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7. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet d) pontjában az „orgazdaság vétsége 
[Btk. 379.  § (2)  bekezdés],” szövegrész helyébe a  „2020. december 31-éig hatályban volt orgazdaság vétsége  
[Btk. 379. § (2) bekezdés],” szöveg lép.

8. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 
módosítása

22. §  A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
d)  pontjában az „orgazdaság vétsége [Btk. 379.  § (2)  bekezdés],” szövegrész helyébe a „2020. december 31-éig 
hatályban volt orgazdaság vétsége [Btk. 379. § (2) bekezdés],” szöveg lép.

9. Az ügyészség és a Rendőrség szerveinek az ügyészségi nyomozásban való együttműködéséről és 
az ennek során felmerült költségekről szóló 60/2007. (XII. 23.) IRM rendelet hatályon kívül helyezése

23. §  Hatályát veszti az  ügyészség és a  Rendőrség szerveinek az  ügyészségi nyomozásban való együttműködéséről és 
az ennek során felmerült költségekről szóló 60/2007. (XII. 23.) IRM rendelet.

10. Záró rendelkezések

24. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendeletet a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a  továbbiakban: Kbt.) szerint lefolytatott olyan 
közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni, amelyek tárgya közétkeztetési szolgáltatás megrendelése.

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) közétkeztetés: az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: 

Éltv.) Melléklet 39/A. pontja szerinti fogalom;
b) helyi élelmiszer termék:

ba) – ha az  ajánlatkérő a  Kbt. 59.  §-a szerint előírta valamely címke használatát – az  eljárásban előírt 
címkével ellátott termék, vagy

bb) kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló jogszabály, vagy más 
tagállamokban az  állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 
szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1.  cikk (4)  bekezdése 
alapján megállapított tagállami szabályozás szerinti, a kistermelő által előállított termék;

c) eljárásban előírt címke: a  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek minőségrendszereiről szóló,  
2012. november 21-i (EU) 1151/2012 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti eredetmegjelölések 
vagy földrajzi jelzések, valamint az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról és az  1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16.  cikk (1)  bekezdés b)  pontja 
szerinti nemzeti minőségrendszer szerinti jelzés, ideértve a Kiváló Minőségű Élelmiszer tanúsító védjegyet;
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d) közétkeztetési rövid ellátási lánc: az ételkészítéshez élelmiszereket biztosító, Éltv. szerinti elsődleges termelő, 
illetve élelmiszerelőállító létesítménye és a főzőkonyhát üzemeltető gazdasági szereplő között az élelmiszer 
ellátási láncban legfeljebb egy köztes szereplő vesz részt;

e) köztes szereplő: az Éltv. szerinti élelmiszervállalkozó, piacszervező szervezet, elismert termelői szervezet, 
elismert termelői csoport.

3. §  A közétkeztetési szolgáltatás közbeszerzésére irányuló eljárásra a  Kbt. szabályait az  e  rendeletben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

4. § (1) Az ajánlatkérő az  eljárást megindító felhívásban a  közétkeztetési szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplők 
vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján köteles előírni
a) a tevékenységre vonatkozó, Éltv. szerinti FELIR azonosító meglétét, illetve
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó, Éltv. 23.  § (5)  bekezdése 

szerinti valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítés eredményeinek benyújtását.
 (2) Az ajánlatkérő köteles a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként előírni a következőket:

a) 2022. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 60 százaléka;
b) 2023. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 80 százaléka
a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékekből, illetve a helyi élelmiszer termékekből származik.

 (3) Az e  rendelet szerinti közbeszerzési eljárás alapján szerződés legfeljebb 2 éves időtartamra köthető, mely a  Kbt. 
szabályai szerint legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható.

5. § (1) Az ajánlatkérő nem alkalmazhatja a  legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként 
közétkeztetési szolgáltatások esetében.

 (2) Az ajánlatkérőnek az  értékelési szempontok meghatározásakor az  alábbi szempontok közül legalább hármat 
figyelembe kell vennie:
a) valamennyi beszerzett termék összértékéből a  közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékek és 

helyi élelmiszer termékek összesített aránya vonatkozásban az  eljárásban kötelező szerződési feltételként 
meghatározott arány(ok)nál kedvezőbb (nagyobb) arányú vállalás;

b) az ételkészítés és a tálalás helye közötti minél rövidebb szállítási időtartam;
c) ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó termékek minél nagyobb aránya a  beszállított élelmiszerek 

között;
d) az eljárásban előírt címkével rendelkező élelmiszerek minél nagyobb aránya a beszállított élelmiszerek között;
e) fogyasztói visszajelzési rendszerek bevezetésének vállalása, a  szolgáltatást igénybe vevőnek dokumentált 

módon véleménynyilvánításra, visszajelzésre van lehetősége;
f ) a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat 

zöldséget, gyümölcsöt;
g) a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat teljes 

kiőrlésű gabona alapú élelmiszert;
h) diétás étkeztetés biztosítását vállalja a szolgáltató.

 (3) Az  ajánlatkérőnek minden esetben vizsgálnia kell a  közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 
előírásokról szóló rendeletnek való megfelelést, a  szolgáltató táplálkozás-egészségügyi minősítési eredményeinek 
százalékos minősítési átlaga alapján, amennyiben rendelkezik már minősítéssel.

6. § (1) A  közétkeztetési szolgáltatásról szóló szerződésnek főzőkonyhánként, illetve telephelyenként tartalmaznia kell 
a  beszerzett termék összértékén belül a  közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékek, illetve a  helyi 
élelmiszer termékek összesített arányát.

 (2) A  nyertes ajánlattevő köteles a  nyomonkövetési dokumentációjából külön jogszabály szerint elektronikus 
úton adatot szolgáltatni a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), valamint 
a  Nemzeti Népegészségügyi Központ részére, az  (1)  bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésének igazolása 
céljából. Az  adatszolgáltatás, valamint a  4. és 5.  § szerint vállalt feltételek teljesülését külön jogszabály szerint 
kockázatbecslés alapján a  NÉBIH, a  táplálkozás-egészségügyi feltételek teljesülését a  népegészségügyi hatóság 
ellenőrzi.
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 (3) A NÉBIH az adatszolgáltatások, valamint a helyi termékek és a közétkeztetési rövid ellátási láncon keresztül történő 
beszerzések támogatása érdekében a  termelők, az  élelmiszerelőállítók, a  köztes szereplők, a  közétkeztetési 
szolgáltatók adatain alapuló információs rendszert hoz létre.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. március 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 5. § (3) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

8. §  E rendelet rendelkezéseit – az  5.  § (3)  bekezdésében foglalt rendelkezés kivételével – a  2021. szeptember 1-jét 
követően megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek örökségvédelemmel összefüggő módosításáról

A Kormány 
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1)  bekezdés 30.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. alcím tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1a)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljáró Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményének kikérésével,
a 9. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 
12.4. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22., 23. 
és 24. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A.  § a)  pont 
ae) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 16. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,


	A Kormány 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról

	A Kormány 666/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az energetikai felülvizsgálatról

	A Kormány 667/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló törvény végrehajtásáról

	A Kormány 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 669/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 670/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az adóhatóságok tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 671/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

	A Kormány 672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről

	A Kormány 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete 
	a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról

	A Kormány 674/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 675/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek a büntetőjogi tárgyú törvények módosításával összefüggő módosításáról

	A Kormány 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól

	A Kormány 677/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	egyes kormányrendeletek örökségvédelemmel összefüggő módosításáról

	A Kormány 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 679/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 
208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 680/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	egyes informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 681/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 682/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 683/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	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 mód

	A Kormány 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről

	A Kormány 685/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a „CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése” elnevezésű projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A miniszterelnök általános helyettesének 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelete
	az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 
5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet módosításáról

	A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 18/2020. (XII. 28.) NVTNM rendelete
	az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a CEI Közép-európai Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egy

	A belügyminiszter 47/2020. (XII. 28.) BM rendelete
	egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 50/2020. (XII. 28.) EMMI rendelete
	az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosításár

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 55/2020. (XII. 28.) ITM rendelete
	a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 11/2020. (IV. 7.) ITM rendelet módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 56/2020. (XII. 28.) ITM rendelete
	a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetési fejezetbe sorolt előirányzatok felhasználásáról

	A pénzügyminiszter 14/2020. (XII. 28.) PM rendelete
	az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

	A Kormány 2027/2020. (XII. 28.) Korm. határozata
	a közétkeztetés rendszerének fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 2028/2020. (XII. 28.) Korm. határozata
	a bűncselekmények áldozatainak közvetlen elérésén alapuló áldozatsegítési rendszer bevezetéséről

	A Kormány 2029/2020. (XII. 28.) Korm. határozata
	az egyes informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

	A miniszterelnök 116/2020. (XII. 28.) ME határozata
	a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának kinevezéséről




