem került sor, – a (3) bekezdésben foglalt eset kivételével – a gazdasági szereplő az ajánlatához,
illetve részvételi jelentkezéséhez csatolja a korábbi kizárás körülményeit részletesen bemutató nyilatkozatát.”
(2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a gazdasági szereplő a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban a kizárást – az ajánlatkérő mérlegelésétől függően – esetlegesen megalapozó
korábbi cselekményről nyilatkozik, – a (3) bekezdésben foglalt eset kivételével – az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban, illetve szükség esetén külön nyilatkozat benyújtásával ismerteti az érintett cselekmény részletes
leírását.”
(3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)–e), h)–o) pontja, a Kbt. 62. § (2) bekezdése,
valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése alapján kizáró okot megalapozó körülmény hatálya alá esik – beleértve azokat
az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése
alapján vezet kizáráshoz –, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják
megbízhatóságát, és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti
végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatával
igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a jogerős határozat rendelkezésre állását feltüntetni
a formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy
közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát is csatolni kell.”
3. §

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró
okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen
adatbázisok elérhetőségére vonatkozó információkat (URL, kibocsátó, adott esetben kód) is fel kell tüntetniük
a formanyomtatvány megfelelő részeiben azon adatbázisok elérhetőségére vonatkozó információk kivételével,
amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.”

4. §

(1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban
közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető
cégjegyzékadatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja és a 62. § (1a) bekezdése
alkalmazása esetén az ajánlatkérő szükség esetén a gazdasági szereplő nyilatkozatában megadott információkon
kívül a gazdasági szereplő szerződés teljesítésére való képességének igazolására más dokumentum benyújtását is
kérheti; a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott
szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;”
(2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„f ) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő a Hatóság honlapján közzétett adatbázist
ellenőrzi. A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja alkalmazásában az ajánlatkérő a Hatóság honlapján
közzétett információkat és a gazdasági szereplő 4. § (1b) bekezdése szerinti nyilatkozatát veszi figyelembe, valamint
alkalmazhatja a Kbt. 69. § (13) bekezdését a kizárás megítéléséhez szükséges további információk kéréséhez;”
(3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő
ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan az ajánlatkérő a Hatóság honlapján közzétett
adatbázist ellenőrzi. A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pont ja) alpontja alkalmazásában az ajánlatkérő a Hatóság honlapján
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közzétett információkat és a gazdasági szereplő 4. § (1b) bekezdése szerinti nyilatkozatát veszi figyelembe, valamint
alkalmazhatja a Kbt. 69. § (13) bekezdését a kizárás megítéléséhez szükséges további információk kéréséhez;”
5. §

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a foglalkoztatásfelügyeleti hatóságnak a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás
felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 11. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott
adatokból, valamint az idegenrendészeti szerv honlapján közzétett adatokból;”

6. §

(1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt.
Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak
igazolását; a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja és a 62. § (1a) bekezdés alkalmazása esetén az ajánlatkérő szükség
esetén az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megadott információkon kívül a gazdasági szereplő
szerződés teljesítésére való képességének igazolására más dokumentum benyújtását is kérheti;
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő a kizáró ok hiányának igazolásaként köteles
elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot,
magyarországi ajánlatkérő általi korábbi kizárásra vonatkozóan az ajánlatkérő a Hatóság honlapján közzétett
adatbázist ellenőrzi. A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja alkalmazásában az ajánlatkérő a gazdasági
szereplő 4. § (1b) bekezdése szerinti nyilatkozatát, magyarországi ajánlatkérő általi korábbi kizárásra vonatkozóan
a nyilatkozat mellett a Hatóság honlapján közzétett információkat veszi figyelembe, valamint alkalmazhatja a Kbt.
69. § (13) bekezdését a kizárás megítéléséhez szükséges további információk kéréséhez;”
(2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„f ) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő
ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan az ajánlatkérő a kizáró ok hiányának
igazolásaként köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt
nyilatkozatot, magyarországi ajánlatkérő általi korábbi kizárásra vonatkozóan az ajánlatkérő a Hatóság honlapján
közzétett adatbázist ellenőrzi. A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pont ja) alpontja alkalmazásában az ajánlatkérő
a gazdasági szereplő 4. § (1b) bekezdése szerinti nyilatkozatát, magyarországi ajánlatkérő általi korábbi kizárásra
vonatkozóan a nyilatkozat mellett a Hatóság honlapján közzétett információkat veszi figyelembe, valamint
alkalmazhatja a Kbt. 69. § (13) bekezdését a kizárás megítéléséhez szükséges további információk kéréséhez;”

7. §

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a foglalkoztatásfelügyeleti hatóságnak a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás
felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 11. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott
adatokból, valamint az idegenrendészeti szerv honlapján közzétett adatokból;”

8. §

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban
meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor, vagy ha a 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró ok szerinti
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valamely körülmény fennáll, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának
tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
(1b) A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt helyzetek fennállása esetén a Kbt. 62. § (1a) bekezdése
tekintetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell
a szerződés teljesítésére való képességével kapcsolatos információkat.”
9. §

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő jogosult kizárólag a teljes árbevételről, vagy kizárólag
a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről vagy mindkettőről szóló nyilatkozat benyújtását előírni. Ha az ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni.
A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő,
illetve részvételre jelentkező tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.”

10. §

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az egy keretmegállapodáson alapuló szerződéseket a verseny újbóli megindítását követően ítélik oda,
akkor a Kbt. 65. § (5) bekezdésében említett, a referenciákra vonatkozó maximális követelményt az egy időben
teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendje alapján kell kiszámítani. Dinamikus beszerzési rendszer
esetén a Kbt. 65. § (5) bekezdésében említett, referenciákra vonatkozó maximális követelményt az említett rendszer
keretében odaítélendő egyes szerződések várható maximális nagyságrendje alapján kell kiszámítani.”

11. §

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a kizáró okok hiányának
igazolására, továbbá – a (4) bekezdés figyelembevételével – az alkalmassági követelménynek (követelményeknek)
való megfelelés igazolására köteles elfogadni a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés tényét.”

12. §

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1.
2. § (4) bekezdésében az „e), f ), g), k), l), p) és q) pontjában” szövegrész helyébe az „e), f ), k) és l) pontjában”
szöveg,
2.
3. § (2) bekezdésében az „a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési
rendszertől (a továbbiakban: EKR)” szövegrész helyébe az „az EKR-től” szöveg,
3.
4. § (1) bekezdés f ) pontjában az „e)–g), k), l), p) és q) pontjára” szövegrész helyébe az „e)–f ), k) és l) pontjára”
szöveg,
4.
8. § f ) és h) pontjában a „Hatóság honlapján közzétett adatbázist” szövegrész helyébe a „Hatóság által
az EKR-ben közzétett nyilvántartást” szöveg és az „a Hatóság honlapján közzétett információkat” szövegrész
helyébe az „az EKR-ben közzétett nyilvántartásban szereplő információkat” szöveg,
5.
8. § l) pontjában az „a GVH honlapján található adatbázisokban” szövegrész helyébe az „az EKR-ben” szöveg,
6.
A 8. § l) pontjában és a 10. § (1) bekezdés j) pontjában a „GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó
adatbázisokból” szövegrész helyébe a „GVH által az EKR-ben közzétett információk alapján” szöveg,
7.
9. § b) pontjában és 11. § b) pontjában a „Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból” szövegrész helyébe
a „Hatóság által az EKR-ben közzétett nyilvántartás alapján” szöveg,
8.
10. § (1) bekezdés d) pontjában a „Hatóság honlapján közzétett adatbázist” szövegrész helyébe a „Hatóság
által az EKR-ben közzétett nyilvántartást” szöveg és az „a Hatóság honlapján közzétett információkat”
szövegrész helyébe az „az EKR-ben közzétett nyilvántartásban szereplő információkat” szöveg,
9.
10. § (1) bekezdés f ) pontjában az „a Hatóság honlapján közzétett adatbázist ellenőrzi” szövegrész helyébe
az „a Hatóság által az EKR-ben közzétett nyilvántartást ellenőrzi” szöveg és az „a Hatóság honlapján közzétett
információkat” szövegrész helyébe az „az EKR-ben közzétett nyilvántartásban szereplő információkat” szöveg,
10.
21. § (1) bekezdés b) pontjában a „végzettségük vagy képzettségük” szövegrész helyébe a „végzettségük,
illetve képzettségük” szöveg,
11.
27. § (1) bekezdésében a „Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja” szövegrész helyébe a „Kbt. 187. §
(2) bekezdés a) pont aa) alpontja” szöveg,
12.
28. § (2) bekezdésében a „Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában” szövegrész helyébe a „Kbt. 187. §
(2) bekezdés a) pont aa) alpontjában” szöveg,

429

13.
14.
15.
16.

28. § (3) bekezdésében a „Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)–g), k)–l) és n) pontja” szövegrész helyébe a „Kbt. 62. §
(1) bekezdés a), c)–f ), k)–l) és n) pontja” szöveg,
29. § (1) bekezdésében az „a honlapján” szövegrész helyébe az „az EKR-ben” szöveg,
31. § (1) bekezdésében a „Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)–g), l) és n) és pontja,” szövegrész helyébe a „Kbt. 62. §
(1) bekezdés a), c)–f ), l) és n) pontja,” szöveg,
48. § (1) bekezdésében az „a Kbt. 58. §-ában és a (2)–(4) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a Kbt. 58. §-ában,
az e rendelet 46–47. §-ában és a (2)–(4) bekezdésben” szöveg

lép.
13. §

Hatályát veszti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
1.
8. § e) pontja,
2.
8. § n) és o) pontja,
3.
10. § (1) bekezdés k) és l) pontja,
4.
20. § (2) és (3) bekezdése,
5.
25. § (2) és (3) bekezdése,
6.
33. § (1) bekezdés b) pontja,
7.
42. § (1) bekezdés b) pontja.

2. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
14. §

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet] 1. alcíme a következő 3. §-sal egészül ki:
„3. § Az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének megfelel, ha az ott említett
szerződéseket és szerződésmódosításokat legkésőbb a Kbt. 37. § (1) bekezdés h), illetve j) pontja szerinti hirdetmény
megjelenését követő öt munkanapon belül a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus
szerződéstárban és az EKR-ben közzéteszi.”

15. §

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(A Kbt.-ben foglaltak mellett az ajánlatkérő az EKR-ben az erre szolgáló űrlapon rögzíteni köteles:)
„d) a Kbt. 35. § (1) bekezdése szerinti esetben – keretmegállapodás esetén kizárólag a keretmegállapodás
alapján kötött egyedi szerződés vonatkozásában – a szerződéses ellenszolgáltatásból a közös ajánlattevők
szerződéskötéskor tervezett, valamint a szerződés teljesítését követően a tényleges részesedésének értékét,
e) az EKR-ben statisztikai célból rögzítendő más adatokat.”

16. §

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A 8. § d) pontja szerinti statisztikai adatszolgáltatás teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevők kötelesek
legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az ajánlatkérőt a szerződéses ellenszolgáltatásból történő
részesedésük tervezett értékéről.”

17. §

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 35. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2021. (II. 2.)
Korm. rendelet által megállapított 3. §-át, 8. § d) és e) pontját, valamint 8/A. §-át a hatálybalépését követően
teljesített közzétételi és statisztikai célú adatrögzítési kötelezettség teljesítésekor kell alkalmazni.”

3. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló
257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
18. §

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet] 2. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A névjegyzékbe vételt kizárólag olyan természetes személy kezdeményezheti, aki)
„h) nem áll ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt.”
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19. §

A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval szemben a 2. § (2) bekezdés h) pontjában említett eset
a névjegyzékbe vételt követően következik be, ennek tényét köteles a Hatóság részére haladéktalanul bejelenteni.”

20. §

A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 28. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2021. (II. 2.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Módr.2.) által megállapított 2. § (1) bekezdés h) pontját és 3. § (4) bekezdését a Módr.2.
hatálybalépését követően elkövetett jogsértések miatti ügyvédi vagy jogtanácsosi tevékenységtől való eltiltásra kell
alkalmazni.”

21. §

A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében a „Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pont ah) alpontja”
szövegrész helyébe a „Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja” szöveg lép.

4. A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések
körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések
központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet
22. §

(1) A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének
meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló
329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet] 1. § (1a) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem tartoznak e rendelet hatálya alá a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek azon
beszerzései, amelyek)
„b) tárgya a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás, építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás, valamint
a Vbt. hatálya alá tartozó katonai célú építési beruházás, katonai célú építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás,
függetlenül attól, hogy megvalósítása hazai vagy más költségvetési forrásból történik,”
(2) A 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem tartoznak e rendelet hatálya alá a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek azon
beszerzései, amelyek)
„d) becsült értéke a nettó 2 millió forintot nem haladja meg, ha nem minősül védelmi és biztonsági feladatokkal
összefüggő beszerzésnek, valamint”

5. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről
szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása
23. §

(1) A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet] 13. § (6) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(A közbeszerzési díj mértéke:)
„f ) ha a Hivatal a beszerzési igény megvalósításához a 11. § (8) bekezdés a) pontja alapján járult hozzá, és az érintett
szervezet a beszerzési igényétől az előkészítés megkezdését követően, de a kommunikációs beszerzési vagy
szervezetfejlesztési beszerzési eljárás megindítását megelőzően eláll, úgy a kommunikációs beszerzési eljárás
becsült értékének 0,25%-a, de legfeljebb kétszázezer forint, kivéve, ha az elállás olyan okból következett be,
amelyért az érintett szervezet nem felelős.”
(2) A 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. mellékletében az „1. § (1) bekezdés 20.” szövegrész helyébe az „1. §
(2) bekezdés 14.” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések
24. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5. és a 7. § 2021. március 1-jén lép hatályba.
(3) A 11. § és a 12. § 4–9. és 14. pontja 2021. július 1-jén lép hatályba.
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25. §

E rendelet 1–13. §-a
a)
a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és
a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 41/2021. (II. 2.) Korm. rendelete
a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és
a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az 1. számú melléklet 11. pontjában meghatározott szolgáltatás beszerzése esetén e rendelet előírásai szerint
kötelesek eljárni a következő szervezetek:
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek,
b) a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és
közalapítvány,
c) a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével azon gazdasági
társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol.”

2. §

A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény szerint a Kormány által
alapított vagyonkezelő alapítványokra, a tulajdonukban álló gazdálkodó szervezetekre, gazdasági társaságokra, valamint
a tulajdonukban álló, illetve fenntartói joggyakorlásuk alá tartozó intézményekre. Nem kell alkalmazni e rendelet
előírásait az állami felsőoktatási intézmény nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 4a. pontja szerinti
felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységének keretében megvalósított közbeszerzései tekintetében.”

3. §

A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (2m) bekezdéssel egészül ki:
„(2m) Az (1a) bekezdés szerinti szervezetek az 1. számú melléklet 11. pontjában meghatározott szolgáltatás
beszerzése során abban az esetben kötelesek e rendelet szerint eljárni, ha olyan közbeszerzési eljáráshoz veszik
igénybe a szolgáltatást, amelybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési
törvény) 27. § (3) bekezdése alapján felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása kötelező.”

4. §

A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. fejezete a következő 2/C. §-sal egészül ki:
„2/C. § A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Védelmi Beszerzési Ügynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal az 1. számú melléklet

