Módosult a KÖFOP-2.2.2-VEKOP-16 kódszámú, „KÖFOP keretében megvalósuló
fejlesztések IT biztonságának növelése, ezáltal rendszerekkel összefüggő
korrupciós lehetőségek és kockázatok csökkentése” című felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent KÖFOP-2.2.2-VEKOP-16 kódszámú, „KÖFOP keretében megvalósuló fejlesztések IT biztonságának növelése, ezáltal
rendszerekkel összefüggő korrupciós lehetőségek és kockázatok csökkentése” című felhívás módosult az alábbiak szerint:

Módosuló pont megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg

Projekt szakmai megvalósítására
(közvetlen) vonatkozó előírások

Amennyiben a vizsgálat a tervezett biztonsági intézkedések
megvalósításának hiányát tárja fel, úgy a kedvezményezett a
projekt fejlesztési fázisainak lezárását megelőzően a
hiányosságokat pótolni köteles, illetve lényeges sérülékenység
feltárása esetén a sérülékenység jelentette kockázat tárgyában
kockázatkezelési intézkedést köteles hozni.

A bekezdés törlésre került.

B) Elektronikus
információbiztonságra vonatkozó
követelmények
3.4.1.1. Műszaki és szakmai
elvárások
F) Képzések

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és
környezetvédelmi szempontok
érvényesítésével kapcsolatos
elvárások
Kötelező vállalások

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
80. § (2) bekezdése szerinti képzéseket – amennyiben
jogszabály másként nem rendelkezik - a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem nyújtja a kormánytisztviselők számára.

Az infokommunikációs akadálymentesítés költségei a projekt
keretében elszámolhatók. A végrehajtást a szakpolitikai felelős
által kiadott szakmai előírások alapján szükséges megtervezni
és megvalósítani. A támogatási kérelemben a vállalásról
nyilatkozni szükséges.
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
80. § (2) bekezdése, valamint a kormányzati igazgatásról
szóló 2018. évi CXXV. törvény 97§ (2) bekezdése szerinti
képzéseket – amennyiben jogszabály másként nem
rendelkezik - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nyújtja a
kormánytisztviselők számára.
Az infokommunikációs akadálymentesítés költségei a projekt
keretében elszámolhatók. A végrehajtást a szakpolitikai felelős
által kiadott szakmai előírásoknak, valamint a közszférabeli
szervezetek
honlapjainak
és
mobilalkalmazásainak
akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény
előírásainak megfelelően szükséges megtervezni és
megvalósítani.
A projekt mérföldköveihez kapcsolódó, valamint záró
beszámolójában az egyes vállalások teljesítéséről be kell
számolni, az igazoló és alátámasztó dokumentumokat be
kell
nyújtani.
Az
igazoló
dokumentáció
a
projektdokumentáció részét képezi.

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és
környezetvédelmi szempontok
érvényesítésével kapcsolatos
elvárások
A projekt végrehajtás során
kötelezően érvényesítendő
szempontok

A horizontális vállalások és szempontok teljesülését az Irányító
Hatóság helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti.

-

Esélyegyenlőség és
megkülönböztetés-mentesség
3.4.1.3 Egyéb elvárások
Projekt megkezdhetősége

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével
kapcsolatos elvárások

3.5 A projektvégrehajtás
időtartama
3.5.1. A projekt megkezdése

Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
56. §-ban foglaltak alapján, a projekt megvalósításának
megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes
közbeszerzési eljárást az Irányító Hatóság a következőképpen
határozza meg:
Az egyes mérföldkövek esetében elszámolni tervezett
költségek összege mérföldkövenként minimum a projekt
összköltségének 15 %-a, maximum 50 %-a lehet, kivéve az
előkészítési szakaszt lezáró mérföldkő esetén, valamint a
2019. december 31-t követően tervezett, a „Szenzorok
kifejlesztése és letelepítése” alprojekt feladataihoz kapcsolódó
mérföldkövek esetén.

A bekezdés törlésre került.

Az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontjában foglalt főszabálytól
eltérően a projekt megvalósítását a támogatási kérelem
benyújtását megelőzően, a szabályozással összhangban a
támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a
projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem
értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során,
továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A projekt megvalósítását a támogatási kérelem benyújtását
megelőzően, a szabályozással összhangban a támogatást
igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt
megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem
értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során,
továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

-

Az indikátorok teljesülésének alátámasztására vonatkozó
előírásokat a Felhívás elválaszthatatlan részét képező
Indikátor Útmutató tartalmazza. Az Indikátor Útmutató
megtalálható
a
www.palyazat.gov.hu
honlapon
(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4383/).

3.7.1.1. Operatív Program indikátor
3. A képzést sikeresen elvégző
(képzettséget szerzett)
közszolgálati szakemberek aránya

Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
56. §-ban foglaltak alapján, a projekt megvalósításának
megkezdéséhez szükséges feltételeket az Irányító Hatóság a
következőképpen határozza meg:
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5.4. Előleg igénylés

5.5. Az elszámolható költségek
köre
Projektelőkészítés költségei
2. Közbeszerzés költsége

A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon, a
Segédletek mappában található meg.

személyi jellegű egyéb kifizetések: munkába járás költsége,
étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel
együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz stb. járulékokkal együtt
elszámolható abban az esetben, ha a kedvezményezett
egységes,
minden
munkavállalójára
kiterjedő,
jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik
a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan
Az előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó egyéb személyi
jellegű kifizetések a belső szabályzattal összhangban, a
projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók
annak adóvonzatával együtt. Nem számolható el jutalom vagy
olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem
igazolható.
{…}

A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon, a
Segédletek mappában, valamint a www.palyazat.gov.hu
honlapon (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4383/) található
meg.
személyi jellegű egyéb kifizetések: egyéb személyi jellegű
juttatások, így különösen a munkába járás költsége,
étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel
együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz stb. járulékokkal együtt
elszámolható abban az esetben, ha a kedvezményezett
egységes,
minden
munkavállalójára
kiterjedő,
jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik
a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan
Az előkészítési tevékenységéhez kapcsolódó egyéb személyi
jellegű kifizetések a belső szabályzattal összhangban, a
projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók
annak adóvonzatával együtt. A 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 5. melléklet 3.5.4.8. pontjában foglaltak szerint
nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű
kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.
{…}
Indokolt esetben, az Irányító Hatóság engedélyével a fenti
korlátok a költségek közötti átcsoportosítással módosíthatók,
azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a
„Projektelőkészítés, tervezés” a „Közbeszerzési eljárások
lefolytatása” költsége és a „Projektmenedzsment” költségek
együttes összes elszámolható költsége a projekt összes
elszámolható költségének 8,5%-át.

-
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5.5. Az elszámolható költségek
köre
3. Szakmai megvalósításban
közreműködő munkatársak
költségei

személyi jellegű egyéb kifizetések: munkába járás költsége,
étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel
együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz stb. járulékokkal együtt
elszámolható abban az esetben, ha a kedvezményezett
egységes,
minden
munkavállalójára
kiterjedő,
jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik
a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan
A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb
személyi
jellegű
kifizetések
a
belső
szabályzattal
összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan
elszámolhatók annak adóvonzatával együtt. Nem számolható
el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a
teljesítés nem igazolható.

személyi jellegű egyéb kifizetések: egyéb személyi jellegű
juttatások, így különösen a munkába járás költsége,
étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel
együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz stb. járulékokkal együtt
elszámolható abban az esetben, ha a kedvezményezett
egységes,
minden
munkavállalójára
kiterjedő,
jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik
a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan
A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb
személyi
jellegű
kifizetések
a
belső
szabályzattal
összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan
elszámolhatók annak adóvonzatával együtt. A 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.5.4.8. pontjában
foglaltak szerint nem számolható el jutalom vagy olyan
jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem
igazolható.

5.5. Az elszámolható költségek
köre
3. Szakmai megvalósításban
közreműködő munkatársak
költségei



utazási költség (kivéve a helyi közlekedés költségeit)

b) Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó útiköltség, kiküldetési
költség
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utazási költség (kivéve a belföldi helyi közlekedés
költségeit)

5.5. Az elszámolható költségek
köre
Projekt szakmai megvalósítás
(közvetett költségek)
1. Projektmenedzsment költség

személyi jellegű egyéb kifizetések: munkába járás költsége,
étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel
együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz stb. járulékokkal együtt
elszámolható abban az esetben, ha a kedvezményezett
egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak
megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető
juttatások körére és mértékére vonatkozóan
A projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó egyéb
személyi
jellegű
kifizetések
a
belső
szabályzattal
összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan
elszámolhatók annak adóvonzatával együtt. Nem számolható
el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a
teljesítés nem igazolható.

személyi jellegű egyéb kifizetések: egyéb személyi jellegű
juttatások, így különösen a munkába járás költsége, étkezési
hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt,
Cafeteria juttatás, ruhapénz stb. járulékokkal együtt
elszámolható abban az esetben, ha a kedvezményezett
egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak
megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető
juttatások körére és mértékére vonatkozóan
A projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó egyéb
személyi
jellegű
kifizetések
a
belső
szabályzattal
összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan
elszámolhatók annak adóvonzatával együtt. A 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.5.4.8. pontjában
foglaltak szerint nem számolható el jutalom vagy olyan
jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem
igazolható.

5.5. Az elszámolható költségek
köre
Projekt szakmai megvalósítás
(közvetett költségek)



utazási költség (kivéve a helyi közlekedés költségeit)

b) Projektmenedzsmenthez
kapcsolódó útiköltség, kiküldetési
költség
5.5. Az elszámolható költségek
köre
Projekt szakmai megvalósítás
(közvetett költségek)



utazási költség (kivéve a belföldi helyi közlekedés
költségeit)

Indokolt esetben, az Irányító Hatóság engedélyével a fenti
korlátok a költségek közötti átcsoportosítással módosíthatók,
azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a
„Projektelőkészítés, tervezés” a „Közbeszerzési eljárások
lefolytatása” költsége és a „Projektmenedzsment” költségek
együttes összes elszámolható költsége a projekt összes
elszámolható költségének 8,5%-át.

-

c) Egyéb projektmenedzsment
költség
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5.6 Az elszámolhatóság további
feltételei
Piaci ár igazolása

Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy
közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges
szállítótól
történő
ajánlatkérés
keretében
beérkezett
ajánlatokkal történhet: legalább három, egymástól független
ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható,
érvényes írásos árajánlat megléte szükséges.
{…}
100 000 Ft-ot meghaladó, de maximum 300 000 Ft
elszámolható összköltségű szerződések esetén a szokásos
piaci ár árajánlattal nem igazolható. Ez esetben a szokásos
piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a
kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító
hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni
ellenőrzés keretében ellenőrizheti.
{…}
Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától
egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban
foglalkoztatott
természetes
személy
szellemi
tevékenységével
kapcsolatban
felmerült,
8
órás
munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó
költség vonatkozásában.
{…}
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Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy
közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges
szállítótól
történő
ajánlatkérés
keretében
beérkezett
ajánlatokkal történhet: legalább három, egymástól és a
kedvezményezettől független ajánlattevőtől származó,
azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat
megléte szükséges.
{…}
A 153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet hatálybalépését
követően (2019.06.29.) a 100 000 Ft-ot meghaladó, de
maximum 300 000 forint elszámolható összköltségű
szerződések esetén a szokásos piaci ár igazolható
árajánlatokkal. Ez esetben a szokásos piaci árnak való
megfelelést
alátámasztó
dokumentumokat
a
kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító
hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság
helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. Ezen
szerződések
esetén
a
szokásos
piaci
ár
a
kedvezményezett döntése alapján árajánlattal is
igazolható, az irányító hatóság azonban ebben az
esetben sem tekinthet el az ellenőrzéstől.
{…}
Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi
döntéssel eltekinthet az adott projekthez kapcsolódó
megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy
szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás
munkavégzésre vetített 300 000 forintot és annak járulékait
meg nem haladó összköltség vonatkozásában azzal, hogy 8
óránál rövidebb időtartamú foglalkoztatás esetén ezen
értékhatárt arányosítani szükséges.
{…}

5.6 Az elszámolhatóság további
feltételei
Saját teljesítés

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
80. § (2) bekezdése szerinti képzéseket – amennyiben
jogszabály másként nem rendelkezik - a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem nyújtja a kormánytisztviselők számára.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
80. § (2) bekezdése, valamint a kormányzati igazgatásról
szóló 2018. évi CXXV. törvény 97§ (2) bekezdése szerinti
képzéseket – amennyiben jogszabály másként nem
rendelkezik - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nyújtja a
kormánytisztviselők számára.

Egyéb esetben a piaci ár igazolásától eltekinteni csak az
Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a
beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének
alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi
szolgáltatás).
{…}
A bérköltséget a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos,
a foglalkoztatási jogviszony esetén irányadó jogszabály
alapján kell meghatározni. Az intézménynél alkalmazott
bérszínvonal bizonyítása a Kedvezményezett feladata és
felelőssége.

Egyéb esetben a piaci ár igazolásától eltekinteni csak az
Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a
beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás, illetve a szolgáltatás
tartalmának egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.
hatósági árak, közüzemi szolgáltatás).
{…}
A bérköltséget a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos,
a foglalkoztatási jogviszony esetén irányadó jogszabály
figyelembevételével, a „Saját teljesítés” alcímben
foglaltak alapján kell meghatározni.

Képzés




5.6 Az elszámolhatóság további
feltételei
Számlaösszesítők használatára
vonatkozó előírások



A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014 (XI.
5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők
használata kötelező, minden vonatkozó költségtípus
esetében.
A
2 millió Ft-nál
kisebb
támogatási
összegű
utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú
számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő
használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum
benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben
szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására
szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni
ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.
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A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014
(XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők
használata kötelező, minden vonatkozó költségtípus
esetében. A közbeszerzéssel érintett költségeket
összesítőn nem lehet elszámolni, kivéve, ha a
költségekhez tartozó vállalkozási szerződés a
monitoring és információs rendszerben rögzítésre
és a költséggel összerendelésre került.
A
2 millió Ft-nál
kisebb
támogatási
összegű
utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú
számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő
használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum
benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben
szereplő
számlák,
bizonylatok
és
azok
alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a
záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra
kerülnek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 146. §
(2). bekezdésének figyelembevételével.

5.7 Az elszámolható költségek
mértékére illetve arányára
vonatkozó elvárások

5.7 Az elszámolható költségek
mértékére illetve arányára
vonatkozó elvárások
3) Munkabér/szakértői díj

5.7 Az elszámolható költségek
mértékére illetve arányára
vonatkozó elvárások
4) Informatikai fejlesztés

-

A projektmenedzsment, vagy szakmai megvalósításhoz
kapcsolódóan elszámolt munkabér, illetve a megbízási
szerződés alapján bérszámfejtett szakértői díj személyenként
nem haladhatja meg a munkáltatót terhelő adókat és
járulékokat nem tartalmazó bruttó 10.000 Ft/óra összeget.
A szakértői szolgáltatás költségei esetében a 12.000 Ft/óra
helyett a 15.000Ft/óra és a munkabér esetben a 8.000 Ft/óra
helyett a 10.000 Ft/óra megemelt korlátok 2017.január 1. után
megkötött vállalakozói/megbízási szerződések, illetve felmerült
munkabér esetében alkalmazandóak. Az informatikai szakértő,
informatikai rendszermérnök szakértői szolgáltatás költségei
esetében a 19.500 Ft/óra korlátot a 2019. április 1. után
megkötött vállalakozói/megbízási szerződések, illetve felmerült
munkabér esetében alkalmazhatóak.

5.8. Nem elszámolható költségek
köre

7. További információk



Indokolt esetben, az Irányító Hatóság engedélyével a fenti
korlátok a költségek közötti átcsoportosítással módosíthatók,
azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a
„Projektelőkészítés, tervezés” a „Közbeszerzési eljárások
lefolytatása” költsége és a „Projektmenedzsment” költségek
együttes összes elszámolható költsége a projekt összes
elszámolható költségének 8,5%-át.
A projektmenedzsment, vagy szakmai megvalósításhoz
kapcsolódóan elszámolt munkabér, illetve a megbízási
szerződés alapján bérszámfejtett szakértői díj személyenként
nem haladhatja meg a munkáltatót terhelő adókat és
járulékokat nem tartalmazó bruttó 10.000 Ft/óra összeget,
teljes munkaidős foglalkoztatás esetén legfeljebb havi
bruttó 1 600 000 Ft-ot.
A szakértői szolgáltatás költségei esetében a 12.000 Ft/óra
helyett a 15.000Ft/óra és a munkabér esetben a 8.000 Ft/óra
helyett a 10.000 Ft/óra megemelt korlátok 2017.január 1. után
megkötött vállalakozói/megbízási szerződések, illetve felmerült
munkabér esetében alkalmazandóak. Az informatikai szakértő,
informatikai rendszermérnök szakértői szolgáltatás költségei
esetében a 19.500 Ft/óra korlátot a 2019. április 1. után
megkötött vállalakozói/megbízási szerződések esetében
alkalmazhatóak.


helyi utazási költség

belföldi helyi utazási költség

A Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt
követően
kezeli
a
támogatást
igénylő
illetve
a
kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és azok
mellékleteiben
feltüntetett
személyes
adatokat,
a
palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban
szereplő adatkezelési célok és jogalapok mentén.

-
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Hatályon kívül került uniós és hazai jogszabályok:

4. sz. melléklet

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve
2013. évi CCXX. törvény
2004. évi CXL. törvény
188/2015. (VII. 15.) Korm. rendelet
185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet
301/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet
42/2015. (VII. 15.) BM rendelet
28/2015. (VI. 15.) BM rendelet
27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet
13/2005. (X. 27.) IHM rendelet
77/2013. (XII. 19.) NFM rendelet
1080/2013. (II. 25.) Korm. határozat
1227/2012. (VII. 6.) Korm. határozat
1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat

9

A mellékletbe beemelt új uniós és hazai jogszabályok:
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU Irányelve
A Bizottság (EU) 2018/151 végrehajtási rendelete
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve
2015. évi CCXXII. törvény
2016. évi CL. törvény
271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet
180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet
1838/2018. (XII. 28.) Korm. határozat

