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ELŐSZÓ
A közbeszerzéseket 2015. november 1. napjától új, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény szabályozza.
Az Országgyűlés elfogadta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kérésére benyújtott
törvénymódosító javaslatot, amelynek értelmében 2018. április 15-én vezetik be az
elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használatát. Az Európai Uniós irányelveknek
megfelelően minden tagállamnak biztosítania kell az elektronikus úton történő
kommunikációt valamennyi közbeszerzési eljárásban 2018. október 18-ig.
Az EKR alkalmazásának szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
A rendelet rendelkezéseit a Kbt. 196. § (3) bekezdésével összhangban 2018. április 15.
napjától kell alkalmazni. A rendelet – a Kbt. 35. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2018.
január 1. és 2018. április 14. közötti időszakban megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési
eljárásokra, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre abban az esetben
alkalmazandó, ha az ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az EKR-ben történő
lebonyolítást írja elő.
Az irányelveknek való megfelelés és a hazai tapasztalatok indokolták a jogszabály
módosítását.
A jogszabály céljai között szerepel a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és
nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a közbeszerzések során a tisztességes
verseny feltételeinek megteremtése érdekében a helyi kis- és közepes vállalkozások
közbeszerzési eljárásokba való bekapcsolódásának, valamint a környezetvédelem és az állam
szociális célkitűzéseinek elősegítése.
A Szabályzatban található az elkészítését elősegítő általános séma úgy, hogy az egyes
pontoknál elhelyezett magyarázó, leíró szöveggel kívánjuk a vonatkozó törvényi előírások,
így az ajánlatkérő feladatát, az egyes eljárási cselekmények értelmezését könnyíteni. A
könnyebb felismerhetőség érdekében ezek a részek dőlt betűvel kerültek leírásra.
a Szerzők
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KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Tekintettel arra, hogy az ........................... Intézmény, polgármesteri hivatal (továbbiakban
intézmény) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5.§
(1) bekezdés ….. (a vonatkozó bekezdés beírandó) alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására
kötelezettnek minősül, a közbeszerzési szabályzatot a Kbt. 27. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint a következők szerint határozom meg:
I.
A SZABÁLYZAT CÉLJA
Az ajánlatkérő a Kbt. rendelkezéseivel összhangban a szakszerű, hatékony és egyben jogszerű
beszerzései érdekében egységes szabályokat állapítson meg, melyek alkalmazásával az
intézményi igények átlátható, ellenőrizhető eljárásokkal elégíthetők ki.
A Szabályzat céljának megfogalmazásakor tekintettel kell lenni egyrészt a Kbt.
preambulumában foglaltakra is, másrészt a beszerző, azaz az ajánlatkérő szervezeti igényeire
is. Ebből adódóan a Szabályzat egyszerre segíti elő a közpénzek ésszerű felhasználásának
átláthatóságát, ellenőrizhetőségének megteremtését, a közbeszerzések során a verseny
tisztaságának biztosítását, illetőleg a piacon beszerzési igénnyel fellépő ajánlatkérőnek a
szervezeti igényeit elérő beszerzés(ek) realizálását, a mikro-, kis- és középvállalkozások
közbeszerzési eljárásban való részvételének, a fenntartható fejlődés, az állam szociális
célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítését is.

II.
A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA
Az eljárásban az ajánlatkérő, valamint az ajánlatkérő nevében, az eljárásban részt vevő
szervezeti egységek, munkavállalói illetőleg bármely polgári jogi szerződés alapján bevont
személyek jelen Szabályzat szerint járnak el közbeszerzések előkészítése és/vagy
lebonyolítása során.
A Szabályzat személyi hatálya határozza meg azt, hogy a Szabályzatban foglaltak mely az
eljárásban, annak előkészítésében részt vevő személyekre, szervekre terjednek ki. Amennyiben
a közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszában, a konkrét eljárás lebonyolításában nem
azonos személyi kör vesz részt, kerül bevonásra, úgy az eltérő felelősségi köröket, azok
terjedelmét, tartalmát az adott eljárási cselekménynél szükséges rögzíteni.
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III.
A SZABÁLYZAT TÁRGYI HATÁLYA (A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA)

– A Kbt. 4. § -ra tekintettel e Szabályzat szerint kell eljárni a meghatározott értékhatárokat

elérő értékű közbeszerzési szerződés, illetve építési vagy szolgáltatási koncesszió
megkötése érdekében lefolytatott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás
esetén.

– Közbeszerzésnek minősül a közbeszerzési szerződés, valamint az építési vagy
szolgáltatási koncesszió e törvény szerinti megkötése. A közbeszerzési szerződés tárgya
árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése lehet.

Az árubeszerzés forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy
használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az
üzembe helyezést is.
Az építési beruházás a következő valamely munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő
részéről:
–

a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka
kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt,

–

építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott
tervezése együtt,

–

az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen
eszközzel vagy módon történő kivitelezése.

A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan
beszerzés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő
részéről.
Az építési koncesszió az ajánlatkérő által, írásban megkötött visszterhes szerződés, amelynek
keretében az ajánlatkérő építési beruházást rendel meg, és az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az
építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése
pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár az építmény hasznosításához kapcsolódó
működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.
A szolgáltatási koncesszió az ajánlatkérő által, írásban megkötött visszterhes szerződés,
amelynek keretében az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtását rendeli meg, az ajánlatkérő
ellenszolgáltatása a szolgáltatás hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése
vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár a szolgáltatás
hasznosításához kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.
Ha a közbeszerzés többféle beszerzési tárgyat foglal magában, a közbeszerzési eljárásra
vonatkozó szabályok megállapítása a Kbt. 22-24. §-ai szerint történik.
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IV.
A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKHATÁRAI ÉS AZ ELJÁRÁSOK FAJTÁI
A közbeszerzési értékhatárok a következőek:
a) az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatárok (a továbbiakban:
uniós értékhatárok);
b) a költségvetési törvényben nemzeti értékhatárokként meghatározott közbeszerzési
értékhatárok (a továbbiakban: nemzeti értékhatárok).
Az értékhatárokat a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.
V.
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

– A közbeszerzési eljárás előkészítése: az adott közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen
az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, előzetes piaci
konzultáció, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, a közbeszerzési
dokumentumok előkészítése;
– A közbeszerzési eljárás megkezdése: a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési
eljárást megindító vagy meghirdető hirdetmény feladásának időpontja, a hirdetmény
nélkül induló eljárás esetében pedig az eljárást megindító felhívás vagy a tárgyalási
meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontja;
– Részvételre jelentkező: az a gazdasági szereplő, aki (amely) több szakaszból álló
közbeszerzési eljárás első, részvételi szakaszában vagy koncessziós beszerzési
eljárásban részvételi jelentkezést nyújt be;
– Üzleti titok: A Ptk. 2:47. § (1) bekezdése szerint a gazdasági tevékenységhez
kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző
személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és
az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése,
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos
pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a
titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság
nem terheli.
Az értelmező rendelkezések körében egyrészt utalni lehet a Kbt. 4. §-ában meghatározottakra,
illetve a közbeszerzéssel kapcsolatos külön jogszabály rendelkezéseire, valamint mindazon
egyéb intézményekre, amelyeknek definiálása fontos lehet a Szabályzatban foglaltak
értelmezésének szempontjából. A fentiek kizárólag példaértékűek.
VI.
ALAPELVEK
1. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig
tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.
2. Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági
szereplők számára.
Költségvetési szerv neve
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3. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és
tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően
kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos.
4. Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét
szem előtt tartva kell eljárnia.
5. Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára
nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül
letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a
közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén
fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.
6. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban
lehetővé teheti - de nem követelheti meg - a magyar helyett más nyelv használatát is.
A Szabályzat ezen pontjában érdemes egyrészt feltüntetni a Kbt. 2. §-ában rögzített
alapelveket, mivel azoknak érvényesülését az eljárás valamennyi szakaszában az
ajánlatkérőnek biztosítania kell, illetőleg olyan az ajánlatkérő által meghatározott egyéb
alapelveket, melyeknek az érvényesítéséhez különösen fontos érdeke fűződik.
A törvényi alapelvek biztosítása érdekében indokolt a szabályzatban is utalni ezekre.
VII.
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
A Kbt. 42. §-a szerint a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - kivéve a
központi beszerző szerveket - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt
évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
A Szabályzat ezen pontjában kell meghatározni a Kbt. IV.-V. fejezetében rögzített ajánlatkérői
kötelezettségek végrehajtásának különös szabályait.
Az egyes események, cselekmények kapcsán rögzíteni kell a végrehajtásért felelős
személyeket, valamint a feladat végrehajtására rendelkezésre álló határidőt is.
Az eljárás előkészítését jelentő egyes eljárási szakaszoknál fel kell tüntetni a döntést hozó
szervet/személyt is. A tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a
Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az
Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója
honlapján – kötelező közzétenni. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre
vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
1. A közbeszerzési terv elkészítése
A közbeszerzési terv elkészítése a Kbt. 42. §-nak hatálya alá tartozó ajánlatkérők esetében
kötelező. A terv elkészítésének határideje március 31.
A közbeszerzési terv elkészítésének célja, hogy az ajánlatkérő minél korábban számba vegye a
tárgyévre tervezett beszerzéseit.
8
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XV.
A SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI
1. sz. melléklet Közbeszerzési értékhatárok
2. sz. melléklet Összeférhetetlenségi nyilatkozat, titoktartási nyilatkozat
3. sz. melléklet Közbeszerzési terv
4. sz. melléklet Időterv
5. sz. melléklet Közbeszerzési adatlap
6. sz. melléklet Tájékoztató a közbeszerzési eljárás teljesítésétől
7. sz. melléklet Jogszabályok jegyzéke
8. sz. melléklet Megismerési nyilatkozat
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XVI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ez a szabályzat …………………………….………napján lép hatályba. A szabályzatot a
hatályba lépését követően indított eljárásokban kell alkalmazni.
Az intézménynél ……………………………. kell gondoskodni, hogy a szabályzatban foglalt
előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven –
8. sz. melléklet – aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.

Kelt,…………………év …..hó…..nap

…………………………………………..
költségvetési szerv vezetője

Ez a szabályzat …………………………….………napján lép hatályba.
Az intézménynél ……………………………. kell gondoskodni, hogy a szabályzatban foglalt
előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzathoz csatolt íven
aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg.

Kelt,…………………év …..hó…..nap

…………………………………………..
költségvetési szerv vezetője
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2.sz. melléklet

Ö S S Z E F É R H E T E T L E N S É G I és T I T O K T A R T Á S I
NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………... (lakik: …………. ……………………. ), mint az
ajánlatkérő nevében eljáró, vagy az eljárásba bevont személy az …………………………,
mint ajánlatkérő által a „…………………………” tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési
eljárással kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvényben foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti titkot
megőrzöm.

Kelt: 20……… hó…….nap

.............................................................
név

Költségvetési szerv neve

37

Közbeszerzési szabályzat

3. sz. melléklet

Közbeszerzési terv
……………………………….20….
Időbeli ütemezés

Közbeszerzés tárgya
és mennyisége

CPV kód

Becsült érték

Tervezett
eljárásrend,
eljárás típus

Az eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett
időpontja

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás-megrendelés
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Szerződés
teljesítésének
várható
időpontja vagy a
szerződés
időtartama

Közbeszerzési
eljárást
lebonyolító
szervezet

Sor kerül-e vagy
sor került-e
adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes
összesített
tájékoztató
közzétételére?
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Időterv
Feladatok

Felelős(ök)

4. sz. melléklet

Határidő

A közbeszerzés kezdeményezése,
a közbeszerzési adatlap (5. sz.
melléklet) kitöltése
Az eljárás megindításával
kapcsolatos dokumentumok
összeállítása és megküldése az
előkészítő projektmenedzsmentnek
és a Bizottságnak.
Döntés az eljárás megindításáról
A teljes közbeszerzési iratanyag
véglegesítése
Az eljárás megkezdése a Kbt. 4. §
14. pontja szerint.
A dokumentáció rendelkezésre
bocsátása
Az ajánlatok érkeztetése
A kiegészítő tájékoztatás iránti
kérelmek érkeztetése
A kiegészítő tájékoztatás iránti
kérelmek megválaszolásának
határideje
Ajánlattételi határidő lejárta, a
beérkezett ajánlat felbontása; a
bontási jegyzőkönyv felvétele.
Az ajánlat érvényességének
vizsgálata, esetleges hiánypótlás
kiküldése és érkeztetése, értékelése
Bírálat (adott esetben)
Köztes döntési javaslat
felterjesztése az kuratórium
elnökéhez
Ajánlatkérő köztes döntése (adott
esetben)
Tárgyalás (adott esetben)
Az ajánlatok bírálata
A döntési javaslat felterjesztése az
kuratórium elnökéhez
Döntés az eljárás eredményéről
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5. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI ADATLAP
I. A közbeszerzés adatai
1. A közbeszerzést kezdeményező neve:
2. A közbeszerzés tárgya:
3. A közbeszerzés típusa: árubeszerzés: ….%, szolgáltatás: .…%, építési beruházás: ….%
4. A közbeszerzés becsült nettó értéke:
5. A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege és a finanszírozás forrásának megjelölése:

– ÁFA nélkül ………………….…….,- Ft
– ÁFA: ….% azaz …………………..,- Ft
– Összesen: ………………………….,- Ft
6. A közbeszerzés forrása:
7. A szerződés időtartama:
a) Határozott idejű: ……….év …..hó …...-tól …………év …..hó ……-ig
b) b) Határozatlan idejű, kezdés: ….... év ......... hó ..........-tól
8. Az alkalmazandó eljárásrend és az eljárás fajtája:
9. Hivatkozás az éves közbeszerzési tervre vagy a külön kezdeményezés indoklása:

Kelt: 20……… hó…….nap

………………………………..
közbeszerzést kezdeményező

……………………………….
gazdasági vezető (pü. előadó)

II. A közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezése
A közbeszerzési eljárás megindításának jogi és közbeszerzési akadálya nincs.
Megjegyzés:
Kelt: 20……… hó…….nap
……………………………………….
közbeszerzési tanácsadó

A közbeszerzés megindítását engedélyezem.
Kelt: 20……… hó…….nap
……………………………………….
polgármester/intézményvezető
40
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6. sz. melléklet

Tájékoztató a közbeszerzési eljárás teljesítéséről
1. A szerződés megnevezése:
2. A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény száma, megjelenésének napja:
3. Szerződő felek megnevezése, címe:
Ajánlatkérőként szerződő fél:
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél:
4. A teljesítés szerződésszerű volt-e?:
5. A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja:
6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:
7. A kifizetett ellenszolgáltatás összege:

Kelt: 20……… hó…….nap
……………………………………….
aláírás
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7. sz. melléklet
Jogszabályok jegyzéke
2015. évi CXLIII tv. A közbeszerzésekről
2016. évi XXX tv.

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

424/2017. (XII. 19.)
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
Korm. rendelet
307/2015. (X.27.)
Korm. rendelet
308/2015. (X.27.)
Korm. rendelet
310/2015 (X.28.)
Korm. rendelet
320/2015 (X.30.)
Korm. rendelet
321/2015 (X.30.)
Korm. rendelet
322/2015 (X.30.)
Korm. rendelet

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési
szabályokról
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések
teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett
ellenőrzéséről
A tervpályázati eljárásokról
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának,
valamint
a közbeszerzési
műszaki
leírás
meghatározásának módjáról
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól

323/2015 (X.30.)
Korm. rendelet

Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

257/2018. (XII.18.)
Korm. rendelet

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának,
44/2015 (XI.2.) MvM ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények
mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai
rendelet
összegzésről
A védelmi és biztonsági beszerzések tekintetében alkalmazandó
hirdetményekről, valamint azok feladásának és közzétételének
19/2016. (IX. 14.)
szabályairól, a bírálati összegezések mintáiról és a beszerzések éves
HM rendelet
statisztikai összegezéséről
45/2015 (XI.2.) MvM A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról
rendelet
14/2016. (V. 25.)
MvM rendelet
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8. sz. melléklet
Megismerési nyilatkozat
A közbeszerzési szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.
Név

Beosztás

Kelt
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