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III. Kormányrendeletek

A Kormány 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

1. § (1) A  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a  továbbiakban: közbeszerzési törvény) szerinti közbeszerzési 
eljárásaik és koncessziós beszerzési eljárásaik, valamint a közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
beszerzéseik (a továbbiakban együtt: közbeszerzés vagy közbeszerzési eljárás) megvalósításakor e rendelet előírásai 
szerint kötelesek eljárni
a) a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik ideértve a  magyar 

állam, vagy közalapítvány által önállóan, vagy más jogosulttal együttesen alapított és fenntartott 
felsőoktatási intézményeket;

b) azok a  többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben az  állam nevében az  állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény szerint a  tulajdonosi (részvényesi, tagsági stb.) jogokat miniszteri 
rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződés alapján központi költségvetési szerv 
vagy intézménye gyakorolja;

c) a Kormány közalapítványai;
d) az a)–c) pont szerinti szervezetek kezelésében lévő, vagy általuk alapított alapítványok.

 (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya
a) a közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzésekre;
b) a  közbeszerzési törvény 9.  § (1)  bekezdés d) és e)  pontja alá eső, a  Magyar Honvédség műveleti 

alkalmazásával közvetlenül összefüggő beszerzésekre;
c) a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek 

beszerzéseire;
d) a  külpolitikáért felelős miniszter, valamint a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumok 

irányítása alá tartozó külképviseletek számára történő beszerzésekre;
e) a  kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium állami protokoll 

feladatokkal összefüggő beszerzéseire;
f ) a Magyar Nemzeti Bank beszerzéseire;
g) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény 36.  § (1)  bekezdés  c)  pontjában meghatározott feladatokkal összefüggő 
beszerzésekre;

h) az  államhatár védelmével, valamint a  menekültek elszállásolásával és ellátásával kapcsolatos honvédelmi, 
nemzetbiztonsági, rendőrségi, menekültügyi és idegenrendészeti beszerzésekre;

i) azon beszerzésekre, amelyek megvalósítása európai uniós alapokból, vagy egyéb nemzetközi 
együttműködésből származó támogatás felhasználásával történik;

j) az  i)  pontban meghatározott beszerzéseken túlmenően azon beszerzésekre, amelyek fedezetét legalább 
50%-ban nem az  államháztartás alrendszereiből vagy az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
3/A. §-a szerinti közfeladat ellátásából származó pénzeszközök biztosítják;

k) az  állami felsőoktatási intézménynek a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108.  § 
4a.  pontjában meghatározott felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység érdekében, valamint 
100. § (6) bekezdésében foglaltak érdekében történő beszerzéseire.

 (3) Az  (1)  bekezdésében meghatározott szervezetek (a  továbbiakban együttesen: érintett szervezet) közül 
a  közalapítványok, a  nem kizárólagos állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, valamint az  (1)  bekezdés 
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e) pontjában meghatározott alapítványok e rendelet előírásait kizárólag az államháztartás alrendszereiből származó 
pénzeszközök felhasználásával történő beszerzéseikre, szerződéskötéseikre kötelesek alkalmazni.

 (4) E rendelet 15–17. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által az  államadósság-kezelés körében megkötésre kerülő azon szerződésekre, amelyekre 
közbeszerzési eljárást a közbeszerzési törvény 9. § (8) bekezdés e) pontja alapján nem kell lefolytatni, továbbá ezen 
eljárások eredményeként kötött szerződések módosítására.

2. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott közbeszerzések, azok eredményeképpen kötött szerződések és 
a  szerződések módosításai indokoltságának vizsgálata, és a  közbeszerzési eljárások, valamint a  rendelet hatálya 
alá tartozó szerződések, illetve szerződésmódosítások szabályosságának ellenőrzése a  közbeszerzésekért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata. Ennek keretében ellátja a közbeszerzési eljárások indokoltságának és 
szabályosságának megítélésével, a  központi ellenőrzés koordinálásával, a  kapcsolódó nyilvántartások vezetésével, 
valamint a  rendelet hatálya alá tartozó szerződések, szerződésmódosítások ellenőrzésével és engedélyezésével 
összefüggő feladatokat. A  miniszter által kijelölt szervezeti egység (a  továbbiakban: ellenőrző szervezet) 
az  e  rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások folyamatba épített ellenőrzését az  5–15.  §-ban foglaltak 
szerint látja el.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott közbeszerzési eljárások lefolytatásáért, a  beszerzés központi beszerző 
szervezet által kötött keretmegállapodásból történő megvalósításáért, az  azok eredményeképpen kötött 
szerződések módosításának jogszerűségéért, valamint a  közbeszerzési eljárások és a  közbeszerzési szerződések 
módosításának a közbeszerzési törvény szerinti dokumentálásáért az ajánlatkérő felelős.

 (3) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott központi beszerző szerv által lefolytatott keretmegállapodás megkötésére 
irányuló közbeszerzési eljárások jogszerűségéért, valamint ezen közbeszerzési eljárások és a keretmegállapodások 
módosításának törvény szerinti dokumentálásáért a központi beszerző szerv felelős.

2. A határidők számítására vonatkozó szabályok

3. § (1) Az  e  rendeletben meghatározott határidők tekintetében a  határidőbe vagy időtartamba (a  továbbiakban együtt: 
határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény 
vagy egyéb körülmény esik.

 (2) Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
 (3) Az  ellenőrző szervezet ötvenezer forinttól ötszázezer forintig terjedő eljárási bírsággal sújthatja az  érintett 

szervezetet, ha az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti vagy a határidőket elmulasztja.
 (4) Az  ellenőrző szervezet a  bírság összegének megállapításában az  eset összes körülményét, az  ellenőrzés alá vont 

közbeszerzési eljárás tárgyát és értékét, valamint az  e  rendeletbe ütköző magatartás ismételt tanúsítását veszi 
figyelembe.

 (5) Amennyiben az  érintett szervezet az  ellenőrző szervezet mulasztásából eredően nem képes az  e  rendeletben 
meghatározott határidők betartására, bírság nem szabható ki.

 (6) A  bírságot az  ellenőrző szervezet vezetője határozatban szabja ki. A  bírságolással kapcsolatos eljárásra 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A határozat ellen fellebbezésnek 
nincs helye. A  bírsággal sújtott érintett szervezet a  határozat közlésétől számított tizenöt napon belül kérheti 
a döntés bírósági felülvizsgálatát.

3. Az e-közigazgatásért felelős miniszter által végzett ellenőrzés

4. § (1) Az  informatikai eszközök és szolgáltatások tekintetében, az  elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és 
az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjaira figyelemmel az e-közigazgatásért felelős 
miniszter a  miniszter 2.  §-ban foglalt feladatainak ellátásában e  rendeletben meghatározottak szerint működik 
közre.

 (2) E rendelet alkalmazásában informatikai eszközöknek és szolgáltatásoknak
a) a szoftverrendszerek és elemeik,
b) a hardverrendszerek és elemeik,
c) a digitális vizuáltechnikai eszközök,
d) a szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások,
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e) a hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatások,
f ) a digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások,
g) a beszédcélú kapcsolók, készülékek és kapcsolódó szolgáltatások,
h) az aktív hálózati elemek,
i) a nyílt- és zárt célú mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások,
j) a kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások,
k) irodatechnikai termékek,
l) az irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint
m) az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások – elektronikus árlejtés szolgáltatás
minősülnek.

 (3) Az  1.  mellékletben megjelölt személy vagy szerv informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy 
üzemeltetésére irányuló, 5.  § (1)  bekezdés szerinti hozzájárulás megadására vonatkozó előterjesztések esetén 
köteles mellékelni az e-közigazgatásért felelős miniszternek az előterjesztéssel kapcsolatos jóváhagyását.

 (4) Az  e-közigazgatásért felelős miniszter az  előterjesztés vonatkozásában az  elektronikus kormányzati stratégiai 
célokhoz és az  infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel dönt 
a  (3)  bekezdés szerinti jóváhagyásról. Az  e-közigazgatásért felelős miniszter eljárására – a  8.  § (4)  bekezdésében 
foglaltak kivételével – a  8.  § szerinti eljárást kell megfelelően alkalmazni. Az  e-közigazgatásért felelős miniszter 
eljárása nem érinti a miniszterre és az ellenőrző szervezetre vonatkozó e rendeletben meghatározott határidőket.

 (5) Az  e-közigazgatásért felelős miniszter a  jóváhagyása mellett előírhatja, hogy az  érintett szervezet a  szerződés 
teljesítése során és azt követően a 19. § (1) bekezdésében megjelölt dokumentumokat küldje meg részére.

4. Közbeszerzések ellenőrzése

5. § (1) Az  érintett szervezet a  közbeszerzésének megkezdését megelőzően, a  6.  §-ban foglaltak szerint a  miniszter 
hozzájárulását kéri.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti hozzájárulás megadására vonatkozó előterjesztést tartalmazó kérelmet minden évben 
legkésőbb november 30-ig kell benyújtani. Az  e  határidőn túl beérkezett előterjesztések esetében a  8.  § szerinti 
határidőket a következő év első munkanapjától kell számítani.

 (3) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  miniszter kivételes esetben, a  beszerzés kiemelt indokoltságának és rendkívüli 
sürgősségének mérlegelése alapján engedélyezheti a  (2)  bekezdésben meghatározott határidőn túl beérkezett 
előterjesztések ellenőrzését a 8. § szerinti határidők alkalmazásával.

6. § (1) A  nettó tizennyolc millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzést, vagy szolgáltatás megrendelést, továbbá 
a  nettó százmillió forintot elérő becsült értékű építési beruházást megvalósítani kívánó szervezet az  általa 
szükségesnek tartott közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a 2. melléklet szerinti előterjesztést és az abban 
meghatározott mellékleteket köteles a miniszternek benyújtani.

 (2) Az  érintett szervezet a  nettó tizennyolc millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzés, vagy szolgáltatás 
megrendelés, továbbá a nettó százmillió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházás tárgyú közbeszerzési 
eljárás lefolytatása érdekében a 3. melléklet szerinti előterjesztést és az abban meghatározott mellékleteket köteles 
a miniszternek benyújtani.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően az  érintett szervezet, ha a  közbeszerzését a  közbeszerzési 
törvény 105. §-a szerinti keretmegállapodás útján valósítja meg, a (4) és (5) bekezdés szerint köteles eljárni.

 (4) A nettó nyolc millió forintot elérő becsült értékű versenyújranyitás, illetve írásbeli konzultáció esetében az érintett 
szervezet a  keretmegállapodásos eljárás második részének megindítását megelőzően a  4.  melléklet szerinti 
előterjesztést és az abban meghatározott mellékleteket köteles a miniszternek benyújtani.

 (5) Az érintett szervezet a közbeszerzési törvény 105. § (1) bekezdés a)–b) pontja, valamint (2) bekezdés a)–b) pontja 
szerint kötött keretmegállapodásokból a  miniszter előzetes hozzájárulása nélkül közvetlen megrendelést 
kezdeményezhet, továbbá a nettó nyolc millió forintot el nem érő becsült értékű versenyújranyitás és konzultáció 
esetében a  miniszter előzetes hozzájárulása nélkül lefolytathatja a  közbeszerzési eljárást, azonban az  érintett 
szervezet a  6.  melléklet szerinti adatszolgáltatást köteles negyedévente – március 31-ig, június 30-ig, szeptember 
30-ig, december 31-ig – teljesíteni. Az  ellenőrző szervezet az  adatszolgáltatással kapcsolatban további adatokat 
kérhet.

 (6) Az  érintett szervezet a  közbeszerzés fedezeteként általa meghatározott ellenértékről fedezetigazolást csatol 
az  előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a  közbeszerzési eljárás megindítása – a  Kormány által a  közbeszerzési 
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törvény 31. §-a alapján kijelölt központi beszerző szervezet által kiírt központosított közbeszerzési eljárás, valamint 
a közbeszerzési törvény szerinti feltételes közbeszerzés kivételével – nem hagyható jóvá.

7. § (1) Az  ellenőrző szervezet a  beérkezett előterjesztéseket és mellékleteiket (a  továbbiakban: előterjesztés) 
nyilvántartásba veszi és ezt követően formai szempontból ellenőrzi. Ha az előterjesztés a 6. § (1)–(6) bekezdésében 
foglaltaknak, vagy a  mellékletekben meghatározott formai követelményeknek részben vagy egészben nem felel 
meg, vagy hiányos, vagy nem tartalmazza a kötelező mellékleteket, az ellenőrző szervezet az előterjesztést érdemi 
vizsgálat nélkül visszaküldi az érintett szervezetnek.

 (2) Az  ellenőrző szervezet a  formai szempontból hiánytalan előterjesztést indokoltsági és közbeszerzési-jogi 
szempontból is megvizsgálja. Az  ellenőrző szervezet a  vizsgálat során az  előterjesztéssel kapcsolatban további 
adatok kérése céljából, vagy hiányosságok pótlása érdekében hiánypótlási felhívást, továbbá az előterjesztéssel és 
mellékleteivel kapcsolatos tartalmi hibák észlelése esetén minőségellenőrzési jelentést készíthet.

 (3) Az  érintett szervezet öt munkanapon belül köteles az  (1)–(2)  bekezdés szerinti adatok, dokumentumok és 
hiányosságok pótlására, a  hibák javítására és a  minőségellenőrzési jelentésben meghatározott észrevételekre 
vonatkozó válaszok megadására (a továbbiakban együttesen: hiánypótlás). A hiánypótlás teljesítésének időtartama 
az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele.

8. § (1) A  miniszter tizenöt munkanapon belül minőségellenőrzési tanúsítvány megküldésével dönt az  adott 
közbeszerzésről. Amennyiben az  ellenőrző szervezet a  7.  § (2)  bekezdése szerint hiánypótlási felhívást vagy 
minőségellenőrzési jelentést küld az  érintett szervezetnek, a  döntés meghozatalára nyitva álló határidő 
– a  hiánypótlási felhívások és minőségellenőrzési jelentések számától függetlenül – nyolc munkanappal 
meghosszabbodik. E  rendelet 6.  § (2)  bekezdése, valamint 6.  § (4)  bekezdése szerinti közbeszerzések esetében 
a döntésre nyitva álló határidő az érintett szervezet által a hiánypótlási felhívásra megküldött adatok beérkezésétől 
számított nyolc munkanappal meghosszabbodik, azzal, hogy az így meghosszabbított határidő nem lehet rövidebb 
tizenöt munkanapnál.

 (2) Az előterjesztés vizsgálatát követően a miniszter
a) támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványt ad ki, amelyben az eljárást megindító vagy meghirdető 

felhívást és az  eljárás megindításához szükséges közbeszerzési dokumentumokat (a  továbbiakban: 
közbeszerzési dokumentumok) jóváhagyja és az eljárás megindításához hozzájárul;

b) feltételesen támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványt ad ki, amelyben meghatározza azokat 
a  feltételeket, illetve megjelöli azokat a  szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az  eljárás 
megindításához hozzájárul;

c) nem támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítvány ad ki.
 (3) A  miniszter által kiadott (2)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti tanúsítvány hiányában – a  6.  § (5)  bekezdésben 

meghatározott kivételtől eltekintve – a  közbeszerzési eljárás nem kezdhető meg, továbbá a  központi beszerző 
szervezet a hozzájárulás hiányában nem teszi lehetővé a keretmegállapodásokból történő beszerzést.

 (4) A  (3)  bekezdéstől eltérően a  közbeszerzési eljárás, illetve a  keretmegállapodásból történő beszerzés 
minőségellenőrzési tanúsítvány hiányában is megkezdhető
a) amennyiben az ellenőrző szervezet sem hiánypótlási felhívást, sem minőségellenőrzési jelentést nem küldött 

az  érintett szervezetnek, és a  miniszter a  8.  § (1)  bekezdésében meghatározott határidőn belül nem közli 
a (2) bekezdés szerinti döntését az érintett szervezettel, vagy

b) amennyiben a  hiánypótlási felhívásban vagy a  minőségellenőrzési jelentésben foglaltak teljesítését követő 
tíz munkanapon belül a  miniszter nem közli a  (2)  bekezdés szerinti döntését az  érintett szervezettel, azzal, 
hogy a  döntés meghozatalára nyitva álló határidő az  előterjesztés megküldésétől számított legfeljebb 
huszonhárom munkanap, amelybe a hiánypótlások teljesítésének határideje nem számít bele.

 (5) A miniszter (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti hozzájárulása, annak közlésétől számított kilencven napig érvényes.
 (6) A  közbeszerzési törvény 9.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  miniszter hozzájárulása hiányában nem 

kezdeményezhető az Országgyűlés illetékes bizottságának döntésére irányuló, a védelmi- és minősített beszerzések 
Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az  ilyen 
beszerzések megvalósításakor az  ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló Korm. rendelet szerinti 
mentesítési eljárás.

9. §  Rendkívüli sürgősség okán indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a 7–8. § és a 10–13. § rendelkezései 
az alábbi eltérésekkel alkalmazandók
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a) a  miniszter öt munkanapon belül minőségellenőrzési tanúsítvány megküldésével dönt az  adott 
közbeszerzésről,

b) a 12. § szerinti ellenőrzés lefolytatására utólagosan, a szerződés megkötését követően kerül sor.

10. § (1) A  miniszter a  közbeszerzési eljárások dokumentum alapú ellenőrzésére szakértőt jelöl ki. A  miniszter jogosult 
bármely közbeszerzési eljárásba, az eljárás bármely szakaszában szakértőt delegálni és erről az érintett szervezetet 
értesíti.

 (2) A  szakértő az  eljárásban a  bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, illetve a  közbeszerzési eljárás 
iratainak vizsgálatával jogosult részt venni.

 (3) Az  érintett szervezet az  eljárás során keletkezett iratokat folyamatosan – az  eljárás későbbi szakaszában történő 
becsatlakozás esetén visszamenőlegesen is – megküldi az  ellenőrző szervezetnek; az  ellenőrző szervezetet 
valamennyi eljárási cselekményről megfelelő időben, írásban tájékoztatja.

 (4) Az érintett szervezet az eljárást megindító vagy meghirdető felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, annak 
megjelenésétől (közzétételétől) vagy megküldésétől számított öt munkanapon belül megküldi az  ellenőrző 
szervezetnek.

11. § (1) A  bontást – ide értve több szakaszból álló eljárások esetén a  részvételi jelentkezések bontását is – megelőzően, 
az  ellenőrző szervezet megvizsgálhatja, hogy az  eljárásban a  jóváhagyott eljárást megindító vagy meghirdető 
felhívás került-e közzétételre, illetve megküldésre, és az  ajánlattételi – több szakaszból álló eljárások esetén 
a részvételi – határidő lejárta előtt legalább öt munkanappal jelentést készít.

 (2) Az ellenőrző szervezet a vizsgálat során további iratokat és adatokat kérhet.

12. § (1) Az  érintett szervezet az  5.  melléklet szerinti előterjesztés benyújtásával kezdeményezi az  általa lefolytatott 
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában a  részvételi szakasz eredményének megállapítását megelőzően, 
az ajánlati szakaszában az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését 
megelőzően legalább tíz munkanappal a  részvételi szakasz vagy az  eljárás eredményére vonatkozó szabályossági 
tanúsítvány kiállítását.

 (2) A  6.  § (1)–(2) és (4)  bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás esetén az  érintett szervezet köteles megküldeni 
a  miniszter részére a  bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet, a  kiegészítő tájékoztatásokat, a  részvételi 
jelentkezéseket vagy ajánlatokat – különösen a  közbeszerzési törvény 69.  § (4)–(8)  bekezdése szerinti 
dokumentumokat –, a hiánypótlási felhívásokat, a hiánypótlásokat, a felvilágosítás- és indokoláskéréseket, az ezekre 
adott válaszokat, az összegezést és adott esetben a tárgyalási jegyzőkönyvet.

 (3) Az  ellenőrző szervezet a  benyújtott iratokkal kapcsolatos vizsgálata során további adatok kérése céljából, vagy 
hiányosságok pótlása érdekében hiánypótlási felhívást készíthet. Az  ellenőrző szervezet bármely, az  eljárás 
lefolytatása során, vagy azzal kapcsolatban keletkezett irat benyújtását kérheti.

 (4) Az érintett szervezet öt munkanapon belül köteles a (3) bekezdés szerinti adatok, dokumentumok és hiányosságok 
pótlására, valamint a  hibák javítására (a  továbbiakban együttesen: hiánypótlás). A  hiánypótlás teljesítésének 
időtartama az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele.

13. § (1) A  miniszter a  12.  §-ban meghatározott iratok és adatok hiánytalan megküldését követően, tíz munkanapon belül 
állást foglal az adott közbeszerzésről:
a) támogató tartalmú szabályossági tanúsítványt ad ki, amennyiben az  érintett szervezet részvételi szakaszt 

lezáró, illetve az eljárást lezáró döntése megfelelő. Ebben az esetben az összegezés az érintett szervezet által 
előterjesztett tartalommal kiküldhető;

b) feltételesen támogató szabályossági tanúsítványt ad ki, amelyben meghatározza azokat a feltételeket, illetve 
megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az összegezés kiküldhető;

c) nem támogató tartalmú szabályossági tanúsítványt ad ki.
 (2) A miniszter által kiadott (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti szabályossági tanúsítvány hiányában az összegezés 

nem küldhető ki.
 (3) A  részvételi jelentkezések, továbbá az  ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés a  szabályossági tanúsítvány 

kézhezvételét követően küldhető meg az ajánlattevők részére.
 (4) A  (2)  bekezdéstől eltérően, amennyiben az  ellenőrző szervezet nem küldött hiánypótlási felhívást a  12.  § 

(3)  bekezdése alapján az  érintett szervezetnek és a  miniszter az  (1)  bekezdés szerinti döntését nem közli az  ott 
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meghatározott határidőben az  érintett szervezettel, az  összegezés szabályossági tanúsítvány hiányában is 
kiküldhető.

14. §  A 4–13. §-okban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti
a) a  jogszabályellenesen indított közbeszerzési eljárás eljárást megindító vagy meghirdető felhívásának 

visszavonását a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban;
b) a  közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a  Közbeszerzési Döntőbizottságnál 

jogorvoslati eljárás megindítását, mely esetben a  szerződés – összhangban a  közbeszerzési törvény 156.  § 
(4)  bekezdésében foglaltakkal – csak a  Közbeszerzési Döntőbizottság engedélyező végzése birtokában 
köthető meg;

c) a  szerződést aláíró, illetve a  közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyó felelős személy fegyelmi és 
kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

5. Szerződések és szerződésmódosítások ellenőrzése

15. § (1) Az  érintett szervezetnek az  általa megkötni, vagy módosítani tervezett, a  közbeszerzési törvény 19.  §  
(2)–(3)  bekezdése szerint számítva nettó ötvenmillió forintot elérő értékű azon szerződések esetében, amelyek 
megkötésére nem közbeszerzési eljárás keretében kerül(t) sor, a  szerződés megkötését, vagy módosítását 
a 7. melléklet szerinti előterjesztésnek a miniszter felé való közvetlen megküldésével kell kezdeményezni.

 (2) Az érintett szervezet a szerződéskötéshez a miniszter jóváhagyását kéri. Az érintett szervezet a szerződéstervezetet, 
a  szerződéskötés szükségességének indokát, valamint az  indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot 
a miniszter részére az (1) bekezdés szerinti előterjesztéssel együtt megküldi.

 (3) Az érintett szervezet azon szerződésmódosításokhoz kéri a miniszter jóváhagyását, amelyek esetében a módosítás 
eredményeként az  eredeti szerződéses érték több, mint 5%-kal növekszik. Az  érintett szervezet a  módosítás 
tervezetét, az  eredeti szerződést, a  módosítás indokolását, valamint az  indokolást alátámasztó valamennyi 
dokumentumot a miniszter részére az (1) bekezdés szerinti előterjesztéssel együtt megküldi.

 (4) Az érintett szervezet a szerződés, vagy a módosítás fedezeteként általa meghatározott ellenértékről fedezetigazolást 
csatol az előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a szerződés megkötése, illetve módosítása nem hagyható jóvá.

 (5) Az ellenőrző szervezet hét munkanapon belül elvégzi a dokumentumok vizsgálatát, és az általa tett észrevételeket, 
kiegészítéseket és módosítási javaslatokat (a továbbiakban együttesen: hiánypótlás) megküldi az  érintett 
szervezetnek. Az  ellenőrző szervezet kizárólag közbeszerzési szabályossági és indokoltsági szempontból ellenőrzi 
a  szerződéseket. Az  érintett szervezet az  ellenőrző szervezet véleményének átvezetése után a  szerződés, illetve 
szerződés módosítás tervezetét – egyet nem értése esetén az  észrevételek figyelmen kívül hagyásának részletes 
írásbeli indokolásával együtt – az  ellenőrző szervezet részére három munkanapon belül megküldi. A  hiánypótlás 
teljesítésének időtartama az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele.

16. § (1) A  miniszter tíz munkanapon belül, a  szerződés megkötésével, vagy módosításával kapcsolatban az  alábbi 
döntéseket hozhatja
a) hozzájárul a szerződés megkötéséhez vagy módosításához;
b) meghatározza azokat a  feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése 

esetén a szerződés megkötéséhez vagy módosításához hozzájárul;
c) nem járul hozzá a szerződés megkötéséhez vagy módosításához.

 (2) Az érintett szervezet a szerződést a miniszter hozzájárulása hiányában nem kötheti meg, illetve a szerződést nem 
módosíthatja.

 (3) Amennyiben a  miniszter az  (1)  bekezdésben meghatározott határidőn belül nem közli döntését az  érintett 
szervezettel, a szerződés megköthető vagy módosítható.

17. §  A 15–16. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti
a) a  közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a  Közbeszerzési Döntőbizottságnál 

jogorvoslati eljárás megindítását;
b) a szerződést aláíró, illetve jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a  fegyelmi 

jogkör gyakorlójánál.
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6. Közbeszerzési szerződések módosításának ellenőrzése

18. § (1) Az  e  rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződések módosításának engedélyezésére, valamint 
a  közbeszerzési eljárások utóellenőrzésére – az  1.  melléklet szerinti szervezetek vonatkozásában, az  informatikai 
eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló szerződések tekintetében, jelen alcímben 
szabályozott módon az e-közigazgatásért felelős miniszter közreműködésével – a miniszter jogosult.

 (2) A  20.  § szerint kell eljárni az  e  rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött 
szerződések módosítása, valamint e  rendelet hatályba lépése előtt indult közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződések e rendelet hatálybalépését követő módosítása esetén.

 (3) Az  érintett szervezet a  megkötött, (1)  bekezdés szerinti szerződéseit, a  szerződés megkötését követő legfeljebb 
nyolc munkanapon belül a miniszter részére megküldi.

 (4) A  miniszter a  központi beszerző szervezet portáljáról a  keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos 
ellenőrzés keretében is ellenőrizheti. Az  ellenőrzésben a  központi beszerző szervezet köteles közreműködni, 
különös tekintettel a keretmegállapodásokból történt beszerzésekre vonatkozó adatszolgáltatásra.

19. § (1) Az  1.  melléklet szerinti érintett szervezetek vonatkozásában, amennyiben az  e-közigazgatásért felelős miniszter 
a  jóváhagyásában előírta, az  érintett szervezet a  megkötött, 18.  § (1)  bekezdése szerinti szerződéseit, valamint 
a  szerződések teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolásokat, illetve az  elismerés megtagadásáról 
szóló nyilatkozatokat az  aláírást, illetve a  nyilatkozatok kiállítását követő legfeljebb nyolc munkanapon belül 
az e-közigazgatásért felelős miniszter felé is megküldi.

 (2) Az  e-közigazgatásért felelős miniszter a  keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos ellenőrzés 
keretében – az  elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az  infokommunikációs infrastruktúrához történő 
illeszkedés szempontjára figyelemmel – a központi beszerző szervezet portáljáról is ellenőrizheti.

20. §  Az érintett szervezet a  szerződés módosításához – a  8.  melléklet szerinti előterjesztés közvetlen megküldésével  – 
a  miniszter jóváhagyását kéri. Az  érintett szervezet a  szerződést, a  módosítás tervezetét és indokolását, 
a  módosításra vonatkozó fedezetigazolást, adott esetben az  informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére 
vagy üzemeltetésére irányuló szerződések esetében az  e-közigazgatásért felelős miniszternek az  elektronikus 
kormányzati stratégiai célokhoz és az  infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára 
figyelemmel megadott jóváhagyását, valamint az  indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot a  miniszter 
részére a módosítás jóváhagyására irányuló kérelemmel együtt megküldi.

21. § (1) Az ellenőrző szervezet hét munkanapon belül elvégzi a dokumentumok vizsgálatát, és az általa tett észrevételeket, 
kiegészítéseket és módosítási javaslatokat (a továbbiakban együttesen: hiánypótlás) megküldi az  érintett 
szervezetnek. Az  ellenőrző szervezet kizárólag közbeszerzési szabályossági és indokoltsági szempontból ellenőrzi 
a szerződéseket. Az érintett szervezet az ellenőrző szervezet véleményének átvezetése után a szerződésmódosítás 
tervezetét – egyet nem értése esetén az  észrevételek figyelmen kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával 
együtt – az ellenőrző szervezet részére három munkanapon belül megküldi. A hiánypótlás teljesítésének időtartama 
az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele.

 (2) A miniszter tíz munkanapon belül, a szerződés módosításával kapcsolatban az alábbi döntéseket hozhatja
a) hozzájárul a szerződés módosításához;
b) meghatározza azokat a  feltételeket, illetve azokat a  szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén 

a szerződés módosításához hozzájárul;
c) nem járul hozzá a szerződés módosításához.

 (3) A  miniszter által kiadott (3)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti hozzájárulás hiányában a  szerződés nem 
módosítható, a beszerzés a módosult feltételekkel új közbeszerzési eljárásban valósítható csak meg.

 (4) Amennyiben a  miniszter a  (2)  bekezdésben meghatározott határidőn belül nem küld hiánypótlási felhívást 
az érintett szervezetnek, a szerződés módosítható.

22. §  A 18–21. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti
a) a  közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a  Közbeszerzési Döntőbizottságnál 

jogorvoslati eljárás megindítását;
b) a  szerződésmódosítást aláíró, illetve jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását 

a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 163. szám 21159

7. Közbeszerzések nyilvántartása

23. § (1) Az egységes nyilvántartás kialakítása és kezelése érdekében az érintett szervezet a miniszternek megküldi az éves 
közbeszerzési tervét legkésőbb minden év március 31-ig, valamint tájékoztatást ad a  közbeszerzési tervének 
módosításáról, továbbá a  módosítás indokairól az  arról hozott döntést követően legfeljebb három munkanapon 
belül.

 (2) Valamennyi minisztérium évi két alkalommal, június 30-ig és december 31-ig – adatszolgáltatást teljesít 
a minisztérium irányítása vagy felügyelete alá tartozó érintett szervezetekről az ellenőrző szervezetnek.

 (3) Valamennyi érintett szervezet június 30-ig és december 31-ig adatszolgáltatást teljesít a rendelet hatálya alá tartozó 
beszerzéseiről az ellenőrző szervezetnek. Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatok körét a miniszter határozza meg.

 (4) Az érintett szervezet közbeszerzési szabályzatát e rendelettel összhangban készíti el, amelyet – annak elfogadását 
követően haladéktalanul – az ellenőrző szervezetnek is megküld.

24. §  Az e  rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség(ek) elmulasztása esetén a  miniszter 
kezdeményezheti az  adatszolgáltatásért felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a  fegyelmi 
jogkör gyakorlójánál.

25. §  A miniszter feladata az e  rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által megküldendő közbeszerzési tervvel, annak 
módosításával, az e  rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokkal, továbbá a  rendelet hatálya alá tartozó 
szerződésekkel kapcsolatos adatok nyilvántartása és kezelése. A  miniszter az  elektronikus úton történő benyújtás 
és adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében egységes benyújtási metodikát, valamint a  benyújtandó adatok 
vonatkozásában kötelező formai és tartalmi elemeket határozhat meg.

8. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. november 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdés k) pontja és a 3. § (3)–(6) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett ellenőrzésekre kell alkalmazni.
 (4) A 2015. november 1-jét megelőzően megkezdett ellenőrzésekre a  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 

engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.

27. §  Hatályát veszti a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

	  

	  

1. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 
A 4. § (3) bekezdése szerinti, e-közigazgatásért felelős miniszter jóváhagyásának beszerzésére köteles szervek: 
 

1. a minisztériumok 
2. – az 1. pontban meghatározott költségvetési szervek és a központi költségvetés I-VIII., XXX., XXXIII. és XXXIV. 

fejezetéhez tartozó költségvetési szervek kivételével – a központi költségvetésben önálló fejezettel 
rendelkező költségvetési szervek 

3. a társadalombiztosítás alapjait kezelő költségvetési szervek 
4. fővárosi és megyei kormányhivatalok 
5. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
6. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek 
7. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
8. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
9. Országos Rendőr-főkapitányság és az irányítása alá tartozó szervek 
10. Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 
11. Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
12. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
13. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
14. Oktatási Hivatal 
15. Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
16. Földmérési és Távérzékelési Intézet 
17. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
18. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
19. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 
20. Magyar Államkincstár 
21. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
22. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
23. Nemzeti Közlekedési Hatóság 
24. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
25. Országos Mentőszolgálat 
26. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
27. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
28. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 

kormányrendeletben adatfeldolgozóként meghatározott szervezet vagy gazdasági társaság 
29. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
30. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 
31. Nemzeti Védelmi Szolgálat 
32. Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
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2. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 

Előterjesztés 
a nettó 18 millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás megrendelések, továbbá a 

nettó 100 millió forintot elérő becsült értékű építési beruházások ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez 
 

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám és e-mail cím): 

 

1.7. Ajánlatkérő nevében az eljárást lefolytató szervezet 
[Kbt. 29. §] megnevezése: 

 

1.8. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

 

2.1. A közbeszerzés tárgya: 
Építési beruházás/Árubeszerzés/Szolgáltatás/Építési 

koncesszió/Szolgáltatási koncesszió 
(megfelelő aláhúzandó) 

2.2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos 
leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek 
pontos megnevezése): 

 

2.3. A közbeszerzés szükségességét és indokoltságát 
megalapozó tényezők részletes ismertetése: 

 

 
3.1. A beszerzés/szerződés nettó becsült értéke (forintban 
meghatározva, részenként külön-külön és összesen, 
beleértve az opciót és a pozitív irányú mennyiségi eltérést): 

 

3.2. Opció meghatározása:  
3.3. Mennyiségi eltérés meghatározása:  
  
4.1. A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó): 

    
4.1.1. Uniós eljárásrend 
 

nyílt versenypárbeszéd előzetes tájékoztatóval meghirdetett 
meghívásos 

meghívásos innovációs partnerség 
előzetes tájékoztatóval meghirdetett 

tárgyalásos 

tárgyalásos hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás  

 
4.1.2.Nemzeti eljárásrend 
 

nyílt 
[Kbt. 113. § (1) bek] 

nyílt versenypárbeszéd előzetes tájékoztatóval 
meghirdetett meghívásos 

meghívásos 
[Kbt. 113. § (1) bek] 

meghívásos innovációs partnerség előzetes tájékoztatóval 
meghirdetett tárgyalásos 

tárgyalásos 
[Kbt. 113. § (1) bek] 

tárgyalásos hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

elektronikus licit 

saját beszerzési szabályok 
[Kbt. 117. §] 

   

 

2. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez
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4.1.3. Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul? igen/nem 
 
Amennyiben igen, a Kbt. mely pontja alapján? 
[Kbt. 105. § (1) bekezdés a), b) vagy c), vagy Kbt. 105. § (2) 
bekezdés a), b) vagy c) pont] 

 
4.1.4. Az eljárásban egyéb sajátos beszerzési módszert 
alkalmaznak [Kbt. XVI. Fejezet]? 

nem 
dinamikus beszerzési rendszert 
elektronikus árlejtést 
elektronikus katalógust 

 
4.2 Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén a meghívottak*: 
Ajánlattételre felhívott neve:  
Székelye/Címe:  
Adószáma:  

 
4.3. Tárgyalásos eljárás esetén, az eljárás alkalmazását 
megalapozó tényezők: 

 

4.4. Gyorsított eljárás esetén, az eljárás alkalmazását 
megalapozó tényezők: 

 

 
5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele: 
5.1. Nettó (forintban meghatározva):  
5.2. ÁFA (%):  
5.3. Bruttó (forintban meghatározva):  
5.4. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

  
6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja 
(minden esetben: év/hónap/nap): 

 

 
7.1. A szerződés futamideje (megfelelő 
aláhúzandó): 

határozott határozatlan 

7.2. Határozott idejű szerződésnél 
annak időtartama: 

 

   
8.1 Nyilatkozat:   
A közbeszerzés a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételi körbe tartozik. 
(A megfelelő válasz aláhúzandó.)   

 IGEN NEM 
8.2. Amennyiben igen, ennek indoka:  
   
9. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk 
9.1. Készült-e előzetes piackutatás/piacfelmérés? igen/nem 
9.2. A becsült érték kiszámításának módszere (részletes 
indokolással): 

 

 
10. A potenciális ajánlattevői kör/Ajánlattételre felhívott szervezetek vizsgálata 
10.1. Várható-e kis- és középvállalkozások részvétele az 
eljárásban? 

igen/nem 

10.2. Csekély számú ajánlattevő van a piacon igen/nem (ha igen, ennek indoka) 
10.3. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az 
eljárásban? igen/nem 

10.4. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az eljárásban, 
aki általános szerződési feltételeket alkalmaz? igen/nem 

10.5. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az 
ajánlatkérő megvizsgálta-e, hogy az ajánlattételre felhívni 
kívánt gazdasági szereplők nem állnak-e az előírni kívánt 
kizáró okok hatálya alatt? 

igen/nem 
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10.6. Ajánlatkérő ellenőrizte-e, hogy van-e az ajánlattételre 
felhívott cégek tulajdonosai között összefonódás? (adott 
esetben) 

igen/nem 

 
11. Külső szakértők 
11.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, 
bírálat) előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső 
szakértőt? 

igen/nem 

11.2. Amennyiben igen, a 11.1. szerinti szakértő neve és 
adószáma: 

 

11.3. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához vesz-e igénybe felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót, vagy az eljáráshoz 
kapcsolódóan jogi tanácsadást? 

igen/nem 

11.4. Amennyiben igen, a 11.3. szerinti tanácsadó neve és 
adószáma:  

 
12. Szociális és környezetvédelmi szempontok 
12.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális szempontokat a 
közbeszerzési eljárásban? 

igen/nem 

12.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e környezetvédelmi 
szempontokat a közbeszerzési eljárásban? 

igen/nem 

  
13. Egyéb információk (előzetes tájékoztató, időszakos 
előzetes tájékoztató, előminősítési rendszer stb.)  

  
14. Ajánlatkérő nyilatkozata a mindenkori beszerzési tilalom vonatkozásában 
14.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a mindenkori 
beszerzési tilalom hatálya alá tartozik-e? (megfelelő 
aláhúzandó) 

igen/nem 

14.2. Amennyiben igen, akkor az érintett szervezet 
rendelkezik-e a beszerzési tilalom alóli mentesítéssel, vagy 
kezdeményezte-e az illetékes szervezetnél a mentesítés 
kiadását? (megfelelő aláhúzandó) 

ajánlatkérő rendelkezik az engedéllyel / kezdeményezte az 
engedélyeztetést az illetékes szervezetnél 

  
15. Ajánlatkérő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges-e törvény vagy 
kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása 
15.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 247/2014. (X. 
1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? igen/nem 

15.2. Az előterjesztés szerinti közbeszerzéshez szükséges-e 
a 4. § (3) bekezdése szerinti jóváhagyás? 

igen/nem 

15.3. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 27/2015. (II. 
25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

15.4. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 44/2011. (III. 
23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

15.5. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés egyéb törvény 
vagy kormányrendelet által meghatározott engedélyhez 
kötött? 

igen/nem 
(törvény vagy kormányrendelet megjelölése) 

15.6. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés alapján kötött 
szerződés előterjesztő utólagosan el kívánja-e számolni 
európai uniós forrás terhére? 

igen/nem 
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Mellékletek: 
 
a) eljárást megindító vagy meghirdető felhívás és az eljárás megindításához szükséges közbeszerzési 

dokumentumok, 
b) időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás 

esetén az a) pontban foglaltak mellett az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény is, 
c) előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd, valamint 

innovációs partnerség esetén az előminősítési hirdetmény is, ilyen esetben a részvételi és ajánlattételi 
felhívásokat és a közbeszerzési dokumentumokat csak a konkrét közbeszerzési eljárás megkezdése előtt kell 
megküldeni, 

d) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Hatóság elnökének küldendő tájékoztatást, 
e) a közbeszerzési eljárás előkészítése során keletkező iratok közül a bíráló bizottság megalakítására és 

összetételére vonatkozó iratok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, továbbá amennyiben a közbeszerzési 
eljárás megindításához törvény vagy kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása szükséges, a 
jóváhagyásról szóló nyilatkozat, 

f) a becsült érték kiszámítását bemutató, előterjesztéshez benyújtott dokumentum, továbbá amennyiben a 
rendelkezésre álló fedezet összege legalább 30%-kal elmarad a becsült értéktől, a fedezet összegével 
kapcsolatos részletes indoklás, 

g) a 6. § (6) bekezdés szerinti irat, 
h) amennyiben a beszerzés a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételi körbe tartozik, az indokolást 

alátámasztó dokumentum. 
*A 4.2 pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg kell jelölni a 
feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával. 
 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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3. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 

Előterjesztés 
a nettó 18 millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás megrendelések, továbbá 
a nettó 100 millió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházások ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez 

 
 

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy címe, elérhetősége (telefonszám és e-
mail cím): 

 

1.7. Ajánlatkérő nevében az eljárást lefolytató szervezet [Kbt. 
29. § ] megnevezése: 

 

1.8. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca 
megnevezése: 

 

 

2.1. A közbeszerzés tárgya: 
Építési beruházás/Árubeszerzés/Szolgáltatás/Építési 

koncesszió/Szolgáltatási koncesszió 
(megfelelő aláhúzandó) 

2.2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása 
(ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek pontos 
megnevezése): 

 

2.3. A közbeszerzés szükségességét és indokoltságát 
megalapozó tényezők részletes ismertetése: 

 

 
3.1. A beszerzés/szerződés nettó becsült értéke (forintban 
meghatározva, részenként külön-külön és összesen, beleértve 
az opciót és a pozitív irányú mennyiségi eltérést): 

 

3.2. Opció meghatározása:  
3.3. Mennyiségi eltérés meghatározása:  
  
4.1. A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó): 

    
nyílt 

[Kbt. 115. § (1) bek] 
nyílt 

[Kbt. 113. § (1) bek] 
versenypárbeszéd előzetes tájékoztatóval 

meghirdetett meghívásos 

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

[Kbt. 115. § (1) bek] 

meghívásos 
[Kbt. 113. § (1) bek] 

innovációs partnerség előzetes tájékoztatóval 
meghirdetett tárgyalásos 

saját beszerzési szabályok 
[Kbt. 117. §] 

tárgyalásos 
[Kbt. 113. § (1) bek] 

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

elektronikus licit 

 
4.2. Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételre felhívottak*: 
Ajánlattételre felhívott neve:  
Székelye/Címe:  
Adószáma:  

 
4.3. A 4.1. pont szerinti egyéb hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás esetén a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
alkalmazásának indoka: 

 

4.4. Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e? 
 

igen/nem 
Amennyiben igen, a Kbt. mely pontja alapján? 
[Kbt. 105. § (1) bekezdés a), b) vagy c), vagy Kbt. 105. § (2) 
bekezdés a), b) vagy c) pont] 

3. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez
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4.4. Az eljárásban egyéb sajátos beszerzési módszert 
alkalmaznak [Kbt. XVI. Fejezet]? 

nem 
dinamikus beszerzési rendszert 
elektronikus árlejtést 
elektronikus katalógust 

 
5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele: 
5.1. Nettó (forintban meghatározva):  
5.2. ÁFA (%):  
5.3. Bruttó (forintban meghatározva):  
5.4. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

 
6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja (minden 
esetben: év/hónap/nap): 

 

 
7.1. A szerződés futamideje (megfelelő 
aláhúzandó): határozott határozatlan 

7.2. Határozott idejű szerződésnél annak 
időtartama: 

 

   

8. Nyilatkozat: 
A közbeszerzés a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételi körbe tartozik. 
(A megfelelő válasz aláhúzandó.)   

 IGEN NEM 
8.1. Amennyiben igen, ennek indoka:  
   
9. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk 
9.1. Készült-e előzetes piackutatás/piacfelmérés? igen/nem 
9.2. A becsült érték kiszámításának módszere (részletes 
indokolással):   

 
10. A potenciális ajánlattevői kör/Ajánlattételre felhívott szervezetek vizsgálata 
10.1. Ajánlatkérő ellenőrizte-e, hogy van-e az ajánlattételre 
felhívott cégek tulajdonosai között összefonódás? (adott 
esetben) 

igen/nem 

10.2. Várható-e kis- és középvállalkozások részvétele az 
eljárásban? igen/nem 

10.3. Csekély számú ajánlattevő van a piacon igen/nem (ha igen, ennek indoka) 
10.4. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az eljárásban? igen/nem 
10.5. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az eljárásban, aki 
általános szerződési feltételeket alkalmaz? 

igen/nem 

10.6. Hirdetmény nélküli eljárás esetében az ajánlatkérő 
megvizsgálta-e, hogy az ajánlattételre felhívni kívánt 
gazdasági szereplők nem állnak-e az előírni kívánt kizáró okok 
hatálya alatt? 

igen/nem 

 
11. Külső szakértők 
11.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, bírálat) 
előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső szakértőt? igen/nem 

11.2. Amennyiben igen, a 11.1. szerinti szakértő neve és 
adószáma: 

 

11.3. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lebonyolításához 
vesz-e igénybe felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót, vagy az eljáráshoz kapcsolódóan jogi 
tanácsadást? 

igen/nem 

11.4. Amennyiben igen, a 11.3. szerinti tanácsadó neve és 
adószáma: 

 

 
12. Szociális és környezetvédelmi szempontok 
12.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális szempontokat a 
közbeszerzési eljárásban? 

igen/nem 

12.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e környezetvédelmi igen/nem 
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szempontokat a közbeszerzési eljárásban? 
  
13. Ajánlatkérő nyilatkozata a mindenkori beszerzési tilalom vonatkozásában 
13.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a mindenkori 
beszerzési tilalom hatálya alá tartozik-e? (megfelelő 
aláhúzandó) 

igen/nem 

13.2. Amennyiben igen, akkor az érintett szervezet 
rendelkezik-e a beszerzési tilalom alóli mentesítéssel, vagy 
kezdeményezte-e az illetékes szervezetnél a mentesítés 
kiadását? (megfelelő aláhúzandó) 

ajánlatkérő rendelkezik az engedéllyel / kezdeményezte az 
engedélyeztetést az illetékes szervezetnél 

  
14. Ajánlatkérő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges-e törvény vagy 
kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása 
14.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 247/2014. (X. 1.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? igen/nem 

14.2. Az előterjesztés szerinti közbeszerzéshez szükséges-e a 4. 
§ (3) bekezdése szerinti jóváhagyás? 

igen/nem 

14.3. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 27/2015. (II. 25.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

14.4. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 44/2011. (III. 23.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

14.5. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés egyéb törvény vagy 
kormányrendelet által meghatározott engedélyhez kötött? 

igen/nem 
(törvény vagy kormányrendelet megjelölése) 

14.6. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés alapján kötött 
szerződés előterjesztő utólagosan el kívánja-e számolni 
európai uniós forrás terhére? 

igen/nem 

  
15. Egyéb információk (előzetes tájékoztató, időszakos 
előzetes tájékoztató, előminősítési rendszer stb.): 

 

 
Mellékletek: 
 
a) eljárást megindító vagy meghirdető felhívás és az eljárás megindításához szükséges közbeszerzési 

dokumentumok, 
b) időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás 

esetén az a) pontban foglaltak mellett az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény is, 
c) előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd, valamint 

innovációs partnerség esetén az előminősítési hirdetmény is, ilyen esetben a részvételi és ajánlattételi 
felhívásokat és a közbeszerzési dokumentumokat csak a konkrét közbeszerzési eljárás megkezdése előtt kell 
megküldeni, 

d) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Hatóság elnökének küldendő tájékoztatást, 
e) a közbeszerzési eljárás előkészítése során keletkező iratok közül a bíráló bizottság megalakítására és 

összetételére vonatkozó iratok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, továbbá amennyiben a közbeszerzési 
eljárás megindításához törvény vagy kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása szükséges, a 
jóváhagyásról szóló nyilatkozat, 

f) a becsült érték kiszámítását bemutató, előterjesztéshez benyújtott dokumentum, továbbá amennyiben a 
rendelkezésre álló fedezet összege legalább 30%-kal elmarad a becsült értéktől, a fedezet összegével 
kapcsolatos részletes indoklás, 

g) a 6. § (6) bekezdés szerinti irat, 
h) amennyiben a beszerzés a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételi körbe tartozik, az indokolást 

alátámasztó dokumentum. 
 
*A 4.2. pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg kell jelölni a 
feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával. 
 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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4. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 

Előterjesztés 
keretmegállapodások alapján lefolytatandó, nettó 8 millió forint becsült értéket elérő konzultációhoz vagy 

versenyújranyitáshoz 
 
 

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail): 

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

 
2. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok 
2.1. A keretmegállapodás azonosítója:   
2.2. A keretmegállapodás hatálya:   

 
3. A beszerzés megvalósítására irányuló eljárás módja 
(megfelelő aláhúzandó) 

konzultáció/versenyújranyitás 

 

4. A beszerzés tárgya: 
Építési beruházás/Árubeszerzés/Szolgáltatás/Építési 

Koncesszió/Szolgáltatási koncesszió 
(megfelelő aláhúzandó) 

 
5. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása 
(ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek pontos 
megnevezése): 

 

 
6. A beszerzés/szerződés nettó becsült értéke (forintban 
meghatározva, részenként külön-külön és összesen, 
beleértve az opciót és a pozitív irányú mennyiségi eltérést): 

 

6.1. Opció meghatározása:  
6.2. Mennyiségi eltérés meghatározása:  
  
7. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele: 
7.1. Nettó (forintban meghatározva):  
7.2. ÁFA (%):  
7.3. Bruttó (forintban meghatározva):  
7.4. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

  
8. Az ajánlattételi/konzultációra felhívás tartalma: 
8.1. A közbeszerzés tárgyának pontos, részletes leírása és a 
beszerzés mennyisége: 

 

8.2. Értékelési szempontok és az értékelés módszere:  
 
9. A közbeszerzés szükségességét és indokoltságát 
megalapozó tényezők részletes ismertetése:  

 

 
10. Külső szakértők 

4. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez
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10.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, 
bírálat) előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső 
szakértőt? 

igen/nem 

10.2. Amennyiben igen, a 10.1. szerinti szakértő neve és 
adószáma:  

10.3. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához vesz-e igénybe felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót, vagy az eljáráshoz 
kapcsolódóan jogi tanácsadást? 

igen/nem 

10.4. Amennyiben igen, a 10.3. szerinti tanácsadó neve és 
adószáma: 

 

 
11. Ajánlatkérő nyilatkozata a mindenkori beszerzési tilalom vonatkozásában 
11.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a mindenkori 
beszerzési tilalom hatálya alá tartozik-e? (megfelelő 
aláhúzandó) 

igen/nem 

11.2. Amennyiben igen, akkor az érintett szervezet 
rendelkezik-e a beszerzési tilalom alóli mentesítéssel, vagy 
kezdeményezte-e az illetékes szervezetnél a mentesítés 
kiadását? (megfelelő aláhúzandó) 

rendelkezünk az engedéllyel / kezdeményeztük az 
engedélyeztetést az illetékes szervezetnél 

  
12. Ajánlatkérő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges-e törvény vagy 
kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása 
12.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 247/2014. (X. 
1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? igen/nem 

12.2. Az előterjesztés szerinti közbeszerzéshez szükséges-e 
a 4. § (3) bekezdése szerinti jóváhagyás? 

igen/nem 

121.3. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 27/2015. (II. 
25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

12.4. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 44/2011. (III. 
23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

12.5. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés egyéb törvény 
vagy kormányrendelet által meghatározott engedélyhez 
kötött? 

igen/nem 

12.6. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés alapján kötött 
szerződés előterjesztő utólagosan el kívánja-e számolni 
európai uniós forrás terhére? 

igen/nem 

 
13. Egyéb információk:  

 
Mellékletek: 
 
a) ajánlattételi felhívás vagy konzultációra felhívás és adott esetben közbeszerzési dokumentumok, 
b) a közbeszerzési eljárás előkészítése során keletkező iratok közül a bíráló bizottság megalakítására és 

összetételére vonatkozó iratok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, továbbá amennyiben a közbeszerzési 
eljárás megindításához törvény vagy kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása szükséges, a 
jóváhagyásról szóló nyilatkozat, 

c) a becsült érték kiszámítását bemutató, előterjesztéshez benyújtott dokumentum, továbbá amennyiben a 
rendelkezésre álló fedezet összege legalább 30%-kal elmarad a becsült értéktől, a fedezet összegével 
kapcsolatos részletes indoklás 

d) a 6. § (6) bekezdés szerinti irat. 
 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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5. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 

Előterjesztés 
szabályossági tanúsítvány kiadásához 

 
 

AJÁNLATKÉRŐ ÉS AZ ELJÁRÁS ADATAI 
 
1. Hivatalos név:  
2. A közbeszerzési eljárás tárgya, a szerződéshez rendelt 
megnevezés: 

 

3. A visszaigazolás iktatószáma:  
4. Minőségellenőrzési tanúsítvány, vagy ún. hallgatási 
szabály alapján került az eljárás megindításra (megfelelő 
aláhúzandó): 

minőségellenőrzési tanúsítvány / hallgatási szabály 

5. Az eljárás megindítására vonatkozó minőségellenőrzési 
tanúsítvány megküldésének napja: 

 

 
6. Az eljárás fajtája:  
7. Az eljárást megindító felhívás 
feladásának/megküldésének dátuma: 

 

8. Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma 
(TED vagy KÉ): 

 

 
Részvételi szakasz (amennyiben releváns)  

 
9. Részvételi határidő:  
10. A részvételi felhívás módosításra kerül-e? (Amennyiben 
igen, ennek indoka.) 

 

11. A módosító hirdetmény/módosított ajánlattételi 
felhívás feladásának és megjelenésének/megküldésének 
dátuma: 

 

12. Módosított részvételi határidő:  
13. Kiegészítő tájékoztatáskérések dátuma:  
14. Kiegészítő tájékoztatások 
megküldésének/konzultáció(k)/helyszíni bejárás(ok) 
dátumai: 

 

15. Beérkezett részvételi jelentkezések száma (db):  
16. Bontás dátuma:  
17. Hiánypótlási felhívás(ok) kiküldésének dátuma, 
hiánypótlási határidő: 

 

18. Felvilágosítás kérések kiküldésének dátuma, a 
felvilágosítások megadásának határideje: 

 

19. Érvényesnek nyilvánított részvételre jelentkező(k) 
neve(i) és adószáma(i): 

 

20. Érvénytelennek nyilvánított részvételre jelentkező(k) 
neve(i): 

 

21. Igazolások benyújtására vonatkozó felhívás [Kbt. 69. § 
(4)-(8) bekezdés] kiküldésének dátuma: 

 

22. Előzetes vitarendezést terjesztettek-e elő? igen / nem 
23. Amennyiben igen, az előzetes vitarendezési kérelmek 
beérkezésének dátuma: 

 

24. Válasz kiküldése az előzetes vitarendezési kérelmekre 
(dátum): 

 

25. Jogorvoslati eljárást indítottak-e? igen / nem 
26. Amennyiben igen, a jogorvoslati eljárás 
megindításának dátuma: 

 

27. Amennyiben igen, a jogorvoslati eljárás lezárásának 
dátuma: 

 

5. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez
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28. Összegezés kiküldésének dátuma:  
29. Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:  

 
Egy szakaszos eljárások, két szakaszos eljárások 
ajánlattételi szakasza 

 

 
30. Ajánlattételi határidő:  
31. Ajánlati kötöttség időtartama:  
32. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja:  

33. Meghosszabbításra került-e az ajánlati kötöttség? 
igen / nem 

(amennyiben igen, a meghosszabbított ajánlati kötöttség 
lejártának időpontja) 

34. Az ajánlati/ajánlattételi felhívás módosításra kerül-e? 
(Amennyiben igen, ennek indoka.) 

igen / nem 

35. A módosító hirdetmény/módosított ajánlattételi 
felhívás feladásának/megküldésének dátuma: 

 

36. Módosított ajánlattételi határidő:  
37. Kiegészítő tájékoztatáskérések dátuma:  
38. Kiegészítő tájékoztatások 
megküldésének/konzultáció(k)/helyszíni bejárás(ok) 
dátumai: 

 

39. Beérkezett ajánlatok száma (végső ajánlatok száma, db):  
40. Bontás (és a végső ajánlatok bontásának) dátuma:  
41. Hiánypótlási felhívás(ok) kiküldésének dátuma, 
hiánypótlási határidő: 

 

42. Hány ajánlattevőtől kért ajánlatkérő hiánypótlást és 
hány adott be (hiánypótlási felhívásonként külön)? 

 

43. Felvilágosítás-kérések kiküldésének dátuma, a 
felvilágosítások megadásának határideje: 

 

44. Hány ajánlattevőtől kért ajánlatkérő felvilágosítást és 
hány adott be (felvilágosítás-kérésenként külön)? 

 

45. Indokoláskérés(ek) kiküldésének dátuma, az 
indokolás(ok) benyújtására vonatkozó határidő: 

 

46. Hány ajánlattevőtől kért ajánlatkérő indokolást 
(indokolás kérésenként külön)? 

 

47. Sor került-e számítási hiba javítására?  
48. Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalási fordulók száma 
és időpontja: 

 

49. Érvényesnek nyilvánított ajánlattevő(k) neve(i), 
adószáma(i) és az ellenszolgáltatás összege(i): 

 

50. Érvénytelennek nyilvánított ajánlattevő(k) neve(i), 
adószáma(i) és az ellenszolgáltatás összege(i): 

 

51. Igazolások benyújtására vonatkozó felhívás [Kbt. 69. § 
(4)-(8) bekezdés] kiküldésének dátuma: 

 

52. Előzetes vitarendezést terjesztettek-e elő? igen / nem 
53. Amennyiben igen, az előzetes vitarendezési kérelmek 
beérkezésének dátuma: 

 

54. Válasz kiküldése az előzetes vitarendezési kérelmekre:  
55. Jogorvoslati eljárást indítottak-e? igen / nem 
56. Amennyiben igen, a jogorvoslati eljárás 
megindításának dátuma: 

 

57. Amennyiben igen, a jogorvoslati eljárás lezárásának 
dátuma: 

 

58. Az összegezés kiküldésének tervezett dátuma:  
59. Eredményes lett-e az eljárás? igen / nem 
60. Részajánlat-tétel esetén részenként (a megfelelő számú 
sorok beszúrásával): 

 

61. Nyertesre vonatkozó adatok (részajánlat-tétel 
esetén részenként, a megfelelő számú sorok 
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beszúrásával) 
61.1. Nyertes ajánlattevő neve:  
61.2. Nyertes ajánlattevő székhelye:  
61.3. Nyertes ajánlattevő adószáma:  
61.4. Nyertes ajánlat értéke (nettó, forintban 
meghatározva): 

 

61.5. Nyertes ajánlat értéke (bruttó, forintban 
meghatározva): 

 

61.6. A nyertes ajánlat összértéke a szerződés teljes 
tervezett időtartamára vetítve (forintban meghatározva): 

 

Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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6. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 

Adatszolgáltatás 
a nettó 8 millió forint becsült értéket el nem érő, keretmegállapodások alapján lefolytatott konzultációval vagy 

versenyújranyitással kapcsolatban 
 
 
AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail): 

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

 
2. Az adatszolgáltatással érintett év: ……. év 
2.1 Az adatszolgáltatással érintett időtartam (megfelelő 
aláhúzandó): 

 

1. negyedév 2. negyedév 
3. negyedév 4. negyedév 

 
 

3. A beszerzés(ek) részletezése1: 
A 
keretmeg-
állapodás 
azonosító-
ja: 

A 
keretmeg-
állapodás 
hatálya: 

konzul-
táció 
vagy 
verseny-
újra-
nyitás 

A beszer-
zés 
tárgya: 

A beszer-
zés nettó 
becsült 
értéke 
(forint-
ban)2: 

A rendelke-
zésre álló 
fedezet 
(nettó, 
forint-
ban)3: 

Beérke-
zett 
ajánla-
tok 
száma 
(db): 

Nyertes 
ajánlat-tevő: 

Nyertes 
ajánlati ár 
(nettó, 
forint-
ban): 

         
         
         

 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  megfelelő számú sor beszúrásával	  
2 amennyiben részajánlat-tétel engedélyezett, az egyes részeket külön soron szükséges feltüntetni 
3 amennyiben részajánlat-tétel engedélyezett, az egyes részeket külön soron szükséges feltüntetni 
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7. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 

Előterjesztés 
a nem közbeszerzési eljárás keretében megkötendő vagy módosítandó, nettó 50 millió forintot elérő értékű 

szerződésekre vonatkozóan 
 

A KEZDEMÉNYEZŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy címe, elérhetősége (telefonszám, e-
mail cím): 

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

  
2. A szerződés tárgyának pontos leírása:  
 
3. Nettó érték (forintban meghatározva) 
3.1 Nettó érték (szerződéskötés):  
3.2 Nettó érték 
(szerződésmódosítás) 

Alapszerződés nettó értéke:  
Módosítás nettó értéke:  
Nettó összérték:  

   
4. A szerződő fél kiválasztásának leírása:   

 
5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele 
5.1. Nettó (forintban meghatározva):  
5.2. ÁFA%:  
5.3. Bruttó (forintban meghatározva):  
5.4. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

 
6. A szerződéskötés vagy -módosítás tervezett időpontja 
(minden esetben év/hónap/nap): 

 

 
7.1 A szerződés futamideje (megfelelő 
aláhúzandó): határozott határozatlan 

7.2. Határozott idejű szerződésnél 
annak időtartama: 

 

 
A SZERZŐDŐ FÉL ADATAI 

 
8.1. Hivatalos név:  
8.2. Adószám:  
8.3. Székhely:  
8.4. Postacím:  
8.5. Szervezeti-működési forma:  
8.6. Bíróság és nyilvántartási szám:  
8.7. Statisztikai szám:  
8.8. Kapcsolattartó személy neve:  
8.9. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail cím): 
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9. A szerződéskötés vagy -módosítás indokoltságának és 
fontosabb előzményeinek bemutatása: 

 

 
10. A közbeszerzési eljárás lefolytatása mellőzésének indoka:  
 
Mellékletek: 
 
a) szerződés-tervezet, 
b) módosítás esetén eredeti szerződés és a módosítás tervezete, 
c) fedezetigazolás, 
d) amennyiben a szerződés megkötéséhez, vagy módosításához törvény vagy kormányrendelet alapján más 

szerv jóváhagyása szükséges, a jóváhagyásról szóló nyilatkozat. 
 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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8. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 

Előterjesztés 
a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés-módosításokra vonatkozóan 

 
 

A KEZDEMÉNYEZŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail cím): 

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

  
2. A szerződés tárgyának pontos leírása:  

 
3. Nettó érték (forintban meghatározva) 
3.1. Alapszerződés nettó értéke:  
3.2. Módosítás nettó értéke:  
3.3. Nettó összérték:  

   
4. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele 
4.1. Nettó (forintban meghatározva):  
4.2. ÁFA%:  
4.3. Bruttó (forintban meghatározva):  
4.4. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

 
5. A szerződésmódosítás tervezett időpontja (minden 
esetben: év/hónap/nap): 

 

 
6. A szerződés futamideje (megfelelő 
aláhúzandó): 

határozott határozatlan 

6.1. Határozott idejű szerződésnél 
annak időtartama: 

 

 
A SZERZŐDŐ FÉL ADATAI 
 

7.1. Hivatalos név:  
7.2. Adószám:  
7.3. Székhely:  
7.4. Postacím:  
7.5. Szervezeti-működési forma:  
7.6. Bíróság és nyilvántartási szám:  
7.7. Statisztikai szám:  
7.8. Kapcsolattartó személy neve:  
7.9. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail cím): 

 

  
8. A szerződésmódosítás indokoltságának és fontosabb 
előzményeinek részletes bemutatása: 
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Mellékletek: 
 
a) eredeti szerződés, 
b) a módosítás tervezete, 
c) fedezetigazolás, 
d) amennyiben a szerződés megkötéséhez, vagy módosításához törvény vagy kormányrendelet alapján más 

szerv jóváhagyása szükséges, a jóváhagyásról szóló nyilatkozat. 
 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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A Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

1. Alkalmazandó szabályok

1. § (1) Az  ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az  ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében 
a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a  továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének benyújtásakor a  II. Fejezetnek megfelelően, 
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 
62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta – a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá, és 
emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

 (2) Az  ajánlatkérő által a  Kbt. 69.  § (4)–(8)  bekezdése alapján a  kizáró okokra és az  alkalmassági követelményekre 
vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, 
hogy nem tartozik az  eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az  ajánlatkérő által meghatározott 
alkalmassági követelményeknek.

 (3) A  III. és IV. Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az  ajánlatkérő a  Kbt. 69.  § (11)  bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az  érintett Fejezetekben nem említett, a  kizáró okok hiányát vagy 
a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

 (4) A  III. és IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az  érintett gazdasági 
szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a  közbeszerzési eljárásban 
előírt követelményeknek.

 (5) Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az  ajánlatkérő az  igazolások hitelességét 
a VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.

 (6) A közbeszerzési műszaki leírást a VII. Fejezetnek megfelelően kell összeállítani.

II. FEJEZET

2. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum használata

2. § (1) Az  ajánlatkérő a  Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban köteles a  közbeszerzési 
dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátani az  adott eljáráshoz tartozó egységes 
európai közbeszerzési dokumentum mintáját, amely tartalmazza
a) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa (a továbbiakban: formanyomtatvány) 

I. részében megkövetelt, az  eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve hirdetmény közzététele esetén 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény azonosító számát,

b) az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat,
c) az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket, kivéve, ha az ajánlatkérő az (5) bekezdés alapján 

elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.
 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésére az  Európai Bizottság által erre vonatkozóan létrehozott 

webfelület is használható. Ilyen esetben az  ajánlatkérőnek a  közbeszerzési dokumentumokban meg kell adnia 
az elektronikus formanyomtatvány minta elérhetőségét.

 (3) Az  ajánlatkérő az  (1)  bekezdésben meghatározott információkon kívül kérheti, hogy az  ajánlattevő vagy 
a részvételre jelentkező a formanyomtatványon tüntesse fel
a) az  ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a  kapacitásaira 

nem támaszkodik,
b) az  eljárásban esetlegesen előírt minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványoknak való 

megfelelés tényét és módját.
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 (4) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásakor a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f ), g), k), 
l) és p)  pontjában, valamint ha az  ajánlatkérő ezt előírja, a  63.  § (1)  bekezdés d)  pontjában említett kizáró okokat 
a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.

 (5) Az  (1)  bekezdés c)  pontja esetében az  ajánlatkérő a  formanyomtatványban megjelöli, hogy az  alkalmassági 
követelmények előzetes igazolására elfogadja-e az  érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagy kéri 
a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ha az ajánlatkérő elfogadja az egyszerű 
nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. Részletes információk 
kérése esetén a megkövetelt alkalmassági követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban.

 (6) Az  ajánlatkérő az  egységes európai közbeszerzési dokumentum használatát a  Kbt. Negyedik Része szerinti 
eljárásban is előírhatja. Ebben az  esetben e  Fejezet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az  egységes európai 
közbeszerzési dokumentum végleges igazolásként felhasználható azokban az  esetekben, amikor ezt a  III. és 
IV. Fejezet szabályai lehetővé teszik.

3. § (1) Az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az  ajánlatával vagy részvételi jelentkezésével együtt benyújtja 
a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak 
megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt. A 2. § (2) bekezdés alkalmazása esetén a gazdasági szereplő 
a  formanyomtatványt az  Európai Bizottság által létrehozott webfelületen tölti ki, majd az  így kitöltött és aláírt 
dokumentumot nyújtja be az  ajánlatkérőnek. Ha az  ajánlatkérő a  Kbt. 41.  § (6)  bekezdése alapján lehetővé teszi 
az eljárási cselekmények elektronikus úton történő gyakorlását, a formanyomtatványt elektronikus formában, a Kbt. 
41. § (4) bekezdésének megfelelően is be lehet nyújtani.

 (2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az  érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és 
aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek 
vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

 (3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike 
külön formanyomtatványt nyújt be.

4. § (1) Az  ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az  alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 
a  formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok 
hiányát:
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)–af ) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő 

a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki,
b) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés a)  pont ag)  alpontra vonatkozó nyilatkozatot a  gazdasági szereplő 

a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg,
c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági 

szereplő a  formanyomtatvány a) és b)  pontnak megfelelő kitöltésével egyben az  ah)  alpontban említett 
személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik,

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B” szakasza kitöltésével 
nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék 
tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni,

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)–j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának 
vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik,

f ) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés e)–g), k), l) és p)  pontjára vonatkozóan a  formanyomtatvány III. részének 
„D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,

g) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés n)–o)  pontjára vonatkozóan a  formanyomtatvány III. része „C” szakaszának 
vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a  gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy 
az  ajánlat benyújtását megelőzően a  jogsértést a  Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a  tényt 
a formanyomtatványban feltünteti.

 (2) Az  ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az  alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 
a formanyomtatvány benyújtásával – ha ezek alkalmazását az ajánlatkérő az adott eljárásban előírta – a következő 
módon igazolja előzetesen a Kbt. 63. §-ában említett kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)–c) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. rész „C” szakaszának vonatkozó 

pontjai kitöltésével,
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b) a  Kbt. 63.  § (1)  bekezdés d)  pontjára vonatkozó nyilatkozatot a  gazdasági szereplő a  formanyomtatvány 
III. részének „D” pontjában teszi meg.

 (3) Ha az  érintett gazdasági szereplő a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdése a), c)–e), g)–p)  pontjai, a  Kbt. 62.  § (2)  bekezdése, 
valamint a  Kbt. 63.  § (1)  bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, 
amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)  
Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – 
jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását 
feltüntetni a  formanyomtatványon. A  formanyomtatványhoz a  Hatóság Kbt. 188.  § (4)  bekezdése szerinti – vagy 
bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozatát is csatolni kell.

 (4) Az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja alapján megtett nyilatkozat a  Kbt. 62.  § (2)  bekezdésében említett személyekre is 
vonatkozik.

5. § (1) A  Kbt. 65.  § (1)  bekezdésében említett alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az  ajánlattevő, 
részvételre jelentkező vagy az  alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a  formanyomtatvány 
IV. részét az ajánlatkérő által a 2. § (5) bekezdése szerint előírt módon köteles kitölteni.

 (2) Ha az  ajánlatkérő a  több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában meghatározta az  ajánlattételre felhívandó 
gazdasági szereplők keretszámát, és meghatározta az alkalmas jelentkezők közötti rangsorolás módját, az érintett 
gazdasági szereplő a formanyomtatvány V. szakaszát is kitölti.

6. § (1) Ha az  ajánlatkérő a  Kbt. 69.  § (11)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a  kizáró okok 
hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok 
elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben.

 (2) A  gazdasági szereplőknek a  formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a  III. és IV. Fejezet szerinti 
igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

7. § (1) A  gazdasági szereplők az  adott eljárás során benyújtott formanyomtatványban található információkat másik 
közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, 
és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat.

 (2) A  formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a  gazdasági szereplő köteles a  formanyomtatvány I. részében 
található adatokat az  új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az  abban található adatok 
továbbra is megfelelnek a  valóságnak. Ebben az  esetben a  gazdasági szereplő köteles a  VI. részben található 
nyilatkozatokat is újból megtenni.

III. FEJEZET

3. A kizáró okok igazolása

8. §  Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a  Kbt. Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli 
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés a) és e)  pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági 

szereplő köteles igazolni –, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;

b) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés b)  pontja tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
(a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági 
szereplő az  adatbázisban nem szerepel, az  illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az  Art. szerinti 
együttes adóigazolást;

c) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontja tekintetében a  céginformációs és az  elektronikus cégeljárásban 
közreműködő szolgálattól (a  továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok alapján az  ajánlatkérő ellenőrzi; a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés d)  pontja tekintetében, ha 
a  gazdasági szereplő a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi 
V.  törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az  adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére 
a  cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozatot;
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d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés f ) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, 
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az  ajánlatkérő ellenőrzi; ha a  nem természetes személy 
gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozatot;

e) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés g)  pontja tekintetében a  kizáró ok hiányát a  Hatóság honlapján elérhető 
nyilvántartásból, valamint a  céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi;

f ) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés h)  pontja tekintetében az  ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a  kizáró ok 
hiányának igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

g) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés i)  pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a  kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 
ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni 
az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan
ia) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat 

benyújtása, a  céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok 
alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről 
van szó;

ib) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés k)  pont kb)  alpontja tekintetében az  ajánlattevő, illetve részvételre 
jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott 
tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az  ajánlattevőt vagy részvételre 
jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a  továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3.  § r)  pont ra)–rb) vagy rc)–rd)  alpontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 
szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont 
ra)–rb) vagy rc)–rd)  alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 
szükséges csatolni;

ic) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés k)  pont kc)  alpontjára vonatkozóan az  ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül 
több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, 
az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), 
továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában 
hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn;

j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi 
hatóságnak a  munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C.  §-a szerint vezetett 
nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
honlapján közzétett adatokból;

k) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés m)  pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a  kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

l) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) döntései, 
illetve az  ezt felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a  jogsértés megtörténtét az  ajánlatkérő a  GVH 
honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; az  ajánlatkérő ezen felül nem kérhet 
külön igazolást, a  GVH honlapján található adatbázisokban nem szereplő esetleges jogsértés hiányának 
igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

m) a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja tekintetében az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az eljárásban 
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

n) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés p)  pontja tekintetében az  ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a  kizáró ok 
hiányának igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.
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9. §  Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a  Kbt. Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 63. §-a tekintetében a következő írásbeli nyilatkozatokat 
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró 

ok hiányának igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

b) a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, az ajánlatkérő a kizáró ok 
hiányát a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi.

10. § (1) Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második 
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a  Kbt. 62.  §-a tekintetében a  következő igazolásokat és írásbeli 
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e)–f ) pontja és (2) bekezdése tekintetében a gazdasági szereplő, illetve személy 

tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által 
kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett követelmények teljesítését;

b) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés b)  pontja tekintetében a  letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak 
igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes 
adózói adatbázisból az  ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az  ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 
az  adatbázisban nem szerepel, az  illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az  Art. szerinti együttes 
adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a  gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles 
tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását;

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g) pontja tekintetében a  letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak 
igazolását; a  g)  pont tekintetében a  Közbeszerzési Döntőbizottság által alkalmazott eltiltásra vonatkozóan 
a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi;

d) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés h)  pontja tekintetében az  ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a  kizáró ok 
hiányának igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

e) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés i)  pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a  kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

f ) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 
ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni 
az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan:
ga) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által 

kiállított adóilletőség-igazolást;
gb) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés k)  pont kb)  alpontja tekintetében az  ajánlattevő, illetve részvételre 

jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az  ajánlattevőt, illetve 
részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § 
r)  pont ra)–rb) vagy rc)–rd)  alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a  gazdasági 
szereplőnek nincs a  pénzmosásról szóló törvény 3.  § r)  pont ra)–rb) vagy rc)–rd)  alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;

gc) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az  ajánlattevő 
vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, 
hogy annak vonatkozásában a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés k)  pont kc)  alpontjában hivatkozott kizáró 
feltétel nem áll fenn;

h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi 
hatóságnak a  munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C.  §-a szerint vezetett 
nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
honlapján közzétett adatokból;
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i) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés m)  pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a  kizáró ok 
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

j) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés n) és o)  pontja tekintetében az  ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a  kizáró 
ok hiányának igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés 
tekintetében az ajánlatkérő az n) pontban található kizáró ok hiányát a GVH honlapján található, döntéseket 
tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi;

k) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés p)  pontja tekintetében az  ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a  kizáró ok 
hiányának igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

 (2) Ha az  illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja, vagy g)  pont ga)  alpontja 
szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az  e  pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, 
az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha 
ilyen nyilatkozat nem ismert az  érintett országban, az  ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az  illetékes 
bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot.

11. §  Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második 
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a  Kbt. 63.  §-a tekintetében a  következő írásbeli nyilatkozatokat 
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró 

ok hiányának igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

b) a  Kbt. 63.  § (1)  bekezdés c)  pontja tekintetében az  ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a  kizáró ok 
hiányának igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, azzal, hogy magyarországi ajánlatkérővel kötött 
szerződés teljesítésére vonatkozóan a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő köteles a Hatóság honlapján elérhető 
nyilvántartásból ellenőrizni.

12. §  Azokban az  esetekben, amelyekben a  28.  §-ban és a  36.  §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzéke – figyelemmel a  30.  §-ban és a  39.  §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a  gazdasági szereplő nem 
esik valamely kizáró ok hatálya alá, a  minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való 
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, 
a  letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti 
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.

13. §  Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az  ajánlathoz, 
illetve a  részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a  cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és 
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

14. § (1) A  8.  § i)  pont ic)  alpontja, valamint a  10.  § g)  pont gc)  alpontja szerint igazolt Kbt. 62.  § (1)  bekezdés k)  pont 
kc)  alpontjának alkalmazásában közvetett tulajdon, illetve szavazati jog alatt az  ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának az  ajánlattevőben vagy részvételre jelentkezőben 
tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más gazdasági szereplő (köztes gazdasági szereplő) 
tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlását kell érteni. A  közvetett tulajdon, a  közvetett 
szavazati jog arányának megállapításához a  közvetett tulajdonnal, szavazati joggal rendelkezőnek a  köztes 
gazdasági szereplőben fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a  köztes gazdasági 
szereplőnek az  ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül 
azzal, amelyik a  nagyobb. Ha a  köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az  ötven 
százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.

 (2) A 8. § i)  pont ib) és ic) alpontjában, valamint a 10. § gb) és gc) alpontjában foglalt nyilatkozat benyújtása mellett 
a  nyilatkozattal igazolt kizáró ok tekintetében az  ajánlatkérőt további ellenőrzési kötelezettség – hatóságok, más 
szervezetek megkeresése – nem terheli és kizárólag a tudomására jutott kétséget kizáró bizonyíték esetében köteles 
a hamis nyilatkozattétel tényét megállapítani.
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 (3) A  8.  § i)  pont ib)  alpontja, valamint a  10.  § g)  pont gb)  alpontja alkalmazásában szabályozott tőzsde alatt 
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell 
érteni.

15. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet 
vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, illetve 
ha az ajánlatkérő előírta, a 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

 (2) Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az  ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

16. § (1) A  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának [8.  § b)  pont] azt 
kell tartalmaznia, hogy az  igazolás kiállításának időpontjában van-e a  gazdasági szereplőnek a  hatóság által 
nyilvántartott köztartozása, illetve ha van, milyen időpontban járt le a  gazdasági szereplő arra vonatkozó fizetési 
kötelezettsége és annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen időtartamú halasztást kapott.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági igazolást – ha az igazolás egyébként bizonyítja azt, hogy a gazdasági szereplőnek 
nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása – az  ajánlatkérő köteles elfogadni akkor is, ha nem közbeszerzési 
eljárásban való felhasználás céljára állították ki, vagy más közbeszerzési vagy egyéb eljárásában való felhasználás 
céljából állították ki, vagy ha a kiállító hatóság egy évnél rövidebb érvényességi időt írt az igazolásra és az már lejárt.

 (3) Ha jogszabály a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos 
igazolást csak azokban az  eljárásokban kell csatolni, amelyekben az  ajánlattételi vagy részvételi határidő 
a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő egy évnél későbbi időpontra esik.

 (4) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a honlapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja alapján érintett, a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint általa közrendvédelmi bírsággal 
sújtott gazdasági szereplőkről – a személyes adatok sérelme nélkül – tájékoztatást tesz közzé a határozat jogerőre 
emelkedésétől számított két éves időtartamra. Ha a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tudomására jutott, 
hogy határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, a  kizáró okra vonatkozó adatokat a  bíróság 
jogerős és végrehajtható határozatában foglalt döntésre figyelemmel teszi közzé, megjelölve a keresetet elutasító 
vagy a  határozatot megváltoztató döntés jogerőre emelkedésének időpontját. Ha az  adatok nyilvánosságra 
hozatalára már sor került – a  keresetindításról történő tudomásszerzéssel egyidejűleg – intézkedik a  honlapon 
nyilvánosságra hozott adatok törléséről.

17. § (1) Az  ajánlattevőnek és a  részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a  Kbt. Harmadik 
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik 
a  felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés k)  pont kb)  pontját a  8.  § i)  pont 
ib)  alpontja és a  10.  § g)  pont gb)  alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az  egységes európai közbeszerzési 
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az  ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az  ajánlattevő vagy a  részvételre 
jelentkező a  7.  § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az  abban foglalt információk megfelelnek a  valóságnak, és tartalmazzák 
az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

 (2) Az  alvállalkozó és adott esetben az  alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában 
az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az  érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

 (3) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 117. §-a alapján önállóan kialakított szabályok szerint jár el, a felhívásban előírt kizáró okok 
igazolásának módját e rendeletben meghatározottak szerint írhatja elő.

18. § (1) A  Hatóság útmutatót ad ki a  8–11.  §-ban hivatkozott, a  Magyarországon, valamint az  Európai Unióban és 
az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, 
nyilvántartásokról és adatokról.

 (2) A  Hatóság a  Kbt. 69.  § (11)  bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus nyilvántartásokról 
útmutatót ad ki.

 (3) A Hatóság a Kbt. 187. § (10) bekezdése szerinti útmutató mellett a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában 
foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak és egyezmények részeseinek listáját is közzéteszi honlapján és 
biztosítja annak folyamatos elérhetőségét.
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IV. FEJEZET

4. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása

19. § (1) Az  ajánlattevőnek, illetve a  részvételre jelentkezőnek a  szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági 
alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelése esetén igazolható
a) pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel 

induló eljárásokban megküldésétől – visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő nyilatkozattal; 
attól függően, hogy az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;

b) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott 
részének – benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha 
az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait 
az  ajánlatkérő ellenőrzi, a  céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem 
szükséges;

c) az  előző legfeljebb három lezárt üzleti évre vonatkozóan kérhető, teljes – általános forgalmi adó nélkül 
számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a  közbeszerzés tárgyából származó – általános 
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – adott esetben az  egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt – nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor 
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;

d) az  eljárást megindító felhívásban meghatározott, szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló 
igazolással.

 (2) Ha az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik 
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát 
a  közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az  ajánlatkérő köteles 
az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének 
ideje alatt a  közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy 
meghaladja az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket. Az ajánlatkérő az eljárást 
megindító felhívásban – ha az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti dokumentum benyújtását írja elő – köteles 
meghatározni az  e  bekezdés alkalmazásában a  később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel 
mértékét.

 (3) Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, 
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a  beszámoló, illetve az  árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett 
bármely, az  ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az  érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás 
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a  beszámoló, illetve 
az  árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az  e  pontokkal kapcsolatban 
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az  alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott 
módjáról.

 (4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja alkalmazásában az  eszközök és a  források aránya figyelembe vétele szempontjainak 
átláthatóaknak, objektíveknek és megkülönböztetéstől menteseknek kell lenniük.

 (5) Az  (1)  bekezdés c)  pontja alkalmazásában az  ajánlatkérő jogosult kizárólag a  teljes árbevételről, vagy kizárólag 
a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről vagy mindkettőről szóló nyilatkozat benyújtását előírni.

 (6) Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői 
névjegyzékében megjelenített, (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági 
szereplő megfelel az  ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a  követelmény és a  megfelelést igazoló 
dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az  ajánlatkérő az  (1)  bekezdésben 
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

 (7) Azokban az  esetekben, amelyekben a  28.  §-ban és a  36.  §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzéke – figyelemmel a  30.  §-ban és a  39.  §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a  gazdasági szereplő megfelel 
az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való 
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, 
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a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti 
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

 (8) Ha az  ajánlatkérő a  részajánlattételt lehetővé teszi, e  §-t minden egyes különálló részre vonatkozóan alkalmazni 
kell. Ha az ajánlat (részvételi jelentkezés) a Kbt. 61. § (6) bekezdése alapján több rész tekintetében is benyújtható, 
az  ajánlatkérő a  gazdasági szereplőktől elvárt minimális éves árbevételt a  részek egyes csoportjaira vonatkozóan 
is meghatározhatja, amennyiben a  nyertes ajánlattevőnek több, ugyanabban az  időben teljesítendő részt is 
odaítélnek.

 (9) Ha az  egy keretmegállapodáson alapuló szerződéseket a  verseny újbóli megindítását követően ítélik oda, 
akkor a  Kbt. 65.  § (5)  bekezdésében említett, az  éves árbevételre vonatkozó maximális követelményt az  egy 
időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendje alapján kell kiszámítani, vagy ha ez  nem ismert, 
a  keretmegállapodás becsült értéke alapján. Dinamikus beszerzési rendszer esetén a  Kbt. 65.  § (5)  bekezdésében 
említett, az éves árbevételre vonatkozó maximális követelményt az említett rendszer keretében odaítélendő egyes 
szerződések várható maximális nagyságrendje alapján kell kiszámítani.

 (10) A  Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az  (1)  bekezdés b)  pontja és a  (6)  bekezdés 
szerinti megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét a  gazdasági szereplő az  egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban feltünteti.

20. § (1) Az  ajánlatkérő a  Kbt. Harmadik Része szerint folytatott eljárásban, ha a  Kbt. 117.  §-a alapján jár el – feltéve, hogy 
az  eljárásban alkalmassági követelményt ír elő – a  Kbt. 117.  § (4)  bekezdésében foglaltak szerint egyéb igazolási 
módot is előírhat.

 (2) Az  ajánlatkérő a  Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, ha a  Kbt. 115.  §-a alapján jár el és előír 
alkalmassági követelményt, a  19.  § (1)  bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az  ajánlattevő 
vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az  ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban lehetővé tette.

 (3) Az  ajánlatkérő a  (2)  bekezdésben foglalt esetben is csak olyan alkalmassági követelményt írhat elő, amely a  19.  § 
(1)  bekezdésében foglalt dokumentumokkal igazolható, az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező – ahol 
az ajánlatkérő lehetővé tette – választása szerint jogosult a 19. § (1) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal 
igazolni alkalmasságát. Ha az  elbírálás során az  ajánlatkérőnek kétsége merül fel a  nyilatkozat valóságtartalmával 
kapcsolatban, a  Kbt. 69.  § (7)  bekezdésének megfelelően előírhatja a  19.  § (1)  bekezdése szerinti igazolás 
benyújtását.

5. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása

21. § (1) Az  ajánlattevőnek és a  részvételre jelentkezőnek a  szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 
alkalmassága árubeszerzés esetében – figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére – igazolható
a) az  eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – 

visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével; az  ajánlatkérő köteles a  három 
év teljesítését figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek 
ítéli, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított hat évben 
teljesített szállításokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte;

b) azoknak a  szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a  minőség-ellenőrzésért felelősöknek – 
a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;

c) műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati 
és kutatási eszközeinek leírásával;

d) azon ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek megjelölésével, amelyeket a  gazdasági szereplő 
a szerződés teljesítése során alkalmazni tud;

e) ha az  áru összetett, vagy ha különleges célra szolgál a  termelési képességéről, illetve vizsgálati és kutatási 
eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal;

f ) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, vagy vezetői végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, 
és különösen azon személyek végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik a  szerződés 
teljesítéséért felelősek, feltéve, hogy ezeket az ajánlatok értékelése során nem értékelik;

g) indokolt esetben azoknak a  környezetvédelmi intézkedéseknek a  leírásával, amelyeket az  ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud;
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h) a beszerzendő áru leírásával, mintapéldányának, illetve fényképének bemutatásával, amelynek hitelességét 
az ajánlatkérő felhívására igazolni kell;

i) elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely 
tanúsítja, hogy a  leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru 
megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.

 (2) Az  ajánlattevőnek és a  részvételre jelentkezőnek a  szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 
alkalmassága építési beruházás esetében igazolható
a) az  eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – 

visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles az öt 
év teljesítését figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek 
ítéli, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított nyolc évben 
teljesített építési beruházásokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az  eljárást megindító felhívásban 
jelezte;

b) azoknak a  szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a  minőség-ellenőrzésért felelősöknek – 
a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe;

c) műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati 
és kutatási eszközeinek leírásával;

d) azon ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek megjelölésével, amelyeket a  gazdasági szereplő 
a szerződés teljesítése során alkalmazni tud;

e) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, vagy vezetői végzettségének, vagy képzettségének ismertetésével, 
és különösen azon személyek végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik az építési beruházás 
teljesítéséért felelősek, feltéve, hogy ezeket az ajánlatok értékelése során nem értékelik;

f ) indokolt esetben azoknak a  környezetvédelmi intézkedéseknek a  leírásával, amelyeket az  ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud;

g) az  előző legfeljebb három évre vonatkozóan kérhető, az  éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és 
vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással;

h) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírásával;
i) a  szerződés azon részének a  megjelölésével, amelyre az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező harmadik 

személlyel kíván szerződést kötni;
j) ha az  építési beruházás összetett, vagy ha különleges célra szolgál a  minőségbiztosítási intézkedéseiről 

az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal.
 (3) Az  ajánlattevőnek és a  részvételre jelentkezőnek a  szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 

alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén – figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, 
továbbá arra, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra 
tekintettel lehet megítélni – igazolható
a) az  eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – 

visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles a három 
év teljesítését figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek 
ítéli, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított hat évben 
teljesített szolgáltatásokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte;

b) azoknak a  szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a  minőség-ellenőrzésért felelősöknek – 
a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;

c) a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával;
d) azon ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek megjelölésével, amelyeket a  gazdasági szereplő 

a szerződés teljesítése során alkalmazni tud;
e) ha a  szolgáltatás összetett, vagy ha különleges célra szolgál a  termelési képességéről, illetve vizsgálati és 

kutatási eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről az  ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett 
vizsgálattal;

f ) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, vagy vezetői végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, 
és különösen azon személyek végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik a  szolgáltatás 
teljesítéséért felelősek, feltéve, hogy ezeket az ajánlatok értékelése során nem értékelik;

g) indokolt esetben azoknak a  környezetvédelmi intézkedéseknek a  leírásával, amelyeket az  ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud;
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h) az  előző legfeljebb három évre vonatkozóan kérhető, az  éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és 
vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással;

i) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával;
j) a szerződés (szolgáltatás) azon részének a megjelölésével, amelyre az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 

harmadik személlyel kíván szerződést kötni.

22. § (1) A  21.  § (1)  bekezdés a)  pontjának és (3)  bekezdés a)  pontjának esetét a  Kbt. Második Része szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
a) ha a  szerződést kötő másik fél a  Kbt. 5.  § (1)  bekezdés a)–c) és e)  pontja szerinti szervezet, illetve nem 

magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a  2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a  szerződést kötő másik fél az  a)  pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az  általa adott igazolással 
vagy az  ajánlattevő, a  részvételre jelentkező, illetve az  alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozatával.

 (2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a  következő 
adatokat: a  teljesítés ideje, a  szerződést kötő másik fél, a  szállítás vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy 
az  ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a  teljesítés az  előírásoknak és a  szerződésnek 
megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a referencia igazolás, illetve nyilatkozat tartalmi elemei között jogosult előírni 
az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.

 (3) A  21.  § (2)  bekezdés a)  pontjának esetét a  Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
a  szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az  igazolásban meg kell adni legalább az  építési 
beruházás tárgyát, mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni 
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás 
tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.

 (4) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti esetekben a  szerződést kötő másik félnek az  igazolást a  szerződés tartalma alapján 
szerződésszerű teljesítés esetében – építési beruházás esetén a  sikeres műszaki átadás-átvételt követően – 
kötelessége a  kérés beérkezését követő két munkanapon belül, de legkésőbb a  teljesítést követő 15 napon belül 
díjmentesen kiállítania.

 (5) A 21. § (2) bekezdés a) pontja, valamint (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként 
teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat – 
a  teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az  egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített 
szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben 
részt vett ajánlattevő részéről az  ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás egésze tekintetében köteles 
elfogadni, feltéve, hogy a  teljesítés a  közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és 
az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.

23. §  A 21.  § (1)  bekezdés a)  pontjának, valamint (3)  bekezdés a)  pontjának esetét a  Kbt. Harmadik Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban az  ajánlattevő, a  részvételre jelentkező, illetve az  alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a  szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. 
A 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 22. § 
(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell igazolni.

24. § (1) Azokban az  esetekben, amelyekben a  28.  §-ban és a  36.  §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzéke – figyelemmel a  30.  §-ban és a  39.  §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a  gazdasági szereplő megfelel 
az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való 
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, 
a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti 
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

 (2) Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői 
névjegyzékében megjelenített, 21.  § (2)  bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy 
a  gazdasági szereplő megfelel az  ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a  követelmény és 
a  megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az  ajánlatkérő a  21.  § 
(2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
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 (3) Ha az  ajánlatkérő az  ajánlattevő vagy a  részvételre jelentkező bizonyos minőségbiztosítási szabványoknak 
való megfelelősége tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő 
–  ideértve a  fogyatékosok számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is –, akkor a  vonatkozó 
európai szabványsorozatnak megfelelő szervezet által tanúsított, a  vonatkozó európai szabványsorozaton 
alapuló minőségbiztosítási rendszerekre kell hivatkoznia. Az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  Európai Unió 
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az  egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a  szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem 
róható okokból – nem volt lehetősége az  említett tanúsítványokat az  előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, 
hogy a  gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a  javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az  előírt 
minőségbiztosítási szabványoknak.

 (4) Ha az  ajánlatkérő az  ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek – a  21.  § (2)  bekezdés f )  pontja vagy a  21.  § 
(3)  bekezdés g)  pontja tekintetében – bizonyos környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelősége 
tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő, akkor az uniós környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), a  szervezeteknek a  közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a  761/2001/EK rendelet, a  2001/681/EK és a  2006/193/EK 
bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 45.  cikke szerint elismert egyéb környezetvédelmi vezetési rendszerekre, illetve az  akkreditált 
szervek releváns európai vagy nemzetközi szabványain alapuló egyéb környezetvédelmi vezetési szabványokra kell 
hivatkoznia. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó 
egyenértékű tanúsítványt is.

 (5) A  Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a  (2)  bekezdés szerinti megfelelést igazoló 
dokumentum helyét a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltünteti.

25. § (1) Az  ajánlatkérő a  Kbt. Harmadik Része szerint folytatott eljárásban, ha a  Kbt. 117.  §-a alapján jár el – feltéve, hogy 
az  eljárásban alkalmassági követelményt ír elő – a  Kbt. 117.  § (4)  bekezdésében foglaltak szerint egyéb igazolási 
módot is előírhat.

 (2) Az  ajánlatkérő a  Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, ha a  Kbt. 115.  §-a alapján jár el, és előír 
alkalmassági követelményt, a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az ajánlattevő 
vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az  ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban lehetővé tette.

 (3) Az  ajánlatkérő a  (2)  bekezdésben foglalt esetben is csak olyan alkalmassági követelményt írhat elő, amely a  21.  § 
(1)–(3)  bekezdésében foglalt dokumentumokkal igazolható, az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pedig 
– ahol az  ajánlatkérő lehetővé tette – választása szerint jogosult a  21.  § (1)–(3)  bekezdésében foglaltak helyett 
nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Ha az  elbírálás során az  ajánlatkérőnek kétsége merül fel a  nyilatkozat 
valóságtartalmával kapcsolatban, a  Kbt. 69.  § (7)  bekezdésének megfelelően előírhatja a  21.  § (1)–(3)  bekezdése 
szerinti igazolás benyújtását.

6. A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása

26. § (1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírhatja, hogy
a) a  gazdasági szereplő legyen bejegyezve a  cégnyilvántartásba vagy az  egyéni vállalkozók nyilvántartásába; 

nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a  2014/24/EU irányelv 
XI.  melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az  említett mellékletben foglalt bármely 
egyéb követelményt, vagy

b) szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárás esetén rendelkezzen a  szolgáltatás nyújtásához 
a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.

 (2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő 
esetén a  nyilvántartásban szereplés tényét az  ajánlatkérő ellenőrzi a  céginformációs szolgálattól ingyenesen, 
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az  egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a  2014/24/EU irányelv XI.  mellékletében felsorolt 
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

 (3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve 
a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
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V. FEJEZET

7. A minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzéke

27. § (1) A  Hatóság a  Kbt. 187.  § (2)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja, valamint a  28–35.  § rendelkezéseinek megfelelően 
vezeti a  minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét (a  továbbiakban: hatósági hivatalos jegyzék). A  Hatóság által 
létrehozott hatósági hivatalos jegyzék kiterjedhet a kizáró okok hiányára és az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelésre is.

 (2) A  Kbt. 69.  § (12)  bekezdése alapján gazdasági vagy szakmai kamara által létrehozott minősített ajánlattevői 
jegyzéket (a  továbbiakban: kamarai jegyzék) a  Hatóság a  36.  § rendelkezéseinek megfelelően nyilvántartja. 
A kamarai jegyzék csak a kamara tagjainak tevékenységi körében alkalmazandó alkalmassági feltételek igazolására 
terjedhet ki a 40. §-nak megfelelően.

 (3) A gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban való indulás, illetve a szerződés megkötésének feltételeként nem 
kötelezhetők a  hatósági hivatalos jegyzékébe vagy a  kamarai jegyzékbe való felvételre. Az  ajánlatkérő köteles 
az e rendelet szerinti egyéb igazolásokat is elfogadni.

 (4) A  Hatóság más uniós tagállam kérésére hozzáférhetővé tesz minden olyan információt, amely az  annak 
bizonyítékaként bemutatott dokumentumokkal kapcsolatos, hogy a  gazdasági szereplők teljesítik a  hatósági 
hivatalos jegyzékbe vagy a  kamarai jegyzékbe történő felvétel követelményeit, illetve, hogy egy másik tagállam 
gazdasági szereplői ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkeznek.

28. § (1) A  gazdasági szereplők hatósági hivatalos jegyzékbe vételének feltétele, hogy a  gazdasági szereplő megfeleljen 
a Hatóság által meghirdetett minősítési szempontoknak.

 (2) A  minősítési szempontokat a  Kbt. 187.  § (2)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában foglalt feladatkörében a  Hatóság 
határozza meg, és a  honlapján meghirdeti. A  Hatóság a  minősítési szempontok meghatározása során az  illetékes 
szakmai kamarák véleményét kérheti.

 (3) A  minősítési szempontoknak történő megfelelés igazolása a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés a), c)–g), k)–l) és n)  pontja, 
63. § (1) bekezdése, 65. § (1), (7)–(9) és (11) bekezdése, valamint e rendelet 8–26. §-a szerint történik. A minősítési 
szempontok meghatározása során a Hatóság jogosult a nem kötelezően érvényesülő kizáró okok és az alkalmassági 
követelményekre vonatkozó szempontok közül választani. Az  alkalmassági követelmények tekintetében meg kell 
határoznia, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésben foglaltak szerint mely körülmények megléte, illetve hiánya vagy azok 
milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy a  Hatóság az  ajánlattevőt a  hatósági hivatalos jegyzékbe felvegye. 
A  minősítési szempontok meghirdetésekor a  Hatóság az  e  bekezdésben foglaltaknak megfelelően feltünteti 
az igazolás módját is.

 (4) A  minősítési szempontok meghatározása során nem lehet különbséget tenni az  ajánlattevők között sem 
letelepedési helyük szerint, sem más módon. A  minősítési szempontokat a  Hatóság jogosult tevékenységek vagy 
ágazatok szerinti bontásban, illetve azokon belül is több szinten meghatározni.

 (5) A  Kbt. 65.  § (7)  bekezdésének alkalmazásakor a  kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan 
szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot kell csatolni, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés teljes 
időtartama alatt az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni.

29. § (1) A hatósági hivatalos jegyzéket a Hatóság a honlapján közzéteszi. A hatósági hivatalos jegyzék közhiteles, az abban 
foglalt adatok valódiságát az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell.

 (2) A hatósági hivatalos jegyzék tartalmazza a minősített ajánlattevő
a) nevét, székhelyét (lakóhelyét);
b) a jegyzék szerinti besorolását;
c) a jegyzékbe bejegyzésének időpontját;
d) által igazolt minősítési szempontokat.

 (3) A Hatóság, mint a hatósági hivatalos jegyzéket vezető szervezet a címét köteles megküldeni az Európai Unió többi 
tagállamának és az Európai Bizottságnak.
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30. § (1) A  Hatóság igazolást állít ki a  hatósági hivatalos jegyzékben való szereplésről. Az  igazolásnak tartalmaznia kell 
a minősítési szempontok szerinti megfelelésre történő hivatkozást és a jegyzék szerinti besorolást.

 (2) A  hatósági hivatalos jegyzék a  Hatóság honlapján elektronikusan is elérhető, ez  a  formája is közhiteles. 
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a kizáró okok hiányának igazolására, 
továbbá – a  (4)  bekezdés figyelembevételével – az  alkalmassági követelménynek (követelményeknek) való 
megfelelés igazolására köteles elfogadni a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés tényét.

 (3) A  minősített ajánlattevőnek külön kell e  rendelet szerint igazolnia, hogy nem tartozik a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés 
b) pontjának hatálya alá.

 (4) A  minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a  szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon 
alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az  ajánlatkérő a  közbeszerzési eljárásban vagy 
az előminősítési rendszerében – a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest – 
szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának 
feltételeit és igazolását. Az ajánlatkérőnek a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten 
utalnia kell az eljárást megindító felhívásban.

31. § (1) Ha a belföldön letelepedett minősített ajánlattevő a hatósági hivatalos jegyzék szerinti igazolását az Európai Unió 
egy másik tagállamának ajánlatkérője által meghirdetett közbeszerzési eljárásban nyújtja be, az  igazolás kizárólag 
a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés a), c)–g), l) és n)  pontja, 63.  § (1)  bekezdése, valamint e  rendelet 19.  § (1)  bekezdés 
b)–c) pontja, a 21. § (1) bekezdés a)–f ) és h)–i) pontja, (2) bekezdés a)–e) és g)–h) pontja és a (3) bekezdés a)–f ) és 
g)–h) pontja tekintetében vélelmezi az ajánlattevő megfelelőségét.

 (2) Az  (1)  bekezdés megfelelően alkalmazandó abban az  esetben, ha a  Kbt. szerinti ajánlatkérő közbeszerzési 
eljárásában az  Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett ajánlattevő nyújt be olyan igazolást, amely 
a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől – ideértve az erre a célra 
kijelölt tanúsító szervezeteket is – származik.

32. § (1) A  hatósági hivatalos jegyzékébe történő felvételt a  Hatóságnál kell írásban kérelmezni. A  kérelmező bármikor 
kérheti minősítését és a  hatósági hivatalos jegyzékbe vételét az  előírt adatok, tények bemutatása, a  szükséges 
igazolások, nyilatkozatok vagy egyéb dokumentumok csatolása mellett.

 (2) A  hatósági hivatalos jegyzékbe vétel érvényességi ideje a  bejegyzést követő naptól számított 12 hónap, amely 
megújítható. Ha a  kérelmező január 1. és május 31. között nyújtja be kérelmét – illetve a  Hatóság bejegyző 
határozatát január 1. és május 31. között hozza meg – és a  benyújtás (határozathozatal) időpontjában még nem 
rendelkezik a korábbi év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójával, a Hatóság a hatósági hivatalos jegyzékbe 
vételről július 31-i érvényességi dátummal állít ki igazolást. Ha a  kérelmező július 31-ig az  előírt módon igazolja 
a beszámoló elfogadását, valamint ismételten benyújtja az előírt pénzintézeti nyilatkozatokat, a Hatóság egy évre 
szóló igazolást állít ki.

 (3) A megújítást a Hatóságnál kell írásban kérelmezni. Ha a kérelem benyújtását megelőző fél éven belül a minősítési 
szempontok változtak, nem kell a  kérelmezőt újból minősíteni és a  kérelmezőnek a  szükséges dokumentumokat 
benyújtani a módosult minősítési szempontok tekintetében, ha az annak való megfelelőségét már igazolta.

 (4) A  kérelmező az  alkalmasság körébe tartozó minősítési szempontoknak a  Kbt.-ben és e  rendeletben foglaltak 
szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az  esetben köteles 
igazolni, hogy a minősítési szempontoknak megfelelő erőforrások rendelkezésére állnak majd a hatósági hivatalos 
jegyzékben történő szereplés időtartama alatt. Az  igénybe vett erőforrások tekintetében a  rendelkezésre 
állás igazolása a  28.  § (5)  bekezdése szerint történik, azzal, hogy a  kapacitások rendelkezésre bocsátása és 
a  referenciák tekintetében azt is ismertetni kell, hogy a  hatósági hivatalos jegyzékben szereplés időtartama alatt 
a  kapacitás – adott esetben a  Kbt. 65.  § (9)  bekezdésének megfelelő – tényleges igénybevétele, illetve a  szakmai 
tapasztalat felhasználása milyen módon fog történni a  közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő 
szerződésekben. A  Kbt. 65.  § (8)  bekezdése a  hatósági hivatalos jegyzékbe vétel esetén is irányadó, azzal, hogy 
a  kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az  ajánlattevő jegyzékben szereplésének időtartama alatt minden 
olyan közbeszerzési eljárásban kezesként felel az  ajánlattevő teljesítéséért, ahol az  általa igazolt alkalmassági 
követelményt előírták.

 (5) A  Hatóság a  kérelemről – a  kézhezvételét követő két hónapon belül – határozattal dönt. A  határidő – indokolt 
esetben – egy alkalommal, két hónappal meghosszabbítható.

 (6) A  kérelmező attól az  időponttól válik minősített ajánlattevővé, amely időponttal a  hatósági hivatalos jegyzékbe 
bejegyzést nyert, illetve a hatósági hivatalos jegyzékben szereplésének érvényességi idejét a Hatóság megújította.
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33. § (1) A minősített ajánlattevőt a Hatóság törli a hatósági hivatalos jegyzékből, ha
a) nem felel meg a minősítési szempontoknak;
b) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban jogerős határozattal eltiltották közbeszerzési eljárásban 

való részvételtől;
c) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban jogerős határozattal elrendelték a  hatósági hivatalos 

jegyzékéből való törlését;
d) azt a minősített ajánlattevő kéri;
e) megújítás nélkül lejárt a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés érvényességi ideje;
f ) a minősített ajánlattevő megszűnt, illetve meghalt.

 (2) A  minősített ajánlattevő csak akkor kérheti a  hatósági hivatalos jegyzékből való törlését, ha folyamatban levő 
közbeszerzési eljárásban nem vesz részt.

 (3) A  minősített ajánlattevő a  hatósági hivatalos jegyzékből való törléséről szóló határozat kézhezvételét követően 
köteles haladéktalanul törlését bejelenteni az  ajánlatkérőnek, ha folyamatban levő közbeszerzési eljárásban vesz 
részt.

34. §  A minősített ajánlattevő köteles a  Hatóságnak bejelenteni, ha a  minősítési szempontok szerinti adataiban, 
körülményeiben változás állt be a  változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a  változástól számított 
öt munkanapon belül. Ha a  változás következtében a  minősített ajánlattevő nem felel meg a  minősítési 
szempontoknak, a Hatóság törli a hatósági hivatalos jegyzékből.

35. § (1) Ha a  Hatóság módosítja a  minősítési szempontokat és igazolási módjait, köteles a  minősítési szempontokat újra 
meghirdetni, valamint a  hatósági hivatalos jegyzékbe vett minősített ajánlattevőket és a  kérelmet benyújtókat 
egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni.

 (2) A  minősítési szempontok módosítása esetén a  hatósági hivatalos jegyzékbe vett minősített ajánlattevőknek 
is igazolniuk kell az  előírt módon megfelelőségüket az  új vagy a  módosult minősítési szempont tekintetében. 
Erre – az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatás során – fel kell hívni a  minősített ajánlattevőket. Benyújtott kérelem 
folyamatban levő elbírálása esetén a  Hatóság a  kérelem módosítás miatt szükséges kiegészítésére hívja fel 
a kérelmezőt.

36. § (1) A gazdasági vagy szakmai kamara által létrehozott kamarai jegyzéket a Hatóság veszi nyilvántartásba.
 (2) A  kamara meghatározza a  kamarai jegyzékbe történő felvétel feltételeit és a  gazdasági szereplők gazdasági és 

pénzügyi, illetve műszaki és szakmai alkalmasságához a Kbt. 65. §-ával és e rendelet rendelkezéseivel összhangban 
álló minősítési szempontokat, majd az erről szóló információt tartalmazó írásbeli kérelmet megküldi a Hatóságnak.

 (3) A  Hatóság a  kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül dönt a  kamarai jegyzék nyilvántartásba 
vételéről. A  Hatóság a  döntését az  alapján hozza meg, hogy a  kamarai jegyzékbe vétel feltételei megfelelnek-e 
a Kbt., illetve e rendelet szabályainak.

 (4) A Hatóság a nyilvántartásba vételről vagy ennek elutasításáról a kérelmet benyújtó kamarát a döntés meghozatalát 
követően haladéktalanul írásban értesíti.

 (5) A Hatóság a nyilvántartásba vétel feltételét képező szempontokat a honlapján közzéteszi.
 (6) A  Hatóság a  kamarai jegyzéket vezető kamara címét köteles megküldeni az  Európai Unió többi tagállamának és 

az Európai Bizottságnak.

37. § (1) A gazdasági szereplők kamarai jegyzékbe vételének feltétele, hogy
a) a gazdasági szereplő az adott kamara tagja legyen,
b) a gazdasági szereplő megfeleljen a kamara által meghirdetett minősítési szempontoknak.

 (2) A kamarai jegyzék Hatóság általi nyilvántartásba vételét követően a kamara a minősítési szempontokat honlapján 
meghirdeti.

 (3) A  minősítési szempontoknak történő megfelelés igazolása a  Kbt. 65.  § (1), (7)–(9) és (11)  bekezdése és e  rendelet 
8–26.  §-a szerint történik. A  minősítési szempontok meghatározása során a  kamara jogosult az  alkalmassági 
követelményekre vonatkozó szempontok közül választani. Az  alkalmassági követelmények tekintetében meg kell 
határoznia, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésben foglaltak szerint mely körülmények megléte, illetve hiánya vagy azok 
milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy a kamara az ajánlattevőt a kamarai jegyzékbe felvegye. A minősítési 
szempontok meghirdetésekor a kamara az e bekezdésben foglaltaknak megfelelően feltünteti az igazolás módját is.
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 (4) A  minősítési szempontok meghatározása során nem lehet különbséget tenni az  ajánlattevők között sem 
letelepedési helyük szerint, sem más módon.

 (5) A  Kbt. 65.  § (7)  bekezdésének alkalmazásakor a  kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan 
szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot kell csatolni, amely 
alátámasztja, hogy a  szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a  kamarai jegyzékben szereplés teljes 
időtartama alatt az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni.

38. § (1) A  kamarai jegyzéket a  kamara honlapján kell közzétenni. A  Hatóság a  honlapján közzéteszi a  kamarai jegyzék 
internetes elérhetőségét.

 (2) A kamarai jegyzék közhiteles, az abban foglalt adatok valódiságát az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell.
 (3) A kamarai jegyzéknek legalább a 29. § (2) bekezdésében említett adatokat kell tartalmaznia.

39. § (1) A  kamara igazolást állít ki a  kamarai jegyzékben való szereplésről. Az  igazolásnak tartalmaznia kell a  minősítési 
szempontok szerinti megfelelésre történő hivatkozást és a kamarai jegyzék szerinti besorolást.

 (2) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő – a  (3) bekezdés figyelembevételével – az alkalmassági követelménynek 
(követelményeknek) való megfelelés igazolására köteles elfogadni a kamarai jegyzékben szereplés tényét.

 (3) A  minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a  szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági 
követelmények tekintetében, amelyeknél az  ajánlatkérő a  közbeszerzési eljárásban vagy az  előminősítési 
rendszerében – a  37.  § (3)  bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest – szigorúbban 
állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és 
igazolását. Az ajánlatkérőnek a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utalnia kell 
az eljárást megindító felhívásban.

40. § (1) Ha a belföldön letelepedett minősített ajánlattevő a kamarai jegyzék szerinti igazolását az Európai Unió egy másik 
tagállamának ajánlatkérője által meghirdetett közbeszerzési eljárásban nyújtja be, az  igazolás kizárólag e rendelet 
19.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontja, a  21.  § (1)  bekezdés a)–f ), h) és i)  pontja, (2)  bekezdés a)–e), g) és h)  pontja és 
a (3) bekezdés a)–f ), g) és h) pontja tekintetében vélelmezi az ajánlattevő megfelelőségét.

 (2) Az  (1)  bekezdés megfelelően alkalmazandó abban az  esetben, ha a  Kbt. szerinti ajánlatkérő közbeszerzési 
eljárásában az  Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett ajánlattevő nyújt be olyan igazolást, amely 
a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől – ideértve az erre a célra 
kijelölt tanúsító szervezeteket is – származik.

41. § (1) A  kamarai jegyzékébe történő felvételt a  jegyzéket létrehozó kamaránál kell írásban kérelmezni. A  kérelmező 
bármikor kérheti minősítését és a  kamarai jegyzékbe vételét az  előírt adatok, tények bemutatása, a  szükséges 
igazolások, nyilatkozatok vagy egyéb dokumentumok csatolása mellett.

 (2) A kamarai jegyzékbe vétel érvényességi ideje a bejegyzést követő naptól számított 12 hónap, amely megújítható. 
Ha a kérelmező január 1. és május 31. között nyújtja be kérelmét – illetve a kamara bejegyző határozatát január 1. 
és május 31. között hozza meg – és a  benyújtás (határozathozatal) időpontjában még nem rendelkezik a  korábbi 
év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójával, a kamara a kamarai jegyzékbe vételről július 31-i érvényességi 
dátummal állít ki igazolást. Ha a kérelmező július 31-ig az előírt módon igazolja a beszámoló elfogadását, valamint 
ismételten benyújtja az előírt pénzintézeti nyilatkozatokat, a kamara egy évre szóló igazolást állít ki.

 (3) A  megújítást az  illetékes kamaránál kell írásban kérelmezni. Ha a  kérelem benyújtását megelőző fél éven belül 
a  minősítési szempontok változtak, nem kell a  kérelmezőt újból minősíteni és a  kérelmezőnek a  szükséges 
dokumentumokat benyújtani a  módosult minősítési szempontok tekintetében, ha az  annak való megfelelőségét 
már igazolta.

 (4) A  kérelmező az  alkalmasság körébe tartozó minősítési szempontoknak a  Kbt.-ben és e  rendeletben foglaltak 
szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az  esetben köteles 
igazolni, hogy a minősítési szempontoknak megfelelő erőforrások rendelkezésére állnak majd a kamarai jegyzéken 
történő szereplés időtartama alatt. Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás igazolása a 37. § 
(5) bekezdése szerint történik azzal, hogy a kapacitások rendelkezésre bocsátása és a  referenciák tekintetében azt 
is ismertetni kell, hogy a  kamarai jegyzékben szereplés időtartama alatt a  kapacitás – adott esetben a  Kbt. 65.  § 
(9)  bekezdésének megfelelő – tényleges igénybevétele, illetve a  szakmai tapasztalat felhasználása milyen módon 
fog történni a  közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő szerződésekben. A  Kbt. 65.  § (8)  bekezdése 
a  kamarai jegyzékbe vétel esetén is irányadó, azzal, hogy a  kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
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az ajánlattevő kamarai jegyzékben szereplésének időtartama alatt minden olyan közbeszerzési eljárásban kezesként 
felel az ajánlattevő teljesítéséért, ahol az általa igazolt alkalmassági követelményt előírták.

 (5) A  kamarai jegyzékbe történő felvételre irányuló kérelem elbírálásának határidejét és esetleges további 
részletszabályait a  kamarai jegyzéket létrehozó kamara állapítja meg a  kamarai jegyzék Hatóság általi 
nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását megelőzően. A  kamarai jegyzékbe történő felvételért díj megfizetése 
nem kérhető.

 (6) A  kérelmező attól az  időponttól válik minősített ajánlattevővé, amely időponttal a  kamarai jegyzékbe bejegyzést 
nyert, illetve a jegyzékben szereplésének érvényességi idejét a kamara megújította.

42. § (1) A minősített ajánlattevőt a kamara törli a kamarai jegyzékből, ha
a) nem felel meg a minősítési szempontoknak;
b) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban jogerős határozattal eltiltották közbeszerzési eljárásban 

való részvételtől;
c) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban jogerős határozattal elrendelték a  kamarai jegyzékéből 

való törlését;
d) azt a minősített ajánlattevő kéri;
e) megújítás nélkül lejárt a kamarai jegyzékben szereplés érvényességi ideje;
f ) a minősített ajánlattevő megszűnt, illetve meghalt;
g) a gazdasági szereplő kamarai tagsága megszűnt.

 (2) A minősített ajánlattevő csak akkor kérheti a kamarai jegyzékből való törlését, ha folyamatban levő közbeszerzési 
eljárásban nem vesz részt.

 (3) A  minősített ajánlattevő a  kamarai jegyzékből való törléséről szóló határozat kézhezvételét követően köteles 
haladéktalanul törlését bejelenteni az ajánlatkérőnek, ha folyamatban levő közbeszerzési eljárásban vesz részt.

43. §  A minősített ajánlattevő köteles a  kamarának bejelenteni, ha a  minősítési szempontok szerinti adataiban, 
körülményeiben változás állt be a  változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a  változástól számított 
öt munkanapon belül. Ha a  változás következtében a  minősített ajánlattevő nem felel meg a  minősítési 
szempontoknak, a kamara törli a kamarai jegyzékből.

44. § (1) Ha a  kamara módosítja a  minősítési szempontokat és igazolási módjait, köteles a  minősítési szempontokat újra 
meghirdetni, valamint a  kamarai jegyzékbe vett minősített ajánlattevőket és a  kérelmet benyújtókat egyidejűleg, 
közvetlenül, írásban tájékoztatni.

 (2) A minősítési szempontok módosítása esetén a kamarai jegyzékbe vett minősített ajánlattevőknek is az előírt módon 
igazolniuk kell megfelelőségüket az új vagy a módosult minősítési szempont tekintetében. Az (1) bekezdés szerinti 
tájékoztatás során erre fel kell hívni a  minősített ajánlattevőket. Benyújtott kérelem folyamatban levő elbírálása 
esetén a kamara a kérelem módosítás miatt szükséges kiegészítésére hívja fel a kérelmezőt.

VI. FEJEZET

8. A Belső Piaci Információs Rendszer (IMI) használata

45. § (1) Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet esetén az  ajánlatkérő az  egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat, valamint 
a  III–IV. Fejezet szerinti igazolások és adatbázisok valóságtartalmának ellenőrzése érdekében megkeresést küldhet 
más uniós tagállam illetékes hatóságainak a  Belső Piaci Információs Rendszeren (a  továbbiakban: IMI-rendszer) 
keresztül.

 (2) Az (1) bekezdésben említett megkeresést a Hatóságon keresztül kell megküldeni. Ennek érdekében az ajánlatkérő 
a  Hatóság honlapján található űrlap kitöltésével tájékoztatja a  Hatóságot a  megkeresés adatairól. Ezt követően 
a  Hatóság a  megkeresést az  IMI-rendszerben haladéktalanul továbbítja az  illetékes tagállami hatóságnak. 
A tagállami hatóság válaszát a Hatóság ennek beérkezését követően haladéktalanul megküldi a megkeresést intéző 
ajánlatkérő részére.

 (3) Az IMI-rendszeren keresztül érkezett választ az ajánlatkérő köteles hitelesként elfogadni.
 (4) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az  IMI-rendszert magyarországi ajánlatkérő nem 

használhatja, ebben az esetben a Kbt. 69. § (13) bekezdése alkalmazandó.
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 (5) Ha a  III–IV. Fejezetben említett igazolások kibocsátásáért vagy nyilvántartások vezetéséért felelős állami szervhez 
egy más uniós tagállamban található ajánlatkérő megkeresést intéz az  IMI-rendszeren keresztül, az  érintett szerv 
köteles a  megkeresésben foglaltaknak az  ott meghatározott határidőn belül, a  megkeresésben meghatározott 
célhoz szükséges mértékben eleget tenni.

 (6) Az  IMI-rendszer használatának részletszabályait a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény és a  belső piaci információs rendszer hazai működéséről és 
az  abban való részvételnek a  szabályairól, valamint a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet 
határozza meg.

VII. FEJEZET
A KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

9. A műszaki leírás meghatározása

46. § (1) A közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában
a) közös műszaki előírás: olyan műszaki leírás az  információs és kommunikációs technológiák (IKT) területén, 

amelyet az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, 
a  95/16/EK, a  97/23/EK, a  98/34/EK, a  2004/22/EK, a  2007/23/EK, a  2009/23/EK és a  2009/105/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a  87/95/EGK tanácsi határozat és az  1673/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. október 25-i 1025/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. és 14. cikkével összhangban állapítottak meg;

b) műszaki ajánlás: európai szabványügyi szervezet által nem szabványként kiadott bármely dokumentum, 
amelyet a piaci igények kielégítésére, szabályozott eljárás szerint dolgoztak ki;

c) szabvány, nemzeti szabvány, európai szabvány, nemzetközi szabvány: a  nemzeti szabványosításról szóló 
törvényben meghatározott fogalmak;

d) európai műszaki értékelés: az  építési termék teljesítményének az  alapvető jellemzői vonatkozásában 
a  megfelelő európai értékelési dokumentummal összhangban végzett dokumentált értékelése, az  építési 
termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
2. cikkének 12. pontjában meghatározottak szerint.

 (2) A  közbeszerzési műszaki leírást – az  Európai Unió jogával összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok sérelme 
nélkül – az ajánlatkérő választása szerint a következő módok valamelyikén kell meghatározni:
a) teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények megadásával, ideértve a környezetvédelmi jellemzőket is,
b) építési beruházási munkák tervezése, számítása és kivitelezése, valamint a termék alkalmazása tekintetében 

az európai szabványokat, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat, 
az  európai szabványügyi szervezetek által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti 
szabványokra, vagy ezek hiányában nemzeti szabványokra, nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti 
műszaki előírásokra történő hivatkozással; vagy

c) az  a)  pont szerinti követelmények alapján, az  e  követelményeknek való megfelelés vélelmét biztosító, 
a b) pontban meghatározottakra történő hivatkozással; vagy

d) egyes jellemzők tekintetében a  b)  pontban meghatározottakra, más jellemzők tekintetében pedig 
az a) pontban meghatározott követelményekre történő hivatkozással.

 (3) A  szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a  műszaki leírás nem 
hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági 
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, 
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek 
előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az  ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető 
meg, ha nem lehetséges a  szerződés tárgyának (2)  bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az  ilyen 
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.

 (4) A  (2)  bekezdés a)  pontjára való hivatkozás esetén a  követelményeket úgy kell meghatározni, hogy ezek kellően 
pontosak legyenek ahhoz, hogy lehetővé tegyék az  ajánlattevők számára a  szerződés tárgyának megállapítását, 
az ajánlatkérők számára pedig a szerződés odaítélését. Az említett pontra való hivatkozás esetén nem nyilvánítható 
érvénytelennek az  ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös 
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műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott 
egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a  leírások az  ajánlatkérő által megállapított 
teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az  ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, 
bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a  szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési 
beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.

 (5) A  (2)  bekezdés b)  pontja esetén az  ajánlatkérő köteles a  szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki 
ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepeltetni. Nem nyilvánítható érvénytelennek 
az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő építési beruházások, termékek vagy szolgáltatások 
nem felelnek meg a  műszaki leírásnak, ha az  ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő 
eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki 
leírásban meghatározott követelményeknek.

 (6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazásában megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ában említett bizonyítási 
eszközök. Az  ajánlatkérő köteles elfogadni a  más tagállamokban székhellyel rendelkező elismert szervezet által 
kiadott tanúsítványokat is.

47. § (1) A  közbeszerzési műszaki leírást valamennyi felhasználó, ezen belül, ha a  közbeszerzés tárgyára nézve 
értelmezhető, a  fogyatékos emberek számára a  szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának 
figyelembevételével kell meghatározni.

 (2) Minden olyan beszerzési tárgy esetében, amelyet természetes személyek – akár a  nyilvános felhasználásra, akár 
az  ajánlatkérő szerv alkalmazottai – általi felhasználásra szánnak, a  megfelelően indokolt esetektől eltekintve 
a műszaki leírást úgy kell meghatározni, hogy az figyelembe vegye a fogyatékossággal élő személyek számára való 
hozzáférhetőség és a valamennyi felhasználó számára alkalmas kialakítás szempontjait.

 (3) Ha uniós jogalkotási aktusban kötelező hozzáférhetőségi követelményeket fogadnak el, a  műszaki leírást – ha 
a  fogyatékossággal élő személyek számára való hozzáférhetőség vagy a valamennyi felhasználó számára alkalmas 
kialakítás szempontjait érinti – e jogalkotási aktusra való hivatkozással kell megállapítani.

10. A műszaki leírás tartalma

48. § (1) A műszaki leírás tartalmát a Kbt. 58. §-ában és a (2)–(4) bekezdésben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően 
kell meghatározni. A műszaki leírás meghatározhatja, hogy szükség lesz-e szellemi tulajdonjogok átruházására.

 (2) A  műszaki leírás tartalmazhatja különösen a  környezetre és éghajlatra gyakorolt hatások szintjét, a  valamennyi 
követelménynek – így különösen a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
szempontjának – megfelelő kialakításra, a  teljesítményre, a  biztonságra, és méretekre vonatkozó jellemzők 
meghatározását, ideértve a  közbeszerzés tárgyára alkalmazandó, a  terminológiára, a  jelekre, a  vizsgálatra és 
vizsgálati módszerekre, a  csomagolásra, a  jelölésre, a  címkézésre, a  használati utasításra, az  áru, szolgáltatás vagy 
építmény teljes életciklusának egyes szakaszaiban alkalmazott gyártási folyamatokra és módszerekre vonatkozó 
követelményeket.

 (3) Építési beruházás esetében a  közbeszerzési műszaki leírás a  (2)  bekezdésben foglaltak mellett tartalmazhatja 
különösen a  minőségbiztosításra, a  tervezésre és költségekre vonatkozó szabályokat, az  építmény vizsgálati, 
ellenőrzési és átvételi feltételeit, az építési eljárásokat vagy technológiákat, valamint minden olyan egyéb műszaki 
feltételt, amelyet az  ajánlatkérőnek módjában áll általános vagy különös rendelkezésekkel előírni az  elkészült 
építmény és azon anyagok vagy alkatrészek vonatkozásában, amelyeket az magában foglal.

 (4) Árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelése esetén a  közbeszerzési műszaki leírás a  (2)  bekezdésben foglaltak 
mellett tartalmazhatja különösen a  minőségre, a  termék rendeltetésére, a  termék kereskedelmi nevére valamint 
a megfelelőségigazolási eljárásokra vonatkozó követelményeket.

VIII. FEJEZET

11. Záró rendelkezések

49. §  Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.

50. § (1) E rendeletet rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.
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 (2) A  minősített ajánlattevők Hatóság által vezetett hivatalos jegyzékében e  rendelet hatálybalépésekor bejegyzett 
gazdasági szereplők jegyzékbe vételének érvényességét e  rendelet hatálybalépése nem érinti, a  jegyzékbe vétel 
érvényességi ideje a bejegyzéskor meghatározott érvényességi idő elteltével jár le. A hatósági hivatalos jegyzékbe 
vétel érvényességi ideje e rendelet hatálybalépését követően e rendelet szabályai szerint újítható meg. A hatósági 
hivatalos jegyzékben szereplő gazdasági szereplő számára a  Hatóság kérelemre a  Kbt. és e  rendelet szabályainak 
megfelelő megújított igazolást ad ki. A 2015. november 1-je után indult közbeszerzési eljárásokban csak a Kbt. és 
e  rendelet szabályinak megfelelő igazolás használható fel. Az  e  rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő 
bejegyzési, illetve megújítási kérelmek esetében a Hatóság új, a Kbt. és e rendelet előírásainak megfelelő kérelem 
benyújtására hívja fel az érintett gazdasági szereplőt.

51. §  Ez a rendelet
a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) közbeszerzésről és a  2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és 

a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

52. §  Hatályát veszti a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól

A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában,
az 1. és a  2.  melléklet tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § 
(1) bekezdés 19. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E  rendelet hatálya a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény (a  továbbiakban: Kbt.) 8.  § (3)  bekezdése 
szerinti építési beruházásokra, a  Kbt. 8.  § (5)  bekezdése szerinti építési koncessziókra, valamint az  azokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatásokra terjed ki.

 (2) E  rendelet szabályait a  Kbt. 111.  § r) és s)  pontjában meghatározott szolgáltatásokra csak abban az  esetben kell 
alkalmazni, amennyiben a szolgáltatás megrendelésére közbeszerzési eljárás keretében kerül sor.

 (3) E rendelet alkalmazásában építési beruházás alatt építési koncessziót is érteni kell.
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2. A rendelet alkalmazásának sajátos szabályai

2. §  Építési beruházás esetén a  tervező kiválasztására, valamint az  építtetőt képviselő építési műszaki ellenőr 
megbízására irányuló eljárás minden esetben megelőzi az  építőipari kivitelező kiválasztására irányuló eljárást. 
A  14.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott esetekben a  tervező az  építőipari kivitelezővel egy eljárásban 
is kiválasztható, azzal, hogy ebben az  esetben a  tervező kiválasztására vonatkozó, a  II. Fejezetben meghatározott 
előírásokat az eljárás során alkalmazni kell.

3. § (1) Kivitelezésre irányuló építési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megelőzően 
az ajánlatkérő tervpályázati eljárást is lefolytathat.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a II. Fejezetben foglaltak nem alkalmazandók.
 (3) Az (1) bekezdés szerinti esetben, ha az ajánlatkérő a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárásban való részvételre több nyertest vagy díjazottat hív fel, a 9. §-ban foglaltakat alkalmaznia kell.

3. Az eljárásba bevont személyek

4. § (1) Építési beruházás esetén a Kbt. 27. § (3)–(4) bekezdése alkalmazásában a beszerzés tárgya szerinti szakértelemnek 
az építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú végzettség fogadható el.

 (2) Az  ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az  eljárásba bevont szervezet akkor tesz eleget az  (1)  bekezdés szerinti 
követelménynek, ha a  tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a  szervezettel 
kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a  szervezet javára tevékenykedők között legalább egy olyan 
személy van, aki az  (1)  bekezdés szerinti szakértelemmel rendelkezik, és ez  a  személy a  közbeszerzési eljárásban 
az ajánlatkérő oldalán részt vesz.

4. A beruházás-lebonyolító

5. § (1) Az ajánlatkérő az építési beruházás megvalósítása érdekében beruházás-lebonyolítót alkalmazhat.
 (2) A beruházás-lebonyolítóra a 4. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
 (3) Az  ajánlatkérő általános megbízottjaként a  beruházás-lebonyolító feladata az  építési beruházás megvalósításának 

koordinálása. E feladatkörében a beruházás-lebonyolító gondoskodik különösen:
a) a tervező kiválasztásának előkészítéséről és a  tervező kiválasztásának koordinálásáról, közbeszerzési 

eljárás (tervpályázat) lefolytatása esetén a  közbeszerzési eljárás (tervpályázat) előkészítéséről, valamint 
a közbeszerzési eljárás (tervpályázat) lefolytatásának koordinálásáról;

b) az építési beruházás előkészítéséről, szükség szerint előtanulmányok (elsősorban vázlatterv, tanulmányterv, 
megvalósíthatósági tanulmány) készítéséről;

c) a kivitelezésre – a 14. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben a  tervezésre és kivitelezésre – 
irányuló közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és a  közbeszerzési dokumentumoknak 
az elkészítéséről;

d) az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításának figyelemmel kíséréséről;
e) európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházás esetében a  támogatást nyújtó szervezettel való 

kapcsolattartásról;
f ) a közbeszerzési eljárás szabályszerű lefolytatásának ellenőrzését végző szervezetekkel való kapcsolattartásról;
g) a kivitelezés műszaki ellenőrének kiválasztásáról;
h) a tervezői művezetés szükségességének meghatározásáról;
i) az elkészült építési beruházás átadás-átvételi eljárásának koordinálásáról.

 (4) A  beruházás-lebonyolító feladatköre − felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó alkalmazása esetén − 
a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által ellátott feladatokra nem terjed ki, a  beruházás-lebonyolító 
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval szükség szerint együttműködhet.
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II. FEJEZET 
TERVEZÉSI ÉS MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

5. A közbeszerzési dokumentumok tartalma tervezési szolgáltatás megrendelése esetén

6. § (1) A  tervező kiválasztására irányuló eljárásban a  közbeszerzési dokumentumoknak – amennyiben az  adott tervezési 
munka esetében értelmezhető – tartalmaznia kell különösen:
a) a beruházás pontos címét, helyrajzi számát, tárgyát, célját és jellegét;
b) a beruházást érintő jogszabályi rendelkezések megjelölését;
c) az építési beruházás táji, természeti, települési és közösségi szempontból figyelembe veendő jellemzőit 

(például településtörténet, településszerkezet, terület- és településrendezési vonatkozások, növényzet, táji 
és természeti értékek, terepadottságok, talajviszonyok, területfelhasználás, műemléki és régészeti védettség, 
természetvédelmi oltalom, közlekedés, közintézmény ellátottság);

d) a megvalósíthatóságra, a  műszaki környezet előkészítésére, energia- és közműhálózatok felderítésére, 
meglévő épületek állapotának felmérésére, szakvélemények elkészítésére vonatkozó adatokat, amennyiben 
rendelkezésre állnak;

e) az építészeti-műszaki tervek építészeti minőséggel, szakmai igényességgel és szakszerűséggel kapcsolatos 
követelményeit, ezen belül különösen:
ea) a telepítés (a környezetbe és a tájba illeszkedés, és a beépítés) követelményeit,
eb) a tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság és a gazdaságosság követelményeit,
ec) a településképi és településszerkezeti hatást, továbbá a rálátás és látványvédelem követelményeit,

f ) az energiatudatosságra, a  megfelelő alapanyag hasznosításra, a  környezetvédelmi szempontokra és 
a fenntartható építészet követelményeire vonatkozó tájékoztatást;

g) a beruházás tervezett időbeli ütemezését, a  célok és a  lehetőségek reális összehangolását, az  előkészítés-
tervezés-kivitelezés ütemezésének meghatározását.

 (2) A közbeszerzési dokumentumoknak tartalmaznia kell továbbá:
a) a tervezési terület alaptérképét, helyszínrajzát, talajmechanikai, geodéziai adatokat;
b) a szükséges térképeket, vizsgálatokat, tervi előzményeket, fényképeket;
c) a külön jogszabályban meghatározott tervezési programot;
d) a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra (építményre) vonatkozó árazott költségvetés 

elkészítésére való utalást;
e) amennyiben az építési beruházás megfelelő megvalósítása érdekében e rendelet, vagy az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 33. § (4) bekezdése szerinti 
tervezői művezetés igénybevétele szükséges, az  ajánlatkérő erre vonatkozó igényét, valamint az  azzal 
kapcsolatos valamennyi követelményt.

7. § (1) Az  ajánlatkérő a  tervezővel kötött szerződésben előírja, hogy az  elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan 
és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a  tervező pedig nyilatkozik ezen felhasználási jogok átruházásáról 
a tervezési szerződésben meghatározott erre vonatkozó díj ellenében.

 (2) Ha az ajánlatkérő rendelkezik jogerős építési vagy létesítési engedéllyel, a további tervezésre irányuló közbeszerzési 
eljárásban biztosítania kell, hogy a  nyertes ajánlattevő jogdíj fizetése nélkül legyen jogosult az  eljárás során 
rendelkezésére bocsátott tervek általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására.

6. A tervező és a mérnök kiválasztása

8. § (1) Az  ajánlatkérő az  alkalmasság vizsgálata körében a  Kbt. 65.  § (1)  bekezdés c)  pontja alapján előírja az  építési 
beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara 
névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a  nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén 
a  letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a  letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

 (2) Az  ajánlatkérő az  eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy a  nem Magyarországon letelepedett gazdasági 
szereplőnek – vagy az  általa az  adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek  – 
nyertessége esetén legkésőbb a  szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az  építési beruházáshoz 
kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
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 (3) A  Közbeszerzési Hatóság az  (1) és (2)  bekezdés szerinti alkalmassági követelmények meghatározásának módjáról, 
valamint az  alkalmasság vizsgálata során a  műszaki egyenértékűség megállapításának szempontjairól az  illetékes 
szakmai kamarával együttműködve útmutatót adhat ki.

9. § (1) Az ajánlatkérő a tervező és a mérnök kiválasztása során szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő szempont vagy a  legalacsonyabb költség értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál. 
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése értelmében nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli 
értékelési szempontként az eljárásban.

 (2) A szakmai minőség értékelésére alkalmas részszempontnak minősül minden olyan értékelési részszempont, amely 
alkalmas arra, hogy az  építészeti-műszaki tervezés vagy mérnöki feladat ellátásának szakmai színvonalát javítsa 
[tervezési szolgáltatás esetén a 6. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottakhoz képest]. Az ajánlatkérő értékelési 
résszempontként veheti figyelembe különösen:
a) a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértékét (például 

a  teljesítésbe bevont szakemberek átlagos létszáma, vezető mérnökök létszáma, állandó munkatársak 
létszáma, feladatkiosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőr, külső ellenőr alkalmazása);

b) az ajánlattevő személyi állományának képzettségét és tapasztalatát;
c) a munkavégzés értékelésére vonatkozó részszempontokat, ezen belül

ca) a tervezési vagy mérnöki szolgáltatás teljesítésére vonatkozó módszer bemutatását,
cb) a tervezési vagy mérnöki szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó környezetvédelmi, fenntarthatósági 

megoldásokat,
cc) a tervezési szolgáltatás eredményeként megvalósuló projekt költségelemzésének módszertanát.

 (3) A  legjobb ár-érték arány, valamint a  minőség alapú kiválasztás szempontjának érvényre juttatása érdekében 
az  ajánlati ár az  értékelés során nem vehető nagyobb mértékben figyelembe, mint a  többi értékelési szempont 
együttesen.

7. A tervező egyéb feladatai

10. § (1) A  tervező – az  innovációs partnerség kivételével – a  tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra 
(építményre) vonatkozó árazott költségvetést készít, amelynek a  14.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben 
a tervezés költségeire is ki kell terjednie.

 (2) A tervező javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a teljesítés ütemezésére vonatkozóan.
 (3) Tervezési szolgáltatás megrendelése esetén – feltéve, hogy az  az ajánlatkérővel kötött szerződésben rögzítésre 

került – a tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja az ajánlatkérőt.

8. Felelősségbiztosítás

11. §  Tervezési és mérnöki szolgáltatás megrendelése esetén az  ajánlattevő köteles − legkésőbb a  szerződéskötés 
időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő 
által az  eljárást megindító felhívásban vagy a  közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű 
felelősségbiztosításra.

III. FEJEZET 
AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

9. Általános rendelkezések

12. §  Építési beruházás során a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben − amennyiben az építési beruházás értéke 
meghaladja az uniós értékhatárt − az Étv. 33. § (4) bekezdése szerinti tervezői művezetés igénybevétele kötelező.

10. Az építési beruházás becsült értéke

13. § (1) Az  építési beruházás becsült értékének meghatározásakor − a  Kbt. 17.  § (5)  bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével − az  ajánlatkérőnek az  engedélyhez kötött építési tevékenység esetén a  jogerős építési 
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engedéllyel jóváhagyott engedélyezési terv, vagy kiviteli terv vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv alapján, 
a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült − szükség esetén a közbeszerzési eljárás 
megkezdésének időpontjára aktualizált − költségvetést kell irányadónak tekinteni, amely tartalmazza az  építési 
beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt. A  14.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti 
esetben az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor a jóváhagyási terv alapján elkészített, az építési 
beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt tartalmazó, a közbeszerzés megkezdését 
megelőző 12 hónapnál nem régebben készült – szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára 
aktualizált – költségbecslést kell irányadónak tekinteni.

 (2) A Kbt. 19. § (3) bekezdése alkalmazásában ugyanazon építési beruházásnak tekintendő az építési engedélyben több 
megvalósulási szakaszra bontott építési beruházás is (az egyes megvalósulási szakaszokban megépített építmények, 
építményrészek együttesen).

 (3) Az ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékébe a tartalékkeretet is köteles beszámítani.

11. Az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások típusai

14. § (1) Az építési beruházás műszaki-szakmai tartalma szerint a Kbt. 8. § (3) bekezdése alapján irányulhat:
a) építmény kivitelezésére, vagy a  Kbt. 1.  mellékletében foglalt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka 

kivitelezésére, vagy
b) építmény kivitelezésére és tervezésére együtt, vagy a Kbt. 1. mellékletében foglalt tevékenységek egyikéhez 

kapcsolódó munka kivitelezésére és tervezésére együtt.
 (2) Az ajánlatkérő az (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási formát csak kivételesen indokolt esetben alkalmazhatja.
 (3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  ajánlattételi határidőt – mind egy szakaszból álló, mind több 

szakaszból álló eljárásokban – az  ajánlati vagy ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának vagy 
megküldésének napjától számított legalább negyvenöt napban kell meghatározni. A  Kbt. gyorsított eljárásokra 
vonatkozó szabályai nem alkalmazhatók.

 (4) Ha az  építési beruházás az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti kivitelezésre és az  ahhoz kapcsolódó tervezésre együtt 
irányul, az építési beruházás műszaki-szakmai tartalma kiterjedhet
a) az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, a  kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és 

a  kivitelezésre, ha az  ajánlatkérő nem rendelkezik jogerős építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési 
tervvel, vagy

b) a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelezésre, ha az ajánlatkérő rendelkezik jogerős építési 
engedéllyel jóváhagyott engedélyezési tervvel.

 (5) A  (4)  bekezdés szerinti esetben az  engedélyezési tervdokumentáció, illetve a  kivitelezési tervdokumentáció 
elkészítésére irányuló közbeszerzési eljárás során a II. Fejezet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell [2. §].

 (6) A  (4)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben az  ajánlatkérő külön jogszabályban meghatározott jóváhagyási tervet 
készít és bocsát a  gazdasági szereplők rendelkezésére, amely a  6.  §-ban meghatározottak mellett tartalmazza 
különösen:
a) az építmény céljára, műszaki tulajdonságaira vonatkozó adatokat,
b) a látványtervet,
c) az engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges adatokat és információkat.

 (7) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben, ha a  közbeszerzés tárgya kizárólag a  Kbt. 1.  mellékletében foglalt 
tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) eltérő rendelkezése hiányában a (4)–(6) bekezdésben foglaltak nem 
alkalmazandók.

12. A közbeszerzési dokumentumok tartalma

15. §  Építési beruházás esetén az ajánlatkérő a Kbt. IX. Fejezetében és – amennyiben az ajánlatkérő köteles a Kbt. 57. § 
(1)  bekezdése szerinti közbeszerzési dokumentumokat rendelkezésre bocsátani – a  Kbt. 114.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott közbeszerzési dokumentumokat e rendelet előírásainak megfelelő tartalommal készíti el.

16. § (1) Az  építmény kivitelezésére vagy a  Kbt. 1.  mellékletében foglalt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka 
kivitelezésére irányuló, az  építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles építési beruházás közbeszerzési 
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dokumentumai tartalmazzák az  Épkiv.-ben meghatározott − egyúttal e  rendelet és mellékletei előírásainak is 
megfelelő − kivitelezési dokumentációt.

 (2) Ha a kivitelezésre irányuló építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint engedély nélkül végezhető építési 
tevékenységnek minősül, a  közbeszerzési dokumentumokat az  1.  melléklet − műemlékkel kapcsolatos építési 
beruházás esetében az  1. és a  2.  melléklet − szerinti tartalommal kell elkészíteni, amennyiben az  adott építési 
beruházásra a mellékletekben foglalt követelmények értelmezhetők.

17. § (1) Amennyiben az  építési beruházás építmény kivitelezésére és tervezésére együtt irányul [14.  § (4)  bekezdés], vagy 
a  Kbt. 1.  mellékletében foglalt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezésére és tervezésére együtt 
irányul, az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az 1. melléklet szerinti tartalommal készíti el, ha az adott 
építési beruházásra a mellékletekben foglalt követelmények értelmezhetők.

 (2) A kivitelezésre és tervezésre irányuló építési beruházásnál, ha
a) az ajánlatkérő nem rendelkezik jogerős építési vagy létesítési engedéllyel [14.  § (4)  bekezdés a)  pont], 

a  közbeszerzési dokumentumok – az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl – tartalmazzák a  6.  §-ban 
meghatározottakat is;

b) az ajánlatkérő rendelkezik jogerős építési vagy létesítési engedéllyel [14.  § (4)  bekezdés b)  pont], 
a közbeszerzési dokumentumokat a jogerős építési vagy létesítési engedély és a hozzá tartozó dokumentáció 
alapján kell elkészíteni.

 (3) Ha az ajánlatkérő rendelkezik jogerős építési vagy létesítési engedéllyel [14. § (4) bekezdés b) pont], biztosítania kell, 
hogy a kivitelezést végző nyertes ajánlattevő jogdíj fizetése nélkül legyen jogosult az eljárás során rendelkezésére 
bocsátott tervek általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására.

 (4) A közbeszerzési dokumentumok kivitelezésre és tervezésre irányuló építési beruházás esetében is tartalmazhatnak 
az  Épkiv. szerinti − e  rendelet előírásainak megfelelő − kivitelezési dokumentációt, amely alapján a  nyertes 
ajánlattevő feladata egyes kiegészítő tervezési feladatok ellátása.

18. §  A Kbt. 25.  § (3)  bekezdése alkalmazásában nem eredményezi a  verseny tisztaságának sérelmét és nem 
összeférhetetlen a  kivitelezésre, vagy kivitelezésére és tervezésére együtt, illetve egy (elvi) engedélyezési tervet 
követően ugyanazon építmény tekintetében további tervek készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban 
annak a  tervezőnek a  részvétele, aki ezen közbeszerzési eljárás Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési dokumentumait 
megalapozó tervet készítette, ha egyéb módon nem vesz részt a  közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy 
a kivitelezés folyamatában a 10. § (3) bekezdése alapján.

19. § (1) Ha az  ajánlatkérő arra tekintettel alkalmaz tárgyalásos eljárást vagy versenypárbeszédet, hogy a  közbeszerzés 
tárgyára vonatkozó műszaki leírást nem tudja kellő pontossággal elkészíteni a  külön jogszabályban 
meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés, közös műszaki előírások vagy műszaki 
referenciák valamelyikére való hivatkozással [Kbt. 85.  § (2)  bekezdés d)  pont], a  közbeszerzési dokumentumokat 
az 1. mellékletben előírt követelmények alapján kell összeállítania.

 (2) Ha az  ajánlatkérő közbeszerzését keretmegállapodás útján valósítja meg, a  keretmegállapodás megkötésére 
irányuló eljárás közbeszerzési dokumentumaiban foglalt árazatlan költségvetésnek elegendő a keretmegállapodás 
tárgyát képező, egységárakkal beárazandó egyes tételeket tartalmaznia további részletezés nélkül, feltéve, hogy 
a megvalósítandó építési beruházásokra vonatkozóan további információ még nem áll rendelkezésre.

13. Tartalékkeret

20. § (1) Ha az  ajánlatkérő tartalékkeretet kíván a  szerződésbe foglalni, a  közbeszerzési dokumentumok részét képező 
szerződésben vagy szerződéses feltételekben részletesen rögzíteni szükséges a  tartalékkeret felhasználásának 
szabályait, valamint meg kell jelölni annak mértékét.

 (2) A tartalékkeret mértéke legfeljebb a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 10%-a lehet.
 (3) A  tartalékkeret kizárólag az  építési beruházás teljesítéshez, a  rendeltetésszerű és biztonságos használathoz 

szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.
 (4) A  (3)  bekezdésben meghatározott keretek között a  tartalékkeret felhasználása a  Kbt. alapján nem vonja 

maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét, a  szerződésben 
azonban egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíteni kell a  tartalékkeret 
felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit.
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 (5) A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható, feltéve, hogy a (3) bekezdésben foglaltaknak 
megfelel.

14. Az alkalmasság vizsgálata

21. § (1) Az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerinti eljárásban − az eljárást megindító felhívásban − az építőipari kivitelezési 
tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján köteles előírni 
az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a  szerződés teljesítéséhez szükséges  − 
a  letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a  letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

 (2) Kétség esetén az  ajánlatkérő a  Kbt. 71.  §-a szerint felvilágosítást kérhet az  ajánlattevőtől vagy részvételre 
jelentkezőtől arra vonatkozóan, hogy az  ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megjelölt gazdasági szereplők 
közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az  Étv. 
szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.

22. §  A gazdasági és pénzügyi helyzet tekintetében, a  közbeszerzési eljárásokban az  alkalmasság és a  kizáró okok 
igazolásának, valamint a  közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Korm.  rendelet 19.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező saját vagy 
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott részének – vizsgálata esetén 
a beszámoló adataiból képzett mutatószámok nem vizsgálhatók.

23. § (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.  § (2)  bekezdés a)  pontja 
szerinti esetben, az  adott közbeszerzéssel műszakilag egyenértékű korábbi építési beruházás tárgyára vonatkozó 
minimumkövetelményeket a  műszaki teljesítési képesség szempontjából egyenértékű műszaki teljesítmények 
figyelembevételével, az  építési beruházás során a  nyertes ajánlattevő által elvégzendő építési tevékenységre 
–  ideértve a Kbt. 1. mellékletében meghatározott tevékenységeket is – vonatkozóan határozza meg. Az építmény 
jellegét tekintve hasonló műszaki tartalmú és használatú létesítményre vonatkozó korábbi építési beruházás 
megvalósítását a felhívásban előírtakkal műszaki szempontból egyenértékűnek kell tekinteni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben az  ajánlatkérő az  eljárást megindító felhívásban meghatározza a  bemutatni 
kért építési tevékenységeknek azokat a  mérhető, az  adott építészeti munkálatra jellemző mérőszámait, amelyek 
tekintetében az egyenértékűséget vizsgálni fogja.

 (3) A Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében a műszaki egyenértékűség megállapítása érdekében 
a szakmai kamarákkal együttműködve útmutatót adhat ki.

15. Értékelési szempontok

24. § (1) Az ajánlatkérő építési beruházásra irányuló közbeszerzés esetén szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő szempont és a  megvalósítandó építmény vagy elvégzendő építési tevékenység – ideértve 
a  Kbt. 1.  mellékletében meghatározott tevékenységeket is – minőségének értékelésére alkalmas részszempontok 
szerint vizsgál. Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése értelmében építési beruházás esetében nem alkalmazhatja 
a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként.

 (2) A megvalósítandó építmény vagy elvégzendő építési tevékenység értékelésére alkalmas részszempontok körében 
értékelhető különösen
a) az ajánlott építőanyagok minősége,
b) a környezetvédelmi, fenntarthatósági követelmények figyelembevétele,
c) speciális területi adottságok (örökségvédelmi, vízminőség-védelmi, természet- és tájvédelmi adottságok) 

kezelésének módja,
d) az innovatív megoldások alkalmazása, vagy
e) a teljesítési határidő.
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 (3) A  legjobb ár-érték arány, valamint a  minőség alapú kiválasztás szempontjának érvényre juttatása érdekében 
az  ajánlati ár az  értékelés során nem vehető nagyobb mértékben figyelembe, mint a  többi értékelési szempont 
együttesen.

16. Az aránytalanul alacsony ár vizsgálata

25. § (1) Amennyiben a  rezsióradíj mértéke az  eljárásban a  Kbt. 76.  §-a szerint önállóan értékelésre kerül, aránytalanul 
alacsony árajánlatnak minősül, ha az  ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az  Építőipari Ágazati 
Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az  építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális 
építőipari rezsióradíj mértékénél.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalton kívüli esetekben az  ajánlatkérő a  Kbt. 72.  § (1)  bekezdése szerinti indokolás 
kérése keretében arra vonatkozóan is tájékoztatást kér, hogy az  aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő 
az  ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal számolt, és a  rezsióradíj kiszámításakor egyes − az  Épkiv.-ben 
meghatározottak szerint az  építőipari minimális rezsióradíj elemeit képező − költségeket milyen összeggel és 
módon vett figyelembe. Ha az  ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb, mint az  Építőipari Ágazati 
Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az  építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális 
építőipari rezsióradíj mértéke, az  ajánlatkérő különös figyelemmel vizsgálja a  Kbt. 72.  § (4)  bekezdése szerinti 
körülmények fennállását.

17. Felelősségbiztosítás

26. §  Építési beruházás esetén az  ajánlattevő köteles − legkésőbb a  szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási 
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az  ajánlatkérő által az  eljárást megindító 
felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

18. A szerződés teljesítésére és az alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések

27. § (1) Az  ajánlatkérőként szerződő fél vagy a  nevében eljáró személy (szervezet) a  szerződés teljesítésének ellenőrzése 
során az  építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a  teljesítésben csak a  Kbt. 138.  § (2) és (3)  bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az  alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a  Kbt. 138.  § 
(1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

 (2) A  nyertes ajánlattevőként szerződő fél az  alvállalkozóval kötött szerződésben az  alvállalkozó teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a  szerződés szerinti, áfa 
nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

28. § (1) Az  ajánlatkérőként szerződő fél és a  nyertes ajánlattevőként szerződő fél a  szerződés megkötését követő 
kilencvenedik napig az  árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a  beépítésre 
kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.

 (2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag 
egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.

 (3) Amennyiben a  felek a  (2)  bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a  szerződés 
módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

29. § (1) Az  uniós értékhatárt meghaladó értékű építési beruházás esetén a  nyertes ajánlattevő a  kivitelezés során külön 
jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet készíttet.

 (2) Az  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az  (1)  bekezdés szerinti 
mintavételi és megfelelőség-igazolási tervben foglaltak teljesülését külön jogszabályban foglaltak szerint 
vizsgálhatja.

19. Az építési beruházás ellenértékének kifizetése

30. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél − vagy támogatásból megvalósuló építési beruházás esetén szállítói kifizetés során 
a  kifizetésre köteles szervezet − a  Kbt. 135.  § (7), illetve (9)  bekezdésében foglalt előleget az  ajánlattevő kérésére 
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−  a  (2)  bekezdés szerinti kivétellel − legkésőbb az  építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles 
kifizetni.

 (2) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltaknál nagyobb összegű előleget biztosít, az előleg 
kifizetése több részletben is történhet. Ebben az esetben az ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását 
követő 15 napon belül kizárólag az előleg első részletét köteles kifizetni.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti előleg alapja a  szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A  szerződés 
későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti.

31. §  Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az  adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását 
követően kerülhet sor.

32. § (1) Hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó 
ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén az ajánlatkérő az adott építési beruházás jellemzőinek megfelelő 
időszakonként vagy kivitelezési szakaszonként részszámlázási lehetőséget biztosít.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben az  általános forgalmi adó nélkül számítva egy milliárd forint alatti 
szerződéses értékű építési beruházásoknál az  ajánlatkérő legalább négy részszámla (ideértve a  végszámlát is) 
benyújtásának lehetőségét biztosítja.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben az  általános forgalmi adó nélkül számítva egy milliárd forintot 
meghaladó szerződéses értékű építési beruházásoknál az  ajánlatkérő legalább hat részszámla (ideértve 
a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja.

 (4) Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét minden esetben biztosítani kell legkésőbb az általános forgalmi adó 
nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén.

 (5) Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi 
adó nélkül számított értékének 70%-ánál.

 (6) A  részszámla összegét az  ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének 
megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a  részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a  szerződés megvalósult 
értékét nem haladhatja meg.

IV. FEJEZET 
ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ

33. § (1) Építési koncesszió esetén e rendelet szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 (2) A  Kbt. 8.  § (5)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel építési koncesszió esetén e  rendelet ellenérték kifizetésére 

vonatkozó szabályainak alkalmazása nem kötelező.
 (3) A 22. §-ban foglaltak építési koncesszió esetében nem alkalmazandók.

V. FEJEZET 
MŰEMLÉKEKKEL KAPCSOLATOS ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

34. § (1) Műemlékekkel kapcsolatos építési beruházásokra e  rendelet szabályait az  e  fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.

 (2) Műemlékkel kapcsolatos építési beruházás alatt a  kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott 
műemléken, nyilvántartott műemléki értéken (a  továbbiakban együtt: műemlék) végzett, építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött építési tevékenységnek minősülő építési beruházást kell érteni.

 (3) Műemlékkel kapcsolatos építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén az ajánlatkérő a közbeszerzési 
eljárásban a  közbeszerzési eljárásokban az  alkalmasság és a  kizáró okok igazolásának, valamint a  közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban a  műszaki és 
szakmai alkalmasság körében előírja:
a) az előző öt év legjelentősebb, műemlékkel kapcsolatos, a  beszerzés tárgyát képező műemlékkel 

kapcsolatban megrendelt munkálat jellegének és nagyságrendjének megfelelő építési beruházásainak 
ismertetését, valamint
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b) hogy az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező adja meg a  teljesítésbe általa bevonni kívánt, legalább 
a  következő feladatot ellátó szakemberek (szervezetek) és vezetők megnevezését, képzettségük, szakmai 
gyakorlatuk ismertetését, és igazolja, hogy az érintett személyek (szervezetek) jogosultak a feladat ellátására:
ba) műemléki részszakterületen felelős műszaki vezető,
bb) műemléki restaurátor, szakágak szerint, ha a beszerzés restaurálásra is irányul,
bc) műemléki épületkutató, műemléki épületdiagnosztika elvégzésére, műemléki érték 

dokumentálására jogosult szakértő, ha ez az építési engedély alapján szükséges.
 (4) Ha az  alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül ismertetésre, 

műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
 (5) A műemléki védelem alatt álló ingatlanra irányuló építési beruházás esetében a közbeszerzési dokumentumoknak 

az  1.  mellékletben foglaltakon felül legalább a  2.  mellékletben foglalt − az  építési engedélyben jóváhagyott  − 
dokumentumokat is tartalmaznia kell.

VI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. §  Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.

36. § (1) E  rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre és a  közbeszerzések alapján 
megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

 (2) A  2015. november 1. előtt megkezdett közbeszerzésekre az  építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy 
amennyiben a  kifizetés részben vagy egészben európai uniós forrásból finanszírozott és a  kifizetés időpontja 
2015.  november  1.  napja és 2015. december 31. napja közötti időszakra esik, az  építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a nem alkalmazandó.

37. §  Ez a rendelet a Kbt.-vel együtt
a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és 

a  2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

38. §  Hatályát veszti az  építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

Az építési beruházás közbeszerzési dokumentumainak tartalma

 1. Általános követelmények
1.1. A közbeszerzési dokumentumok tartalma az  e  rendeletben meghatározott követelmények szerint készített 

írásos dokumentumok és tervrajzok összessége.
1.2. A közbeszerzési dokumentumokban meg kell határozni, az  építmény jellegének megfelelő szakterületi 

sajátosságoknak, tartalmi követelményeknek megfelelő részletezettséggel:



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 163. szám 21207

1.2.1. az építményrészek, a  szerkezeti elemek, a  beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedését, 
méretét, mennyiségét,

1.2.2. a kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelményeket,
1.2.3. az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülményeket, szolgáltatásokat,
1.2.4. az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt 

elkészítendő munkákat,
1.2.5. az ajánlattételt befolyásoló, az  építési beruházás során elvégzendő régészeti feladatellátás 

követelményeit, – ha a  beruházás előkészítése során készült – előzetes régészeti dokumentációt 
vagy örökségvédelmi hatástanulmányt.

1.3. A közbeszerzési dokumentumokat legalább az  e  rendeletben meghatározott általános tartalommal, 
az  építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságok részletes tartalmi követelményeinek 
megfelelően, az egyes munkarészeket a szükséges szakági bontásban és részletességgel kell elkészíteni.

1.4. A közbeszerzési dokumentumok tartalmát úgy kell megállapítani, hogy annak tartalmaznia kell legalább
1.4.1. a meglévő építményre vagy az  érintett építményrészre vonatkozó alapadatokat, felméréseket, 

műszaki leírásokat és terveket, a  munkavégzést érintő, a  szükséges feltárások alapján készített 
műszaki szakvéleményeket (pl. a  meglévő szerkezetek felhasználhatóságára vonatkozó 
tartószerkezeti, közegészségügyi, biztonsági megállapításokat és követelményeket),

1.4.2. azon jogszabályok megjelölését, amelyeknek való megfelelést az  ajánlatkérő érvényességi 
feltételként határozza meg,

1.4.3. a munkavégzés körülményeire vonatkozó különleges követelményeket és körülményeket,
1.4.4. a munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételeket, különösen az időbeli, térbeli korlátozásokat és 

időjárási körülményeket.
 2. Részletezett követelmények

2.1. Alapadatok, okiratok:
2.1.1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

2.1.1.1. az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése,
2.1.1.2. az építési munkahely megjelölése,
2.1.1.3. az építmény, az  építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, 

kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.),
2.1.1.4. az építési eljárások, technológiák megnevezése,
2.1.1.5. az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.),
2.1.1.6. az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja,
2.1.1.7. az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek.

2.1.2. Előzmény okiratok (másolatban):
2.1.2.1. jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és hatályos építési 

(létesítési) engedély,
2.1.2.2. felmentések, valamint eltérési engedélyek.

2.1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
2.1.3.1. az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti 

tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a  térségben 
végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, 
munkavégzési időszak korlátozása stb.),

2.1.3.2. a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, 
kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása).

2.2. Közbeszerzési műszaki leírás:
2.2.1. Az építmény, az építési munka általános leírása:

2.2.1.1. telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés 
(fogyatékossággal élő személyek számára való elérhetőség), üzemeltetés stb.,

2.2.1.2. az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló felsorolása és 
azok kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, felszereltségének stb. részletes 
meghatározása.

2.2.2. A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek, 
vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása:
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2.2.2.1. az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki 
követelmények meghatározásával,

2.2.2.2. részletesen ismertetve a  javasolt és a  műszaki dokumentációban kidolgozott 
megoldásokat,

2.2.2.3. megjelölve a műszakilag egyenértékű alternatív műszaki megoldások lehetséges körét.
2.2.3. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése.

2.3. Műszaki tervek:
2.3.1. helyszínrajz(ok), amely tartalmazza az  építési területet, a  meglévő, a  megmaradó, az  elbontandó 

és a  tervezett építményeket, növényzetet, jellemző terepmagasságokat, az  építmények, valamint 
energia- és közműhálózataik összefüggéseinek áttekintését,

2.3.2. általános tervek és alaprajzok, vízszintes és függőleges metszetek, hossz-szelvények, 
keresztszelvények, nézetek stb., amelyekből az  építmény és részei, térbeli elrendezése, méretei, 
szerkezetei, anyagai, berendezései stb. megállapíthatók, és a  mennyiségi kimutatás ellenőrizhető, 
továbbá a kivitelezéshez szükséges további részlet és technológiai, gyártmány-, szerelési és egyéb 
műszaki tervek elkészíthetők,

2.3.3. részlettervek, az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének rajzai, amelyek 
az általános terveken kellően nem ábrázolhatók.

2.4. A 10. § (1) bekezdése szerinti árazott költségvetés alapján készített árazatlan költségvetési kiírás. 

2. melléklet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

Műemlékekkel kapcsolatos követelmények

 1. A műemlékkel kapcsolatos építési beruházások esetén az  ajánlatkérési műszaki dokumentáció az  1.  mellékletben 
foglaltakon kívül tartalmazza az építési engedélyben jóváhagyott következő dokumentumokat:
1.1. építéstörténeti tudományos dokumentáció,
1.2. a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet szerinti 

állapotdokumentáció,
1.3. kutatási dokumentáció (műemléki épületkutatási dokumentációk, épületdiagnosztikai vizsgálatok).

 2. Ha a műemlékkel kapcsolatos építési beruházás az építési engedély szerint restaurálási tevékenységet is tartalmaz, 
az építési beruházási dokumentáció tartalmazza az 1. pontban foglaltakon túl a következő dokumentumokat:
2.1. a restaurálás tárgyának felmérése, állapotleírása, fotódokumentáció a látható károsodásokkal,
2.2. az esetleges korábbi restaurálások dokumentációja,
2.3. az előírt beavatkozások, eljárások, a felhasználandó anyagok leírása,
2.4. az esztétikai helyreállítási javaslat,
2.5. a kezelések várható eredményei és kockázata.

A Kormány 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány,
az 1. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 13. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 8. pontjában,
az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés f ), i), o), 
r), u), v) és x) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 15. pontjában,
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a 7. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 13. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 11. pontjában,
a 9. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában,
a 10. alcím tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 18.  pontjában, és 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 12. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 13. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 15. pontjában,
a 14. és 15. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 13. §-ában az „a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény” szövegrész 
helyébe az „a közbeszerzésekről szóló törvény” szöveg lép.

2. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és 
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a  központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó, a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII.  törvény (a  továbbiakban: közbeszerzési törvény) hatálya alá tartozó szervezetek a  csatlakozás által érintett 
közbeszerzéseik megvalósítása során e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.”

 (2) Az R2. 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„c) intézmény: az  1.  § (1)  bekezdése alapján a  központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó, 
valamint az  1.  § (3)  bekezdése szerint a  központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó, kiemelt 
termékbeszerzést megvalósító szervezet;”

 (3) Az R2. 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„d) keretszerződés: a  közbeszerzési törvény 104–105.  §-ában meghatározott olyan keretmegállapodás, amely 
az annak alapján adott közbeszerzési eljárás megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza.”

 (4) Az R2. 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az  intézmény a  saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés becsült értékének kiszámítása során 
köteles figyelembe venni a  közbeszerzési törvény 16.  § (3)  bekezdésében és a  19.  § (2) és (3)  bekezdésében 
meghatározott feltételeket és a  beszerzések értékét így megállapítani, függetlenül attól, hogy azokat 
a központosított közbeszerzési rendszer keretében vagy saját hatáskörben szerzi be.”

 (5) Az R2. 11. § (3) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A központi beszerző szervezet a (2) bekezdés szerinti tevékenysége körében különösen az alábbi feladatokat látja el:]
„m) a  központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött keretszerződések és keretmegállapodások 
hatályos szövegét – összhangban a közbeszerzési törvény 44–45. §-ában foglaltakkal – közzéteszi a központosított 
közbeszerzési portálon;”

 (6) Az R2. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § Az  1.  § (1)  bekezdésében, a  4.  § (1)  bekezdésében és a  13.  § (1)  bekezdésében meghatározott intézmény 
a központosított közbeszerzési díjat a központi beszerző szervezet részére közvetlenül vagy közvetve – a szállítón 
keresztül – fizeti meg.”

 (7) Az R2. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § (1) A  központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretmegállapodás vagy keretszerződés 
[közbeszerzési törvény 104–105. §], a keretmegállapodás vagy keretszerződés alapján egyedi szerződés jön létre.
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(2) A keretmegállapodást vagy keretszerződést a központi beszerző szervezet köti az összesített intézményi igények 
alapján lebonyolított nyílt, meghívásos, vagy amennyiben a  tárgyalásos eljárás alkalmazásának a  közbeszerzési 
törvény 85.  § (2)  bekezdése, illetve 98.  § (2)–(5)  bekezdése szerinti feltételei fennállnak, tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás, továbbá a  közbeszerzési törvény 90.  § (3)  bekezdésére tekintettel a  közbeszerzési törvény 85.  § 
(2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén versenypárbeszéd eredményeként.
(3) A  központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretszerződés vagy keretmegállapodás legfeljebb 
4 évre köthető.
(4) A keretszerződésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) a szerződő felek megnevezését,
b) a  keretszerződés előzményeinek (lefolytatott közbeszerzési eljárás), a  közbeszerzés tárgyának, továbbá 
mennyiségének a közbeszerzési törvény 58. §-a szerinti meghatározását,
c) a keretszerződés tárgyára vonatkozó minőségi követelményeket,
d) a szerződés hatályát,
e) az  ellenszolgáltatás mértékét, valamint a  központosított közbeszerzési díj mértékét (számításának és 
megfizetésének módját),
f ) arra vonatkozó kikötést, hogy a keretszerződés alapján az intézmény egyoldalú jognyilatkozattal (a továbbiakban: 
megrendeléssel) jogosult a  közbeszerzést megvalósítani, illetve a  közbeszerzési törvény 105.  § (1)  bekezdés 
b) pontja esetében az írásbeli konzultáció lehetőségére és feltételeire, vagy a 105. § (2) bekezdés b) pontja esetében 
a verseny újra megnyitásának lehetőségére és feltételeire való utalást,
g) a megrendelések kezdeményezésével, ezek visszaigazolásával, valamint a teljesítésekkel kapcsolatos határidőt és 
a teljesítésekre vonatkozó (szállítási és pénzügyi) részletes feltételeket,
h) a szerződésszegésért való felelősség szabályait,
i) az  intézményeknek és a  szállítóknak a  keretszerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettségére vonatkozó, valamint az ennek végrehajtási módját szabályozó rendelkezéseket,
j) annak rögzítését, hogy az intézmény előleget nem adhat.
(5) A keretmegállapodásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) a szerződő felek megnevezését,
b) a keretmegállapodás előzményeinek, a közbeszerzés tárgyának, továbbá mennyiségének a közbeszerzési törvény 
58. §-a szerinti meghatározását,
c) a keretmegállapodás tárgyára vonatkozó minőségi követelményeket,
d) a keretmegállapodás hatályát,
e) az ellenszolgáltatás és a központosított közbeszerzési díj mértékét, számításának és megfizetésének módját,
f ) a szerződésszegésért való felelősség szabályait,
g) a keretmegállapodáson alapuló egyedi szerződés megkötésére irányuló kiválasztási eljárás során alkalmazandó 
– a közbeszerzési törvény 105. § (4) bekezdése alapján meghatározott – értékelési szempontokat,
h) az intézményeknek és a szállítóknak a keretmegállapodással és annak teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettségére vonatkozó, valamint az ennek végrehajtási módját szabályozó rendelkezéseket.”

 (8) Az R2. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  központi beszerző szervezet által lefolytatott versenypárbeszédre a  közbeszerzési törvény 90–94.  §-a, 
a  keretmegállapodásos eljárásra a  közbeszerzési törvény 104. és 105.  §-a szerinti szabályokat, valamint 
az e rendeletben foglaltakat a jelen fejezet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.”

 (9) Az R2. 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27/A.  § A  keretmegállapodásos eljárás első részét a  központi beszerző szervezet bonyolítja le. Azon 
közbeszerzésekre, amelyek megvalósulását az  Európai Unióból származó forrásból támogatják, a  központi 
beszerző szervezet a  minisztériummal együttműködést alakíthat ki annak érdekében, hogy – a  támogatások által 
érintett beszerzési tárgyakra lefolytatott – keretmegállapodásos eljárásban a  közbeszerzési dokumentumok 
minőségellenőrzésére és a közbeszerzési eljárások ellenőrzésére a 2007–2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről, valamint a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló jogszabályokban meghatározott eljárásrendet alkalmazzák.”

 (10) Az R2. 27/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27/C. § A 27/B. § a) pontja esetén a központi beszerző szervezet az intézmények összesített, konkrét igénye alapján 
a  közbeszerzési törvény szabályaival összhangban a  közbeszerzési törvény 105.  § (1)  bekezdés a), b) és c)  pontja 
vagy a 105. § (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerint meghatározott eljárással bonyolítja le a keretmegállapodásos 
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eljárás második részét, melynek eredményeképpen keretszerződést köt. Az  intézmények beszerzési igényeiket 
a  második rész lezárásaként megkötött keretszerződés terhére kibocsátott megrendeléssel elégíthetik ki. 
A keretszerződés tartalmi elemeit a 24. § (4) bekezdése tartalmazza.”

 (11) Az R2. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A keretmegállapodásos eljárás 27/B. § b) pontja szerinti második részében az  intézmény egyedi közbeszerzési 
eljárását a közbeszerzési törvény 104. és 105. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelően, a (2) bekezdésben foglalt 
eltérésekkel bonyolíthatja le. Ha a  közbeszerzést az  Európai Unió költségvetéséből támogatják, az  intézmény 
köteles a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban megjelölni a projektre vagy programra vonatkozó adatokat. 
A  központi beszerző szervezet a  keretmegállapodások hatálya alatt a  keretmegállapodásos eljárás második 
részében indított eljárások eredményéről, illetve eredménytelenségéről, az  ilyen módon megkötött szerződések 
módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt az  Európai Unió Hivatalos Kiadványai Hivatala, illetve 
a Közbeszerzési Hatóság útján minden év január 31-ig és az egyes keretmegállapodások hatályának lejártát követő 
30 napon belül küldi meg.”

 (12) Az R2. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi beszerző szervezet az összesített intézményi igények alapján a 24. §-ban megjelölt központosított 
közbeszerzési eljárások eredményeképpen keretszerződést is köthet. Az  intézmények a  keretszerződések terhére 
kibocsátott megrendelésekkel szerezhetik be a kiemelt termékeket, a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontjával, valamint 
a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontjával összhangban.”

 (13) Az R2. 30. §-a az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E  rendeletnek az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) 
Korm.  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett 
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

 (14) Az R2. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32.  § Ez  a  kormányrendelet – a  közbeszerzési törvénnyel együtt – a  közbeszerzésről és a  2004/18/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.”

3. A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti 
célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos 
szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt 
áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 9. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A  beszerzési eljárás a  közbeszerzésekről szóló törvényben (a  továbbiakban: Közbeszerzési tv.) meghatározott 
közbeszerzési eljárásokon túl különleges eljárás lehet. A  nyílt eljárás alkalmazása kizárt. Hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos és különleges eljárást, valamint versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt 
e rendelet megengedi.”

 (2) Az R3. 53/A. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) A  versenypárbeszédre a  Közbeszerzési tv. versenypárbeszédre vonatkozó rendelkezéseit e  rendeletben 
meghatározott eltérésekre figyelemmel kell alkalmazni.”

 (3) Az R3. 53/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) Ahol a  Közbeszerzési tv. a  versenypárbeszéd kapcsán nyílt eljárást említ, ott e  rendelet alkalmazásában 
hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást kell érteni.”

 (4) Az R3. 74/C. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az  ajánlatkérők keretmegállapodásokat alkalmazhatnak. A  keretmegállapodásra a  Közbeszerzési tv. 
keretmegállapodásra vonatkozó rendelkezéseit kell e  rendeletben meghatározott eltérésekre figyelemmel 
alkalmazni.”

 (5) Hatályát veszti az R3. 74/C. § (9) bekezdése.
 (6) Az R3. az alábbi új 77/B. §-sal egészül ki:

„77/B.  § E  rendeletnek az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015 (X. 30.) 
Korm.  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások 
esetében kell alkalmazni.”
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4. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, 
valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A  közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint 
az  elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R4.) 1.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  rendelet hatálya kiterjed a  közbeszerzési eljárásokban és tervpályázati eljárásokban elektronikus úton 
gyakorolt eljárási cselekményekre, az  elektronikus árlejtésre, a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a  továbbiakban: közbeszerzési törvény) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokban részt vevő személyekre, 
szervezetekre, valamint a  közbeszerzési eljárásban elektronikusan gyakorolható egyes eljárási cselekmények 
lebonyolításához informatikai támogatást nyújtó szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató).”

 (2) Az R4. 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha az  adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó ajánlatok, igazolások, tanúsítványok és nyilatkozatok 
elektronikus formában nem állnak rendelkezésre, és egyéb sajátosságaik miatt a  6.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott módon, elektronikus formában nem nyújthatók be, az  ajánlattevőknek azokat a  határidő lejártáig 
papíralapú dokumentum formájában a  közbeszerzési törvény, valamint az  ajánlati felhívás és a  közbeszerzési 
dokumentumok által előírt követelményeknek megfelelően kell benyújtaniuk.
(4) Az  ajánlatkérőnek gondoskodnia kell valamennyi, a  közbeszerzési eljárásokban elektronikusan lefolytatott 
eljárási cselekmény valamennyi eseménye naplózásáról. A naplózott adatállomány bejegyzéseit védeni kell az arra 
jogosulatlan személy általi hozzáféréstől, törléstől, illetve biztosítani kell, hogy a  napló tartalma a  közbeszerzési 
törvény 46. § (2) bekezdése szerinti időtartam alatt a jogosult számára megismerhető és értelmezhető maradjon.”

 (3) Az R4. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési törvény szerint kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok és 
egyéb iratok, valamint – amennyiben nem az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen 
kerül elkészítésre – az  egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű, – képi megfelelést, valamint 
olvashatóságot, értelmezhetőséget biztosító – a  papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat 
készítésének szabályairól szóló jogszabály szerinti elektronikus másolatban is benyújthatók. Az uniós értékhatárokat 
elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések esetében az  ajánlatkérő előírhatja az  igazolásnak a  papíralapú 
dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály rendelkezései 
szerint készített hiteles elektronikus másolatban történő benyújtását is.”

 (4) Az R4. 10. §-a, illetve az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:
„A közbeszerzési dokumentumokkal összefüggő információk rendelkezésre bocsátása
10.  § Ha a  közbeszerzési törvény a  közbeszerzési eljárásban közbeszerzési dokumentumok (a  továbbiakban: 
közbeszerzési dokumentumok) készítését és rendelkezésre bocsátását írja elő vagy teszi lehetővé, az  ajánlatkérő 
a  dokumentációt az  általa előzetesen a  3.  § megfelelő alkalmazásával meghatározott és közzétett informatikai 
követelményeknek megfelelően, elektronikus formában bocsátja rendelkezésre, a közbeszerzési törvény 39. §-ának 
megfelelően.”

 (5) Az R4. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) Ha az  ajánlatkérő a  közbeszerzési törvény 41.  § (6)  bekezdése alapján az  ajánlati felhívásban vagy 
részvételi felhívásban (a továbbiakban: felhívás) az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elektronikus úton történő 
benyújtását is megengedi, akkor a  felhívásban vagy a  közbeszerzési dokumentumokban meg kell adni az  ajánlat 
(részvételi jelentkezés) részét képező elektronikus dokumentumok jellemzőire – így különösen az ajánlat (részvételi 
jelentkezés) részét képező elektronikus dokumentumok formátumára – vonatkozó követelményeket, valamint azt, 
hogy az elektronikusan benyújtott ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontása során milyen informatikai eszközök 
kerülnek alkalmazásra.
(2) Az  ajánlatkérő a  felhívásban vagy a  közbeszerzési dokumentumokban köteles ismertetni az  informatikai 
megfelelőség e rendeletben szabályozott követelményét, illetve az informatikai alkalmatlanság jogkövetkezményeit.
(3) Ha az  ajánlatkérő az  ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elektronikus úton történő benyújtását 
a  közbeszerzési törvény 41.  § (6)  bekezdése szerint lehetővé tette és az  ajánlattevő ajánlatát vagy részvételi 
jelentkezését elektronikus úton nyújtotta be, ezt az  ajánlattevőt azokban az  esetekben, mikor a  közbeszerzési 
törvény az ajánlattevők közvetlen írásbeli értesítését írja elő, egyidejűleg elektronikus úton kell értesíteni.
(4) Ha az  ajánlatkérő az  ajánlatok elektronikus úton történő benyújtását is lehetővé teszi, köteles fogadni 
az ajánlattevő legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott ajánlatát.
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(5) Az  elektronikusan beadott ajánlatban a  közbeszerzési törvény 66.  § (5)  bekezdése szerinti felolvasólap adatait 
az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapba kell beírni, vagy – ha ilyen nem 
áll rendelkezésre – a felolvasólapot önálló elektronikus dokumentumba kell foglalni.”

 (6) Az R4. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A részvételi vagy ajánlattételi határidő lejártáig – a közbeszerzési törvény 55. § (7) bekezdésének megfelelően 
– az  ajánlattevő jogosult az  ajánlat módosítására, olyan módon, hogy a  módosított ajánlatot az  informatikai 
rendszer részére megküldi. Az ajánlatnak minden esetben kizárólag a részvételi vagy ajánlattételi határidő lejártáig 
megküldött utolsó változata vehető figyelembe.”

 (7) Az R4. 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontása úgy történik, hogy a  közbeszerzési törvény 68.  §-ában 
szabályozott bontás során az  ajánlatkérő – a  3.  §-ban foglaltak szerint – hozzáfér az  elektronikusan benyújtott 
ajánlatokhoz. A  közbeszerzési törvény 68.  § (4)  bekezdés szerinti adatokat pedig a  bontás időpontjától kezdve 
azonnal elektronikusan kell – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére 
elérhetővé tenni, továbbá a közbeszerzési törvény 68. § (3) bekezdés szerinti egyéb személyek részére elérhetővé 
tenni akkor, ha ők legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt az adatokhoz hozzáférést kértek az ajánlatkérőtől.
(2) Amennyiben az  ajánlatok elektronikus úton történő benyújtásához az  ajánlatkérő elektronikus űrlapot 
rendszeresít, az  ilyen módon benyújtott ajánlat esetében az  informatikai rendszer a  jegyzőkönyvi tartalmat 
a  rendszerben szereplő adatok automatikus felhasználásával, elektronikus dokumentumként hozza létre. 
Az elektronikus dokumentumot a közbeszerzési törvény 68. § (6) bekezdése alapján készített bontási jegyzőkönyv 
részének kell tekinteni, és azt valamennyi ajánlattevőnek meg kell küldeni.”

 (8) Az R4. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az  elektronikus úton benyújtott ajánlat eleget tesz a  felhívásban vagy a  közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az  ajánlat részét képező elektronikus dokumentumok informatikai 
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az  ajánlat egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, 
az ajánlattevőt – megfelelő határidő tűzésével – fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez 
szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlat újraküldése nem megengedett.”

 (9) Az R4. 15. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Amennyiben a  szoftver azonosítását követően sem határozható meg egyértelműen az  ajánlatnak a  felbontás 
időpontjában létező tartalma, vagy az  ajánlattevő olyan, az  olvashatósághoz és megjeleníthetőséghez szükséges 
szoftvert nevez meg, amely eltér a  felhívásban, illetve a  (3)  bekezdésben foglaltaktól, az  ajánlat a  közbeszerzési 
törvény 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
(5) A közbeszerzési törvény 71. § szerinti hiánypótlási eljárásnak, felvilágosítás kérésnek, számítási hiba javításának, 
valamint az  ajánlat értékelésének csak abban az  esetben van helye, ha az  ajánlat – a  bontást vagy a  (2) és 
(3) bekezdés szerinti intézkedéseket követően – olvasható és megjeleníthető.”

 (10) Az R4. 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 41. § (6) bekezdése szerint eljárva megengedte az ajánlatok 
elektronikus úton történő benyújtását is, és legalább egy ajánlatot elektronikusan nyújtottak be, köteles azt 
az  ajánlattevőt, aki ajánlatát elektronikus úton nyújtotta be, a  közbeszerzési törvény 62–63.  §-a szerinti kizárásról, 
a  szerződés teljesítésére való alkalmatlanság megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének 
a  közbeszerzési törvény 73.  § szerinti egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról 
a közbeszerzési törvényben meghatározott határidőn belül elektronikus úton értesíteni.
(2) Az eredmény megküldésének időpontjában az ajánlatkérő köteles nyilvánosságra hozni a közbeszerzési törvény 
79.  § (2)  bekezdése szerinti írásbeli összegezésben foglalt adatokat. A  közbeszerzési törvény 79.  § (2)  bekezdése 
szerinti írásbeli összegezést az  ajánlatát elektronikus úton benyújtott ajánlattevőnek elektronikus úton kell 
megküldeni.”

 (11) Az R4. III. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„III. FEJEZET
AZ ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉSSEL LEFOLYTATOTT ELJÁRÁS ÉS A JOGORVOSLATOK
17.  § (1) Amennyiben valamely közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzően az  ajánlatkérő úgy dönt, hogy 
az  ajánlatoknak a  közbeszerzési törvény 108.  §-a alapján elektronikus árlejtést kíván lefolytatni, az  eljárás 
lebonyolítása során köteles e fejezet szabályainak figyelembevételével eljárni.
(2) E  fejezet rendelkezései a  közbeszerzési törvény 116.  § szerinti elektronikus licit lefolytatása során megfelelően 
alkalmazandóak, kivéve a 19. § (1) bekezdésében, a 19. § (3) bekezdés d) pontjában, a 19. § (6) és (8) bekezdésében, 
a 21. § (1) bekezdésében, a 21. § (3) bekezdés c) pontjában és a 23. § (1) bekezdésében foglaltakat.
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A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok kötelező tartalmi elemei
18.  § (1) Az  ajánlatkérő, amennyiben az  eljárás során elektronikus árlejtést kíván lefolytatni, köteles ezt a  tényt 
az eljárást megindító hirdetményben jelezni.
(2) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban köteles tájékoztatást adni a következőkről:
a) arról a tényről, hogy az elektronikus árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában vagy – a közbeszerzési 
törvény 108.  § (5)  bekezdés b)  pontja esetében – az  értékelési részszempontok vonatkozásában folytatja le, 
figyelemmel a közbeszerzési törvény 77. § (1) bekezdésére és a 76. § (6) bekezdés c) pontjára;
b) azon elemekről, amelyek értéke elektronikus árlejtés tárgyát fogja képezni;
c) a benyújtható értékek esetleges felső határáról; ahogyan az a szerződés tárgyára vonatkozó kiírási feltételekből 
következik;
d) azokról a feltételekről, amelyek mellett az ajánlattevők megtehetik új ajánlataikat, ideértve az elektronikus árlejtés 
lebonyolítása során a rendszerbe bevihető értékek közötti minimális különbségekre vonatkozó információkat;
e) arról, hogy az  ajánlattevők számára milyen információk mely időpontban lesznek elérhetők az  elektronikus 
árlejtés során;
f ) az elektronikus árlejtés menetére vonatkozó releváns információkról;
g) az  elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről, valamint a  rendszerhez való 
csatlakozáshoz szükséges technikai előírásokról;
h) arról, hogy a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Kbt. 68. § (4) bekezdésében 
foglaltaktól eltérően nem az ajánlatok bontásának megkezdésekor, hanem az elektronikus árlejtés lezárását követő 
tájékoztatás [24. § (3) bekezdés] során ismertetheti.
Ajánlattevők értesítése
19.  § (1) Az  ajánlatkérő a  közbeszerzési törvény 69.  § (3)  bekezdése szerinti értékelését követően az  elektronikus 
árlejtés időpontjáról az ajánlatkérő valamennyi, az eljárásban érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt egyidejűleg, 
elektronikus úton, az  értesítés fogadása visszaigazolásának kötelezettségével értesíteni, egyben ajánlattételre 
felhívni köteles.
(2) Az értesítést az ajánlatkérőnek úgy kell elküldenie, hogy annak tartalmát az ajánlattevők az elektronikus árlejtés 
kezdő időpontjaként az értesítésben megjelölt időpont előtt legalább öt munkanappal megismerhessék.
(3) Az értesítésnek tartalmaznia kell:
a) az elektronikus árlejtés megkezdésének és lezárásának időpontját;
b) az  informatikai rendszerbe történő belépést lehetővé tevő azonosító adatokat, illetve a  belépéshez szükséges 
eszközökre vonatkozó információkat;
c) az informatikai rendszer működésének megismeréséhez szükséges információkat;
d) az ajánlatoknak a közbeszerzési törvény 69. § (3) bekezdése szerinti értékelésének eredményét;
e) azt a képletet, amely alapján az ajánlatok automatikus rangsorolására sor kerül;
f ) a  20.  § szerinti, az  elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer működésének 
megismerésére nyitva álló időtartam kezdő és befejező időpontját;
g) azt a kezdő és befejező időpontot, vagy amennyiben az elektronikus árlejtés több szakaszból áll minden szakaszra 
vonatkozóan azokat a  kezdő és befejező időpontokat – naptárilag vagy a  (4)  bekezdésben meghatározott módon –, 
amelyek között az ajánlattevőnek a 21. § (1) bekezdés szerinti adatokat fel kell töltenie az elektronikus árlejtést támogató 
informatikai rendszerbe.
(4) Az  értesítés tartalmazhatja azt az  ajánlattételi határidőt megelőző időtartamot, amelyen belül érkező ajánlat 
esetében az ajánlat megtételének időpontjában az elektronikus árlejtés új szakasza kezdődik. Az értesítésnek ebben 
az esetben tartalmaznia kell az új szakasz befejező időpontját, valamint azt, hogy az ilyen módon megkezdődött új 
szakaszban a befejező időpontot megelőzően az e bekezdés első mondatában meghatározott határidőn belül tett 
ajánlat egyben új szakasz kezdetét jelenti-e.
(5) Valamennyi, a  (4)  bekezdés szerint megkezdett új szakaszra a  (4)  bekezdés rendelkezéseit megfelelően 
alkalmazni kell.
(6) Az  értesítéshez csatolni kell az  érintett ajánlattevő ajánlata tekintetében a  közbeszerzési törvény 50.  § 
(2) bekezdés l) pontjában meghatározott súlyozásnak megfelelően végzett teljes körű értékelés eredményét.
(7) A (3) bekezdés e) pontja szerinti képletnek a közbeszerzési törvény 108. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben 
tartalmaznia kell valamennyi értékelési részszempontnak az  eljárást megindító felhívásban szereplő súlyozását, 
e  célból minden értéket előzetesen egy – a  súlyozással meghatározott – értékre kell csökkenteni. Amennyiben 
az ajánlatkérő lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt, minden egyes részre külön képletet kell meghatározni.
(8) Amennyiben a változatok benyújtása megengedett, minden egyes változatra külön képletet kell meghatározni.
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Az informatikai rendszer működésének megismerése
20.  § Az ajánlatkérő, illetve a  szolgáltató köteles – legalább 24 óra időtartamban – lehetővé tenni, hogy 
az  ajánlattevők – a  rendszer kipróbálását is ideértve – megismerkedjenek az  elektronikus árlejtés lebonyolítására 
szolgáló informatikai rendszer működésével.
Az elektronikus árlejtés megkezdése
21. § (1) Az elektronikus árlejtés megkezdését megelőzően az ajánlattevő – az ajánlatkérő által a 19. § (3) bekezdés 
g) pontjában megjelölt időpontban – köteles feltölteni az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe 
az  értékelési részszempontok tekintetében a  közbeszerzési törvény 69.  § (3)  bekezdése szerint értékelt érvényes 
ajánlatában szereplő értékeket.
(2) Az elektronikus árlejtést az ajánlatkérő a 19. § szerinti értesítésben közölt időpontban kezdi meg.
(3) Az  elektronikus árlejtés során az  ajánlattevő ajánlatát a  csak számára hozzáférhető, az  ajánlatok megtételére 
szolgáló adatátviteli lehetőség igénybevételével teheti meg. Az  első ajánlat megtétele – ellenkező bizonyításig – 
vélelmet keletkeztet arra nézve, hogy
a) az eljárásban az ajánlattevő nevében az arra feljogosított személy jár el;
b) ajánlattevő az elektronikus árlejtés közbeszerzési dokumentumaiban közzétett feltételrendszerét megismerte és 
magára nézve kötelezően elfogadta;
c) az ajánlattevő jogi helyzetében a korábbi, a közbeszerzési törvény 69. § (3) bekezdése szerint értékelt érvényes 
ajánlata megtételétől az elektronikus árlejtés megkezdéséig terjedő időszakban semmilyen olyan körülmény nem 
állt be, mely az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásból a közbeszerzési törvény szerinti kizárását eredményezheti.
A beérkezett ajánlatokkal összefüggő cselekmények
22.  § (1) A  beérkező ajánlatokat az  elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan, a  19.  § (3)  bekezdés 
e)  pontja szerinti képlet alkalmazásával értékeli, és az  ajánlattevőkkel egyidejűleg, elektronikus úton közli 
a (2) bekezdésben meghatározott információkat.
(2) Az  ajánlatkérő az  elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszer útján folyamatosan köteles közölni 
az  ajánlattevőnek az  ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyzetét, valamint – a  (3)  bekezdésben foglaltak 
betartásával – információval látja el az  ajánlattevőket más ajánlattevők által tett ajánlatokban foglalt értékekkel, 
továbbá – amennyiben azt a  közbeszerzési dokumentumokban előzetesen jelezte – az  ajánlattevők számával 
kapcsolatban.
(3) Az  ajánlatkérő az  elektronikus árlejtés lefolytatása során az  egyes ajánlattevőket véletlenszerűen választott 
azonosítóval jelöli, és gondoskodik arról, hogy az ajánlattevőknek – saját azonosítójukon túl – ne legyen tudomásuk 
arról, hogy melyik azonosító melyik ajánlattevőt jelöli.
Az ajánlatok megtétele, az ajánlati kötöttségre vonatkozó különös szabályok
23.  § (1) Amennyiben az  ajánlattevő az  elektronikus árlejtés során nem tesz ajánlatot, ajánlati kötöttsége 
az  elektronikus árlejtést megelőzően papír alapon vagy a  12.  § szerint elektronikus úton benyújtott ajánlata 
vonatkozásában áll fenn.
(2) Az ajánlattevőnek az elektronikus árlejtés során első ajánlatának megtételétől az elektronikus árlejtés lezárásáig 
nem áll fenn a közbeszerzési törvény szerinti ajánlati kötöttsége. A szerződést az ajánlatnak az elektronikus árlejtés 
lezárásakor meglévő tartalma szerint az első helyen rangsorolt ajánlattevővel kell megkötni.
(3) Az  elektronikus árlejtés lebonyolítása során az  ajánlattevők az  ellenszolgáltatás mértéke vagy az  értékelési 
részszempontok tekintetében módosíthatják ajánlatukat.
(4) Az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában kizárólag kedvezőbb, 
a közbeszerzési törvény 108. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig az egyes – ellenszolgáltatáson kívüli – 
részszempontok vonatkozásában kedvezőbb és kedvezőtlenebb ajánlatot is tehet.
(5) Az  ajánlattevőnek az  elektronikus árlejtés során tett azon ajánlata nem vehető figyelembe, amely a  19.  § 
(3) bekezdés e) pontjában meghatározott képlet alapján történő, más ajánlattevők ajánlatait figyelmen kívül hagyó 
automatikus kiértékelés szerint kedvezőtlenebb az ajánlattevő korábban tett ajánlatánál.
Az elektronikus árlejtés lezárása
24. § (1) Az elektronikus árlejtést az ajánlatkérő lezárja:
a) a 19. § (3) bekezdés a) pontja szerinti időpontban;
b) ha nem nyújtottak be a 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti minimális különbségre vonatkozó követelménynek 
megfelelő ajánlatot és a 19. § szerinti értesítés tartalmazta, hogy ebben az esetben az utolsó ajánlat beérkezésétől 
számított mely időpontban kerül sor az elektronikus árlejtés lezárására, az értesítés által tartalmazott időpontban;
c) ha az  elektronikus árlejtést szakaszokban folytatták le, az  utolsó szakasznak a  19.  § szerinti értesítés által 
tartalmazott befejezési időpontjakor.
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(2) Első helyen rangsoroltnak az  az ajánlattevő minősül, akinek ajánlatát az  informatikai rendszer az  árlejtés 
lezárásakor a legkedvezőbb ajánlatként tartja nyilván.
(3) Az  elektronikus árlejtés lezárásakor az  ajánlatkérő az  árlejtés során érvényes ajánlatot tett ajánlattevőket 
elektronikus úton tájékoztatja az  elektronikus árlejtés során az  ellenszolgáltatás mértéke, illetve más értékelési 
részszempont(ok) tekintetében kialakult rangsorról. Az  ajánlatkérő továbbá a  Kbt. 68.  § (4)  bekezdésétől eltérően 
ebben a tájékoztatásban ismertetheti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló 
anyagi fedezet összegét, amennyiben a 18. § (2) bekezdés h) pontja szerint a közbeszerzési dokumentumokban így 
rendelkezett.
(4) Amennyiben az  ajánlatkérő az  elektronikus árlejtést az  (1)  bekezdés c)  pontjának megfelelően – esetleg azt 
a  b)  pontjában megállapított szabályokkal együttesen alkalmazva – szándékozik lezárni, az  árlejtésben való 
részvételre vonatkozó felhívásban fel kell tüntetni minden egyes árlejtési szakasz ütemtervét.
Az elektronikus árlejtés lebonyolítása során jelentkező üzemzavar esetén követendő eljárás
25. § (1) Amennyiben az elektronikus árlejtés lebonyolítása során az elektronikus árlejtést lebonyolító ajánlatkérő, 
a  szolgáltató vagy legalább két ajánlattevő az  elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer 
üzemzavarát észleli, az  elektronikus árlejtést – e  tény jegyzőkönyvben való rögzítése mellett – az  ajánlatkérő 
a közbeszerzési törvény 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.
(2) Amennyiben az üzemzavart az ajánlattevő észleli, köteles azt telefonon, az erre a célra fenntartott hívószámon 
jelezni az ajánlatkérőnek, illetőleg a szolgáltatónak.
(3) Amennyiben az  ajánlatkérő, a  szolgáltató vagy az  elektronikus árlejtésben részt vevő valamelyik ajánlattevő 
az árlejtés titkosságának sérelmét észleli, az elektronikus árlejtést – e tény jegyzőkönyvben való rögzítése mellett – 
az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 75. § (2) bekezdés c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.
(4) Az  elektronikus árlejtés ismételt lebonyolítására a  19.  § szerinti értesítés megküldését követően kerülhet sor. 
A (3) bekezdés szerinti esetben a 19. § (3) bekezdés b) pontja szerinti új eszközök vagy azonosítók hozzáférhetővé 
tételéről is gondoskodni kell.
Jogorvoslatok
26. § Az e rendeletbe ütköző magatartásra vagy mulasztásra a közbeszerzési törvénynek a  jogorvoslatra, valamint 
a közbeszerzésekkel kapcsolatos polgári perekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 (12) Az R4. 27. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E  rendeletnek az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) 
Korm.  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett 
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

 (13) Az R4. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28.  § Ez  a  rendelet – a  közbeszerzési törvénnyel együtt – a  következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést 
szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről;
b) az  Európai Parlament és a  Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a  közbeszerzésről és a  2004/18/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről;
c) az  Európai Parlament és a  Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a  vízügyi, energiaipari, közlekedési 
és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a  2004/17/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről.”

5. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R5.) 1.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruházások 
esetében e  rendelet rendelkezéseit a  Kbt.-ben és a  Kbt. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni.”

 (2) Az R5. 42. §-a az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E  rendeletnek az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) 
Korm.  rendelettel megállapított rendelkezését a  módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett 
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”
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6. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból 
és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R6.) 2. § (1) bekezdés 16a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„16a. közkiadás: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós 
és a központi költségvetési támogatáson kívül a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 5.  § (1)  bekezdése, valamint 7.  § (1)–(2)  bekezdése alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet 
kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás is,”

 (2) Az R6. 38. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az uniós értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió 
esetén a  háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során a  39.  §-t és a  39/A.  §-t, az  uniós 
értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió 
esetén a  háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetében a  39/B–45.  §-t kell 
alkalmazni. Az  eljárás során nincs helye ugyanazon hiányt vagy hiányosságot érintő ismételt hiánypótlási felhívás 
kibocsátásának. A  hiánypótlás kibocsátására a  jelen alcím szerinti eljárás megindulásától számított 5 napon belül 
kerül sor.
(2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott 
keretmegállapodásos eljárás esetében az  eljárás második részének az  értéke az  irányadó. Ha ezen rész értéke 
az uniós értékhatárokat – építési beruházás, építési koncesszió esetén a 300 millió forintot – eléri vagy meghaladja 
és a központi beszerző szerv által lefolytatott keretmegállapodásos eljárás ezt lehetővé teszi, a verseny újranyitása 
kötelező a kedvezményezettek számára.”

 (3) Az R6. 46. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az ezen alcím alkalmazása során a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett]
„b) a  dokumentumok megküldésével egyidejűleg köteles feltüntetni a  beszerzés Kbt. szerinti becsült értékét, 
a  szerződéshez rendelt elnevezést és a  projekt azonosítószámát, és csatolni nyilatkozatát a  Kbt. 19.  § (2) és 
(3) bekezdése szerinti részekre bontás tilalmának figyelembevételéről,”

 (4) Az R6. 57/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett]
„b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés”
[eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a  szállító részére a  szerződés elszámolható összege 30%-ának 
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.]

 (5) Az R6. 44/B. alcíme a következő 114/I. §-sal egészül ki:
„114/I. § Nem kell alkalmazni e rendelet 44. §-át, amennyiben kizárólag az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 37.  § (2)  bekezdésére tekintettel szükséges a  közbeszerzési eljárás alapján 
megkötött szerződés módosítása.”

 (6) Az R6.
1. 42. § (1) bekezdésében az „a bírálati” szövegrész helyébe az „az írásbeli” szöveg,
2. 42. § (3) bekezdésében az „a bírálati” szövegrész helyébe az „az írásbeli” szöveg,
3. 44. § (1) bekezdésében az „a közösségi” szövegrész helyébe az „az uniós” szöveg,
4. 44. § (7) bekezdésében a „KSZ” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezet” szöveg,
5. 57/A. § (3) bekezdésében az „a Kbt. 126. §” szövegrész helyébe az „a Kbt. 134. §” szöveg,
6. 114/B. § (1) bekezdésében az „a Kbt. 18. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a Kbt. 19. § (3) bekezdése” 

szöveg,
7. 114/E.  § (3)  bekezdésében az  „a Kbt. 40.  § (3)  bekezdése” szövegrész helyébe az  „a Kbt. 53.  § (5) és 

(6) bekezdése” szöveg,
8. 114/E. § (3) bekezdés a) pontjában az „a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja” szövegrész helyébe az „a Kbt. 75. § 

(2) bekezdés a) pontja” szöveg
lép.
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 (7) Az R6. 122. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) E  rendeletnek az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X.  30.) 
Korm.  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  rendelkezések hatálybalépését követően megindított 
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

7. A környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 
48/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A  környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. § (1) bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendelet hatálya – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – az  alábbi szervezetek közúti járművásárlási 
szerződéseire terjed ki:]
„a) ajánlatkérő szervezetek, amennyiben kötelesek alkalmazni a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 
(a továbbiakban: Kbt.) foglalt közbeszerzési eljárásokat;”

 (2) Az R7. 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„a) ajánlatkérő szervezetek: a Kbt. 5–7. §-aiban meghatározott ajánlatkérők,”

 (3) Az R7. 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) és (2) bekezdésben foglalt követelményeket az alábbi lehetőségek egyikével kell teljesíteni:]
„a) a közúti járművek beszerzési dokumentációjában, vagy közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a közbeszerzési 
dokumentumokban az  energiahatékonyságra és a  környezetvédelmi jellemzőkre vonatkozó műszaki 
követelmények meghatározása a  figyelembe vett hatások, valamint további környezeti hatások vonatkozásában, 
műszaki alkalmassági kritériumként, vagy”

 (4) Az R7. 3. §
a) (4) bekezdés ba) alpontjában, valamint
b) (5) bekezdésében
a „bírálati” szövegrész helyébe az „értékelési” szöveg lép.

 (5) Az R7. 6. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X.  30.) 
Korm.  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  rendelkezések hatálybalépését követően megkezdett 
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

8. A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló  
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A  gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A 2–17. §-t a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint lefolytatott olyan 
közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni, amelyek tárgya gyógyszer vagy orvostechnikai eszköz beszerzése.”

 (2) Az R8. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Kbt. 25.§ (2) bekezdésének az alkalmazásában összeférhetetlenséget eredményez, ha az eljárást előkészítő, 
vagy az  ajánlatkérő képviseletét ellátó személynek, a  Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának vagy élettársának 
a  lehetséges vagy tényleges ajánlattevők bármelyikével közös gazdasági érdekeltsége van, vagy ha a  lehetséges 
vagy tényleges ajánlattevőktől pénzbeli vagy természetbeni juttatásban, illetve támogatásban részesült. 
Az összeférhetetlenséget a közbeszerzési eljárást megelőző két évre visszamenőleg kell vizsgálni.”

 (3) Az R8. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 76. § (6) bekezdésé e) pontjában foglaltak sérelme nélkül 
előírhatja árurabatt adásának kötelezettségét és annak mértékét.
(2) Az  ajánlatkérő a  Kbt. 58.  § (1)  bekezdésének alkalmazásakor a  közbeszerzés mennyiségétől történő eltérés 
mértékét szabadon határozhatja meg.”

 (4) Az R8. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  ajánlatkérő e  rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a  Kbt. 76.  § (6)  bekezdés 
a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.”
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 (5) Az R8. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kbt. 58.  § (2)–(4)  bekezdése szerinti közbeszerzési műszaki leírás követelményét az  ilyen tárgyú jogszabályi 
meghatározásra hivatkozás, továbbá
a) gyógyszerek esetében az ATC kód és az OENO kód,
b) orvostechnikai eszközök eszközök esetében az  ISO kód, a  GMDN kód vagyy EAN kód, valamint az  OENO kód 
meghatározása is teljesíti.”

 (6) Az R8. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § Amennyiben az  eljárás a  Kbt. 88.  § (5)  bekezdés szerint zajlik, az  utolsó előtti tárgyalás során készített 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell az utolsó, érdemi ajánlat megtételének lehetőségét.”

 (7) Az R8. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kbt. 85.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti körülménynek kell tekinteni a  gyógyszerrel vagy orvostechnikai 
eszközzel történő kezeléshez fűződő kockázatokat, így különösen a kezelésre szoruló betegek változó számát, vagy 
sürgős ellátási igényét, a beszerzésre kerülő gyógyszerek és orvostechnikai eszközök előre nem látható okok miatti 
megoszlásának módosulását.”

 (8) Az R8. 15. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § (1) Az  ajánlatkérő a  hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az  adott hatóanyagra, 
gyógyszerre vagy indikációra – a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv vagy az  Európai Bizottság által kiadott 
forgalomba hozatali engedély szerinti – valamennyi szervezet részére azonos tartalommal és azonos időben 
ajánlattételi felhívást küld, egyben ajánlattételi határidőként az ajánlat megtételére elegendő, egységes időtartamot 
határoz meg. Amennyiben az  ajánlattételi felhíváshoz a  hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 
az  ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumokat csatol, akkor – a  Kbt. 98.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti esetet 
kivéve – az  ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb az  ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított 
10 napnál.
(2) Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás alkalmazható az  egészségügyi szakmai kollégium 
állásfoglalása szerinti termék esetében, amennyiben
a) a  megkötendő szerződést a  Kbt. 98.  § (2)  bekezdés c)  pontjában foglaltak szerint az  adott gyógyszer, 
orvostechnikai eszköz konkrét jellemzői vagy forgalmazási engedély, illetve kizárólagos jogok védelme miatt csak 
egy meghatározott szervezet képes teljesíteni;
b) az  adott betegség kezelésére szolgáló, korábban beszerzett gyógyszer, orvostechnikai eszköz másikkal történő 
helyettesítése a  Kbt. 98.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerint bizonyos betegségcsoportok esetében nem lehetséges 
a  kezelésre szoruló betegek egészségi állapotának veszélyeztetése nélkül, vagy az  a  betegek kezelésében, 
az országos ellátásban jelentős, aránytalanul nagy nehézséget eredményezne.
(3) Az  e  rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében a  Kbt. 98.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti rendkívüli 
sürgősség a terápiás alkalmazással indokolható akkor, ha a sürgős ellátási igény fennállása igazoltan megállapítható.
A jogalap igazolásához
a) orvostechnikai eszköz közbeszerzésekor, ha a közbeszerzést
aa) az OEP folytatja le, az illetékes egészségügyi szakmai kollégium vezetőjének,
ab) nem az OEP folytatja le, a fekvőbeteg-gyógyintézet orvos igazgatójának,
b) gyógyszer közbeszerzésekor a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
egyetértő állásfoglalása szükséges. Az indokolásban ki kell térni annak igazolására, hogy a rendkívüli sürgősség nem 
az ajánlatkérő hibájából ered.”

 (9) Az R8. 18. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) 
Korm.  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett 
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

 (10) Az R8. 19. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § Ez a rendelet a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti 
és a  tanácsi 2014/24/EU irányelv (2014. február 26.) (a  továbbiakban: irányelv) 26.  cikk (4)  bekezdés a)  pont 
iii. alpontjának, 32. cikk (2) bekezdés b) pontjának, valamint a Kbt. 104–105. §-ával együtt az  irányelv 33. cikkének 
való megfelelést szolgálja.”
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9. A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-,  
orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló  
46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer 
beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 3. § 
(6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött szerződések és keretmegállapodások hatályos 
szövegét a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a  továbbiakban: Kbt.) foglaltaknak megfelelően 
a központi beszerző szervezet honlapján kell közzétenni.”

 (2) Az R9. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  központi beszerző szervezet a  gyógyszer beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárások előkészítése és 
lefolytatása során a  Tanáccsal együttműködik. A  Tanácsot be kell vonni a  beszerzések tervezésébe, az  egyes 
közbeszerzési eljárások szakmai előkészítésébe és az  eljárások lefolytatása során a  szakmai bírálat és értékelés 
elvégzésébe. A  központi beszerző szervezet a  Tanács egyetértésével adja ki az  e  rendelet szerinti beszerzésekre 
vonatkozó, és a Tanács bevonásának részletes szabályait rendező, a Kbt. 27. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési 
szabályzatát.”

 (3) Az R9. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  központi beszerző szervezet külön közbeszerzési eljárást folytathat le gyógyszer esetében a  forgalomba 
hozatali engedély jogosultjai és a  gyógyszer-nagykereskedők, orvostechnikai eszköz esetében a  gyártók és 
a  forgalmazók elkülönített versenyeztetésére. Ebben az  esetben a  Kbt. Ötödik Részében foglaltaktól eltérően 
az  ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy a  forgalomba hozatali engedély jogosulti, illetve a  gyártói közbeszerzési 
eljárás nyertesével nem közvetlenül köt szerződést az  árubeszerzés megvalósítására, és nem részére közvetlenül, 
hanem a  gyógyszer-nagykereskedői vagy forgalmazói közbeszerzési eljárás nyertese számára fizeti meg 
az  ellenértéket. Az  ajánlatkérő a  gyógyszer-nagykereskedő vagy forgalmazó kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárásban meghatározhatja, hogy a  nyertes ajánlattevő a  forgalomba hozatali engedély jogosulti vagy gyártói 
közbeszerzési eljárás nyertesével köteles szerződést kötni. A  gyógyszer-nagykereskedő vagy forgalmazó 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az  ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy a  Kbt. 76–78.  §-a szerinti 
értékelési szempont megadásakor az ellenszolgáltatás mértéke alatt a forgalomba hozatali engedély jogosulti vagy 
gyártói közbeszerzési eljárás során megállapított ellenértékkel csökkentett értéket veszi figyelembe.”

 (4) Az R9. 7. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Ha a  központi beszerző szervezet egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodást kötött, amely 
az  annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét kötelező erővel 
tartalmazza, az  intézmény a  közbeszerzését a  keretmegállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően 
a  Kbt. 105.  § (1)  bekezdés a)  pontja vagy a  Kbt. 105.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint közvetlen megrendeléssel, 
vagy a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja esetében írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel, vagy a Kbt. 105. §   
(2) bekezdés b) pontja esetében pedig a verseny újranyitásával valósítja meg.
(5) Ha a  központi beszerző szervezet egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodást kötött, amely nem 
tartalmazza az  annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy 
azokat nem kötelező erővel tartalmazza, a  keretmegállapodásban rendelkezni kell arról, hogy annak alapján 
az  írásbeli konzultációt vagy a  verseny újranyitását a  központi beszerző szervezet bonyolítja-e le, vagy arra saját 
beszerzéseik tekintetében az intézmények is jogosultak.
(6) Amennyiben az  (5)  bekezdés szerinti keretmegállapodás alapján a  központi beszerző szervezet bonyolítja 
le az  írásbeli konzultációt vagy a  verseny újranyitását, annak eredményeként közbeszerzési szerződés helyett 
a  (4)  bekezdés szerinti keretmegállapodást is köthet, amelynek feltételei szerint az  intézmény a  beszerzését 
közvetlen megrendeléssel valósítja meg.”

 (5) Az R9. 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti hirdetményt a központi beszerző szervezet teszi közzé a keretmegállapodás 
alapján megvalósuló beszerzésekről.”

 (6) Az R9. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben egyidejűleg nagy mennyiségű orvostechnikai eszköz vagy gyógyszer beszerzését kívánja 
megvalósítani a  központi beszerző szervezet, a  közbeszerzési dokumentumokban foglalt szerződéstervezetnek 
– az adott közbeszerzés sajátosságaihoz igazodva – olyan teljesítési határidőt kell meghatároznia, amely lehetővé 
teszi a szerződést kötő fél megfelelő teljesítését és nem veszélyezteti az intézmények ellátását.”
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 (7) Az R9. 10. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E  rendeletnek az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) 
Korm.  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési 
eljárások esetében kell alkalmazni.”

 (8) Az R9. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. § Ez a rendelet a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

10. A NATO Biztonsági Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A NATO Biztonsági Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 109/2012. 
(VI. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ahol e rendelet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseit rendeli 
alkalmazni, ott közbeszerzésen az e rendelet által szabályozott NSIP beszerzést kell érteni.”

 (2) Az R10. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § E rendelet alkalmazásában:
1. Ajánlatkérő: a programfelelős, vagy a programfelelős által megbízott NATO-, nemzetközi vagy nemzeti szervezet.
2. Ajánlattevő: a Kbt. 3. § 1. pontjában meghatározott fogalom.
3. Alvállalkozó: a Kbt. 3. § 2. pontjában meghatározott fogalom.
4. Árubeszerzés: a Kbt. 8. § (2) bekezdésében meghatározott fogalom.
5. Beszerzési eljárás előkészítése: a Kbt. 3. § 22. pontjában meghatározott fogalom.
6. Beszerzési eljárás dokumentumai: a Kbt. 3. § 21. pontjában meghatározott dokumentum.
7. Beszerzési eljárás megkezdése: a Kbt. 3. § 23. pontjában meghatározott fogalom.
8. Biztonsági Beruházási Bizottság (a  továbbiakban: BBB): az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági 
Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság 
megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az  eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 4. §-ának (2) bekezdésében meghatározott szervezet.
9. Építési beruházás: a Kbt. 8. § (3) bekezdésében meghatározott fogalom.
10. Illetékes Bizottság (a  továbbiakban: IB): a  NATO illetékes bizottsága vagy felelős szervezete, amely az  adott 
programhoz kapcsolódó fejlesztések költségkereteit jóváhagyja. IB a NATO Biztonsági Beruházási Program esetében 
a NATO Beruházási Bizottság, a nemzeti forrásból megvalósuló fejlesztések esetén pedig a BBB.
11. Keretmegállapodás: a Kbt. 3. § 18. pontjában meghatározott fogalom.
12. Kijelöléses eljárási típus: az IB által az adott feladat megvalósítására kizárólagosan alkalmas gazdálkodó szervezet 
meghatározása.
13. Megrendelői Alap Megállapodásos eljárás: az  arra felhatalmazott NATO szervezet és a  tagállamok gazdálkodó 
szervezetei között létrejött szállítási megállapodásra épülő beszerzési eljárási típus.
14. Nemzeti eljárás: az IB döntése szerint nemzeti hatáskörbe utalt, e rendeletben szabályozott beszerzési eljárás.
15. „Nemzeti-NATO beszerzési eljárás +” eljárás: olyan, valamely NATO-tagállam által lefolytatásra kerülő beszerzési 
eljárás, melynek során az  adott nemzet ajánlattevői köre – az  IB döntése alapján – kiegészülhet valamely más 
NATO-tagállam ajánlattevőivel is.
16. Programfelelős: a  honvédelemért felelős miniszter által az  adott program előkészítésére és megvalósítására 
kijelölt felelős szervezet.
17. Részvételre jelentkező: a Kbt. 3. § 36. pontjában meghatározott fogalom.
18. Szolgáltatás: a Kbt. 8. § (4) bekezdésében meghatározott fogalom.”

 (3) Az R10. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A felelősségi rendre a Kbt. 27. §-ában foglalt rendelkezések megfelelően alkalmazandóak.”

 (4) Az R10. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  programfelelős feladata és felelőssége, hogy megteremtse az  eljárás lefolytatásának feltételeit, 
a  tevékenységben érintett szervezetek és hatóságok bevonásával kidolgozza az  eljárás alapjául szolgáló 
követelményeket, meghatározza, hogy az  eljárás, valamint a  feladatellátás során mely legmagasabb minősítési 
szintű minősített adat kezelésére kell az  ajánlattevőnek alkalmasnak lennie, meghatározza továbbá az  elbírálás 
szempontjait, az elbírálásban részt vevők körét, az eljárás fajtáját, egy gazdálkodó szervezettől történő ajánlatkérés 
esetén dokumentálja a kizárólagosságot.”
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 (5) Az R10. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az összeférhetetlenség vonatkozásában a Kbt. 25. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”

 (6) Az R10. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  felhívásra a  Kbt. 50.  § (2)  bekezdés c)  pontját, az  50.  § (4)  bekezdését, az  51.  § (2)  bekezdését, az  52.  §-át, 
az  53.  § (1)–(2)  bekezdését, az  55.  §-át, 56.  § (1) és (5)–(7)  bekezdését, 58–61.  §-ait, a  beszerzési eljárás 
dokumentumaira vonatkozóan a  Kbt. 39.  §-át, az  57.  §-át, a  62–65.  §-ait és 114.  § (6)  bekezdését kell alkalmazni 
az e §-ban foglalt eltérésekkel.”

 (7) Az R10. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  ajánlatkérő a  (2)  bekezdésben előírt „NATO Beszállításra Alkalmas” határozat vagy a  (4)  bekezdés szerinti 
megfelelőségi tanúsítvány meglététől eltekinthet
a) a beszerzési eljárásban a részvételre jelentkező illetve az ajánlattevő és a beszerzés értékének 5%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében, ha a  (2)  bekezdésben meghatározott, NATO Beszállításra 
Alkalmas határozattal rendelkező gazdálkodó szervezetek, valamint a  (4)  bekezdés szerinti esetben a  NATO 
hatályos eljárásrendje szerint kiállított megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező, más NATO-tagállamban bejegyzett 
gazdálkodó szervezetek között nincs olyan, amelyik a beszerzés tárgyát képező szakterülettel foglalkozik;
b) a  beszerzési eljárásban a  részvételre jelentkező vagy ajánlattevő által a  beszerzés értékének 5%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében, ha egy azonos tárgyú, korábban lefolytatott beszerzési 
eljárásban érvényes részvételi jelentkezést egy részvételre jelentkező sem nyújtott be vagy érvényes ajánlatot egy 
ajánlattevő sem tett.”

 (8) Az R10. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Kbt. 35–36. §-ában foglaltak megfelelően alkalmazandók.”

 (9) Az R10. 12. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Kizárólag a 11. § (6) bekezdésének alkalmazása esetén kell az alkalmasság elbírálására a Kbt. 65. §-át alkalmazni.
(3) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jogosult a Kbt. 62. és 63. § szerinti kizáró okok közül egynek vagy 
többnek a beszerzési eljárásban való érvényesítését előírni, valamint köteles a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pontja 
szerinti kizáró ok(ok) érvényesítését előírni. A  kizáró okok fenn nem állásáról az  ajánlattevőnek, illetve részvételre 
jelentkezőnek csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania.”

 (10) Az R10. 13. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  ajánlatok és a  részvételi jelentkezések elbírálására a  Kbt. 53.  § (4)  bekezdését, a  69–74.  §-ait, a  75.  § 
(1) bekezdés a)–c) pontjait, a 75. § (2) bekezdés a)–c) pontjait, a 75. § (3) és (5) bekezdését, a 76–78. §-ait és a 79. §  
(1), (4) és (5) bekezdését kell megfelelően alkalmazni az e §-ban és a 14–18. §-ban foglalt eltérésekkel.
(2) A  Kbt. 75.  § (2)  bekezdés b)  pontja alkalmazható azzal, hogy attól a  17.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
esetben el lehet térni.”

 (11) Az R10. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben az  ajánlatkérő a  Kbt. 72.  §-a alapján kért és az  ajánlattevőtől kapott indokolás alapján 
érvénytelennek nyilváníthatja az ajánlatot, erről köteles haladéktalanul tájékoztatni a BBB-t.”

 (12) Az R10. 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  nyílt eljárásban az  ajánlati kötöttség kiterjesztése során a  17.  § (3)  bekezdést, valamint a  Kbt. 70.  § 
(2) bekezdését kell alkalmazni.”

 (13) Az R10. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  meghívásos eljárásra a  Kbt. 82.  §-át, a  83.  § (3) és (4)  bekezdése, valamint a  84.  § (1) és (3)  bekezdését kell 
alkalmazni az e §-ban foglalt eltérésekkel.”

 (14) Az R10. 25. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra a Kbt. 98. § (1) bekezdését, a 98. § (2) bekezdés c) és e) pontját, a 98. § 
(3) bekezdését, a 98. § (4) bekezdés a) és b) pontját, a 99. § (1) és (2) bekezdését, a 100. § (2) bekezdését, a 101. § 
(2)  bekezdését, a  102.  §-át, a  114.  § (9)  bekezdését és a  115.  §-át megfelelően alkalmazni kell az  e  §-ban foglalt 
eltérésekkel.
(2) A  hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Kbt. 98.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti esetében, valamint – ha 
a rendkívüli sürgősséget előidéző helyzetben az ésszerűen lehetséges – a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti 
esetben az ajánlatkérőnek legalább három ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívnia.”

 (15) Az R10. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27.  § Az  ajánlatkérő beszerzését keretmegállapodás útján is megvalósíthatja. A  keretmegállapodásos eljárásra 
a Kbt. 104. § (1)–(5) és a (7)–(9) bekezdéseit, valamint a 105. §-át megfelelően kell alkalmazni.”
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 (16) Az R10. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § A beszerzési szerződésre a Kbt. 131. § (1)–(6) bekezdését, a (8) bekezdés a), c) és d) pontját, a (9) bekezdését, 
a  132.  §-át, a  133.  § (1)  bekezdését, a  134.  §-át, a  135.  § (1)–(6)  bekezdéseit, a  138–139.  §-ait, a  140.  § (1)–(7) és 
(9) bekezdéseit, és a 141. §-át a jelen alcímben meghatározott eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.”

 (17) Az R10. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32.  § A  Kbt. 141.  § (6)  bekezdésben foglalt feltételek fennállását nem kell vizsgálni, ha a  szerződés teljesítése 
során olyan, a szerződés megkötésekor nem ismert lényeges körülmény merül fel, amely miatt a szerződés szerinti 
teljesítés lehetetlenné válik vagy az  építési beruházás esetén a  műszaki ellenőr, vagy szakhatóság kiegészítő 
munkálatok elvégzését írja elő.”

 (18) Az R10. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény 80.  § n)  pontja szerinti, az  NSIP beszerzés közterhektől való mentességét 
a honvédelemért felelős miniszter igazolja. Ezt a jogkörét a honvédelemért felelős miniszter miniszteri utasításban 
az  általa vezetett minisztérium adott szakterület szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára részére 
átruházhatja.”

 (19) Az R10. 34. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) 
Korm.  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett 
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

 (20) Az R10.
 1. 9. § (4) bekezdésében a „dokumentációt” szövegrész helyébe a „beszerzési dokumentációt” szöveg,
 2. 9. § (5) bekezdésében a „dokumentáció” szövegrész helyébe a „beszerzési eljárás dokumentumainak” szöveg,
 3. 9.  § (6)  bekezdésében a „dokumentációban” szövegrész helyébe a „beszerzési eljárás dokumentumaiban” 

szöveg,
 4. 9.  § (7)  bekezdésében a „dokumentációban” szövegrész helyébe a „beszerzési eljárás dokumentumaiban” 

szöveg,
 5. 9.  § (8)  bekezdésében a  „dokumentáció” szövegrész helyébe a  „beszerzési eljárás dokumentumainak 

módosítását” szöveg,
 6. 11.  § (2)  bekezdésében a  „kivéve (4), (6) és (7)  bekezdésben” szövegrész helyébe a  „kivéve a  (4) és 

(6) bekezdésben” szöveg,
 7. 15.  §-ában az  „ajánlati dokumentációban” szövegrész helyébe a  „beszerzési eljárás dokumentumaiban” 

szöveg,
 8. 16.  § (4)  bekezdésében a „dokumentációban” szövegrész helyébe a „beszerzési eljárás dokumentumaiban” 

szöveg,
 9. 16.  § (5)  bekezdésében a „dokumentációban” szövegrész helyébe a „beszerzési eljárás dokumentumaiban” 

szöveg,
10. 23. § (3) bekezdésében a „20 napnál” szövegrész helyébe a „15 napnál” szöveg,
11. 23.  § (4)  bekezdésében a „dokumentációban” szövegrész helyébe a „beszerzési eljárás dokumentumaiban” 

szöveg,
12. 24.  § (5)  bekezdésében a „dokumentációban” szövegrész helyébe a „beszerzési eljárás dokumentumaiban” 

szöveg,
13. 25.  § (4)  bekezdésében a „dokumentációban” szövegrész helyébe a „beszerzési eljárás dokumentumaiban” 

szöveg
lép.

 (21) Az R10. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (22) Az R10. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (23) Hatályát veszti az R10. 10. §-a és 11. § (7) bekezdése.
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11. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. §  Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R11.) 1.  melléklete 
a 3. melléklet szerint módosul.

12. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A  Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a  kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 4. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A Hivatal]
„d) véleményezi az  érintett szervezeteknek a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a  továbbiakban: 
Kbt.) 42.  §-a szerinti éves összesített közbeszerzési terv e  rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú 
szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó részeit,”

 (2) Az R12. 10. § (3) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Ha a Hivatal]
„a) (egy vagy több ajánlattevővel) olyan keretmegállapodást kötött, amely az  annak alapján adott közbeszerzés 
megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét kötelező erővel tartalmazza, az  érintett szervezet 
a  közbeszerzését a  keretmegállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően a  Kbt. 105.  § (1)  bekezdés 
a)  pontja vagy 105.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint közvetlen megrendeléssel, vagy ha a  keretmegállapodásban 
ennek a  lehetőségét az  ajánlatkérő kikötötte, akkor a  Kbt. 105.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti írásbeli 
konzultációval vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti verseny újranyitásával valósítja meg,
b) (egy vagy több ajánlattevővel) olyan keretmegállapodást kötött, amely nem tartalmazza az  annak alapján 
adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel 
tartalmazza, a keretmegállapodásban rendelkezni kell arról, hogy annak alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja 
szerinti konzultációt vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitását a Hivatal bonyolítja le.”

 (3) Az R12. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Hivatal egy vagy több ajánlattevővel megkötött olyan keretmegállapodás esetén, amely nem tartalmazza 
az  annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy azokat 
nem kötelező erővel tartalmazza, konzultáció vagy a  verseny újranyitásának eredményeként közbeszerzési 
szerződés helyett egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodást is köthet, amely az  annak alapján 
adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét kötelező erővel tartalmazza. Az  így 
megkötött keretmegállapotás alapján az érintett szervezet a beszerzését közvetlen megrendeléssel valósítja meg.”

 (4) Az R12. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a  Hivatal a  (3) és (4)  bekezdés alapján keretmegállapodást köt, a  Kbt. 37.  § (4)  bekezdése szerinti, 
a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt a Hivatal teszi közzé.”

 (5) Az R12. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  Hivatal az  1.  mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az  azokhoz kapcsolódó 
termékek beszerzésére már keretmegállapodást kötött, az  érintett szervezet a  kommunikációs szolgáltatások és 
termékek beszerzését a keret kimerüléséig a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja vagy 105. § (2) bekezdés a) pontja 
szerint közvetlen megrendeléssel a Hivatal által az e rendelet 11. §-a szerint kötött keretmegállapodás útján valósítja 
meg.”

 (6) Az R12. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E  rendeletnek az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) 
Korm.  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett 
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

13. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R13.) 3.  § (1)  bekezdés 23.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
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[E rendelet alkalmazásában]
„23. közszféra szervezet: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdése, 
valamint 7. § (1) és (2) bekezdése alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezet, valamint a nevelési-oktatási, kulturális, 
felsőoktatási, szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményt érintő projektje vonatkozásában 
az egyházi jogi személy,”

 (2) Az R13. 61. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Kiemelt kiválasztási eljárásrend esetén a  támogatási kérelmek tartalmi értékelése során azt kell vizsgálni, 
hogy a  határidőig benyújtott támogatási kérelmek megfelelnek-e a  felhívásban előírt értékelési szempontoknak. 
A 102. § (2) bekezdés kivételével, ha a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárás közbeszerzési 
dokumentumainak műszaki tartalmát az  irányító hatóság előzetesen jóváhagyta, az  értékelés során kizárólag 
a projekt e rendelet hatálya alá tartozó forrásból való támogathatósága vizsgálható. Ha a 62. § (2) bekezdés szerinti 
tartalmi értékelési szempontok alapján megállapítható, hogy a  kérelem nem támogatható, az  irányító hatóság 
a kérelmet elutasíthatja azzal, hogy a támogatást igénylőnek új kérelmet kell benyújtania.”

 (3) Az R13. 61/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„61/A.  § A  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm.  rendelet 
(a  továbbiakban: Közbesz. R.) 4.  § (2)  bekezdése szerinti informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére, 
valamint üzemeltetésére vonatkozó támogatási kérelem esetén, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett 
a  Közbesz. R. 1.  mellékletében szerepel, az  irányító hatóság a  támogatási kérelem elbírálása során 
az e-közigazgatásért felelős miniszternek véleményezési jogot biztosít.”

 (4) Az R13. 95. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  ebben az  alcímben meghatározott kötelezettségeket a  támogatást igénylő, illetve a  kedvezményezett 
teljesíti, és azok teljesítését biztosítja akkor is, ha a Kbt. 29. §-a alapján nem ő minősül ajánlatkérőnek.
(2) Az ebben az alcímben meghatározott kötelezettségeket a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett akkor 
is teljesíti, ha a támogatásból megvalósuló közbeszerzést olyan szervezet folytatja le, amellyel a támogatást igénylő, 
illetve a kedvezményezett a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontja és (2) bekezdése alapján kötött szerződést.”

 (5) Az R13. 97. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„97. § (1) Az uniós értékhatárokat el nem érő becsült értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési 
koncesszió esetén a  háromszázmillió forintot el nem érő becsült értékű közbeszerzési eljárás során a  98–100.  §-t, 
az  uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, 
építési koncesszió esetén a  háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárás 
esetében a  101–109.  §-t kell alkalmazni. Az  eljárás becsült értékét a  Kbt. 16–20.  §-ainak figyelembevételével kell 
meghatározni, különös tekintettel a részekre bontás tilalmának szabályaira.
(2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott 
keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás második részének a Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül 
számított becsült értéke az irányadó. Ha ezen rész becsült értéke az uniós értékhatárokat – építési beruházás, építési 
koncesszió esetén a háromszázmillió forintot – eléri vagy meghaladja és a központi beszerző szerv által lefolytatott 
keretmegállapodásos eljárás ezt lehetővé teszi, a verseny újranyitása kötelező a kedvezményezettek számára.
(3) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  keretmegállapodásos eljárások első részének becsült értéke az  irányadó 
az  első rész ellenőrzése tekintetében. A  keretmegállapodásos eljárások második részének Kbt. 19.  § 
(3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értéke az irányadó a második rész ellenőrzése tekintetében.
(4) A  (2) és (3)  bekezdés alkalmazásában, a  keretmegállapodásos eljárás második része tekintetében, uniós 
értékhatár alatt a  keretmegállapodásos eljárások második részében lefolytatott eljárás megkezdésekor hatályos 
uniós értékhatárt kell érteni.”

 (6) Az R13. 101/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Közbesz. R. 4.  § (2)  bekezdése szerinti informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy 
üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén, a  Közbesz. R. 1.  mellékletében meghatározott szervezet 
beszerzése vonatkozásában csak akkor kezdeményezhető a  101.  § (5)  bekezdése szerinti ellenőrzés, ha 
az e-közigazgatásért felelős miniszter jóváhagyását a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett beszerezte.”

 (7) Az R13. 119. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett]
„b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés”
[eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a  szállító részére a  szerződés – tartalékkeret nélküli – 
elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.]
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 (8) Az R13. Korm. rendelet
1. 95. § (4) bekezdésében a „szervezet” szöveg helyébe a „szerv” szöveg,
2. 98. § (1) bekezdésében a „részteles” szöveg helyébe a „részletes” szöveg,
3. 98. § (2) bekezdésében az „a Kbt. 22. §” szöveg helyébe az „a Kbt. 27. §” szöveg,
4. 119. § (2) bekezdésében az „a Kbt. 126. §” szöveg helyébe az „a Kbt. 134. §” szöveg
lép.

 (9) Az R13. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (10) Az R13. 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (11) Az R13. 5. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (12) Az R13. 6. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (13) Hatályát veszti az R13.

1. 35. alcím,
2. 36. alcím
címében az „európai” szövegrész.

14. A hírszerző és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekről szóló  
188/2015. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A  hírszerző és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 188/2015. (VII. 15.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R14.) 2. § 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
[E rendelet alkalmazásában:]
„5. gazdasági szereplő: a közbeszerzésekről szóló törvényben (a továbbiakban: Kbt.) így meghatározott személy vagy 
szervezet;”

 (2) Az R14. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A beszerzés becsült értékén a beszerzés Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján megállapított értékét kell érteni 
(a továbbiakban: becsült érték).”

 (3) Az R14. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatokra a  Kbt. jogorvoslati eljárásokra 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

15. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó 
beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 
316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ajánlatok elbírálásáról hozott döntésről írásbeli összegezést kell készíteni.”

16. Záró rendelkezések

16. §  Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.

17. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.

18. §  Ez a rendelet a Kbt.-vel együtt
a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és 

a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
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19. §  Hatályát veszti
a) a  2011-es magyar EU-elnökség előkészítésével és lebonyolításával összefüggő, a  közösségi értékhatárt el 

nem érő értékű beszerzések sajátos szabályairól szóló 256/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet;
b) a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint 

a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) 
Korm. rendelet;

c) a  közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az  adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének 
eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 1/2006. (I. 13.) PM rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Ajánlati, ajánlattételi felhívás minta

 1. a) Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszámai:
b) A választott eljárás:
c) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:
d) A beszerzés tárgya és mennyisége:
e) A teljesítés helye:
f ) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot:
g) A részajánlat tételének szempontja*:
h) A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama:
i) A beszerzési eljárás dokumentumait rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe*:
j) A beszerzési eljárás dokumentumai átadásának helye és ideje:
k) Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával:
l) Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám):
m) Az ajánlattétel nyelve:
n) Az ajánlatok felbontásának helye:
o) Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke és feltételei*:
p) A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, valamint hivatkozás a vonatkozó előírásokra:
q) A nyertes közös ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozásának megkövetelése*:
r) Az  ajánlattevő személyes és jogi helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a  minimálisan 

megkövetelt pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmassága megítéléséhez szükséges adatok*:
s) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód*:
t) Műszaki és szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód*:
u) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
v) Annak meghatározása, hogy lehet-e több változatú ajánlatot tenni:

 2. Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges.”
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2. melléklet a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Hirdetmény módosítása, visszavonása, a beszerzési eljárás dokumentumai vagy a határidő módosítása 
minta

a) Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, telex- és telefaxszáma:
b) A beszerzés tárgya:
c) A választott eljárás:
d) E hirdetmény célja:
e) A módosítással vagy visszavonással érintett hirdetmény vagy dokumentum típusa:
f ) Az eredeti ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidő lejártának napja:
g) Módosítás:

ga) A módosítással érintett hirdetmény vagy dokumentum módosított pontjai és a módosítás szövege*:
gb) Az új ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidő:*

h) A visszavonás ténye*:
i) A határidő-hosszabbítás:

ia) A határidő-hosszabbítás indoka*:
ib) Az új ajánlattételi vagy részvételi jelentkezési határidő:*

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az a beszerzés vonatkozásában szükséges.”

3. melléklet a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

 1. Az R11. 1. melléklet 187.2. pontja helyébe a következő pont lép:
„187.2. Az  építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 14. §-a szerinti, 2015. november 1-jét megelőzően megindított 
építési beruházás, illetve építési koncesszió tekintetében felmerülő, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Étv.) 39/A. § (6) bekezdése szerinti, valamint a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. § (3)–(4) bekezdése szerinti kifizetések esetében a szállítói 
előleg-elszámolást az  alvállalkozóknak járó ellenszolgáltatással és a  fővállalkozónak járó ellenszolgáltatással 
szemben arányosan kell elszámolni.”

 2. Az R11. 1. melléklet 190.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„190.1. A  Rendelet 57/A.  § (1)  bekezdése szerint, ha a  projekt vagy projektelem vonatkozásában szállítói 
finanszírozási mód kerül alkalmazásra, a  Rendelet 2.  § (1)  bekezdés 16a.  pontja szerinti közszféra szervezet 
kedvezményezett (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: kedvezményezett) a  Kbt. hatálya alá tartozó 
közbeszerzési eljárás eredményeként, valamint a  Kbt. 9.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti beszerzés 
eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a  szállító részére a  szerződés elszámolható összege 
30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.”

 3. Az R11. 1. melléklet 106. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„106. Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában 2015. november 1-jét megelőzően megindított 
közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződésekre, valamint az  Étv. hatálya alá tartozó építési 
beruházások esetén alkalmazandó különös finanszírozási szabályok szállítói finanszírozás esetén”

 4. Az R11. 1. melléklet 223.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„223.1. Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában 2015. november 1-jét megelőzően megindított 
közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződések esetén a  306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. §-át, az Étv. hatálya alá tartozó építési beruházások esetén az Étv. 39/A. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazni 
kell.”

 5. Az R11. 1. melléklet 107. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„107. Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában 2015. november 1-jét megelőzően megindított 
közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződésekre, valamint az  Étv. hatálya alá tartozó építési 
beruházások esetén alkalmazandó különös finanszírozási szabályok utófinanszírozás esetén”
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 6. Az R11. 1. melléklet 232.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„232.3. Utófinanszírozás esetén a 231.1. és 231.2. pont, 2015. november 1-jét megelőzően megindított közbeszerzési 
eljárásoknál a  306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés h)  pontja és az  Étv. 39/A.  § (6)  bekezdése 
alapján, ha az  alvállalkozó és a  fővállalkozó által elismert összeg között eltérés van, a  kedvezményezett őrzi 
az ellenszolgáltatás fennmaradó részét, amíg a fővállalkozó hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy az alvállalkozó 
nem jogosult a ki nem fizetett összegre.”

 7. Az R11. 1. melléklete a következő 108/A. alcímmel egészül ki:
„108/A. A  2015. november 1-jét követően megindított, építési beruházás és szolgáltatás megrendelés tárgyú 
közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződésekre alkalmazandó különös finanszírozási szabályok 
utó- és szállítói finanszírozás esetén
232/A.1. Az alvállalkozókat és a fővállalkozót megillető összegről szóló számlákat együtt, egy elszámolás keretében 
lehet benyújtani a KSZ felé.
232/A.2. A  kifizetési kérelemben a  kedvezményezettet nyilatkoztatni kell arról, hogy a  Kbt. 135.  § (3)  bekezdés 
e)  pontja szerinti visszatartási kötelezettség teljesítésre került-e. A  visszatartási kötelezettség elmulasztása esetén 
kifizetésekre nem kerülhet sor.”

 8. Az R11. 1. melléklete a következő 108/B. alcímmel egészül ki:
„108/B. A  2015. november 1-jét követően megindított, építési beruházás és szolgáltatás megrendelés tárgyú 
közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződésekre alkalmazandó különös finanszírozási szabályok
232/B.1. Építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelés vonatkozásában elindított közbeszerzési eljárások, 
illetve azok alapján megkötött szerződések esetén a Kbt. 135. § (3)–(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
232/B.2. Ajánlattevői konzorcium esetén minden egyes konzorciumi tagnak külön kell kezelnie az alvállalkozóját.
232/B.3. A Rendelet 60. §-a szerinti késedelmi kamat a Rendeletben előírt fizetési határidők nem teljesítése esetén 
jelentkezik.
232/C.1. A  fővállalkozónak legkésőbb a  teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni kell arról, hogy az  általa 
a  teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) az  ellenszolgáltatásból mekkora összegre jogosultak, egyidejűleg fel kell őket 
szólítani a számláik kiállítására.
232/C.2. A  232/C.1.  pont szerinti nyilatkozatot követően a  teljes teljesítésről az  ÁFA törvénynek megfelelő 
fővállalkozói számlát kell kiállítani, részletezve abban az  alvállalkozói teljesítés, valamint a  fővállalkozói teljesítés 
mértékét.
232/C.3. A  fővállalkozó és alvállalkozók – amennyiben nem szerepelnek a  köztartozásmentes adózói 
adatbázisban – benyújtják a  kedvezményezett részére a  Kbt. 135.  § (3)  bekezdés c)  pontja szerinti igazolást. 
Az  igazolást a  kedvezményezett köteles a  fővállalkozót és alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatásból 
a  támogatáson felüli összeg megfizetését követően haladéktalanul, de legkésőbb a  pénzügyi rendezést 
(a  kedvezményezett pénzforgalmi számlájának megterhelését) követő munkanapon a  kifizetési kérelem 
részeként a  KSZ felé benyújtani. 100%-os támogatási intenzitás esetén a  kedvezményezett az  igazolás 
beérkezését követően haladéktalanul köteles azt benyújtani a KSZ-hez a kifizetési kérelem részeként.
232/C.4. Szállítói kifizetésre a  232/C.1. és 232/C.2.  pont szerinti dokumentumokat, valamint a  teljes teljesítésre 
vonatkozó teljesítésigazolási dokumentációt (beleértve az  alvállalkozóknak és a  fővállalkozónak járó 
ellenszolgáltatásból a  támogatáson felüli rész kifizetéséről szóló alátámasztó dokumentumot és szükség szerint 
a 232/C.3. pont szerinti igazolást) kell a KSZ-hez benyújtani.
232/C.5. A KSZ a dokumentumalapú ellenőrzést az alvállalkozói és fővállalkozói teljesítésre egyaránt lefolytatja.
232/C.6. Az  ellenőrzés lefolytatását követően a  KSZ köteles az  alvállalkozókat és a  fővállalkozót megillető 
ellenszolgáltatás támogatástartalmát szállítói kifizetésben az alvállalkozók és a fővállalkozó felé teljesíteni.
232/D. Az alvállalkozói és fővállalkozói teljesítés összege a monitoring és információs rendszerben egy számla két 
tételeként kerül rögzítésre.”

 9. Az R11. 1. melléklet 347.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„347.1. A  központi koordinációs szerv a  folyamatba épített ellenőrzés lezárásaként valamennyi, az  ellenőrzés 
elvégzéséhez szükséges dokumentum kézhezvételét követő 15 napon belül – több szakaszból álló eljárás esetén 
valamennyi eljárási szakasz vonatkozásban – közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állít ki, melyet az  eljárást 
lezáró döntést, illetve az összegezés megküldését megelőzően megküld a kedvezményezett, illetve a KSZ részére.”

 10. Az R11. 1. melléklet 358. pontja helyébe a következő pont lép:
„358. A  központosított közbeszerzési eljárások ellenőrzése tekintetében keretmegállapodásos eljárás esetében 
az  eljárás második részének értéke az  irányadó. Ha ezen rész értéke az  uniós értékhatárokat – építési beruházás, 
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építési koncesszió esetén a 300 millió forintot – eléri vagy meghaladja és a központi beszerző szerv által lefolytatott 
keretmegállapodásos eljárás ezt lehetővé teszi, a verseny újranyitása kötelező a kedvezményezettek számára.”

 11. Az R11. 1. melléklet 1. függelékében foglalt táblázat a következő 17., 17.1. és 17.2. sorral egészül ki:

17. A Kbt. 135. § (3)–(4) bekezdése szerinti kifizetés esetében benyújtandó egyéb 
dokumentumok

17.1. Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékéről X

17.2. A Kbt. 135. § (3) bekezdés c) pontja szerinti igazolás X
 12. Az R11. 1. melléklet

12.1. 193.2. pontjában az „a Kbt. 126. §” szöveg helyébe az „a Kbt. 134. §” szöveg lép.
12.2. 342.1. pontjában a „dokumentációt” szöveg helyébe a „dokumentumokat” szöveg lép.
12.3. 352.2.  pontjában az  „a közbeszerzési dokumentumok” szöveg helyébe az  „a szerződésmódosítással 

összefüggő dokumentumok” szöveg lép.
12.4. 3. függelék III. fejezet 1.2.2. pontjában az „a közbeszerzésekről szóló törvény” szöveg helyébe az „a Kbt.” szöveg
 lép.

 13. Hatályát veszti az R11. 1. melléklet
13.1. 156. alcím,
13.2. 157. alcím,
13.3. 161. alcím,
13.4. 162. alcím
címében az „európai” szövegrész.

4. melléklet a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

 1. Az R13. 1. melléklet 122.2. pontja helyébe a következő pont lép:
„122.2. Az  építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 14. §-a szerinti, 2015. november 1-jét megelőzően megindított 
építési beruházás, illetve építési koncesszió tekintetében felmerülő, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Étv.) 39/A.  § (6)  bekezdése szerinti, valamint a  Kbt. 135.  §  
(3)–(4)  bekezdése szerinti kifizetések esetében a  szállítói előleg- elszámolást az  alvállalkozóknak járó 
ellenszolgáltatással és a fővállalkozónak járó ellenszolgáltatással szemben arányosan kell elszámolni.”

 2. Az R13. 1. melléklet 144.1. pontját megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:
„Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában 2015. november 1-jét megelőzően megindított 
közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződésekre, valamint az  Étv. hatálya alá tartozó építési 
beruházások esetén alkalmazandó különös finanszírozási szabályok szállítói finanszírozás esetén”

 3. Az R13. 1. melléklet 144.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„144.1. Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában 2015. november 1-jét megelőzően megindított 
közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződések esetén a  306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. §-át, az Étv. hatálya alá tartozó építési beruházások esetén az Étv. 39/A. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazni 
kell.”

 4. Az R13. 1. melléklet 149.1. pontját megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:
„Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában 2015. november 1-jét megelőzően megindított 
közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződésekre, valamint az  Étv. hatálya alá tartozó építési 
beruházások esetén alkalmazandó különös finanszírozási szabályok utófinanszírozás esetén”

 5. Az R13. 1. melléklet 150.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„150.3. Utófinanszírozás esetén a 147.1–147.3. pontok, 2015. november 1-jét megelőzően megindított közbeszerzési 
eljárásoknál a  306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.  § (1)  bekezdés h)  pontja és az  Étv. 39/A.  § (6)  bekezdése 
alapján, ha az  alvállalkozó és a  fővállalkozó által elismert összeg között eltérés van, a  kedvezményezett őrzi 
az ellenszolgáltatás fennmaradó részét, amíg a fővállalkozó hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy az alvállalkozó 
nem jogosult a ki nem fizetett összegre.”
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 6. Az R13. 1. melléklete a következő 150/A. ponttal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„A 2015. november 1-jét követően megindított, építési beruházás és szolgáltatás megrendelés tárgyú közbeszerzési 
eljárások eredményeként megkötött szerződésekre alkalmazandó különös finanszírozási szabályok utó- és szállítói 
finanszírozás esetén
150/A.1. Az  alvállalkozókat és a  fővállalkozót megillető összegről szóló elszámoló bizonylatokat együtt, egy 
elszámolás keretében lehet benyújtani az irányító hatóságnak.
150/A.2. A  kifizetési kérelemben a  kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a  Kbt. 135.  § (3)  bekezdés 
e)  pontja szerinti visszatartási kötelezettség teljesítésre került-e. A  visszatartási kötelezettség elmulasztása esetén 
kifizetésekre nem kerülhet sor.”

 7. Az R13. 1. melléklete a következő 150/B–150/D. ponttal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„A 2015. november 1-jét követően megindított, építési beruházás és szolgáltatás megrendelés tárgyú közbeszerzési 
eljárások eredményeként megkötött szerződésekre alkalmazandó különös finanszírozási szabályok
150/B.1. Építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelés vonatkozásában elindított közbeszerzési eljárások, 
illetve azok alapján megkötött szerződések esetén a Kbt. 135. § (3)–(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
150/B.2. Ajánlattevői konzorcium esetén minden egyes konzorciumi tagnak külön kell kezelni az alvállalkozóját.
150/B.3. A 136. § szerinti késedelmi kamat a 133. § (1) bekezdésében előírt fizetési határidők nem teljesítése esetén 
jelentkezik.
150/C.1. A  fővállalkozónak legkésőbb a  teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozni kell arról, hogy az  általa 
a  teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) az  ellenszolgáltatásból mekkora összegre jogosultak, egyidejűleg fel kell őket 
szólítani az elszámoló bizonylataik kiállítására.
150/C.2. A  150/C.1.  pont szerinti nyilatkozatot követően a  teljes teljesítésről az  ÁFA törvénynek megfelelő 
fővállalkozói elszámoló bizonylatot kell kiállítani, részletezve abban az  alvállalkozói teljesítés, valamint 
a fővállalkozói teljesítés mértékét.
150/C.3. A  fővállalkozó és alvállalkozók – amennyiben nem szerepelnek a  köztartozásmentes adózói adatbázisban – 
benyújtják a kedvezményezett részére a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) pontja szerinti igazolást. Az igazolást a kedvezményezett 
köteles a fővállalkozót és alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatásból a támogatáson felüli összeg megfizetését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb a  pénzügyi rendezést (a  kedvezményezett pénzforgalmi számlájának megterhelését) 
követő munkanapon az  irányító hatóságnak benyújtani a  kifizetési igénylés részeként. 100%-os támogatási intenzitás 
esetén a kedvezményezett az igazolás beérkezését követően haladéktalanul köteles azt benyújtani az irányító hatósághoz 
a kifizetési igénylés részeként.
150/C.4. A  fővállalkozó által a  kedvezményezett felé megküldött 150/C.1. és 150/C.2.  pont szerinti 
dokumentumokat, valamint a  teljes teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolási dokumentációt (beleértve 
az  alvállalkozóknak és a  fővállalkozónak járó ellenszolgáltatásból a  támogatáson felüli rész kifizetéséről szóló 
alátámasztó dokumentumot és szükség szerint a  150/C.3.  pont szerinti igazolást) haladéktalanul be kell nyújtania 
a kedvezményezettnek az irányító hatósághoz szállítói kifizetésre.
150/C.5. Az  irányító hatóság a  dokumentumalapú ellenőrzést az  alvállalkozói és fővállalkozói teljesítésre egyaránt 
lefolytatja.
150/C.6. Az  ellenőrzés lefolytatását követően az  irányító hatóság köteles az  alvállalkozókat és a  fővállalkozót 
megillető ellenszolgáltatás támogatástartalmát szállítói kifizetésben az alvállalkozók és a fővállalkozó felé teljesíteni.
150/D. A 150/C. pont szerinti esetben az alvállalkozói és fővállalkozói teljesítés összege a monitoring és információs 
rendszerben egy elszámoló bizonylat két tételeként kerül rögzítésre.”

 8. Az R13. 1. melléklet 373.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„373.3. Az irányító hatóságnak, illetve az európai uniós források felhasználásért felelős miniszternek a közbeszerzési 
eljárás dokumentációja megküldésével egyidejűleg különösen a  következő információkat kell bekérnie 
a támogatást igénylőtől, illetve a kedvezményezettől a monitoring és információs rendszeren keresztül:
a) a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett neve, székhelye (címe),
b) az ajánlatkérő neve, székhelye (címe), ha nem a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az ajánlatkérő,
c) a kapcsolattartóként kijelölt személy neve és elérhetősége (levelezési cím, telefon, fax, e- mail),
d) – ha rendelkezésre áll – a projekt azonosító száma,
e) az  adott közbeszerzési eljárásnak a  Kbt. 19.  § (3)  bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értéke, 
az eljárás Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazásával számított becsült értéke,
f ) a  beszerzés tárgya (építési beruházás, építési koncesszió, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási 
koncesszió),
g) a szerződéshez rendelt elnevezés,
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h) a Kbt. 19. § (2)–(3) bekezdésében foglalt kötelezettség vizsgálatáról szóló dokumentumok,
i) egyéb, a  szabályosság elbírálásához szükséges dokumentumok (pl. megjelent hirdetmények, kizárólagos 
jogokra történő hivatkozás esetén a  kizárólagos jogot alapító szerződések vagy egyéb dokumentumok, 
hirdetmény közzététele nélkül induló eljárások esetén a  Közbeszerzési Hatóság részére küldendő vagy küldött 
levél tervezete, a  részajánlat-tételi lehetőség biztosításának vizsgálatára vonatkozó dokumentum, közbeszerzési 
szabályzat, közbeszerzési terv, utólagos ellenőrzés esetén aláírt szerződés(ek), a jogorvoslati eljárás, illetve előzetes 
vitarendezés dokumentumai),
j) iratjegyzék,
k) adott esetben a  kapcsolódó közbeszerzési eljárás monitoring és információs rendszer azonosítójának 
megjelölése.”

 9. Az R13. 1. melléklet
9.1. 384. pontjában a „Kbt. 35. § szerinti” szöveg helyébe a „Kbt. 41. § szerinti” szöveg,
9.2. 385.2. pontjában a „Kbt. 35. § szerinti” szöveg helyébe a „Kbt. 41. § szerinti” szöveg,
9.3.  386.2. pontjában az „a Kbt. 65. §-a szerinti” szöveg helyébe az „a Kbt. 70. §-a szerinti” szöveg
lép.

 10. Hatályát veszti az R13. 1. melléklet
10.1. „Az európai uniós értékhatárokat el nem érő értékű, valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén 

a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárások” alcím,
10.2. „Az európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, valamint az  építési 

beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési 
eljárások” alcím,

10.3. „Az európai uniós értékhatárokat el nem érő értékű, valamint az  építési beruházás, építési koncesszió 
esetén a  háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések 
módosítására vonatkozó szabályok” alcím,11.4. „Az európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó 
értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot 
elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó 
szabályok” alcím

címében az „európai” szövegrész.

5. melléklet a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

Az R13. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 120–122. sorral egészül ki:

120. 10. A Kbt. 135. § (3)–(4) bekezdése szerinti kifizetés esetében benyújtandó 
egyéb dokumentumok

121. 10.1. Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés mértékéről X

122. 10.2. A Kbt. 135. § (3) bekezdés c) pontja szerinti igazolás X

6. melléklet a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

 1. Az R13. 5. melléklet 3.6.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„3.6.1. A  Kbt. 9.  § (1)  bekezdés h)–i)  pontjában és (2)  bekezdésében meghatározott in-house beszerzések alapján 
kötött szerződések elszámolhatóak, ha azok költsége nem haladja meg a  szokásos piaci értéket, valamint 
a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen és közvetett önköltség értékét.”

 2. Az R13. 5. melléklet
2.1. 2.4.2.2. pontjában az „a Kbt. 132. §-a” szöveg helyébe az „a Kbt. 141. §-a” szöveg,
2.2. 2.4.2.4. pontjában az „a Kbt. 132. §-a” szöveg helyébe az „a Kbt. 141. §-a” szöveg,
2.3. 3.8.2.2. pontjában a „dokumentációjának” szöveg helyébe a „közbeszerzési dokumentumainak” szöveg,
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2.4. 3.8.2.3. pontjában a „dokumentációjának” szöveg helyébe a „közbeszerzési dokumentumainak” szöveg,
2.5. 3.8.2.4. pontjában a „dokumentációjának” szöveg helyébe a „közbeszerzési dokumentumainak” szöveg
lép.

 3. Hatályát veszti az R13. 5. melléklet 4.4.4.1.3. pontja.

7. melléklet a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

Az R13. 6.  melléklet III. fejezet 1.2.2.  pontjában az „a közbeszerzésekről szóló törvény” szöveg helyébe az „a Kbt.” 
szöveg lép.

A Kormány 324/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra 
szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 
228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182.  § (1)  bekezdés 13.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt 
áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) 
Korm. rendelet 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya alá tartoznak az alábbi szervezetek:)
„g) az Országgyűlési Őrség.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1790/2015. (X. 30.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség költségvetési fejezetből történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 139 500 ezer forint átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 56. Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 
1.  melléklet XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Magyar 
Művészetek Háza programok alcím javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási és visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős: a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Határidő: 2016. november 30.

 2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda 
fejezet címrendjét az 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda címmel egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. az Áht. 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2  285  771 ezer forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. november 2.

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2016. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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XI. Miniszterelnökség
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia 

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348040 56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása
K5 Egyéb működési célú támogatások -139 500

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 285 771

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda

K1 Személyi juttatások 153 076
K2 Muinkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 160
K3 Dologi kiadások 89 535

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

331340 2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 000 000

334717 3 Konzultációk kiadásai
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 000 000

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok

303446 2 Magyar Művészetek Háza programok
K5 Egyéb működési célú támogatások 139 500

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
ezer forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348040 56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása -139 500
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda 285 771
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
331340 2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 1 000 000
334717 3 Konzultációk kiadásai 1 000 000

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok

303446 2 Magyar Művészetek Háza programok 139 500

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 2 425 271 2 425 271
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

1. melléklet az 1790/2015. (X. 30.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1791/2015. (X. 30.) Korm. határozata
a KEOP-4.2.0/B/09-2010-0030 azonosító számú („Geotermikus energiahasznosítás és közműrendszer 
kiépítése Tamásiban” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KEOP-4.2.0/B/09-2010-0030 azonosító számú, „Geotermikus energiahasznosítás és közműrendszer 

kiépítése Tamásiban” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
 2. hozzájárul a projekt többlettámogatása tekintetében a kötelezettségvállaláshoz a 2007–2013 közötti programozási 

időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és 
a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról 
szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. november 30.

 3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. november 30.

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a  projekteknek a  Környezet és 
Energiahatékonysági Operatív Programból (a  továbbiakban: KEHOP) történő finanszírozásáról, és a  KEHOP 2016. 
évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel a  Környezet és Energia Operatív Program 
finanszírozó alaponkénti forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1791/2015. (X. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1. Projekt azonosító-száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

támogatása

(Ft)

Projekt 

összköltsége

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Költségnövekmény

(Ft)

Projekt 

megnövelt 

támogatása

(Ft)

Projekt 

megnövelt 

összköltsége

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEOP-4.2.0/B/09- 

2010-0030

Geotermikus 

energiahasznosítás 

és közműrendszer 

kiépítése Tamásiban

Tamási Város 

Önkormányzata
546 076 374 1 092 152 747 19 724 464 39 448 928 565 800 838 1 131 601 675

A projekt célja a Tamásiban 

található közintézmények fűtési 

és használati melegvíz-készítési 

célú földgázfogyasztásának lehető 

legnagyobb arányú kiváltása 

helyben feltárható termálvíz 

energiával. A támogatást igénylő 

a tulajdonában lévő, illetve általa 

üzemeltetett tamási intézmények, 

épületek geotermikus alapú 

fűtési és használati melegvíz-

előállításhoz szükséges hőellátását 

tervezi megvalósítani egy 

újonnan létesítendő mélyfúrású 

kútból, a lehűlt víz jogszabályban 

előírt teljes mennyiségének 

visszasajtolásával.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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