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személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 2. §-a a következő (1) és (2) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az EU rendelet 2. cikk (4) bekezdésében meghatározottak alapján a menetrend szerinti belföldi autóbuszjáratok 
tekintetében az EU rendelet
a) 5–6. és 8. cikkét,
b) 10. cikk (2)–(5) bekezdését,
c) 11–15. cikkét,
d) 16. cikk (1) bekezdés a) pontját,
e) 17. cikk (3) bekezdését,
f ) 19–23. cikkét
nem kell alkalmazni.
(2) Az  EU rendelet 2.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő, egyes menetrend szerinti 
járatokra az EU rendeletet nem kell alkalmazni.”

 (2) A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően az  EU rendelet rendelkezéseinek megfelelő szintű szolgáltatást 
biztosítania kell a  szolgáltatónak abban az  esetben, ha a  szolgáltatás nyújtásának műszaki feltételei az  adott 
autóbusz-állomáson vagy megállóhelyen, illetve az autóbuszon rendelkezésre állnak.”

 (3) A Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. § (1) és (2) bekezdése 2021. március 1-jén hatályát veszti.”

2. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 48/2017. (III. 17.) Korm. rendelete
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 1. §, a 3–6. §, a 8. § b) pontja és a 9. § 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 Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a  kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) E rendelet alkalmazásában
1. akkreditált informatikai rendszer: az  e  rendelet hatálya alá tartozó beszerzések eredményeként megkötött 
szerződések végrehajtására, ellenőrzésére alkalmas adatbázis és az azt megjelenítő webes alkalmazás;
2. beszerzés: az  1.  melléklet 1–8. és 10.  pontja szerinti feladat megvalósítására irányuló, fizetési kötelezettség 
vállalására, illetve áru pénzforgalom nélküli cseréjére vagy szolgáltatás pénzforgalom nélküli, kölcsönös nyújtására 
vonatkozó, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, ideértve a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzéseket is;
3. érintett szervezet: az 5. § (1) bekezdése szerinti jogi személy;
4. kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladat: a  részben vagy egészben központi költségvetési 
támogatásból megvalósítandó, legalább – a  Kbt. 16.  § (1)  bekezdése szerint számított – 100 millió forint teljes 
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költségigényű beruházás során megvalósított olyan kormányzati kommunikációs feladat, amelynek értéke eléri 
az uniós közbeszerzési értékhatárt;
5. kormányzati kommunikációs feladat: az  érintett szervezet által feladatkörében a  feladatai hatékonyabb 
ellátása érdekében vagy társadalmi szerepvállalás keretében bármely forrásból végrehajtott, az  1.  mellékletben 
meghatározott feladat;
6. közbeszerzési díj: a központi beszerző szerv részére a 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatokért 
fizetendő ellenérték;
7. Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portál: a központi beszerző szerv által működtetett, 
az  érintett szervezetek jelen rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségének 
teljesítésére alkalmas adatbázis és az  azt megjelenítő webes alkalmazások, amelyek elérési útvonala és címe:  
https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu;
8. szállító: a  központosított közbeszerzési rendszer keretében lefolytatott eljárás eredményeképpen 
keretmegállapodást vagy egyedi közbeszerzési szerződést kötő ajánlattevő;
9. szponzoráció: az  1.  melléklet 9.  pontja szerinti feladat megvalósítására irányuló, szabályszerűen megtett 
jognyilatkozat.”

2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal)
„f ) ellenőrzi a  beszerzések alapján megkötött szerződések teljesítését, és észrevételt, kiegészítést, módosítási 
javaslatot tesz a  beszerzések alapján megkötött szerződések módosíthatóságáról, illetve a  teljesítés igazolásának 
megtagadhatóságáról,”

 (2) Az R. 4. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A Hivatal)
„h) észrevételt, kiegészítést, módosítási javaslatot tesz a  beszerzések alapján megkötött szerződések 
módosíthatóságáról, illetve a teljesítés igazolásának megtagadhatóságáról szóló döntéshez.”

3. §  Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A kormányzati kommunikációs feladatok ellátását biztosító kommunikációs szolgáltatások beszerzése során 
e rendelet előírásai szerint köteles eljárni
a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,
b) az a) pontban szabályozott költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi 
költségvetési szerv vagy intézmény,
c) a Magyar Nemzeti Bank, illetve 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 állami 
tulajdonú gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol,
d) a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és 
közalapítvány,
e) az  a)–d)  pontokba nem tartozó szervezet, ha kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladatot valósít 
meg, a kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladat megvalósítása vonatkozásában,
f ) az a)–e) pontokba nem tartozó olyan szervezet, amely a csatlakozást önként vállalja.
(2) A  központosított közbeszerzési rendszerbe való önkéntes csatlakozásra a  Hivatal engedélyével akkor 
van lehetőség, ha az  nem veszélyezteti az  (1)  bekezdés a)–e)  pontjai alapján központosított közbeszerzésre 
kötelezett szervezetek folyamatos ellátását. Ennek érdekében a Hivatal az  (1) bekezdés f ) pontja szerinti szervezet 
központosított közbeszerzési rendszerbe való belépését megtagadhatja vagy feltételhez kötheti.”

4. §  Az R. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott kötelezettségek rendszeres vagy ismételt megsértése esetén 
a  központi beszerző szerv jelzése alapján a  Hivatal irányítását ellátó miniszter az  igénybejelentésért, valamint 
az adatszolgáltatásért felelős személy(ek) fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a  fegyelmi 
jogkör gyakorlójánál.”

5. §  Az R. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  Hivatal által a  központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért az  5.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott érintett szervezet a Hivatal részére közbeszerzési díjat köteles fizetni. A központosított közbeszerzési 
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díj mértéke a  központosított közbeszerzések keretében megvalósított közbeszerzések áfa nélkül számított 
értékének 2%-a, de legfeljebb nettó kétmillió forint.”

6. §  Az R. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  beszerzés kizárólag a  Hivatal (3)  bekezdés a)–c)  pontjai szerinti hozzájárulása esetén, a  hozzájárulás 
megadásától számított hat hónapon belül kezdhető meg. A  Hivatal döntése ellenére vagy a  hozzájárulás 
megadásától számított hat hónapon túl megkezdett beszerzés alapján megkötött szerződés semmis.”

7. §  Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § (1) Az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően az  érintett szervezet által az  1.  mellékletben meghatározott 
kommunikációs szolgáltatások és az  azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött, valamint az  e  rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodások, 
keretszerződések, valamint egyedi szerződések hatályát e rendelet nem érinti.
(2) Az  e  rendelet hatálybalépését követően, de a  Hivatal által az  1.  mellékletben meghatározott kommunikációs 
szolgáltatások és az  azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött keretmegállapodások vagy egyedi 
közbeszerzési szerződések hatálybalépését megelőzően az  érintett szervezet egyedi közbeszerzési eljárást is 
lebonyolíthat.
(3) Az  (1)–(2)  bekezdésben foglaltak esetén, az  1.  mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások 
és az  azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött keretmegállapodások, keretszerződések vagy egyedi 
szerződések
a) keretében történő megrendelések tekintetében a  Hivatal a  kormányzati kommunikációs irányokkal való 
összhangot előzetesen ellenőrzi,
b) teljesítése tekintetében az érintett szervezet a 13. § szerint köteles eljárni.
(4) Ha a  Hivatal az  1.  mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az  azokhoz kapcsolódó 
termékek beszerzésére már keretmegállapodást kötött, az  érintett szervezet a  kommunikációs szolgáltatások és 
termékek beszerzését a keret kimerüléséig a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja vagy 105. § (2) bekezdés a) pontja 
szerint közvetlen megrendeléssel a Hivatal által az e rendelet 11. §-a szerint kötött keretmegállapodás útján valósítja 
meg.
(5) E  rendeletnek az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) 
Korm.  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett 
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.
(5a) Az  (5)  bekezdés alkalmazása során a  Hivatal által megkötött és 2015. november 1-jén hatályban lévő olyan 
keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében, amelyekben az  1.  mellékletben meghatározott 
kommunikációs szolgáltatások kerültek beszerzésre, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 
szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseit, míg a  2015. november 1. napját követően megkötött 
keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében a  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 
engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(5b) A 7. §-nak a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2016. (VII. 13.) 
Korm.  rendelettel megállapított szövege hatálybalépése napján érintettnek minősülő, de a  7.  § (1)  bekezdés 
alapján még nem regisztrált szervezetek kötelesek a rendelkezés hatálybalépését követő 30 napon belül a Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján regisztrálni.
(5c) A Hivatal által megkötött és 2015. november 1-jén hatályban lévő olyan keretmegállapodások terhére igénybe 
vett beszerzések esetében, amelyekben az  1.  mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és 
azokhoz kapcsolódó termékek kerültek beszerzésre, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 
szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseit, míg a  2015. november 1. napját követően megkötött 
keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében a  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 
engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(6) A  Kormány felhatalmazza a  minisztert, hogy az  e-közigazgatásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben 
határozza meg az  érintett szervezetek által használandó akkreditált informatikai rendszerrel szembeni 
kritériumokat.”
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8. §  Az R.
a) 4/A. § (2) bekezdésében a „15. § (7) bekezdés” szövegrész helyébe a „15. § (6) bekezdés” szöveg;
b) 12.  § (1)  bekezdésében a  „negyedéves beszerzési tervben” szövegrész helyébe a  „megvalósítás 

megkezdésének tervezett időpontja szerinti negyedéves beszerzési tervben” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az R. 13. § (4) bekezdése.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 49/2017. (III. 17.) Korm. rendelete
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), c), d) és e) pontjában,
a 4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.  pont 
16.2. alpontjában és 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztése keretében
a) a Mezőhegyes közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 805/8 és 806/4 

helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleteken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős 
befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, ipartelep kialakítására és kapcsolódó 
infrastrukturális fejlesztésekre irányuló beruházással, valamint

b) a Mezőhegyes közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0454/8 helyrajzi szám 
alatt nyilvántartott földrészleten megvalósuló, szarvasmarhatelep rekonstrukciójára irányuló beruházással

(a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.
 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 

hatósági ügyeket, amelyek
a) az útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák érdekében az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanokkal 

szomszédos ingatlanokat érintik,
b) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1) A  Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

 (2) A  kormánymegbízott az  (1)  bekezdés szerinti koordinációs feladatainak ellátása során együttműködik 
a  Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztossal (a  továbbiakban: 
kormánybiztos), és minden hónap ötödik napjáig a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok 
által a  koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a  koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottak által a  közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a  Kormány tagjai felé teljesítendő, 
törvényben vagy kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint tájékoztatások 
részletszabályairól szóló 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 3–6.  mellékletében foglalt, kitöltött táblázatok 
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	a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 46/2017. (III. 17.) Korm. rendelete
	az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 47/2017. (III. 17.) Korm. rendelete
	az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzle

	A Kormány 48/2017. (III. 17.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 49/2017. (III. 17.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2017. (III. 17.) MvM rendelete
	az Információs Hivatal által nyújtott rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 10/2017. (III. 17.) MvM rendelete
	az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2017. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

	A földművelésügyi miniszter 12/2017. (III. 17.) FM rendelete
	a baromfi termékpálya egyes területeit érintő madárinfluenza miatti veszteségek részleges ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról

	A földművelésügyi miniszter 13/2017. (III. 17.) FM rendelete
	az egyes közvetlen támogatásokat és az ahhoz kapcsolódó egyéb támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

	A Kormány 1120/2017. (III. 17.) Korm. határozata
	az Országos Mentőszolgálat mentőjármű ellátásának és a mentőautók hazai gyártásának megvalósításáról

	A Kormány 1121/2017. (III. 17.) Korm. határozata
	a központi közigazgatási szervek által irattározott iratanyagok elhelyezéséről

	A Kormány 1122/2017. (III. 17.) Korm. határozata
	a mobil távközlési szolgáltatások központosított közbeszerzés keretében történő igénybevételéről

	A Kormány 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozata
	az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről

	A Kormány 1124/2017. (III. 17.) Korm. határozata
	a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1125/2017. (III. 17.) Korm. határozata
	a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által ellátandó feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1126/2017. (III. 17.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1127/2017. (III. 17.) Korm. határozata
	az ELI (Extreme Light Infrastructure) beruházás aktuális helyzetéről és a megvalósításához szükséges kormányzati és tulajdonosi joggyakorlói intézkedésekről


