
1. 2017 február 13-án megjelent a Kormány 29/2017. (II. 13.) Korm. rendelete az egyes 

közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról. A rendelet több a 

közbeszerzésekkel kapcsolatos kormányrendeletet módosít, így megváltozott 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, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet, illetve a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati 

kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. 

(X. 1.) Korm. rendelet tartalma is. 

 

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 módosítása során 

a rendelet kimondja, hogy az ajánlatkérők mentesítési eljárást abban az esetben 

kezdeményezhetik, ha a közbeszerzésekért felelős miniszter a  közbeszerzések központi 

ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló Korm. rendelet szerinti ellenőrzés eredményeként 

a mentesítési eljárás megindításához hozzájárult. 

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet módosítása rendelkezik többek közt arról, hogy a miniszter öt munkanapon 

belül az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány megküldésével dönt az adott 

közbeszerzésről. Ha az  ellenőrző szervezet hiánypótlási felhívást vagy jelentést küld az  érintett 

szervezetnek, a  döntés meghozatalára nyitva álló határidő – a  hiánypótlási felhívások és 

jelentések számától függetlenül – három munkanappal meghosszabbodik. 

A rendelet 11.§-ának módosítása értelmében az ellenőrző szervezet a bontást – ideértve több 

szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések bontását is – megelőzően, 

megvizsgálja, hogy az eljárásban a jóváhagyott eljárást megindító vagy meghirdető felhívás 

került-e közzétételre, illetve megküldésre. A rendelet korábbi tartalma szerint erre csupán 

lehetősége volt. 

A rendelet 12.§ új (6) bekezdésének értelmében a  közbeszerzési eljárást, illetve a  több 

szakaszból álló eljárás esetén az  eljárás részvételi szakaszát lezáró döntés ellenőrzésének 

megkezdésére mindaddig nem kerülhet sor, és az ellenőrzési határidő számítása mindaddig nem 

kezdődhet meg, ameddig az  adott közbeszerzési eljárás tekintetében jogorvoslati eljárás van 

folyamatban.  

Az  uniós értékhatárokat el nem érő értékű, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárások, 

valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő 

értékű közbeszerzési eljárások esetében – meghatározott esetekben - az érintett szervezet 

a  miniszter jóváhagyását utólag is kérheti. Az  ellenőrző szervezet elvégzi a  dokumentumok 

közbeszerzési-jogi utóellenőrzését, valamint a  dokumentumok beérkezését követő tíz 

munkanapon belül utóellenőrzési tanúsítványt állít ki az  ellenőrzés eredményéről. 

A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után megkezdett ellenőrzésekre kell alkalmazni. 

A rendelet február 14-én lépett hatályba. 



M.Közlöny 21.szám 

 

2. A február 13-i Magyar Közlöny tartalmazza a Kormány 30/2017. (II. 13.) Korm. 

rendeletét a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

módosításáról.  

 

A rendelet 2.§-a, mely az értelmező rendelkezéseket foglalja magában, több új definícióval 

bővül. 

A rendelet módosított 11.§-a alapján a gyártó, akit a Ktdt. (a környezetvédelmi termékdíjról 

szóló 2011. évi LXXXV. törvény) szerint a csomagolás létrehozására felhasznált 

csomagolószer tekintetében termékdíjkötelezettség vagy termékdíj-fizetési kötelezettség nem 

terhel, nyilvántartást kell vezetnie,mely az alábbi adatokat tartalmazza: 

„a) a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer jellege, fajtája és mennyisége (kg); 

 b) a visszavett, felhasznált, újrahasznált csomagolás anyagkategória szerinti mennyisége (kg);  

c) az átvett és a gyűjtött csomagolási hulladék fajtája, mennyisége (kg);  

d) az alapanyagként, anyagában, energetikailag vagy egyéb módon hasznosított csomagolási 

hulladék fajtája, mennyisége (kg).” 

 

A rendelet 2017. február 21-én lépett hatályba. 
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