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7. Záró rendelkezések

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

18. §  Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók 
személyi irataira és a  munkaügyi nyilvántartásra, a  közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai 
adatgyűjtésre, valamint a  tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 
1. § (6)–(10) bekezdése, valamint VI. fejezete.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 72/2019. (IV. 4.) Korm. rendelete
a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 
250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  §, a  3.  § és a  2.  melléklet tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében,
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 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) A  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 3.  § 
(1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A Főigazgatóság a  kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve – külön kormányrendeletben kijelölt – központi 
beszerző szervként:)
„m) a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, a  Miniszterelnöki Kormányiroda, 
a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó 
központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény, és 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, valamint a  Kormány által alapított, illetve a  Kormány vagy 
a  Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány részére biztosítja az  1.  melléklet 
II. pont, 3.2.1. alpontjában meghatározott szolgáltatásokat.”

 (2) A R. 3. §-a a következő (3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3d) A  Főigazgatóság az  (1)  bekezdés m)  pontjában meghatározott szervezetekkel megállapodásban rendezi 
a Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások részletezését és igénybevételének rendjét, valamint a szolgáltatásokkal 
összefüggésben felmerülő közvetlen és közvetett kiadások ellentételezését.”

3. §  Az R. 1. melléklete a 2. melléklet szerinti módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 72/2019. (IV. 4.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelethez

Az országosan kiemelt termékek jegyzéke

A termék megnevezése

 1. Kommunikációs eszközök és szolgáltatások
1.1. Beszédcélú kapcsolók, készülékek és kapcsolódó szolgáltatások
1.2. Aktív és passzív hálózati elemek
1.3. Mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások
1.4. Zártcélú mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások
1.5. Kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások

 2. Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások
2.1. Szoftverrendszerek és elemeik
2.2. Hardverrendszerek és elemeik
2.3. Digitális vizuáltechnikai eszközök
2.4. Szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások
2.5. Hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatások
2.6. Digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások

 3. Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások
3.1. Nyomtatók
3.2. Másolók és sokszorosítók
3.3. Irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatások

 4. Irodabútorok
4.1. Irodai asztalok
4.2. Irodai szekrények, tároló bútorok
4.3. Irodai ülőbútorok
4.4. Irodabútorokhoz kapcsolódó szolgáltatások

 5. Papíripari termékek és irodaszerek
5.1. Papírok
5.2. Papírtermékek
5.3. Számítógép-kiírópapírok
5.4. Irodaszerek és írószerek
5.5. Papíripari termékekhez kapcsolódó szolgáltatások
5.6. Belföldi újság és folyóiratok

 6. Gépjárművek
6.1. Személyszállító gépjárművek
6.2. Haszongépjárművek
6.3. Gépjármű-flottaüzemeltetési szolgáltatások
6.4. Új gépjárművekhez kapcsolódó szolgáltatások

 7. Gépjármű-üzemanyagok
7.1. Gépjármű-üzemanyag tankautós kiszállítással (nagykereskedelem)
7.2. Gépjármű-üzemanyag és üzemanyagkártya töltőállomási kiszolgálással (kiskereskedelem)

 8. Utazásszervezések
8.1. Nemzetközi utazásszervezések

 9. Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások
9.1. Elektronikus árlejtés szolgáltatás”
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2. melléklet a 72/2019. (IV. 4.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklet II. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. Újság, folyóirat biztosítása
3.2.1. Belföldi újság és folyóiratok
3.2.2. Külföldi újság és folyóiratok”


	A Kormány 69/2019. (IV. 4.) Korm. rendelete
	a Közszolgálati Döntőbizottságról

	A Kormány 70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelete
	a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról

	A Kormány 71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelete
	a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

	A Kormány 72/2019. (IV. 4.) Korm. rendelete
	a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 9/2019. (IV. 4.) IM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 6/2019. (IV. 4.) ITM rendelete
	az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 7/2019. (IV. 4.) ITM rendelete
	a Műszaki Szabályozási Bizottságról

	A Kormány 1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozata
	Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről

	A Kormány 1182/2019. (IV. 4.) Korm. határozata
	a Szegedi Tudományegyetem és a Gazdasági Akadémia közötti együttműködés támogatásáról




