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 (5) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés hatályának meghosszabbítására – a  lejárat időpontjától függetlenül – 
2020. november 15-ig köteles az utazási vállalkozó, és köteles ennek megtörténtét a Kormányhivatal felé igazolni. 
Ha a  felek a  szerződést nem hosszabbítják meg, az  utazási vállalkozónak 2020. november 15-ig igazolnia kell 
a Kormányhivatal részére, hogy más hitelintézettel vagy biztosítóval kötött szerződést.

4. § (1) A  3.  § (2)  bekezdése szerint igazolt vagyoni biztosíték vonatkozásában az  R. 8.  § (9)  bekezdése az  irányadó azzal, 
hogy az utazási utalványoknak a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a  továbbiakban: 2020. évi LVIII. törvény) utazási szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződésekre alkalmazandó különös szabályai alapján vezetett nyilvántartás szerinti értékét az R. 10. § 
(1)  bekezdésében meghatározott költségek, előlegek, illetve díjak, valamint az  utazók által utazási csomagok, 
utazási szolgáltatásegyüttesek igénybevételére befizetett előlegek és részvételi díjak összegénél mindenkor 
számításba kell venni.

 (2) Az  utazási vállalkozó a  2020. évi LVIII. törvény utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre alkalmazandó 
különös szabályai alapján nyilvántartott összegnek, valamint az R. 8. § (12) bekezdése szerint nyilvántartott előlegek 
és részvételi díjak összegének 2021. március 31., 2021. április 30. és 2021. május 31. napján aktuális állásáról köteles 
a  vonatkozó határnapokat követő 3 munkanapon belül a  Kormányhivatal felé – a  Kormányhivatal külön felhívása 
nélkül – adatot szolgáltatni.

 (3) A (2) bekezdésben szereplő valamennyi adatszolgáltatási kötelezettség megfelelő és határidőre történő teljesítése, 
illetve a  (2)  bekezdésben meghatározott – szükség szerinti – kötelezettség határidőre történő teljesítése esetén 
az utazási vállalkozót nem terheli az R. 8. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott, 2021. május 31-ei esedékességű 
adatszolgáltatási és vagyonibiztosíték-emelési kötelezettség.

5. §  A 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén 
a  Kormányhivatal az  R. 11/A.  § (1)–(4)  bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni, az  R. 11.  § (1)  bekezdés 
j) pontjában meghatározott jogkövetkezményre vonatkozó figyelemfelhívással és szükség szerinti alkalmazásával.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 471/2020. (X. 29.) Korm. rendelete
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 14. és 20.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R1.) a következő 28. §-sal egészül ki:
„28.  § (1) E  rendelet alapján a  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015.  
(X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 471/2020. (X. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését követően új ellenőrzési 
eljárás nem kezdeményezhető, és azon közbeszerzések, illetve beszerzések tekintetében, amelyekre vonatkozóan 
még nem kezdeményezték az  e  rendelet szerinti ellenőrzést, az  ajánlatkérőt nem terheli a  6.  § (1)  bekezdésében, 
a 13/A. §-ban, a 15. §-ban és a 18. §-ban meghatározott ellenőrzés kezdeményezésének kötelezettsége. Az érintett 
szervezeteknek nem kell teljesíteniük az  e  rendelet szerint fennálló azon adatszolgáltatási kötelezettségeket, 
amelyek határideje 2020. december 31. napja.
(2) E  rendelet rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell azon közbeszerzések, illetve beszerzések tekintetében, 
amelyek ellenőrzését a  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.)  
Korm. rendelet módosításáról szóló 471/2020. (X. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően kezdeményezték, 
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azzal az  eltéréssel, hogy azokban az  ellenőrzési eljárásokban, amelyekben még nem került sor az  eljárás 
megindítására vonatkozó tanúsítvány kiállítására, az  ellenőrzés az  eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány 
kiállításával lezárul, és az  ajánlatkérőt az  így lezárult ellenőrzéssel érintett közbeszerzések esetén nem terheli  
a 12. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség.”

2. §  Hatályát veszti az R1.

3. § (1) Hatályát veszti a  minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó 
feltételekről és eljárásról, valamint az  ilyen beszerzések megvalósításakor az  ajánlatkérő által érvényesítendő 
követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti a  közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet.

 (3) Hatályát veszti a  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a  Digitális Kormányzati Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 27. §-a és 27/B. §-a.

 (4) Hatályát veszti 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 13. § (2)–(3) bekezdése.

 (5) Hatályát veszti a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 
162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2–3. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelete
az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló  
474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont bn)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 15. cikk (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„a) – a  2. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az  Európai Bizottság európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának 
nem tett eleget,
b) – a 2. alcím szerinti támogatás kivételével – nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, 
amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz 
helyzetbe került,”

2. §  Az R. 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) E  rendelet alapján a  2. és 3. alcím szerinti támogatások esetén 2024. június 30-ig lehet támogatási döntést 
hozni.”
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