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A Kormány 317/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelete
egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a közbeszerzésekr!l szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198."§ (1)"bekezdés 4."pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a"közbeszerzésekr!l szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198."§ (1)"bekezdés 1."pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15."cikk (1)"bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a"következ!ket rendeli el:

1. A!közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló  
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

1.!§  A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet] a"következ! 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. A!szerz"dés biztosítékaira vonatkozó különös szabályok
21/A." § Ha a" biztosítéknak a" Kbt. 134." § (2)–(4)" bekezdésében foglaltaknál magasabb mértékben történ! 
meghatározása a" teljesítés biztonsága érdekében – az" ajánlatkér! számára az" adott szerz!déshez szükséges 
#nanszírozás követelményeire is tekintettel – szükséges,
a) a" közszolgáltatói szerz!dés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb 
a"szerz!dés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-át elér! biztosíték 
köthet! ki,
b) a" közszolgáltatói szerz!dés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a" szerz!dés 
szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-át elér! biztosíték köthet! ki, 
és
c) a"szerz!dés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka esetében a"biztosíték összegének az"ajánlatkér! 
követelésének kielégítése esetén bekövetkez! csökkenése esetére az" ajánlatkér! el!írhatja az" ajánlattev!ként 
szerz!d! fél számára a"biztosíték meghatározott mérték$ folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettséget.
21/B."§ (1) A"biztosítéknak a"21/A."§-ban foglaltak szerinti magasabb mértékben történ! meghatározásához
a) a Kormány egyedi határozatában foglalt hozzájárulása szükséges, vagy
b) annak lehet!ségér!l a" Kormánynak a" nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent!ség$ beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszer$sítésér!l szóló 2006. évi LIII. törvény alapján nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelent!ség$nek min!sített beruházásra vonatkozó rendelete rendelkezhet.
(2) A" Kormány az" (1)" bekezdés a)" pontja szerinti esetben megtagadja a" hozzájárulást, ha az" adott szerz!désben 
foglalt beruházás gazdasági jelent!sége nem indokolja a"magasabb mérték$ biztosíték el!írását.
(3) Az" el!z! évben meghozott, az" (1)" bekezdés a)" pontja szerinti hozzájárulást tartalmazó egyedi határozatok 
szövegét a"Kormány minden év március 31-ig, a"Magyar Közlönyben egy tájékoztatóban egyszerre is közzéteszi.”

2.!§  A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet
a) 1." § (2)" bekezdésében az" „a Kbt. Második Részének” szövegrész helyébe az" „a Kbt. Második és Ötödik 

Részének” szöveg,
b) 1." § (5)" bekezdésében az"„a Kbt. Els! Részében, valamint Ötödik és Hatodik Részében” szövegrész helyébe 

az"„a Kbt. Els! és Hatodik Részében” szöveg
lép.

2. A!közbeszerzési eljárásokban az!alkalmasság és a!kizáró okok igazolásának, valamint 
a!közbeszerzési m#szaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

3.!§  A közbeszerzési eljárásokban az" alkalmasság és a" kizáró okok igazolásának, valamint a" közbeszerzési m$szaki 
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.)  
Korm. rendelet] 1."§-a a"következ! (9)"bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az" ajánlattev!nek vagy részvételre jelentkez!nek az" ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében, annak 
uniós értékhatárt elér! becsült érték$ közbeszerzési eljárásban történ! benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, 
hogy ajánlata, illetve részvételi jelentkezése tekintetében fennáll-e az" ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz 
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intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekr!l szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k." cikk 
(1)" bekezdésében meghatározott, a" közbeszerzési vagy koncessziós szerz!dés odaítélésére vonatkozó tilalom. 
Az"ajánlatkér! köteles a"közbeszerzési dokumentumokban erre a"kötelezettségre utalni.”

4.!§  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9."§ a)"pontja helyébe a"következ! rendelkezés lép:
(Magyarországon letelepedett ajánlattev!, illetve részvételre jelentkez! esetében a"Kbt. Második Része szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban az"ajánlatkér! a"Kbt. 63."§-a tekintetében a"következ! írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, 
illetve a"következ!képpen köteles ellen!rizni a"kizáró okok hiányát:)
„a) a"Kbt. 63."§ (1)"bekezdés a), b) és d)"pontja tekintetében az"ajánlatkér! nem kérhet külön igazolást, a"kizáró ok 
hiányának igazolásaként az"ajánlatkér! köteles elfogadni az"eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt nyilatkozatot;”

5.!§  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11."§ a)"pontja helyébe a"következ! rendelkezés lép:
(Nem Magyarországon letelepedett ajánlattev!, illetve részvételre jelentkez! esetében az" ajánlatkér! a" Kbt. Második 
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a"Kbt. 63."§-a tekintetében a"következ! írásbeli nyilatkozatokat köteles 
elfogadni, illetve a"következ!képpen köteles ellen!rizni a"kizáró okok hiányát:)
„a) a"Kbt. 63."§ (1)"bekezdés a), b) és d)"pontja tekintetében az"ajánlatkér! nem kérhet külön igazolást, a"kizáró ok 
hiányának igazolásaként az"ajánlatkér! köteles elfogadni az"eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt nyilatkozatot;”

6.!§  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 47."§-a a"következ! (4)"bekezdéssel egészül ki:
„(4) A"termékekre és a"szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános 
szabályairól szóló 2022. évi XVII. törvény hatálya alá tartozó beszerzési tárgy esetén a" m$szaki leírást az" ott 
meghatározott akadálymentességi követelmények betartásával kell meghatározni.”

7.!§  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 51."§-a a"következ! d)"ponttal egészül ki:
(Ez a"rendelet)
„d) a" termékekre és a" szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekr!l szóló, 2019. április 17-i  
(EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

8.!§  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a"következ! 52."§-sal egészül ki:
„52." § Ez" a" rendelet az" (EU) 2022/576 tanácsi rendelettel módosított, az" ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz 
intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekr!l szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 
5k."cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

9.!§  Hatályát veszti a"321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a) 1."§ (5)"bekezdése és
b) VI. Fejezete.

3. Záró rendelkezések

10.!§ (1) Ez"a"rendelet – a"(2)"bekezdésben foglalt kivétellel – a"kihirdetését követ! napon lép hatályba.
 (2) A"6."§ 2025. június 28-án lép hatályba.

11.!§ (1) Ez" a" rendelet a" termékekre és a" szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekr!l szóló,  
2019. április 17-i 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez"a"rendelet az"(EU) 2022/576 tanácsi rendelettel módosított, az"ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések 
miatt hozott korlátozó intézkedésekr!l szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k." cikkének 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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