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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelete
az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A közbeszerzésekért felelős miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által működtetett elektronikus 
közbeszerzési rendszer üzemeltetésére és fenntartására a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft.-t jelölöm ki.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2017. (XI. 6.) MvM rendelete
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 
módosításáról

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 következőket rendelem el:

1. §  A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: azon büntetlen előéletű természetes személy, akit e rendeletben 
meghatározottak alapján a  közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium névjegyzékbe 
vett, rendelkezik az  e  rendelet szerinti felsőfokú végzettséggel, közbeszerzési gyakorlattal és – független 
szaktanácsadó esetében – felelősségbiztosítással, továbbá aki tevékenysége folyamatos gyakorlásához a  felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló kormányrendeletben 
meghatározottak szerinti képzésen (a továbbiakban: közbeszerzési szakmai képzés) igazoltan részt vett;”

2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azon természetes személyek, akik e  rendelet hatálybalépését megelőzően e  rendeletben meghatározott 
közbeszerzési tevékenységet vagy közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, jogszabályban feljogosított szerv részére 
végzett folyamatba épített közbeszerzési-jogi ellenőrzésben, hirdetmények ellenőrzésében, hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárással kapcsolatos ellenőrzésben, minőségellenőrzési tevékenységben, utóellenőrzésben vagy 
utólagos ellenőrzésben érdemi tevékenységet végeztek, illetve a  Közbeszerzési Döntőbizottságnál döntőbiztosi 
tevékenységet végeztek, az 1. melléklet szerinti dokumentum kitöltésével nyújthatják be a névjegyzékbe vétel iránti 
kérelmüket a közbeszerzésekért felelős miniszternek.”

 (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelmező a névjegyzékbe vétel iránti kérelméhez a következőket csatolja:)
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„e) a  képzés befejezését követően legfeljebb 30 napon belül a  képző szervezet által kiadott igazolást, amely 
bizonyítja, hogy a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzésére 
vonatkozó követelményeket teljesítette,”

 (3) A Rendelet 2. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vételhez 15 továbbképzési tanulmányi pont 
szükséges.
(9) Ha adott időszakban nem kerül meghirdetésre kellő számú, létszámú és tanulmányi pontszámú képzés, 
a  közbeszerzésekért felelős miniszter közleményt tesz közzé arról, hogy a  kérelmezők meghatározott időszakban 
beadott névjegyzékbe vételi (megújítási) kérelem esetében átmenetileg mentesülnek a  (8)  bekezdés szerinti 
kötelező közbeszerzési szakmai képzésre vonatkozó igazolási kötelezettség alól.”

3. §  A Rendelet 4. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a  kérelmező a  közbeszerzési tevékenységét a  Közbeszerzési Döntőbizottságnál végzett döntőbiztosi 
tevékenység ellátásával kívánja igazolni, az  igazolásnak azt kell tartalmaznia, hogy a  kérelmező a  hivatkozott 
közbeszerzési tevékenységet legalább két évig folyamatosan végezte, illetve végzi, valamint tartalmaznia kell
a) azt, hogy ennek körében a kérelmező milyen típusú tevékenységet végzett, és
b) az  igazolás kiállítójának büntetőjogi felelőssége tudatában tett és aláírásával igazolt nyilatkozatát, amely szerint 
az igazolás kiállítója jogosult az igazolás kiadására.
(10) Ha a  kérelmező a  közbeszerzési tevékenységét hirdetmények ellenőrzésében vagy hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárással kapcsolatos ellenőrzésben szerzett tapasztalattal kívánja igazolni, az  igazolásnak azt kell 
tartalmaznia, hogy a  kérelmező a  hivatkozott közbeszerzési tevékenységet legalább három évig folyamatosan 
végezte, illetve végzi, valamint tartalmaznia kell
a) azt, hogy ennek körében a kérelmező milyen típusú tevékenységet végzett, és
b) az  igazolás kiállítójának büntetőjogi felelőssége tudatában tett és aláírásával igazolt nyilatkozatát, amely szerint 
az igazolás kiállítója jogosult az igazolás kiadására.”

4. § (1) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a  közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása 
során a  közbeszerzési szakértelmet biztosítja, a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás körébe eső 
feladatokat személyesen köteles ellátni. A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az  eljárás során 
szorosan együttműködik az eljárás tárgya szerinti, pénzügyi, jogi vagy egyéb szakértelmet biztosító személyekkel, 
szervezetekkel, azok közbeszerzési tevékenységét segíti. A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
a  közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi feladata vonatkozásában kizárólag a  közbeszerzési szakértelem 
biztosításáért felel. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó nem felel a közbeszerzési eljárás során a nem 
közbeszerzési szakértelem körébe eső (így különösen az  eljárás tárgya szerinti, műszaki-szakmai, piacismereti, 
pénzügyi és jogi szakértelem körébe eső) közbeszerzési tevékenységek teljesítésének szakszerűségéért és 
megfelelőségéért. A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az általa nyújtott szaktanácsadói tevékenység 
keretében ismerteti azon Kbt. és végrehajtási rendeletei által szabályozott követelményeket, amelyeket a  nem 
közbeszerzési szakértelem körébe eső személyeknek és szervezeteknek a  közbeszerzési tevékenységük során 
az általuk biztosított szakértelem körében be kell tartaniuk.”

 (2) A Rendelet 6. § (4)–(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége körében aláírásával és a  névjegyzékbe 
vétel során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel látja el a  közbeszerzési eljárás során keletkezett, 
a  (6)  bekezdésben meghatározott dokumentumokat. A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó aláírásával 
igazolja a  közbeszerzési eljárásban történő személyes részvételét, továbbá az  eljárás alapjául szolgáló iratok 
személyes ellenőrzését, és felelősséget vállal az eljárás – kizárólag közbeszerzési szempontú – szakszerűségéért és 
a  közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségéért. Az  e  bekezdésben foglalt aláírást, illetve 
pecsétet elektronikus úton lefolytatott eljárás esetében helyettesíti a közbeszerzési eljárás lebonyolítására szolgáló 
elektronikus rendszerben elektronikusan rögzített jóváhagyás is.
(5) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó – az eljárást megindító felhívás közzétételét vagy megküldését 
követő 48 órán belül – a  közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus adatbázisban köteles 
feltüntetni azt a közbeszerzési eljárást, amelynek lebonyolításában közreműködik.
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(6) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó aláírásával köteles ellátni
a) a  közbeszerzési eljárást megindító felhívást és – a  műszaki tervdokumentáció és az  árazatlan költségvetés 
kivételével – a közbeszerzési dokumentumokat,
b) – elektronikusan benyújtott és felbontott ajánlatok esetében az  elektronikus rendszer által generált bontási 
jegyzőkönyv kivételével – a bontási jegyzőkönyvet, a bírálóbizottsági munkáról készült jegyzőkönyvet és
c) az összegezést, összegezéseket.”

5. §  A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  névjegyzékbe történő bejegyzés hatálya a  névjegyzékbe vételtől számított két évig tart. A  névjegyzékbe 
történő bejegyzés megújítható. A  névjegyzékbe történt bejegyzés megújítására a  11.  § (2)  bekezdésében foglalt 
eltéréssel a  névjegyzékbe vételre vonatkozó szabályok az  irányadóak azzal, hogy a  kérelmező közbeszerzési 
gyakorlatát – ha azt a 3. § (3) bekezdése szerint igazolja, akkor az ott meghatározott követelményektől eltérően – 
a  kérelem benyújtását megelőző három éven belül összesen legalább tizenöt közbeszerzési eljárás teljes körű 
lebonyolítására vagy legalább huszonöt közbeszerzési eljárás tekintetében az  1.  § 3.  pontja szerinti közbeszerzési 
tevékenységre vagy ellenőrzési tevékenységre vonatkozó referenciával igazolhatja.”

6. §  A Rendelet 14. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Azon felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, akik esetében a  névjegyzékbe történő bejegyzés 
hatálya a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 
módosításáról szóló 28/2017. (XI. 6.) MvM rendelet hatálybalépését követő tizennégy hónapon belül jár le, valamint 
azon személyek, akik névjegyzékbe vételüket a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről 
szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 28/2017. (XI. 6.) MvM rendelet hatálybalépését követő 
tizennégy hónapon belül kezdeményezik – a  2.  § (8)  bekezdésétől eltérően – a  szaktanácsadói névjegyzékbe 
vételhez, illetve annak megújításához 7 továbbképzési tanulmányi pont megszerzését kötelesek igazolni. Azon 
személyek, akik névjegyzékbe vételüket a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 
14/2016. (V. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 28/2017. (XI. 6.) MvM rendelet hatálybalépését követő három 
hónapon belül kezdeményezik, átmenetileg mentesülnek a 2. § (8) bekezdés szerinti kötelező közbeszerzési szakmai 
képzésre vonatkozó igazolási kötelezettség alól.”

7. §  A Rendelet
a) 4. § (6) bekezdésében az „az előzetes regisztráció” szövegrész helyébe az „a névjegyzékbe történő bejegyzés” 

szöveg,
b) 1.  melléklet V.  pontjában a  „nyilatkozat a  kötelező szakmai” szövegrész helyébe az „igazolás a  kötelező 

szakmai” szöveg
lép.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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