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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 



432� . " ( :" 3 � , ½ ; - ½ / : � t � ������ÏWJ�����T[ÈN�

11.  pontjában meghatározott szolgáltatás beszerzése során – az  1.  § (1a)  bekezdésében, (2a)–(2c)  bekezdésében 
és (2m)  bekezdésében foglaltaktól eltérően – abban az  esetben köteles e  rendelet szerint eljárni, ha olyan 
közbeszerzési eljáráshoz veszi igénybe a szolgáltatást, amelybe a közbeszerzési törvény 27. § (3) bekezdés c) pontja 
alapján kötelező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása.”

5. §  A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  1. számú melléklet 11.  pontja szerinti szolgáltatás saját hatáskörben történő beszerzését  
– az (1) bekezdésben foglalt eseteken túl – a Kormány határozatával engedélyezheti.”

6. §  A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 30. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) 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 szóló 41/2021. (II.  2.) 
Korm.  rendelet (a továbbiakban: MódR3.) hatálybalépését követően indított közbeszerzési eljárásokkal 
összefüggésben az  1.  § (2m)  bekezdése szerinti esetben az  intézmény az  1. számú melléklet 11.  pontja szerinti 
szolgáltatás beszerzésére köteles e  rendelet szabályai szerint eljárni. Az  intézmény köteles megtenni azokat 
az  intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a  MódR3. hatálybalépését megelőzően az  1. számú 
melléklet 11.  pontja szerinti szolgáltatás tárgyában kötött szerződéseit összhangba hozza az  e  rendelet szerinti 
kötelezettségeivel. Az  intézmény nem köteles e  rendeletet alkalmazni az  1. számú melléklet 11.  pontja szerinti 
szolgáltatásnak az 1. § (2m) bekezdése szerinti esetben történő igénybe vételére, ha arra a MódR3. hatálybalépését 
megelőzően kötött szerződés alapján kerül sor, feltéve, hogy már megindult az  a  közbeszerzési eljárás, amellyel 
összefüggésben az  1. számú melléklet 11.  pontja szerinti szolgáltatást igénybe veszi. Az  intézmény nem köteles 
e  rendeletet alkalmazni az  1. számú melléklet 11.  pontja szerinti szolgáltatásnak az  1.  § (2m)  bekezdése szerinti 
esetben történő igénybe vételére abban az  esetben sem, ha arra a  MódR3. hatálybalépését megelőzően, uniós 
forrásból finanszírozott projekt keretében közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés alapján kerül sor.”

7. §  A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet
a) 1.  § (3)  bekezdésében a „közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési 

törvény)” szövegrész helyébe a „közbeszerzési törvény” szöveg,
b) 3. § c) pontjában az „1. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „1. § (1) és (1a) bekezdése” szöveg
lép.

8. § (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] 2.  § (1)  bekezdés g) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A kommunikációs beszerzés, a szervezetfejlesztési beszerzés és a szponzoráció megvalósítása során e rendelet előírásai 
szerint köteles eljárni)
„g) az a)–d) pontba nem tartozó olyan szervezet, amely
ga) az e rendelet szerinti központosított közbeszerzési vagy beszerzési rendszerhez való vagy
gb) valamely, e  rendelet szerinti egy vagy több kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés 
vonatkozásában a 
csatlakozást önként vállalja (a továbbiakban együttesen: önkéntes csatlakozó).”

 (2) A 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) 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.”

 (3) A 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az érintett szervezet köteles a Portálon meghatározott tartalom és struktúra szerint
a) az  éves kommunikációs tervet és az  éves szervezetfejlesztési tervet a  2.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti 
érintett szervezet a  tárgyév január 15. napjáig, a  2.  § (1)  bekezdés c)–d) és ga)  pontja szerinti érintett szervezet 
a tárgyév március 31. napjáig,
b) a beszerzési igényt a felmerülését követő 5 munkanapon belül,
c) a  rendkívüli beszerzési igényt a  beszerzési igény felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb  
5 munkanapon belül
a Hivatal felé megküldeni.
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(2) A 2. § (1) bekezdés e), f ) és gb) pontja szerinti érintett szervezet nem köteles éves kommunikációs terv és éves 
szervezetfejlesztési terv benyújtására.”

 (4) Hatályát veszti a  162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdésében az „Az (1)  bekezdés g)  pontja szerinti 
szervezet kizárólag az  általa megjelölt kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés tekintetében 
csatlakozik a központosított közbeszerzési és beszerzési rendszerbe.” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 41/2021. (II. 2.) Korm. rendelethez

A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a következő 11. ponttal egészül ki:
(A termék megnevezése)
„11. Járulékos közbeszerzési szolgáltatás, beleértve a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység 
ellátására irányuló szolgáltatást”

A Kormány 42/2021. (II. 2.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló  
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára,  
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 
a következő 6/B. alcímmel egészül ki:
„6/B. Az önkéntes koronavírus elleni védőoltás igénybevételének megszervezésével kapcsolatos 
feladatok ellátása
9/B.  § (1) A  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a  továbbiakban: NEAK) az  egészségbiztosítási szervekről 
szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdés o) és p)  pontjában meghatározott feladatai részeként, 
az önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus elleni védőoltás (a  továbbiakban: védőoltás) 
igénybevételének szervezésével kapcsolatos feladatát az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi államigazgatási 
szerv, az  Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban együtt: 
közreműködő szerv) bevonásával látja el.
(2) A  NEAK, illetve a  közreműködő szerv a  NEAK által meghatározott, védőoltásra regisztráló személyeket 
a védőoltás igénybevételének rendjéről postai, illetve elektronikus vagy telefonos úton értesíti.
(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott célból a  NEAK a  közreműködő szerv részére a  védőoltás igénybevételére 
regisztráló személy által a  regisztráció során megadott postai, telefonos vagy más elektronikus elérhetőséget, 
valamint a védőoltás igénybevételéhez szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot továbbítja.
(4) A  (2)  bekezdésben meghatározott értesítés szerint igénybe vett védőoltást követően a  közreműködő szerv 
a (3) bekezdés alapján átvett adatot haladéktalanul törli.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 35/2021. (II. 2.) Korm. rendelete
	a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ jogállásáról és kiváltságairól szóló, Moszkvában, 1973. június hó 26. napján aláírt Egyezmény felmondásáról

	A Kormány 36/2021. (II. 2.) Korm. rendelete
	a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

	A Kormány 37/2021. (II. 2.) Korm. rendelete
	egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 38/2021. (II. 2.) Korm. rendelete
	a pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről

	A Kormány 39/2021. (II. 2.) Korm. rendelete
	egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 40/2021. (II. 2.) Korm. rendelete
	egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	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 

	A Kormány 42/2021. (II. 2.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 
479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 43/2021. (II. 2.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 
485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

	A családokért felelős tárca nélküli miniszter 1/2021. (II. 2.) CSTNM rendelete 
	a család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet módosításáról

	A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 1/2021. (II. 2.) NVTNM rendelete
	a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett a tulajdonosi jogok gyakorlója kijelölésének módosítása érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot me

	A külgazdasági és külügyminiszter 2/2021. (II. 2.) KKM rendelete
	a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

	A pénzügyminiszter 2/2021. (II. 2.) PM rendelete
	a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok hatálya alá tartozó egyes nem pénzügyi szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 

	A pénzügyminiszter 3/2021. (II. 2.) PM rendelete
	a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény végrehajtásához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A pénzügyminiszter 4/2021. (II. 2.) PM rendelete
	a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet módosításáról

	A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5033/2020/4. határozata
	 

	A Kormány 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormá

	A Kormány 1022/2021. (II. 2.) Korm. határozata
	a vízügyi igazgatási szervek 2020. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási költségeinek kiegészítő finanszírozásáról

	A Kormány 1023/2021. (II. 2.) Korm. határozata
	a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató honlap és mobilalkalmazás fejlesztéséhez nyújtott támogatásról

	A Kormány 1024/2021. (II. 2.) Korm. határozata
	a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 2020-ban megrendezésre kerülő 33. Kongresszusának 
magyarországi megrendezése iránti szándék bejelentéséhez kapcsolódó hozzájárulásról szóló 
1108/2019. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1025/2021. (II. 2.) Korm. határozata
	az Európa Tanács labdarúgó-mérkőzések és egyéb sportrendezvények biztonságához, biztosításához és az ott nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó integrált megközelítésről szóló Egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1026/2021. (II. 2.) Korm. határozata
	a veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 
1846/2020. (XI. 25.) Korm. határozat módosításáról




