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A Közbeszerzési Hatóság elnökének 4/2020. (V. 29.) KH utasítása  
a Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020. (IV. 24.) KH utasítás 
módosításáról

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 187.  § (2)  bekezdés t)  pontja alapján, a  jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. §  A Közbeszerzési Hatóság szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020. (IV. 24.) KH utasítás 1.  melléklete 
(a továbbiakban: SzMSz) az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az SzMSz 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.

3. §  Ez az utasítás 2020. június 1. napján lép hatályba.

  Dr. Kovács László s. k.,
  elnök

1. melléklet a 4/2020. (V. 29.) KH utasításhoz

1. §  Az SzMSz IV. fejezet 4. pontja a következő 4.3. és 4.4. alponttal egészül ki:
„4.3. Vezetői megbízás helyettesítés céljából határozott időre is adható, amely meghosszabbítható.
4.4. Ha a közszolgálati munkaszerződés módosítása következtében a vezető álláshelyen lévő
a) alacsonyabb besorolású vezetői feladatkört tölt be, illetményét az új vezetői feladatköre szerinti besorolásnak,
b) nem vezetői besorolású feladatkört tölt be, illetményét új feladatköre szerinti besorolásnak
megfelelően kell megállapítani.”

2. §  Az SzMSz IV. fejezet 6. pontja a következő 6.5. alponttal egészül ki:
„6.5. A  főosztályvezető helyettesítésére – szervezeti egység vezetése nélkül – egy főosztályvezető-helyettesi 
álláshely alakítható ki.”

3. §  Az SzMSz V. fejezete a következő 4–7. ponttal egészül ki:
(Az Elnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek és szakmai felelősök)
„4. Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
4.1. A Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály feladata a  Hatóság működési feltételeinek biztosítása és 
a gazdálkodáshoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése.
4.2. A Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztályvezető feladata:
a) ellátja az  államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
9. és 11. §-ában meghatározott feladatokat;
b) az Ávr. 11.  §-ának megfelelően javaslatot tesz a  gazdálkodás rendjének szabályozására, gondoskodik 
a gazdálkodási szabályok betartásáról, betartatásáról;
c) javaslatot tesz a gazdasági szervezeti egység ügyrendi szabályozására.
4.3. A főosztály keretei között működik:
a) Pénzügyi és Számviteli Osztály;
b) Vagyongazdálkodási Osztály.

5. Pénzügyi és Számviteli Osztály
5.1. A Hatóság gazdálkodásával összefüggő pénzügyi és számviteli feladatokat látja el.
5.2. A Pénzügyi és Számviteli Osztály feladatai:
a) vezeti a  Hatóság bankszámla forgalmát, fogadja a  bevételeket, és indítja az  átutalásokat, átadja, illetve 
feldolgozza az integrált könyvviteli rendszer számára;
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b) a Hatóság bankszámláival kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, a számlák felett rendelkezni jogosultak 
aláírási címpéldányainak kezelése, továbbítása a Magyar Államkincstárba (a továbbiakban: MÁK);
c) a MÁK elektronikus átutalási rendszerén keresztül a jogosultságok adminisztrálása, bejelentése;
d) az intézményi kártya kezelése;
e) a Hatóság feladatkörébe tartozó bevételekre vonatkozó – különösen a  hirdetményellenőrzési díjjal, eljárási 
bírsággal kapcsolatos – bizonylatok kiállítása;
f ) a beérkező szállítói számlák feldolgozása, nyilvántartása, a kifizetésük előkészítése;
g) a külföldi kiküldetések elszámolásával kapcsolatos ügyintézés;
h) a Döntőbizottság, illetve bíróság által előírt fizetési kötelezettség (pl. bírság, perköltség, egyéb eljárási költség) 
analitikájának és a bírósági végzések alapján a perköltség analitika vezetése, késedelmes fizetés esetén felszólítások 
kiküldése, a lejárt fizetési határidejű bírságok behajtásának előkészítése;
i) a költségvetés tervezése, az ehhez szükséges információk összegyűjtése, szöveges indoklás készítése;
j) az elfogadott költségvetés alapján a Hatóság elemi költségvetésének összeállítása;
k) az előirányzatok közötti átcsoportosítások szükség szerinti kezdeményezése és végrehajtása;
l) a kötelezettségvállalások nyilvántartása, a  pénzügyi ellenjegyzéshez a  fedezet rendelkezésre állásának 
ellenőrzése és dokumentálása;
m) a könyvvezetés, az éves és időszakos beszámolók szabályszerű összeállítása;
n) a zárszámadáshoz a beszámoló elkészítése;
o) a havi adó és járulék bevallások összeállítása, bevallása;
p) az előírt adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése az előírt formában és tartalommal;
q) a havi rendszeres illetmények számfejtése, átutalásának előkészítése;
r) a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása;
s) a társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése.

6. Vagyongazdálkodási Osztály
6.1. A Vagyongazdálkodási Osztály biztosítja a Hatóság működésének feltételeit.
6.2. A Vagyongazdálkodási Osztály feladatai:
a) biztosítja a Hatóság működésének tárgyi feltételeit;
b) a Hatóság elhelyezésére szolgáló épület/bérlemény bérbeadójával, illetve a bérbeadó kijelölt kapcsolattartójával, 
továbbá az  épület/bérlemény üzemeltetőjével folyamatos kapcsolatot tart, ennek során jelzi a  hibákat, 
hiányosságokat és felmerült igényeket, valamint folyamatosan egyeztet a kijelölt személyekkel a jelzett problémák 
megoldása érdekében;
c) biztosítja a Hatóság működése során szükséges üzemeltetési feladatok folyamatos ellátását;
d) üzemelteti a  Hatóság tulajdonában álló személygépjárműveket, a  személygépjárműveket a  belső 
szabályzatokban foglaltaknak megfelelően adja ki és veszi vissza a  Hatóság munkatársaitól, továbbá vezeti 
az előzőekben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat;
e) az IT eszközök kivételével gondoskodik a Hatóság eszközeinek működtetéséről, fenntartásáról, karbantartásáról;
f ) elvégzi a Hatóság évenkénti leltározási feladatait;
g) az üzemeltetési feladatkörébe tartozó beszerzések tekintetében intézkedik a  Hatóság működéséhez szükséges 
eszközök, készletek, szolgáltatások beszerzéséről, amennyiben szükséges raktározza ezeket;
h) a költségvetés tervezéséhez szükséges beszerzési igényeket összegyűjti az egyes szervezeti egységektől;
i) a vonatkozó belső szabályzatban foglaltaknak megfelelően közreműködik a Hatóság beszerzési és közbeszerzési 
eljárásaiban;
j) a feladatkörébe tartozó beszerzések tekintetében a beérkezett, leszállított eszközöket, készleteket nyilvántartásba 
veszi;
k) kezeli a Hatóság készlet és eszköz raktárát;
l) gondoskodik a vagyongazdálkodáshoz szükséges nyilvántartások vezetéséről;
m) gondoskodik a  be-, illetve kilépő munkatársak, fel-, illetve leszerelésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről, 
valamint a szervezeti egységek és munkatársak szervezeten belüli költözésének lebonyolításáról;
n) biztosítja a belépő munkatársak számára a munka- és tűzvédelmi oktatás megtartását.

7. Informatikai Főosztály
7.1. Az Informatikai Főosztály feladata a Kbt. által a Hatóság feladatkörébe sorolt informatikai rendszerek folyamatos 
működésének biztosítása, üzemeltetése, a  Hatóság információ- és kommunikációtechnológia rendszereinek 
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üzemeltetése (informatikai infrastruktúra, telekommunikációs infrastruktúra, nyomatelőállító infrastruktúra, 
valamint híradástechnikai eszközök), melynek során:
a) irányítja a  Hatóság informatikai szolgáltatásainak fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, 
valamint közreműködik az informatikai fejlesztés tervezési folyamatában;
b) kialakítja az egyes szervezeti egységekkel együttműködve a Hatóság céljaihoz legjobban illeszkedő informatikai 
megoldásokat;
c) nyomon követi és kezeli az  informatikai szolgáltatások fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatos 
szerződésállományt, a beszállítói és szolgáltatói kapcsolatokat;
d) elkészíti a Hatóság informatikai szolgáltatásaival kapcsolatos terveit, jelentéseit, beszámolóit a Hatóság illetékes 
szervezeti egységei, valamint az érintett ellenőrző szervek számára;
e) felel a Hatóság Informatikai Stratégiájának kidolgozásáért, karbantartásáért;
f ) gondoskodik a  számítógépes rendszerekben rögzített adatok védelméről, kellő mértékben támogatja 
az információbiztonsági és adatvédelmi felelősök, valamint a biztonsági vezető munkáját;
g) a Hatóság honlapján közzéteszi a  társfőosztályok, valamint a  Döntőbizottság által közzététel végett átadott 
adatokat.
7.2. Az Informatikai Főosztály alkalmazásüzemeltetési feladatai tekintetében
a) gondoskodik az alkalmazásszolgáltatások tervezéséről, fejlesztéséről, üzemeltetéséről;
b) biztosítja a  szakmai területek igényeinek összehangolását az  informatikai stratégiai szempontokkal, részt vesz 
a  követelményrendszer specifikálásában, képviseli a  szakmai területek által támasztott követelmények 
érvényesülését a fejlesztőkkel való kapcsolattartás során, és irányítja a fejlesztéseket;
c) részt vesz a Hatóság informatikai alkalmazásszolgáltatás fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos tervezési, 
beszerzési és beruházási feladatok ellátásában;
d) a szakmai és alkalmazásintegrációs igényekkel összhangban az  életciklusmodellnek megfelelően kialakítja, 
illetve továbbfejleszti a Hatóság informatikai alkalmazásrendszereit, alkalmazásait és ezek támogató rendszereit;
e) gondoskodik a  szervezet internetes portáljának technikai működtetéséről. Ennek keretében biztosítja 
a  szükséges hardver- és szoftverkörnyezet folyamatos működését, kapcsolatot tart a  külső szállítókkal 
(szoftverfejlesztő, szerverüzemeltető), ellátja a  portál adminisztrációs feladatait, illetve gondoskodik a  szükséges 
továbbfejlesztések, frissítések elvégzéséről;
f ) közreműködve elkészíti/véleményezi a  programspecifikációkat, illetve az  informatikai tárgyú felméréseket, 
terveket, szabályzatokat, szerződéseket és egyéb informatikai tárgyú dokumentumokat (pl. felhasználói, 
üzemeltetési leírás stb.);
g) támogatja a központi szervek felé történő adatszolgáltatásokat (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, MÁK stb.);
h) kapcsolatot tart az  informatikai partnerekkel és a  területet érintő külső résztvevőkkel (rendszerfejlesztők, 
szoftverszállítók, szolgáltatók, üzemeltetők, tanácsadók és egyéb szakértők stb.).
7.3. Az Informatikai Főosztály infrastruktúraüzemeltetési feladatainak tekintetében
a) teljeskörűen (hardver, operációs rendszerek, keretrendszerek, IT-biztonsági rendszerek, virtualizációs 
környezetek) gondoskodik a hatósági szerverpark folyamatos és biztonságos informatikai üzemeltetéséről;
b) az infrastruktúra hibái esetén intézkedik a  hibák kijavításáról, ellátja a  javíttatással, garanciális ügyintézéssel 
kapcsolatos feladatokat;
c) általános informatikai hibabejelentő rendszert működtet a külső ügyfelek részére, elhárítja a külső ügyfelek által 
jelzett, IT-területet érintő szoftveres hibákat, vagy kivizsgálja az egyéb észrevételeket, és szükség esetén intézkedik 
azok kezeléséről;
d) biztosítja a  Kbt.-ben meghatározott, informatikai vonatkozású feladatok ellátásához szükséges informatikai 
környezetet;
e) belső elektronikus és telefonos hibabejelentő rendszert üzemeltet a  Hatóság rendszereiben felmerült hibák és 
igények kezelése érdekében (egységesen: igénybejelentések);
f ) ellátja a Hatóság mobileszközeinek (notebook, mobiltelefon, táblaszámítógép stb.) informatikai támogatását;
g) ellátja a Hatóság munkaállomásainak és felhasználóinak teljes körű – szoftveres és hardveres – támogatását;
h) az egységes informatikai stratégián belül kidolgozza a  Hatóság informatikai infrastruktúraszolgáltatási 
stratégiáját, gondoskodik az infrastruktúra-szolgáltatások tervezéséről, fejlesztéséről, üzemeltetéséről és folyamatos 
javításáról. Ellátja az informatikai eszközgazdálkodási feladatokat;
i) folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza és teszteli az  újonnan megjelenő biztonságtechnikai, 
informatikai szoftver- és hardvereszközöket, szabványokat, előírásokat és ajánlásokat, javaslatokat tesz ezek 
bevezetésére/beszerzésére;
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j) gondoskodik a Hatóság határvédelmi rendszerének folyamatos üzemeltetéséről, fejlesztéséről;
k) üzemelteti, karbantartja, fejleszti a Hatóság LAN-infrastruktúráját;
l) gondoskodik a  Hatóság nyomtató- és multifunkcionális eszközparkjának folyamatos üzemeltetéséről, 
karbantartásáról, fejlesztéséről;
m) üzemelteti, karbantartja a  Hatóság telekommunikációs infrastruktúráját, ezzel összefüggésben ellátja 
az eszközgazdálkodási feladatokat;
n) felel a mobiltelefonok és a SIM-kártyák nyilvántartásáért, valamint üzemeltetéséért;
o) felügyeli és támogatja a  Hatóság ügyviteli alkalmazásainak szoftveres működését, ellátja a  kapcsolódó 
rendszergazdai feladatokat, gondoskodik az alkalmazásokkal kapcsolatos hozzáférések és jogosultságok kiadásáról, 
visszavonásáról, karbantartásáról;
p) javaslatot tesz az  informatikai eszközök beszerzésére, közreműködik a  beszerzés műszaki leírásában, műszaki 
paramétereinek meghatározásában, a szükséges mennyiség meghatározásában;
q) adatot szolgáltat a hardverek és szoftverek nyilvántartásához, közreműködik azok leltározásával, selejtezésével és 
hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátásában (pl. selejtezési javaslat);
r) kezeli az informatikai eszközraktárt, naprakész nyilvántartást vezet az informatikai eszközkészletekről, támogatja 
az informatikai eszközök mozgásának adminisztrációját;
s) gondoskodik a  Hatóság egyes informatikai rendszereinek folyamatos üzemeltetéséről, karbantartásáról, 
fejlesztéséről; felügyeli és támogatja azok szoftveres működését, ellátja a kapcsolódó rendszergazdai feladatokat.”

4. §  Az SzMSz VI. fejezet 6. pont 6.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1. A Szerződés-ellenőrzési Főosztályon belül Jogorvoslat-előkészítő Osztály és Kapacitás-ellenőrzési Osztály 
működik.”

5. §  Az SzMSz VI. fejezet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Jogorvoslat-előkészítő Osztály és Kapacitás-ellenőrzési Osztály
7.1. A Jogorvoslat-előkészítő Osztály feladata:
a) a Főosztály hatósági ellenőrzési eljárásai során iránymutatást ad a  közbeszerzési eljárások és az  azok alapján 
kötött szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzési módszereire tekintettel;
b) javaslatot tesz az egyes ellenőrzési eljárások eredményeire vonatkozóan;
c) szervesen együttműködik az  ellenőrzési eljárások folyamán kirendelt igazságügyi szakértőkkel; részt vesz 
az igazságügyi szakértő által készített szakértői vélemény elemzésében;
d) koordinálja és felügyeli az  ellenőrzési eljárások során feltárt feltételezett jogsértésekre tekintettel a  Hatóság 
elnöke általi hivatalbóli jogorvoslati kezdeményezések előkészítését.
7.2. A Kapacitás-ellenőrzési Osztály feladata:
a) folyamatos értékelő-elemző vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálati tevékenység) folytat a CoRe, a KBA és egyéb 
nyilvánosan elérhető adatbázisokban, közbeszerzési eljárások eredményei vonatkozásában. A  vizsgálati 
tevékenység megállapításai alapján javaslatot tesz az  Éves Ellenőrzési Tervre, szerződés-ellenőrzési eljárás 
elrendelésére;
b) a vizsgálati tevékenység során megvizsgálja különösen az  ajánlattevők feltételezetten rendelkezésre álló 
pénzügyi-gazdasági, műszaki-szakmai erőforrásait (a továbbiakban együtt: kapacitásait), lehetőségei szerint 
megvizsgálja azok tényleges rendelkezésre állását, és összeveti azokat az  adott közbeszerzési szerződés 
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményekkel, kizáró okokkal, a  közbeszerzési eljárás során alkalmazott 
értékelési szempontokkal;
c) megvizsgálja továbbá az  ajánlattevők által igénybe venni kívánt kapacitást biztosító szervezeteknek, 
alvállalkozóknak, teljesítési segédeknek az adott közbeszerzési szerződés teljesítéséhez fűződő adatait, és lefolytatja 
különösen a VI. fejezet 7.2. pont b) alpontja szerinti vizsgálatot;
d) a vizsgálati tevékenység során figyelemmel kíséri különösen a  közbeszerzési eljárások alapján megkötött, 
párhuzamosan teljesítendő szerződések alatt biztosított kapacitások bevonásának tényleges lehetőségeit;
e) az elrendelt szerződés-ellenőrzési eljárásokban folyamatos értékelő-elemző tevékenységgel támogatja 
a jogsértések feltárását;
f ) a szerződés-ellenőrzési eljárás sikeres lefolytatása érdekében a szükséges adatok begyűjtése, elemzése céljából 
részt vesz a helyszíni ellenőrzéseken;
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g) a szerződés-ellenőrzési eljárások során megvizsgálja nem közbeszerzési jogsértések felmerülésének lehetőségét, 
és ez  alapján – különösen bűncselekmény vagy versenyjogot sértő magatartás gyanúja esetén – az  iratok 
előkészítésével egyidejűleg javaslatot tesz a szükséges intézkedések (bejelentés, feljelentés) megtételére;
h) a közbeszerzési és egyéb jogsértések eredményes feltárása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztet 
– különösen a Kbt. 194. § (1) bekezdése szerinti – szervekkel, társhatóságokkal;
i) tevékenysége során begyűjtött adatokról, a megtett intézkedésekről és javaslatokról rendszerezett nyilvántartást 
vezet.”

6. §  Az SzMSz VI. fejezet 9. pont 9.1. alpont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hirdetménykezelési Osztály feladatai:)
„a) nyilvántartást vezet a  hirdetményekről, melyben minden, az  adott hirdetménnyel kapcsolatos eljárási 
cselekményt rögzít, így különösen a hirdetmények megküldésének/feladásának, közzétételre történő feladásának és 
közzétételének napját;”

7. §  Az SzMSz VI. fejezet 9. pont 9.1. alpont e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hirdetménykezelési Osztály feladatai:)
„e) feladja az  Európai Unió Hivatalos Lapja kiegészítésében, a  hirdetmények elektronikus napilapjában 
(a  továbbiakban: TED) történő közzétételre a  TED-en megjelenő hirdetményeket (MvM rendelet 19.  §-a), majd 
gondoskodik ezek Közbeszerzési Értesítőben történő, tájékoztató jellegű közzétételéről;”

8. §  Az SzMSz VI. fejezet 9. pont 9.1. alpont h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hirdetménykezelési Osztály feladatai:)
„h) tájékoztatja az Elnököt, amennyiben a kérelmező a kérelmet határidőben nem egészíti ki, vagy ha a határidőben 
kiegészített kérelem alapján sem áll elegendő adat rendelkezésre annak megállapításához, hogy a  hirdetmény 
ellenőrzése kötelező-e, vagy hogy a  kérelmező kéri-e a  hirdetmény, illetve a  közbeszerzési dokumentumok 
ellenőrzését, és így a kérelmet visszavontnak kell tekinteni – azon hirdetmények esetében, amelyek megküldésére 
a Kbt. határidőt határoz meg;”

9. §  Az SzMSz VI. fejezet 9. pont 9.1. alpont l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hirdetménykezelési Osztály feladatai:)
„l) felvilágosítást ad a közbeszerzési, koncessziós beszerzési és tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetményeket 
érintő, illetőleg az ajánlatkérői bejelentkezéssel/adatmódosítással/adattörléssel kapcsolatos megkeresésekre;”

10. §  Az SzMSz VI. fejezet 9. pont 9.1. alpont p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hirdetménykezelési Osztály feladatai:)
„p) naprakészen vezeti az  EKR-ben a  törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők listáját, ennek keretében 
az  ajánlatkérői bejelentkezési / adatmódosítási / adattörlési kérelmeket jóváhagyja vagy elutasítja; előkészíti 
az  Európai Bizottság részére nyújtandó szükség szerinti eseti tájékoztatást a  nyilvántartásban szereplő 
ajánlatkérőkről; ajánlatkérői nyilvántartásban ellenőrizheti, hogy az  ajánlatkérő részéről a  megfelelő Kbt. szerinti 
jogalap szerint történik-e az  ajánlatkérői minőség megjelölése, és felszólíthatja az  ajánlatkérőt ennek javítására 
[az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése].”

11. §  Az SzMSz VI. fejezet 10. pont 10.1. alpont d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Statisztikai Elemző Osztály feladata:)
„d) szervezi és irányítja a  statisztikai adatgyűjtés folyamatát, összeállítja a  közbeszerzések alakulását szemléltető 
statisztikai kimutatásokat;”

12. §  Az SzMSz VI. fejezet 10. pont 10.1. alpont h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Statisztikai Elemző Osztály feladata:)
„h) fejleszti a  Hatóság statisztikai feladataival összefüggő rendszereket, megerősíti azok informatikai hátterét, 
kidolgozza az arra vonatkozó módosítási javaslatokat;”
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13. §  Az SzMSz VI. fejezet 10. pont 10.1. alpont j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Statisztikai Elemző Osztály feladata:)
„j) elemzi a  közbeszerzési folyamatokat, különös tekintettel a  fenntarthatósági, a  környezetvédelmi, a  szociális és 
az innovatív szempontok érvényesülésére, valamint a közbeszerzések tisztaságára és átláthatóságára vonatkozóan;”

14. §  Az SzMSz VI. fejezet 10. pont 10.1. alpont k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Statisztikai Elemző Osztály feladata:)
„k) elemzéseket készít a közbeszerzések alakulásáról a KKV szektor részesedését illetően, különösen darabszámukat 
és értéküket tekintve;”

15. §  Az SzMSz VI. fejezet 10. pont 10.1. alpont l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Statisztikai Elemző Osztály feladata:)
„l) rendszerezi a  társfőosztályok és egyéb szervezeti egységek szakterületét érintő statisztikai nyilvántartásokat, 
különös tekintettel – a  Közszolgálati és Támogató Főosztály által rendelkezésre bocsátott – a  hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárások közbeszerzési jogi helyzetével összefüggő alapadatokra.”

16. §  Hatályát veszti az SzMSz
a) VI. fejezet 10. pont 10.1. alpont m) pontja,
b) VII. fejezete.
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