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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2018. (II. 5.) MvM rendelete
egyes közbeszerzési tárgyú miniszteri rendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő
módosításáról
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (2) bekezdés e) pontjában,
a 3. alcím vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (2) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. §
9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai
összegzésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról
1. §

(1) A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 44/2015. (XI. 2.)
MvM rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek esetében a Kbt. 26. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése
az ajánlatkérő felvételére, adatváltozására, illetve törlésére irányuló kérelemmel a Miniszterelnökség által
üzemeltetett, egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) történik.”
(2) Az R1. 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ellenőrzési díj mértéke – függetlenül az érintett hirdetmény, illetve közbeszerzési dokumentumok
terjedelmétől – egységesen)
„a) a 9. § (1) bekezdése szerinti felhívás, illetve közbeszerzési eljárást meghirdető hirdetmény és a tervpályázati kiírás
esetében: 200 000 forint, az EKR alkalmazása esetén 160 000 forint,”
(3) Az R1. 4. alcíme a következő 16/B. §-sal egészül ki:
„16/B. § Nem kell alkalmazni a 16/A. §-ban foglaltakat, ha az ajánlatkérő a Kbt. 113. § szerinti összefoglaló
tájékoztatást az EKR-ben teszi közzé.”

2. §

Az R1. 5. § (8) bekezdésében az „a Hatóság által nyújtott informatikai rendszerben” szövegrész helyébe
az „az EKR-ben” szöveg lép.

2. A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló
45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról
3. §

A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 45/2015. (XI. 2.)
MvM rendelet (a továbbiakban: R2.)
a)
2. § (1) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 158. § (1) bekezdésétől” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 129. § (1) bekezdésétől” szöveg;
b)
2. § (2) bekezdésében az „a Ket.” szövegrész helyébe az „az Ákr.” szöveg
lép.
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3. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló
14/2016. (V. 25.) MvM rendelet módosításáról
4. §

(1) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet
(a továbbiakban: R3.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kérelmező a névjegyzékbe vétel iránti kérelme benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy
a) rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges felsőfokú végzettséggel,
b) rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges – különösen a 3–4. §-okban meghatározott módon igazolt –
közbeszerzési gyakorlattal,
c) rendelkezik felelősségbiztosítással [kivéve az 5. § (3) bekezdés szerinti esetet],
d) teljesítette a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzésére
vonatkozó követelményeket és
e) a névjegyzékbe vétel díját befizette.”
(2) Az R3. 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett névjegyzék hatósági nyilvántartás.”

5. §

Az R3. 6. § (12) bekezdésében az „az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) bekezdésében” szövegrész
helyébe az „az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

6. §

Hatályát veszti az R3.
a)
2. § (3) bekezdése;
b)
11. § (4) bekezdése.

7. §

Az R3. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. Záró rendelkezések
8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §

E rendelet 1. alcíme
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 és
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.
Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet az 1/2018. (II. 5.) MvM rendelethez
„1. melléklet a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelethez

Kérelem felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vételhez
Alulírott ............................................................. a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről
szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet alapján ezúton kérem a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
névjegyzékbe történő felvételemet az alábbi adatok alapján:
I. Kérelmező személyes adatai
Kérelmező neve:
Anyja születési neve:
Születési hely, idő:
Elérhetőségi cím:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-mail:
Hivatalos elérhetőség:1
o Nem független felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó

Titulus:
Családi név:
Utónév:

Munkáltató neve:
Munkáltató székhelye:
Munkáltató adószáma:

II. Kérelem benyújtásának oka
o Új névjegyzékbe vétel iránti kérelem
o Bejegyzés megújítása iránti kérelem
III. Közbeszerzési gyakorlat igazolásának módja
o A Rendelet 3. §-a szerint
o A Rendelet 4. §-a szerint
o A Rendelet 8. § (2) bekezdése szerint
IV. Befizető adatai
Befizető neve:
Befizető címe:
Befizető számlaszáma:
V. Mellékletek
− felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum
− közbeszerzési gyakorlat igazolására vonatkozó dokumentum(ok)
− felelősségbiztosítás meglétének igazolása [5. § (3) bekezdés szerinti esetben nem szükséges]
− nyilatkozat a Kbt. 195. § (9) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állásáról
− igazolás a kötelező szakmai képzésen való részvételről
− a bejegyzés díjának befizetését igazoló dokumentum
− munkáltatói igazolás [2. § (7) bekezdése szerinti esetben]
− ajánlatkérőtől vagy az ellenőrzésre feljogosított szervtől származó nyilatkozat [3. § (1) bekezdése szerinti esetben]
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Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam benyújtott fenti
dokumentumok a birtokomban megtalálható eredeti dokumentumokkal mindenben megegyeznek. Vállalom, hogy
a Miniszterelnökség erre vonatkozó felhívása esetén az eredeti dokumentumokat bemutatom.
........................................................, ......... (év) ................ (hó) ........... (nap)
.................................................
kérelmező aláírása”

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. §-ában, illetve 15. §-ában
meghatározott hivatalos elérhetőség, amennyiben a kérelmező ilyennel rendelkezik.
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