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III. Kormányrendeletek

A Kormány 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelete
a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 4.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti közszolgáltatói 
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokra terjed ki.

 (2) A  közszolgáltatói szerződések megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokra a  Kbt. Második Részének szabályait 
az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (3) E  rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a  közszolgáltatói szerződés megkötésére – ide 
értve a  Kbt. 21.  § (2)  bekezdését is – a  Kbt. Harmadik Részében meghatározott nemzeti eljárásrendben kerül sor, 
és az ajánlatkérő a Kbt. 112. § (2) bekezdése szerint jár el. Ebben az esetben a Kbt. 113–117. §-ában foglalt eltérő 
szabályok is alkalmazandók.

 (4) E  rendelet szabályait nem kell alkalmazni, ha az  ajánlatkérő a  Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós beszerzési 
eljárást alkalmaz.

 (5) A közszolgáltatói szerződések megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokra a Kbt. Első Részében, valamint Ötödik 
és Hatodik Részében foglaltak is alkalmazandóak.

2. A közbeszerzési eljárások különös szabályai
Általános rendelkezések

2. § (1) A közbeszerzési eljárás lehet:
a) nyílt eljárás,
b) meghívásos eljárás,
c) tárgyalásos eljárás,
d) versenypárbeszéd,
e) innovációs partnerség vagy
f ) hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

 (2) Tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd az  ajánlatkérő választása szerint bármikor alkalmazható. Hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás csak az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén folytatható 
le. Az innovációs partnerség a Kbt.-ben meghatározott célra alkalmazható.

 (3) Az  ajánlatkérő az  e  rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazhatja a  Kbt. XVI. Fejezetében szabályozott sajátos 
beszerzési módszereket is.

3. § (1) Meghívásos és tárgyalásos eljárás esetében az  eljárás az  ajánlatkérő döntése szerint időszakos előzetes 
tájékoztatóval is meghirdethető.

 (2) Meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetén az  eljárás 
az  ajánlatkérő döntése szerint előminősítési rendszer létrehozataláról szóló hirdetménnyel (a  továbbiakban: 
előminősítési hirdetmény) is meghirdethető.

 (3) A  Kbt. 51.  §-a, 82.  § (3)  bekezdése, valamint 86.  § (2)  bekezdése az  e  rendelet szerinti eljárások esetében nem 
alkalmazhatóak.

 (4) Az  időszakos előzetes tájékoztató közzététele nem jelent kötelezettséget a  közbeszerzési eljárás lefolytatására 
abban az esetben sem, ha a tájékoztató közbeszerzési eljárás meghirdetésére irányult. Ez utóbbi esetben az eljárás 
megindításának elmaradásáról az  ajánlatkérő köteles hirdetményt feladni, valamint értesíteni azon gazdasági 
szereplőket, amelyek szándéknyilatkozatukat az ajánlatkérőnél benyújtották.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 159. szám 20955

 (5) Az  előminősítési hirdetmény közzététele nem vonja maga után az  abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

4. § (1) Az  ajánlatkérő kérésre az  ajánlattevők, illetve a  részvételre jelentkezők rendelkezésére bocsátja az  általa 
rendszeresen hivatkozott közbeszerzési műszaki leírásokat, ideértve az  időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetményben hivatkozott közbeszerzési műszaki leírásokat is. A  közbeszerzési műszaki leírásokat 
– a Kbt. 39. § (2) bekezdésében meghatározott esetek kivételével – elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, 
térítésmentesen kell a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani.

 (2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési műszaki leírásokat az ajánlatkérő elektronikus úton, korlátlanul 
és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tette az  ajánlattevők, illetve a  részvételre jelentkezők számára, 
az ajánlatkérőnek elegendő ezen dokumentumokra hivatkoznia.

 (3) Az  ajánlatkérő köteles megvizsgálni, hogy a  beszerzés tárgyának jellege és a  szerződéshez kapcsolódó további 
körülmények lehetővé teszik-e a  közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A  részekre történő ajánlattétel 
lehetőségének biztosítása során a Kbt. 61. § (5) és (6) bekezdése alkalmazandó.

 (4) Az  ajánlatkérő a  közbeszerzési eljárásban az  alkalmasság és a  kizáró okok igazolásának módjáról szóló 
jogszabályban meghatározottakon kívül egyéb objektív alapú alkalmassági feltételt és ahhoz tartozó igazolási 
módot is előírhat, de ennek során is megfelelően alkalmaznia kell a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakat.

 (5) Kutatási és fejlesztési szolgáltatások megrendelése esetében az  eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban 
a  szolgáltatások jellegére és mennyiségére vonatkozó adatok köre korlátozható. Ha a  kutatási és fejlesztési 
szolgáltatás megrendelésére e  rendelet szerinti, nyilvánosan közzétett hirdetménnyel megindított vagy 
meghirdetett eljárásban került sor, az  eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban elegendő az  eljárást megindító 
vagy meghirdető felhívásban megadott adatokat közölni. A 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatóban elegendő a „K+F szolgáltatások” megjelölést alkalmazni.

 (6) Az  ajánlatkérő a  közbeszerzési műszaki leírás megadásával, az  alkalmasság megítélésével, az  ajánlatok, részvételi 
jelentkezések elbírálásával, vagy a  szerződés megkötésével összefüggésben követelményeket határozhat meg 
arra vonatkozóan, hogy az  általa rendelkezésre bocsátott információk bizalmas jellegét az  érintettek megőrizzék. 
Ez  a  rendelkezés nem érinti a  Kbt. 44.  §-ában meghatározott, az  üzleti titok védelmére vonatkozó rendelkezések 
alkalmazhatóságát.

5. § (1) Az  ajánlatkérő kizárhatja az  eljárásból azt az  ajánlattevőt is, aki árubeszerzés esetében ajánlatában – az  áruk 
összértéke tekintetében – 50%-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti 
elbánást nyújtani.

 (2) Árubeszerzés esetében, ha az  értékelési szempont szerinti értékelés során több ajánlat azonos, az  ajánlatkérő 
köteles előnyben részesíteni azt az  ajánlatot, amely – az  áruk összértéke tekintetében – 50%-ot elérően vagy 
meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nemzeti elbánást kell nyújtani.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában
a) azonosnak minősül az előnyben részesítendő ajánlat, ha az árkülönbözet – az (1) bekezdés szerinti, előnyben 

nem részesítendő ajánlat árához képest – nem haladja meg a 3%-ot;
b) az elektronikus hírközlő hálózati berendezésekben használt szoftvereket árunak kell tekinteni.

 (4) A  (2) bekezdés szerinti esetben az eljárás nyertese az előnyben részesített ajánlatot tevő, ha pedig több előnyben 
részesítendő ajánlat van, az az ajánlattevő, amelynek ajánlata alacsonyabb árat tartalmaz. Azonos árajánlat esetében 
– a Kbt. 77. § (5) bekezdésének megfelelően – az eljárás nyertese az az ajánlattevő, akinek az ajánlata a nem egyenlő 
értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési 
pontszámot kapott.

 (5) Az ajánlatkérőnek nem kell alkalmaznia a (2) bekezdést, ha az ajánlat előnyben részesítése azzal a következménnyel 
járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni, vagy az  ilyen 
beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a  működtetésben és a  fenntartásban vagy 
aránytalan költségtöbblettel járna.

Nyílt eljárás

6. §  Ha az  ajánlatkérő az  ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább harmincöt nappal 
megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott 
fel, és az  tartalmazta az  időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintája szerinti, a  tájékoztatót 
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tartalmazó hirdetmény feladásának időpontjában rendelkezésre álló adatokat is, a  nyílt eljárásban harmincöt 
napnál rövidebb ajánlattételi határidőt is meg lehet határozni. Ebben az esetben az ajánlattételi határidő nem lehet 
rövidebb az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított tizenöt napnál.

Meghívásos és tárgyalásos eljárás

7. § (1) A meghívásos és a tárgyalásos eljárásban a részvételi határidőt a részvételi felhívás feladásának napjától számított 
legalább harminc napban kell meghatározni. A  részvételi határidő sürgősség esetében sem határozható meg 
tizenöt napnál rövidebb időtartamban. A Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti gyorsított eljárás nem alkalmazható.

 (2) Az  ajánlattételi határidőt az  ajánlatkérő és az  alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők megállapodásban 
rögzíthetik, feltéve, hogy valamennyi kiválasztott részvételre jelentkezőnek azonos időtartam áll rendelkezésére 
az ajánlat összeállítására és benyújtására.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés értelmében az  ajánlatkérő és az  alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők nem tudnak 
megállapodni az ajánlattételi határidőben, az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő állapítja meg, azzal, hogy az nem 
lehet rövidebb az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított tíz napnál.

 (4) A  (2)  bekezdés szerinti megállapodásban az  ajánlatkérő és az  alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők tíz 
napnál rövidebb ajánlattételi határidőt is megállapíthatnak, azzal, hogy a  határidőt úgy kell megállapítani, hogy 
elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlatok elkészítéséhez.

 (5) Ha az  ajánlatkérő egyes közbeszerzési dokumentumok esetében nem biztosítja a  Kbt. 39.  § (2)  bekezdése szerint 
a teljes körű, korlátlan, elektronikus hozzáférést, az ajánlattételi határidőt a (3) bekezdésben foglaltaknál öt nappal 
hosszabb időtartamban kell meghatározni, kivéve, ha az  ajánlatkérő és az  alkalmasnak minősített részvételre 
jelentkezők a (2) bekezdésben foglaltak szerint más határidőben állapodnak meg.

 (6) Az  ajánlatkérő a  részvételi felhívásban – a  8.  §-ban foglalt esetben az  időszakos előzetes tájékoztatóban vagy 
a közvetlen részvételi felhívásban – keretszámot határozhat meg arra vonatkozóan, hogy a részvételre jelentkezők 
közül az  eljárás második szakaszában legfeljebb e  keretszám felső határáig terjedő számú alkalmas, egyben 
érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást. A keretszámnak minden 
esetben biztosítania kell a valódi versenyt.

 (7) Az  ajánlatkérő a  (6)  bekezdésben meghatározotton kívül egyéb objektív alapú szabályokat és szempontokat is 
alkalmazhat az ajánlattételre, illetve tárgyalásra meghívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére, azzal, 
hogy annak során minden esetben biztosítania kell a valódi versenyt.

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás

8. § (1) A  3.  § (1)  bekezdése szerinti, időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 
vagy tárgyalásos eljárás esetében a  hirdetmények mintájáról és egyes tartalmi elemeiről szóló jogszabályban 
meghatározott minta szerinti tartalommal kell elkészíteni és közzétenni az  időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetményt, amelyben meg kell jelölni
a) a szerződés pontos tárgyát, úgy, hogy az alapján a gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárásban 

részt kívánnak-e venni,
b) azt a  tényt, hogy az  ajánlatkérő időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel megindított 

meghívásos vagy tárgyalásos eljárást alkalmaz, amelyben az  érdeklődésüket kifejező gazdasági szereplők 
számára a részvételi felhívást közvetlenül küldi meg,

c) azt a  határidőt, amely időpontig a  gazdasági szereplők érdeklődésüket kifejező írásbeli nyilatkozatot 
(a továbbiakban: szándéknyilatkozat) nyújthatnak be,

d) a gazdasági szereplőknek szóló felhívást, hogy a meghatározott határidőig szándéknyilatkozatukat nyújtsák 
be, és

e) az eljárás (eljárások) indításának tervezett napját.
 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben az  ajánlatkérő a  részvételi felhívást nem teszi hirdetményben közzé, 

hanem egyidejűleg és közvetlenül küldi meg azon gazdasági szereplőknek, amelyek az  előírt határidőben 
szándéknyilatkozatukat az  ajánlatkérőnél benyújtották és felhívja őket szándéknyilatkozatuk megerősítésére 
(a továbbiakban: közvetlen részvételi felhívás). Az eljárás a közvetlen részvételi felhívás megküldésével indul.

 (3) A  közvetlen részvételi felhívást legkésőbb az  időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzététele 
napjától számított tizenkét hónapon belül meg kell küldeni. A  Kbt. 3.  melléklete szerinti szociális és egyéb 
szolgáltatások esetén az időszakos előzetes tájékoztató által érintett időszak tizenkét hónapnál hosszabb is lehet.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 159. szám 20957

 (4) A  – szándéknyilatkozatok megerősítését tartalmazó részvételi jelentkezések benyújtására meghatározott – 
részvételi határidő 7. § (1) bekezdésében előírt minimális időtartama a közvetlen részvételi felhívás megküldésének 
napjától számítandó.

 (5) A  közvetlen részvételi felhívás tartalmára a  Kbt. 50.  § (2)  bekezdésének a  részvételi felhívásra vonatkozó 
rendelkezései megfelelően alkalmazandóak, azzal, hogy annak – a  Kbt. 50.  § (3)  bekezdésére tekintettel – 
hivatkozást kell tartalmaznia a  közzétett időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napjára, valamint 
a  közvetlen részvételi felhívás megküldésének napját. Az  ajánlattételi felhívásnak is tartalmaznia kell hivatkozást 
a közzétett időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napjára.

 (6) A 7. § (1)–(5) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
 (7) Az  ajánlatkérő az  eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban feltünteti, ha az  időszakos előzetes tájékoztatóban 

meghatározott időszak alatt további szerződést nem kíván kötni.

Versenypárbeszéd

9. § (1) A versenypárbeszédben a részvételi határidőt a részvételi felhívás feladásának napjától számított legalább harminc 
napban kell meghatározni. A részvételi határidő sürgősség esetében sem határozható meg tizenöt napnál rövidebb 
időtartamban. A Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti gyorsított eljárás nem alkalmazható.

 (2) Az  ajánlatkérő a  részvételi felhívásban keretszámot határozhat meg arra vonatkozóan, hogy a  részvételre 
jelentkezők közül az  eljárás párbeszéd szakaszában legfeljebb e  keretszám felső határáig terjedő számú alkalmas, 
egyben érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást. A keretszámnak 
minden esetben biztosítania kell a valódi versenyt.

 (3) Az  ajánlatkérő a  (2)  bekezdésben meghatározotton kívül egyéb objektív alapú szabályokat és szempontokat is 
alkalmazhat az  eljárás párbeszéd szakaszára meghívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére, azzal, 
hogy annak során minden esetben biztosítania kell a valódi versenyt.

Innovációs partnerség

10. § (1) Az  innovációs partnerségben a  részvételi határidőt a  részvételi felhívás feladásának napjától számított legalább 
harminc napban kell meghatározni. A részvételi határidő sürgősség esetében sem határozható meg tizenöt napnál 
rövidebb időtartamban. A Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti gyorsított eljárás nem alkalmazható.

 (2) Az  ajánlatkérő a  részvételi felhívásban keretszámot határozhat meg arra vonatkozóan, hogy a  részvételre 
jelentkezők közül az eljárás ajánlattételi szakaszában legfeljebb e keretszám felső határáig terjedő számú alkalmas, 
egyben érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást. A keretszámnak 
minden esetben biztosítania kell a valódi versenyt.

 (3) Az  ajánlatkérő a  (2)  bekezdésben meghatározotton kívül egyéb objektív alapú szabályokat és szempontokat is 
alkalmazhat az ajánlattételre meghívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére, azzal, hogy annak során 
minden esetben biztosítania kell a valódi versenyt.

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd, illetve 
innovációs partnerség

11. § (1) A  meghívásos vagy a  tárgyalásos eljárás, a  versenypárbeszéd, illetve az  innovációs partnerség meghirdetésére 
előminősítési hirdetmény is közzétehető. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében előminősítési hirdetmény 
nem alkalmazható.

 (2) Ha az  ajánlatkérő az  eljárást előminősítési hirdetménnyel hirdette meg, a  meghívásos vagy a  tárgyalásos eljárást, 
a  versenypárbeszédet, illetve az  innovációs partnerséget megindító részvételi felhívást nem teszi hirdetményben 
közzé, hanem közvetlen részvételi felhívást küld azon gazdasági szereplőknek, amelyeket az  előminősített 
gazdasági szereplők listájára (a továbbiakban: lista) felvett. Az eljárás a közvetlen részvételi felhívás megküldésével 
indul.

 (3) Az  eljárásban az  ajánlatkérő kizárólag a  listára felvett előminősített gazdasági szereplőket hívhatja fel részvételi 
jelentkezés benyújtására. Az ajánlatkérő az összes előminősített gazdasági szereplőnek köteles közvetlen részvételi 
felhívást küldeni, kivéve, ha a  lista a  közbeszerzés tárgya, vagy azon belüli csoportja szerinti bontásban készült. 
Ebben az  esetben csak a  bontás szerinti előminősített gazdasági szereplőknek kell közvetlen részvételi felhívást 
küldeni.
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 (4) Az  ajánlatkérő az  előminősítési hirdetménnyel meghirdetett közbeszerzésre más hirdetménnyel induló eljárást is 
alkalmazhat, különösen, ha az előminősített gazdasági szereplők száma nem teszi lehetővé a valódi versenyt. Ebben 
az esetben az ajánlatkérőnek az új hirdetményben utalnia kell erre a körülményre. Az új hirdetmény közzétételéről 
az  ajánlatkérő – a  közzétételt követően haladéktalanul – egyidejűleg, írásban értesíti az  előminősített gazdasági 
szereplőket.

 (5) A közvetlen részvételi felhívás tartalmára a Kbt. 50. § (2) bekezdésének a részvételi felhívásra vonatkozó rendelkezései 
megfelelően alkalmazandóak, azzal, hogy annak a Kbt. 50. § (3) bekezdésére tekintettel tartalmaznia kell hivatkozást 
a  közzétett előminősítési hirdetményre és közzétételének napjára, valamint a  közvetlen részvételi felhívás 
megküldésének napját. Az  ajánlattételi felhívásnak szintén tartalmaznia kell hivatkozást a  közzétett előminősítési 
hirdetményre és közzétételének napjára, valamint – ha arra az eljárás során korábban nem került sor – abban meg 
kell jelölni az  értékelési szempontokat és azok súlyszámát vagy a  Kbt. 76.  § (10)  bekezdése szerinti esetben azok 
fontossági sorrendjét.

 (6) A közvetlen részvételi felhívás a Kbt. 50. § (2) bekezdés m) és n) pontjától eltérően – ha szükséges – tartalmazza:
a) a  részvételi jelentkezéshez az  egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat 

alátámasztására a  Kbt. 69.  § szerint csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok 
meghatározását, amelyek igazolják, hogy az  előminősített gazdasági szereplő a  részvételi szakaszban 
sem tartozik – a  jelentkező gazdasági szereplők listára vételének feltételei (a  továbbiakban: előminősítési 
szempontok) szerinti – kizáró okok hatálya alá;

b) az  adott szerződés teljesítéséhez – az  előminősítési szempontokhoz képest – szigorúbb alkalmassági 
követelményeket és azok igazolási módját.

 (7) Több előminősített gazdasági szereplő közösen is benyújthat részvételi jelentkezést és közösen is tehet ajánlatot.
 (8) A  7.  § (1)–(5)  bekezdése, 9.  § (1)  bekezdése, vagy 10.  § (1)  bekezdése megfelelően alkalmazandó, azzal, hogy 

a részvételi határidő minimális időtartama a közvetlen részvételi felhívás megküldésének napjától számítandó.
 (9) A  részvételi jelentkezések és az  ajánlatok értékelésére a  Kbt. 69.  §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, 

azzal, hogy az  ajánlatkérő nem követelheti meg olyan igazolások benyújtását a  gazdasági szereplőktől, amelyek 
az  előminősítési rendszer keretében már rendelkezésére állnak, és amelyek a  kizáró okok fenn nem állását, vagy 
a gazdasági szereplő alkalmasságát megfelelően bizonyítják.

Az ajánlatkérők által létrehozható előminősítési rendszer

12. § (1) Az  ajánlatkérő a  gazdasági szereplők előminősítésére szolgáló rendszert hozhat létre és működtethet, amelynek 
célja, hogy meghatározott közbeszerzések megvalósítása érdekében lefolytatandó meghívásos vagy tárgyalásos 
eljárásokban, illetve versenypárbeszédben vagy innovációs partnerségben részvételre jogosultakat előre kiválassza.

 (2) Az  előminősítési hirdetményt a  hirdetmények mintájáról és egyes tartalmi elemeiről szóló jogszabályban 
meghatározott minta szerint kell elkészíteni és közzétenni. Az előminősítési hirdetmény tartalmazza különösen
a) az előminősítési rendszer célját és időtartamát,
b) az  előminősítési rendszer működésére vonatkozó információk – Kbt. 39.  §-ára és 57.  §-ára tekintettel 

meghatározott – hozzáférési lehetőségeit,
c) a közbeszerzés(ek) tárgyának leírását,
d) az előminősítési szempontokat és azok igazolási módjait, vagy azok összegező leírását.

 (3) Az  ajánlatkérő köteles biztosítani, hogy a  gazdasági szereplők az  előminősítési hirdetmény közzétételét követően 
a rendszer működtetésének időtartama alatt bármikor kérhessék előminősítésüket.

 (4) Az  ajánlatkérőnek meg kell határoznia – adott esetben a  közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekkel összhangban – az  előminősítési rendszer működtetésének részleteit, valamint az  előminősítési 
szempontokat és azok igazolási módjait. Az előminősítési rendszer különböző minősítési fokozatokból állhat.

 (5) Az  előminősített gazdasági szereplőkről az  ajánlatkérőnek listát kell vezetnie. A  lista elkészíthető a  közbeszerzés 
tárgya vagy azon belüli csoportok szerinti bontásban is. A  listának tartalmaznia kell legalább az  előminősített 
gazdasági szereplő nevét, címét (elérhetőségét), elektronikus levelezési címét, valamint a  listára vételének 
időpontját. A  lista adatai nyilvánosak, kivéve a  személyes adatnak minősülő adatokat. A  lista nyilvános adatait 
az ajánlatkérő a honlapján közzéteszi.

13. § (1) Az  előminősítési szempontokat és azok igazolási módjait az  ajánlatkérő a  Kbt. XI. Fejezetében foglaltakkal 
összhangban – a  közbeszerzési eljárásban az  alkalmasság és a  kizáró okok igazolásának módjáról szóló külön 
jogszabályban meghatározottak szerint – köteles meghatározni, azzal, hogy az  alkalmasság vizsgálata körében 
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egyéb objektív alapú előminősítési szempontot és igazolási módot is előírhat, de ennek során is megfelelően 
alkalmaznia kell a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakat.

 (2) Az  előminősítési szempontok meghatározása során nem lehet különbséget tenni a  gazdasági szereplők között 
székhelyük vagy letelepedési helyük szerint, sem olyan adminisztratív, pénzügyi vagy műszaki feltételek előírása 
révén, amelyek csak egyes gazdasági szereplőkre érvényesek. Az ajánlatkérő nem követelheti meg olyan igazolások 
benyújtását a gazdasági szereplőktől, amelyek már rendelkezésére állnak.

 (3) Az ajánlatkérő köteles az előminősítési rendszer működésének részleteit és az előminősítési szempontokat, valamint 
azok igazolási módját is tartalmazó közbeszerzési dokumentumokat előkészíteni és rendelkezésre bocsátani, 
amelyekben meg kell adnia a 12. § (4) bekezdésében foglaltak mellett az előminősítési kérelem elbírálási határidejét 
is. Az elbírálási határidő hat hónapnál hosszabb nem lehet. Ha az elbírálás előreláthatólag négy hónapnál hosszabb 
időt vesz igénybe, az  ajánlatkérő az  előminősítési kérelem benyújtásától számított két hónapon belül köteles 
tájékoztatni a  gazdasági szereplőt az  elbírálás hosszabb időtartamát indokoló körülményekről, valamint kérelme 
elbírálásának várható időpontjáról.

 (4) Ha az  ajánlatkérő egy másik ajánlatkérő előminősítési rendszerét – figyelemmel az  előminősítési szempontokra – 
egyenértékűnek tartja, erről és e másik ajánlatkérő nevéről, címéről, illetve a hivatkozott előminősítés elfogadásáról 
tájékoztatást ad az előminősítési dokumentációban.

 (5) Az  ajánlatkérő köteles a  (3)  bekezdés szerinti közbeszerzési dokumentumokat az  előminősítési hirdetmény 
közzétételének napjától kezdve rendelkezésre bocsátani a Kbt. 39. §-ában foglalt módon.

 (6) Ha az ajánlatkérő módosítja az előminősítési rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat, vagy az előminősítési 
szempontokat és azok igazolási módjait, köteles új előminősítési hirdetményt közzétenni, valamint a  már listára 
vett előminősített gazdasági szereplőket és az előminősítési kérelmet benyújtókat egyidejűleg, közvetlenül, írásban 
tájékoztatni.

 (7) Az  előminősítési rendszer megszűnéséről vagy megszüntetéséről az  ajánlatkérő az  eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatóban ad tájékoztatást.

14. § (1) A gazdasági szereplő bármikor kérheti előminősítését és a listára vételét a 13. § (3) bekezdése szerinti közbeszerzési 
dokumentumokban előírt adatok, tények bemutatása, a  szükséges igazolások, nyilatkozatok vagy egyéb 
dokumentumok, valamint az  – előminősítési szempontokra tekintettel megfelelően kitöltött – egységes európai 
közbeszerzési dokumentum csatolása mellett.

 (2) Az előminősítési kérelmet és a gazdasági szereplő előminősítését kizárólag a megadott előminősítési szempontok 
alapján lehet elbírálni.

 (3) Ha az  előminősítési kérelem hiányos, az  ajánlatkérő a  gazdasági szereplőt a  hiányok megjelölése mellett 
hiánypótlásra hívja fel.

 (4) Az előminősítési kérelem elbírálását követően az ajánlatkérő haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíti 
a gazdasági szereplőt döntéséről, elutasítás esetében annak indokairól is.

 (5) Ha az ajánlatkérő módosítja az előminősítési szempontokat, a már listára vett előminősített gazdasági szereplőknek 
is igazolniuk kell az  előírt módon megfelelőségüket az  új vagy a  módosult előminősítési szempont tekintetében. 
Erre – a  13.  § (6)  bekezdés szerinti tájékoztatás során – fel kell hívni az  előminősített gazdasági szereplőket. 
Benyújtott kérelem folyamatban levő elbírálása esetén az  ajánlatkérő a  kérelemnek a  módosítás miatt szükséges 
kiegészítésére hívja fel a jelentkező gazdasági szereplőt.

 (6) Az előminősített gazdasági szereplő köteles az ajánlatkérőnek bejelenteni, ha az előminősítési szempontok szerinti 
adataiban, körülményeiben változás állt be, a  változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a  változástól 
számított öt munkanapon belül. Ha a  változás következtében az  előminősített gazdasági szereplő nem felel meg 
az előminősítési szempontoknak, az ajánlatkérő haladéktalanul töröli a listáról.

 (7) Az  ajánlatkérő maga is kezdeményezheti az  előminősített gazdasági szereplő listáról való törlését, ha 
a  rendelkezésére álló adatok szerint az  előminősített gazdasági szereplő már nem felel meg az  előminősítési 
szempontoknak.

 (8) A  listáról való törlés előtt legalább 15 nappal az  érintett előminősített gazdasági szereplőket az  ajánlatkérő 
írásban tájékoztatja a  tervezett intézkedéséről és annak indokáról. Az  érintett előminősített gazdasági szereplő 
az ajánlatkérő által meghatározott határidőn belül írásban közölheti észrevételeit az ajánlatkérővel.

 (9) Az  előminősítési kérelem benyújtásával vagy a  minősítés megújításával kapcsolatban – ha díj felszámítására sor 
kerül – legfeljebb a ténylegesen felmerült költségekkel arányos díjat lehet felszámítani.

 (10) Az  előminősítési kérelem elutasítása és a  listáról való törlés ellen jogorvoslatnak van helye a  Közbeszerzési 
Döntőbizottság előtt.
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Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

15. § (1) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat, ha
a) a  közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás azért volt eredménytelen, mert 

az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot vagy részvételi jelentkezést, vagy csak alapvetően nem megfelelő 
ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be, feltéve, hogy a  közbeszerzés feltételei időközben 
lényegesen nem változtak meg. Alapvetően nem megfelelőnek kell tekinteni az  ajánlatot, ha az  olyan 
okból érvénytelen, amely alapján a  szakmai ajánlat jelentős változtatások nélkül nyilvánvalóan nem képes 
teljesíteni az  ajánlatkérő által meghatározott igényeket és követelményeket, míg a  részvételi jelentkezést 
akkor kell alapvetően nem megfelelőnek tekinteni, ha az a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján 
érvénytelen;

b) a közbeszerzés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból szükséges; ez az eset azonban 
nem alkalmazható, ha a  beszerzés nyereségszerzési célra irányul, vagy a  kutatásfejlesztés költségeinek 
fedezését szolgálja, továbbá nem sértheti az  olyan későbbi hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárások 
lefolytatását, amelyek ez utóbbi célok megvalósítására szolgálnak;

c) a  szerződés műszaki-technikai sajátosságok, vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy 
meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az  ajánlatkérő számára nem létezik reális 
alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a  verseny hiánya nem annak a  következménye, hogy 
a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg;

d) a  szerződés egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, mivel annak célja egyedi művészeti 
alkotás vagy művészi előadás létrehozása vagy ajánlatkérő általi megszerzése;

e) az  feltétlenül szükséges, mivel az  ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség 
miatt a  nyílt, a  meghívásos vagy a  tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; 
a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából, vagy 
az ajánlatkérő által előidézett okból.

 (2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá árubeszerzés esetében, ha
a) a  korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bővítése során a  korábbi nyertes ajánlattevőnek 

másikkal történő helyettesítése azzal a  következménnyel járna, hogy műszaki-technikai szempontból 
eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni vagy az  ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai 
nehézséget eredményezne a működtetésben és a fenntartásban;

b) az áru árutőzsdén jegyzett és beszerzett;
c) a beszerzés kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz 

képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele más eljárás alkalmazása esetén 
meghiúsulna;

d) az árut kivételesen kedvező feltételekkel felszámolási eljárás, végelszámolás vagy bírósági végrehajtás, vagy 
az érintett szervezet személyes joga szerinti hasonló eljárás során történő értékesítés keretében szerzi be.

 (3) Az  ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás vagy szolgáltatás 
megrendelése esetében, ha olyan új építési beruházásra vagy szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet 
a  korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás vagy 
szolgáltatás teljesítésére. Ennek feltétele, hogy az  új építési beruházás vagy szolgáltatás összhangban van azzal 
az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést e rendelet szerinti, nyilvánosan közzétett hirdetménnyel megindított 
vagy meghirdetett eljárásban megkötötték, és a  korábbi eljárást megindító vagy meghirdető hirdetményben 
az  ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, megjelölte a  lehetséges további építési beruházások 
és szolgáltatások tárgyát és azok beszerzésének feltételeit, valamint a korábbi eljárásban az építési beruházás vagy 
a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás vagy szolgáltatás 
becsült értékét is (az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából).

 (4) Az  ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá szolgáltatás megrendelése esetében, 
ha arra közszolgáltatói tevékenységével összefüggő tervpályázati eljárást követően kerül sor, és a  nyertessel vagy 
– a bírálóbizottság ajánlása alapján – nyertesek vagy díjazottak valamelyikével kell szerződést kötni.

16. § (1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás – a 15. § (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti eset kivételével – ajánlattételi 
felhívás megküldésével kezdődik. Az  ajánlatkérő a  15.  § (1)  bekezdés e)  pontjában foglalt esetben a  tárgyalást 
megelőzően – ha ajánlattételi felhívás készítésére nincs mód – tárgyalási meghívót küld.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 159. szám 20961

 (2) A  Közbeszerzési Hatóságot az  eljárás megkezdéséről a  17.  § (2)  bekezdés szerint kell tájékoztatni. A  15.  § 
(2) bekezdés b) és d) pontja szerinti tárgyalásos eljárás megkezdése napján az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési 
Hatósághoz benyújtani a  tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást, a  15.  § 
(2) bekezdés d) pontja szerinti esetben továbbá az érintett szervezet nevét és címét.

 (3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 15. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetében, valamint, ha a rendkívüli 
sürgősséget előidéző helyzetben az  ésszerűen lehetséges, a  15.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti esetében 
az ajánlatkérőnek lehetőség szerint legalább három ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívnia.

 (4) Az  ajánlattételi határidőt minden esetben úgy kell meghatározni, hogy elegendő időtartam álljon rendelkezésre 
a megfelelő ajánlattételhez.

 (5) A  15.  § (4)  bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az  ajánlatok értékelési szempontja 
csak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása lehet.

 (6) A 15. § (1) bekezdés e) pontja szerinti tárgyalásos eljárásra a Kbt. 102. §-át kell alkalmazni.
 (7) A  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés c)  pontját nem kell alkalmazni olyan esetben, ha az  ajánlatkérő a  15.  § (2)  bekezdés 

d) pontja alapján folytat le hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást.

17. § (1) A  15.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az  ajánlatkérő a  kedvező 
feltételekről való tudomásszerzést követően haladéktalanul ajánlattételi felhívást küld a  kedvező feltételeket 
felajánlónak és lehetőség szerint még legalább két ismert ajánlattevőnek. A  felhívottakkal a  kedvező feltételek 
fennállásának időtartamán belül kell tárgyalni, és a  nyertessel – a  szerződéskötési moratóriumra vonatkozó 
szabályok figyelmen kívül hagyásával – írásban szerződést kötni.

 (2) Az  eljárás megkezdéséről az  ajánlatkérőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a  Közbeszerzési Hatóságot. 
A tájékoztatást a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell megadni.

 (3) Az ajánlatkérőnek a kedvező feltételeket felajánló dokumentumot is a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
kell megőriznie.

 (4) A  szerződés a  Kbt. 131.  § (6)  bekezdésétől eltérően az  ott rögzített tíz-, illetve ötnapos időtartam letelte előtt is 
megköthető, ha a  hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a  15.  § (1)  bekezdés c)–d)  pontja, a  (2)  bekezdés a)–b) 
vagy d)–e)  pontja, vagy a  (3)–(4)  bekezdés alapján indították és a  Kbt. 152.  § (3)  bekezdése szerinti határidőben 
a Közbeszerzési Hatóság elnöke nem élt a jogorvoslati eljárás megindításának jogával.

3. Sajátos beszerzési módszerek
Keretmegállapodások

18. § (1) Az ajánlatkérő közbeszerzését e rendeletben meghatározott eljárás eredményeként kötött keretmegállapodás útján 
is megvalósíthatja.

 (2) Az  eljárást megindító felhívásban az  ajánlatkérő megjelöli, hogy az  eljárás egy vagy több ajánlattevővel 
kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul, és hogy – a  (3)  bekezdésben foglaltakra tekintettel – az  adott 
keretmegállapodás alapján beszerzés megvalósítására milyen módon vagy módokon kerülhet sor. Ennek során 
a keretmegállapodásban részes ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli.

 (3) A  közbeszerzés megvalósítása során a  Kbt. 105.  §-ában meghatározott módszerek alkalmazása nem kötelező, 
az  ajánlatkérő az  eljárást megindító felhívásban más – a  verseny tisztaságát és átláthatóságát, az  ajánlattevők 
esélyegyenlőségét és objektív kiválasztását biztosító – módszert is meghatározhat.

 (4) Több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás esetében az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő köteles 
megadni az  értékelési szempontok szerint a  legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámát, amelynek legfeljebb 
a  felső határáig terjedő számú ajánlattevővel köt majd keretmegállapodást. A  keretszámnak a  közbeszerzés 
tárgyához, az  eljárás sajátos jellemzőihez kell igazodnia, és minden körülmény között biztosítania kell a  valódi 
versenyt. A  keretmegállapodást akkor kell a  keretszám felső határáig terjedő számú ajánlattevővel megkötni, ha 
az eljárásban legalább a keretszám felső határának megfelelő számú érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő vesz 
részt. Ha a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámának felső határán több ajánlat azonos, az ajánlatkérő a Kbt. 77. § 
(5) bekezdés alkalmazása helyett úgy is dönthet, hogy az összes ilyen azonos ajánlatot tevővel keretmegállapodást 
köt. Több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás esetében az eljárás akkor is eredménytelennek nyilvánítható, 
ha csak egy érvényes ajánlatot nyújtottak be. Több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás esetén a Kbt. 69. § 
(5) bekezdés második mondata minden, a keretmegállapodásban részes ajánlattevőre alkalmazandó.

 (5) Keretmegállapodás legfeljebb nyolc évre köthető, kivéve a  kellően – különösen a  keretmegállapodás tárgyára 
tekintettel – indokolt kivételes eseteket. Ennek során mérlegelni kell, hogy az  adott keretmegállapodáshoz 
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kapcsolódó sajátosságok szükségessé teszik-e a  hosszabb határozott időtartam meghatározását, és az  nem 
aránytalanul korlátozza-e a  versenyt. A  nyolc évnél hosszabb tartamú keretmegállapodás megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárást megindító felhívásban fel kell tüntetni a hosszabb időtartam meghatározásának indokolását.

Dinamikus beszerzési rendszer

19. § (1) A  dinamikus beszerzési rendszer felállításakor a  részvételi határidőt a  részvételi felhívás feladásának napjától 
számított legalább harminc napban kell meghatározni. A részvételi határidő sürgősség esetében sem határozható 
meg tizenöt napnál rövidebb időtartamban. A Kbt. 83. § (2) bekezdése nem alkalmazandó.

 (2) Az ajánlattételi határidő meghatározása tekintetében a 7. § (2)–(5) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

Elektronikus árlejtés

20. §  Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban, vagy időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén 
a  közvetlen részvételi felhívásban, illetve előminősítési hirdetménnyel meghirdetett eljárás esetén legkésőbb 
az  ajánlattételi felhívásban jelzi, ha a  nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében elektronikus árlejtést kíván 
alkalmazni.

Elektronikus katalógusok

21. §  Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban, vagy időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén 
a  közvetlen részvételi felhívásban, illetve előminősítési hirdetménnyel meghirdetett eljárás esetén legkésőbb 
az  ajánlattételi felhívásban jelzi, ha az  ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy hogy 
az ajánlattevőnek elektronikus katalógust kell csatolnia ajánlatához.

4. Szerződésmódosítás

22. § (1) A közszolgáltatói szerződések módosítása során a Kbt. 141. § (4) bekezdés b)–c) pontja nem alkalmazandó.
 (2) A Kbt. 141. § (2) bekezdésben, valamint (4) bekezdés a) pontjában szabályozott esetek mellett a szerződés – a Kbt. 

141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, 
illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
a) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem 

szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása
aa) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, 

meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy 
együttműködés miatt, és

ab) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna;
b) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ba) a  módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az  ajánlatkérő kellő gondossággal 
eljárva nem láthatott előre;

bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
 (3) A Kbt. 141. § (5)–(8) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

5. Eljárás adott tevékenység valódi versenyfeltételek mellett történő végzésének megállapítására

23. § (1) A Kbt. 13. §-ának alkalmazhatóságát az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés versenyre vonatkozó szabályaival 
összhangban kell megállapítani. Vizsgálni kell különösen a  Kbt. 6.  § (1)–(2)  bekezdésében meghatározott 
tevékenység jellemzőit, a  helyettesítő szolgáltatások esetleges létezését, az  árakat, valamint azt, hogy van-e 
ténylegesen vagy potenciálisan a  vizsgált tevékenység tekintetében egynél több szolgáltató az  adott piacon. 
Az  adott piac magában foglalja azt a  területet, amelyen az  ajánlatkérő a  vizsgált tevékenységét végzi és ahol 
a hasonló tevékenységet végző gazdasági szereplők befolyásolják a piac keresleti-kínálati viszonyait, valamint a piaci 
verseny feltételei homogének azonban más szomszédos területektől élesen eltérőek. Vizsgálni kell továbbá a piacra 
történő belépés korlátait, a fogyasztói preferenciákat, valamint a gazdasági szereplők piaci részesedését.
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 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában akkor tekinthető úgy, hogy valamely piacra történő belépés nem korlátozott, ha 
az adott tagállam végrehajtotta és alkalmazza 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 irányelv (a továbbiakban: 2014/25/EU irányelv) III. mellékletében felsorolt 
uniós jogszabályok rendelkezéseit. Ha ez  alapján nem vélelmezhető az  adott piacra történő szabad belépés, 
bizonyítani kell, hogy az ténylegesen és jogilag is szabad.

 (3) Az  ajánlatkérő, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a  Kbt. 6.  § (1)–(2)  bekezdésében meghatározott valamely 
tevékenysége az  adott piacon közvetlenül ki van téve a  versenynek, és erre tekintettel indokolt a  Kbt. 13.  §-a 
szerinti kivétel alkalmazása, kérelmet nyújthat be az  Európai Bizottsághoz ennek megállapítására, valamint arra, 
hogy emiatt a  vizsgált tevékenység folytatásával kapcsolatos szerződések megkötésére a  közbeszerzési szabályok 
nem alkalmazandók. A  kérelemhez a  Gazdasági Versenyhivatal indokolással ellátott állásfoglalását is csatolni kell. 
Az eljárást a Gazdasági Versenyhivatal, illetve a közbeszerzésekért felelős miniszter is kezdeményezheti. Az eljárás 
kezdeményezéséről a  Közbeszerzési Hatóságot értesíteni kell. Az  Európai Bizottság az  eljárást hivatalból is 
megindíthatja.

 (4) A kérelemben az Európai Bizottságot tájékoztatni kell az adott tevékenység valódi versenyfeltételek mellett történő 
végzésével összefüggő minden lényeges tényről, különösen az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározott feltételeknek 
való megfeleléssel kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekről, hatósági határozatokról, megállapodásokról.

 (5) Ha az  Európai Bizottság eljárását az  ajánlatkérő vagy a  közbeszerzésekért felelős miniszter kezdeményezi, és 
a  kérelemmel együtt a  Gazdasági Versenyhivatal indokolással ellátott állásfoglalása nem kerül benyújtásra, 
a  kérelmező a  (4)  bekezdés szerinti információkról az  Európai Bizottságot kérésére köteles tájékoztatni. 
A tájékoztatáshoz a Gazdasági Versenyhivatal indokolással ellátott állásfoglalását is csatolni kell.

 (6) Ha az  eljárást az  Európai Bizottság hivatalból kezdeményezi, az  ajánlatkérő vagy a  közbeszerzésekért 
felelős miniszter a  (4)  bekezdés szerinti információkról az  Európai Bizottságot kérésére köteles tájékoztatni. 
A tájékoztatáshoz a Gazdasági Versenyhivatal indokolással ellátott állásfoglalását is csatolni kell.

 (7) A  kérelem a  benyújtást követően az  Európai Bizottság beleegyezésével módosítható. A  módosított kérelem 
vizsgálatára az Európai Bizottság és kérelmező a 2014/25/EU irányelv IV. mellékletében meghatározott határidőnél 
rövidebb határidőben is megállapodhatnak.

 (8) Ha az Európai Bizottság a 2014/25/EU irányelv IV. mellékletében meghatározott határidőn belül nem hoz döntést, 
úgy kell tekintetni, hogy a  vizsgált tevékenység az  adott piacon közvetlenül ki van téve a  versenynek, és ezért 
az annak folytatásával kapcsolatos szerződések megkötésére a közbeszerzési szabályokat nem kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

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

25. §  E rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépése után megkezdett, közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló 
közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.

26. §  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.

27. §  Hatályát veszti a  közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. 
(XII. 22.) Korm. rendelet.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelete
a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának 
Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

A Kormány közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 16. pontjában, illetve a 6. alcím vonatkozásában 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 90.  §-ában, illetve 174/A.  § 
a)  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) E  rendeletet a  2.  § (1)  bekezdése szerinti szerződések teljesítésének és módosításának jogi, műszaki és szakmai 
szempontú ellenőrzésére kell alkalmazni.

 (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a jogerős bírósági vagy hatósági határozattal elbírált kérdések vizsgálatára.
 (3) A  szerződések teljesítésének és módosításának hatósági ellenőrzését a  Közbeszerzési Hatóság (a  továbbiakban: 

Hatóság) végzi.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában:
1. szerződés: a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény (a  továbbiakban: Kbt.) 3.  § 24. és 27.  pontja 

szerinti szerződés;
2. ellenőrzött szervezet: e  § 1.  pontja szerinti szerződés szerződő felei, valamint a  teljesítésben részt vevő 

gazdasági szereplők.

3. A hatósági ellenőrzés szabályai

3. § (1) A Hatóság eljárására – e kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a Kbt., valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.  törvény (a  továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

 (2) A Hatóság eljárására nem alkalmazható a Ket. 33/A. §-a, 93. § (1)–(2) bekezdése, 94. §-a, V. Fejezete, VI/A. Fejezete, 
VII. Fejezete, VIII. Fejezete, valamint a IX. Fejezete.

4. §  A Hatóság az  e  rendelet szerinti hatósági ellenőrzési tevékenységét a  Hatóság elnöke által jóváhagyott éves 
ellenőrzési terv alapján végzi. Az éves ellenőrzési tervet és az elrendelt ellenőrzési eljárásokat a Hatóság a honlapján 
közzéteszi.

5. § (1) A Hatóság eljárása – a 4. § szerinti ellenőrzési tervben nem szereplő szerződések vonatkozásában – hivatalból indul.
 (2) A  Hatóság hivatalból indított eljárását – a  jogsértés tudomásra jutásától számított 90 napon belül – a  Kbt. 

152.  § (1)  bekezdésében meghatározott szervezetek vagy személyek erre irányuló kérelem benyújtásával 
kezdeményezhetik. A Hatóság elnöke által kezdeményezett eljárás esetében kérelem benyújtására nincs szükség.

 (3) A kérelemnek – a Ket. 35. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmaznia kell:
a) a kérelmezői jogosultságot alátámasztó tényeket,
b) a szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás azonosítóját,
c) a szerződő felek megjelölését,
d) a megsértett jogszabályi rendelkezést,
e) a jogsértést alátámasztó bizonyítékok megjelölését,
f ) amennyiben bírósági vagy hatósági eljárás folyamatban van, illetve folyamatban volt a  jogsértéssel 

kapcsolatban, az ezzel kapcsolatos dokumentumok, bírósági ítélet vagy hatósági határozat megjelölését,
g) a  Hatóság e  rendelet hatálya alá tartozó eljárására és e  rendelet 11.  §-a szerinti intézkedésére vonatkozó 

kifejezett kérelmet, valamint
h) a szerződés szerinti ellenszolgáltatás, amennyiben ez nem állapítható meg, a becsült érték megjelölését.

 (4) Ha a  kérelem nem tartalmazza a  (3)  bekezdés szerinti elemeket, a  Hatóság felhívja a  kezdeményezőt a  hiányok 
öt napon belüli pótlására, és egyben figyelmezteti, hogy ha a  kérelmet újból hiányosan nyújtja be, a  Hatóság 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 159. szám 20965

a rendelkezésre álló adatok alapján dönt az ellenőrzés megindítása tárgyában. A hiánypótlási határidő elmulasztása 
miatt igazolásnak helye nincs.

 (5) A Hatóság különösen az alábbi esetekben nem indítja meg az e rendelet hatálya alá tartozó eljárást:
a) az eljárásra a Hatóságnak nincs joghatósága,
b) a kérelmet határidőn túl nyújtották be,
c) a Hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye,
d) a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul,
e) a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származik,
f ) a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem tartozik e rendelet tárgyi hatálya alá, vagy
g) a kérelem a szerződéssel kapcsolatos jogerős bírósági vagy hatósági határozattal elbírált kérdésre vonatkozik.

6. §  A hatósági ellenőrzés megindításáról és az  esetleges további intézkedésekről az  eljárás megindításától számított 
nyolc napon belül a Hatóság egyidejűleg értesíti az 5. § (2) bekezdése szerinti kezdeményezőt.

4. Összeférhetetlenség

7. § (1) A hatósági ellenőrzésben – a Ket. 42. § (1) és (3) bekezdésében meghatározottakon túl – nem járhat el a Hatóságnak 
az a tisztviselője, aki
a) az  ellenőrzött szervezet vezetőjének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága tagjának vagy 

alkalmazottjának a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény 8:1.  § (1)  bekezdés 1.  pont szerinti 
közeli hozzátartozója,

b) az ellenőrzött szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
c) olyan szervezetben rendelkezik tulajdoni részesedéssel, amely az  ellenőrzött szervezettel rendszeres üzleti 

kapcsolatban áll,
d) a  hatósági ellenőrzés megindításának időpontját megelőző két évben az  ellenőrzött szervezettel 

munkaviszonyban, egyéb foglalkoztatási jogviszonyban vagy tagsági viszonyban állt, vagy annak vezető 
tisztségviselője, vagy felügyelőbizottságának tagja volt, vagy az  ellenőrzött szervezetben tulajdoni 
részesedéssel rendelkezett.

 (2) A hatósági ellenőrzésben nem járhat el a Hatóságnak az a tisztviselője, akinek a hozzátartozója
a) az ellenőrzött szervezettel munkaviszonyban, egyéb foglalkoztatási jogviszonyban vagy tagsági viszonyban 

áll, vagy annak vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja,
b) az ellenőrzött szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
c) olyan szervezettel áll munkaviszonyban, egyéb foglalkoztatási jogviszonyban vagy tagsági viszonyban, 

vagy annak vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, vagy abban tulajdoni részesedéssel 
rendelkezik, amely az ellenőrzött szervezettel rendszeres üzleti kapcsolatban áll,

d) olyan szervezettel áll közszolgálati jogviszonyban, amely az  ellenőrzött szervezet felügyelő vagy alárendelt 
szervezete, illetve amely az ellenőrzött szervezet részére támogatást vagy kizárólagos jogot biztosított.

 (3) A  Hatóság tisztviselője a  Hatóság elnökének haladéktalanul, de legkésőbb az  ok felmerülésétől számított 
három napon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben a jelen §-ban vagy a Ket. 42. § (1), illetve (3) bekezdésében 
meghatározott kizárási ok áll fenn. A bejelentés elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi és anyagi 
felelősséggel tartozik.

 (4) Az  összeférhetetlenségről a  Hatóság elnöke az  összeférhetetlenség okának tudomására jutásától számított 
nyolc  napon belül határoz. A  döntés meghozataláig a  Hatóság tisztviselője az  összeférhetetlenséggel érintett 
hatósági ellenőrzéssel összefüggésben az ellenőrzési tevékenysége alól fel kell menteni.

 (5) Ha az  (1)–(2)  bekezdés szerinti összeférhetetlenség a  Hatóság elnökével kapcsolatban merül fel, 
az összeférhetetlenségről a Közbeszerzések Tanácsa határoz.

5. Az ellenőrzés lefolytatása

8. § (1) A  hatósági ellenőrzést adatbekérés útján, illetve szükség szerint a  helyszínen kell lefolytatni az  ellenőrzés 
lefolytatásához szükséges bizonyítási eszközök igénybe vételével.

 (2) A  Hatóság az  ellenőrzés végrehajtása során nem kérheti azon tények, adatok igazolását, amelyek ellenőrzésére 
a  Hatóság a  Közbeszerzési Adatbázisból, valamint a  magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági 
nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
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folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. Építési beruházás tárgyú közbeszerzési 
szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzése során az  ajánlatkérő biztosítja a  Közbeszerzési Hatóság 
–  vagy az  általa e  rendelet 9.  §-a alapján kijelölt szakhatóság – részére az  elektronikus építési napló adataihoz 
történő hozzáférést.

 (3) A Hatóság elnöke megkeresésére a közbeszerzéssel kapcsolatos ügyben az ellenőrzött szervezet köteles tíz napon 
belül tájékoztatást adni, továbbá egyidejűleg az  iratoknak az  informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, 
szerkeszthető formátumú változatát is megküldeni, amennyiben azok ilyen formátumban rendelkezésre állnak.

 (4) A  Hatóság elnöke jogosult az  ellenőrzés során benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése 
érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni. A  megkeresett szervezet tíz napon 
belül köteles az információt megadni.

 (5) Helyszíni ellenőrzés lefolytatása során a  Hatóság ügyintézője jogosultságát megbízólevél felmutatásával köteles 
igazolni.

 (6) A megbízólevél tartalmazza
a) a „Megbízólevél” megnevezést,
b) az  ügyintéző nevét, beosztását, szolgálati igazolványának, vagy – ha szolgálati igazolvánnyal nem 

rendelkezik  – a  személyazonosító igazolványának vagy más személyazonosításra alkalmas igazolványának 
számát,

c) az ellenőrzött szervezet megnevezését,
d) a hatósági ellenőrzés tárgyát,
e) a hatósági ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazásra történő hivatkozást,
f ) a megbízólevél időbeli hatályát,
g) a megbízólevél kiállításának keltét és
h) a megbízólevél kiállítására jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.

6. Szakhatóság kijelölése

9. § (1) Az  építési beruházás tárgyú szerződések ellenőrzése tekintetében a  Teljesítésigazolási Szakértői Szerv, valamint 
az  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: ÉMI) 
–  külön megállapodás alapján – az  e  rendelet szerinti hatósági ellenőrzés során a  Hatóság kijelölése alapján 
szakhatóságként működik közre.

 (2) A szakhatóság eljárásában a 7. § (1)–(5) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi szabályokat megfelelően alkalmazni 
kell, azzal, hogy nem vehet részt a szakhatóság eljárásában, aki a szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás 
előkészítésében, lefolytatásában részt vett, továbbá, ha a  7.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
a  szakhatóság vezető beosztású tagjával kapcsolatban merül fel, az  összeférhetetlenségről a  Hatóság elnöke 
határoz.

 (3) Nem járhat el szakhatóságként az  ÉMI, amennyiben a  szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás 
előkészítésében, lefolytatásában részt vett, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy vett részt.

 (4) A szakhatóság eljárásában a Hatóságot személyes költségmentesség illeti meg.

7. Az ellenőrzés lezárása

10. § (1) A Hatóság az ellenőrzés eredményéről a 8. § (3) és (4) bekezdésében foglalt információk, iratok beérkezését követő 
30 napon belül, de legfeljebb az ellenőrzés megindításától számított 90 napon belül jegyzőkönyvet készít.

 (2) Az ellenőrzés eredményeként készült jegyzőkönyv – a Ket. 39. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmazza:
a) a Hatóság ellenőrzést végző szervezeti egységének megnevezését,
b) a hatósági ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölését,
c) az ellenőrzéssel érintett szerződés tárgyát,
d) a hatósági ellenőrzéssel érintett időszakot,
e) amennyiben arra sor került, a helyszíni vizsgálat kezdetét és végét,
f ) az alkalmazott ellenőrzési módszereket és eljárásokat,
g) az ellenőrzési megállapításokat és azok alapján a Hatóság további intézkedéseire vonatkozó javaslatokat és
h) az ellenőrzést végzők aláírását.

 (3) A jegyzőkönyvet az írásba foglalást követően öt napon belül meg kell küldeni az ellenőrzött szervezetnek, valamint 
a kezdeményezőnek.
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11. § (1) Az  ellenőrzés eredményéről készült jegyzőkönyv megállapításaitól függően, a  Hatóság a  Kbt. 153.  § (1)  bekezdés 
c) pontja, illetve a Kbt. 175. § (1) bekezdése szerint jár el.

 (2) Ha a  Hatóság a  hatósági ellenőrzés során olyan jogszabálysértést valószínűsít, amely más szerv vagy hatóság 
eljárását teszi szükségessé, megkereséssel él a  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv vagy hatóság, 
különösen a közérdekű keresetindításra jogosult szerv felé.

8. A szerződésmódosítás ellenőrzése

12. §  A közbeszerzési szerződések módosításának ellenőrzésére e  rendelet 3–7. alcímének szabályait kell megfelelően 
alkalmazni azzal, hogy a  szerződés módosításáról szóló tájékoztató hirdetmény közbeszerzési jogi szempontú 
ellenőrzését a Hatóság a tájékoztató hozzá való beérkezését követően minden tájékoztató esetében haladéktalanul 
elvégzi [Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pont].

9. Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.

14. §  A Hatóság a  Kbt. 197.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján e  rendelet szabályai szerint jogosult ellenőrizni 
a  2015.  november 1-jét megelőzően megkezdett beszerzések vagy közbeszerzési eljárások eredményeként kötött 
szerződések módosítását és teljesítését is.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1778/2015. (X. 27.) Korm. határozata
a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2015. év végi finanszírozásához 
szükséges intézkedésekről

A Kormány a  Magyarország 2015.  évi központi költségvetéséről szóló 2014.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím
a) 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatának 

24 586,0 millió forinttal, valamint
b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1. Kötszertámogatás jogcím előirányzatának 

1000,0 millió forinttal és 3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím előirányzatának 7100,0 millió 
forinttal

történő megemelését az 1. melléklet szerint.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1778/2015. (X. 27.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3

4
212548 1 Gyógyszertámogatás kiadásai 24 586,0

5
252534 1 Kötszertámogatás 1 000,0
252556 3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 7 100,0

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím 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 név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 32 686,0 32 686,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Gyógyászati segédeszköz támogatás

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Természetbeni ellátások
Gyógyszertámogatás
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A Kormány 1779/2015. (X. 27.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,  
a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok 
módosításáról

 1. A Kormány
1.1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (6) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 180  000 ezer forint egyszeri 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.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára az 1. melléklet szerint,

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő: 2016. június 30.

1.2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) 152.  § (5)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi az  államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési 
maradványának felhasználásáról szóló 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozatban további intézkedésig fel 
nem használható költségvetési maradványokból a  XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél keletkezett 
1 391 100 ezer forint, a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett 7 674 434 ezer forint, a LXXI. 
Nyugdíjbiztosítási Alap, 5. Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek címen keletkezett 5761 ezer forint és 
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap, 5. Egészségbiztosítási költségvetési szervek címen keletkezett 162 077 ezer 
forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználását,

1.3. az Ávr. 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi – a  2014. évi költségvetési maradványok 
felhasználásáról szóló 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozatban megállapított, 2014. évi, további intézkedésig 
fel nem használható, kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással 
nem terheltté vált költségvetési maradványokból – 2 571 926 ezer forint felhasználását a 2. melléklet szerint,

1.4. az Ávr. 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  2014. évi költségvetési maradványok 
felhasználásáról szóló 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozatban a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezetnél kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványként visszahagyott költségvetési 
maradványból időközben meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 130  000 ezer forint 
összegű költségvetési maradvány felhasználását,

1.5. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az  1.2–1.4.  pontokban felhasználásra 
engedélyezett összegekből a 3. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

1.6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a VI. Bíróságok fejezetnél keletkezett 
8  082  324 ezer forint összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány átcsoportosítását 
a 4. melléklet szerint.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
az  Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a  pártalapítványok tartalékának 
átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat 4.  pontjában a „Bethlen Gábor Alapba átcsoportosított 
1828,2 millió forint és a  Magyar Nemzeti Múzeum részére átcsoportosított 434,3 millió forint tekintetében  
2016. június 30.” szövegrész helyébe a  „Magyar Nemzeti Múzeum részére átcsoportosított 434,3 millió forint 
tekintetében 2016. június 30., a  Bethlen Gábor Alapba átcsoportosított 1828,2 millió forint tekintetében  
2017. március 31.” szöveg lép.
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 3.  Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat 9. pontjában a „K5. Dologi kiadások” szövegrész helyébe a „K3. Dologi kiadások” 
szöveg lép.

 4. A Kormány a  2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) meghatározottaktól 
eltérően engedélyezi, hogy a  Korm. határozat 1.  pont c)  alpontjában elrendelt, a  Korm. határozat 2.  melléklete 
szerinti átcsoportosításból a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) fejezettől elvont 344 829 
ezer forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a  Hild villa rekonstrukciója 
érdekében az MMA-nál kerüljön felhasználásra.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1779/2015. (X. 27.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadása
LXV. Bethlen Gábor Alap

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
XLII. A költségvetés közvetlen bevételi és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 180 000
LXV. Bethlen Gábor Alap

4 Alapból nyújtott támogatások
263167 6 Egyéb támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 152 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28 000

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -180 000

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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 180 000

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

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 180 000 180 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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2. melléklet az 1779/2015. (X. 27.)  Korm. határozathoz 2. melléklet a …./2015. (….) Korm. határozathoz

ezer forintban

I-23.  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 37 939
I-24. Nemzeti Választási Iroda 324 989
V. Állami Számvevőszék 128 892
X. Igazságügyi Minisztérium 64 380
XI. Miniszterelnökség 843 942
XII. Földművelésügyi Minisztérium              32 897
XIII. Honvédelmi Minisztérium                                 118 108
XIV. Belügyminisztérium 13 694
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 205 198
XIX. Uniós Fejlesztések 208 219
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 562 982
XXXIV. Magyar Művészeti  Akadémia                                      22 232
Összesen: 2 563 472
LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap  (ONYF) 8 050
LXXII. Egészségbiztosítási Alap (OEP) 404
Mindösszesen: 2 571 926

Fejezet

 2014. évi, meghiúsulás miatt 
kötelezettségvállalással nem 
terheltté vált költségvetési 

maradványból  visszahagyásra 
javasolt
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3. melléklet az 1779/2015. (X. 27.) Korm. határozathoz

3. melléklet a …./2015. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csoport 
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előirányzat-

szám
 Fejezet név Cím név Alcím név 

Jogcím-csoport 
név

 Jogcím név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

V. Állami Számvevőszék     
1 Állami Számvevőszék

K5 Egyéb működési célú kiadások -77 904
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -50 988

XI. Miniszterelnökség
1 Miniszterelnökség

K5 Egyéb működési célú kiadások -300 980
XII. Földművelésügyi Minisztérium

1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 802

2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 594 250

5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
K5 Egyéb működési célú kiadások -251

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok

9 Természetvédelmi kártalanítás
K5 Egyéb működési célú kiadások -384

14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában
K5 Egyéb működési célú kiadások -161

3 Agrár célelőirányzatok
10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -6
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

2 Egyéb EU által nem térített kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 391 100

XIV. Belügyminisztérium
6 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

K5 Egyéb működési célú kiadások -11 900
15 BM Nemzetközi Oktatási Központ

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 995
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

K5 Egyéb működési célú kiadások -95
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 98 543

2 Külképviseletek igazgatása
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 330 000

3 Külügyi és Külgazdasági Intézet
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 077

A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
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3. melléklet a …./2015. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csoport 
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előirányzat-

szám
 Fejezet név Cím név Alcím név 

Jogcím-csoport 
név

 Jogcím név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

5 Nemzeti Befektetési Ügynökség
K5 Egyéb működési célú kiadások -12 623
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások -100 176

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

3 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások -3 983

13 Közép-európai elnökségi feladatok
K5 Egyéb működési célú támogatások -9

2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Európai Területi Társulások támogatása

K5 Egyéb működési célú támogatások -7 094
3 Demokrácia Központ Közalapítvány- Tom Lantos Intézet támogatása

K5 Egyéb működési célú támogatások -71
6 Népirtás Megelőzési Központ támogatása

K5 Egyéb működési célú támogatások -6
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 128 892
K5 Egyéb működési célú kiadások -5 626

2 Európai uniós befizetések
K5 Egyéb működési célú kiadások -508

4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
3 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében

K5 Egyéb működési célú támogatások -130 000
XIX. Uniós Fejlesztések

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
K5 Egyéb működési célú kiadások -43 849

2 Közreműködői intézményrendszer támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -164 370

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K5 Egyéb működési célú kiadások -15 500

18 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 141 679

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás

3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 867

4 Köznevelési feladatok támogatása
4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -652
5 Nemzeti Tehetség Program

K5 Egyéb működési célú kiadások -11 215
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3. melléklet a …./2015. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csoport 
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előirányzat-

szám
 Fejezet név Cím név Alcím név 

Jogcím-csoport 
név

 Jogcím név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

5 Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása       

1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 000

3 Határtalanul! program támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 372

4 Határon túli köznevelési feladatok támogatása
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 372

13 Művészeti tevékenységek
4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15 500

10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése
K5 Egyéb működési célú kiadások -64

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -360
7 Családpolitikai célú pályázatok

K5 Egyéb működési célú kiadások -650
8 Család- és ifjúságügyi szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -5 925
26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények  támogatása

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 
19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -9 000
28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása
2 Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 925
48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 074
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

1
1

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 185
2 MMA köztestületi feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások -5 971
3 Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 861
4

2
K5 Egyéb működési célú kiadások -500

7
K5 Egyéb működési célú kiadások -853

Magyar Művészetek Háza Programok

Pályázati alapok

MMA Titkársága
MMA Titkárság Igazgatása

Fejezeti kezelésű előirányzatok
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4. melléklet az 1779/2015. (X. 27.) Korm. határozathoz
4. melléklet a …./2015. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csoport 
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előirányzat-

szám
 Fejezet név Cím név Alcím név 

Jogcím-csoport 
név

 Jogcím név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

VI. Bíróságok
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás
1 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -8 082 324
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2
1 Felhalmozási jellegű kiadások

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

K6 Beruházások 8 082 324

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
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A Kormány 1780/2015. (X. 27.) Korm. határozata
az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről

A Kormány
 1. a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 

4.  melléklet 3.  pontja alapján, a  strukturális és kohéziós támogatásokból megvalósuló európai uniós programok 
finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések 
fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím 200 000,0 millió forint 
összeggel történő túllépését az európai uniós támogatások Európai Bizottság általi átutalását követően a beérkező 
uniós források megfelelő előirányzaton történő bevételi elszámolására és a  megnyitott előirányzat-felhasználási 
keret visszarendezésére vonatkozó kötelezettség mellett;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti előirányzat túllépés összegét ütemezetten, 
a kifizetésekhez igazodva használja fel.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

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

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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