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III. Kormányrendeletek

A Kormány 533/2020. (XI. 30.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 97. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A  dinamikus beszerzési rendszer felállításakor vagy módosításakor – a  becsült értéktől függetlenül – 
a  101–107.  § szabályai szerint kell eljárni. A  dinamikus beszerzési rendszer felállítását követően az  ajánlattételi 
szakaszra és a  dinamikus beszerzési rendszer keretében megkötött szerződések módosítására a  109.  § szerinti 
utólagos ellenőrzés szabályait kell alkalmazni. A  dinamikus beszerzési rendszer felállítását követően elbírált 
részvételi jelentkezések bírálati dokumentumait a részvételre jelentkezők dinamikus beszerzési rendszerbe történő 
felvételéről vagy annak elutasításáról való értesítését követő első ajánlattételi szakasz dokumentumaival együtt kell 
az  irányító hatósághoz és a közbeszerzésekért felelős miniszterhez benyújtani, az utólagos ellenőrzés szabályainak 
megfelelően.”

 (2) Az R. 109. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a közbeszerzési eljárás, dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakasza, valamint a szerződésmódosítás 
kapcsán utólagos ellenőrzés szükséges, a  dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint 
műszaki szempontból az  irányító hatóság, közbeszerzési-jogi szempontból a  közbeszerzésekért felelős miniszter 
ellenőrzi az  ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követően. Az  utólagos 
ellenőrzés mind a  közbeszerzési eljárás, mind a  szerződésmódosítás vonatkozásában a  108.  §-ban meghatározott 
eljárási cselekmények megfelelő alkalmazásával történik, azzal az  eltéréssel, hogy az  utólagos ellenőrzés során 
a  közbeszerzésekért felelős miniszter jelentést állít ki, amely ellen a  támogatást igénylő vagy a  kedvezményezett 
a  108.  § (8)  bekezdése szerint terjesztheti elő részletes írásbeli indokolását, a  közbeszerzésekért felelős 
miniszter további észrevételt nem küld. A  közbeszerzésekért felelős miniszter egyet nem értése esetén dönt 
a  szabálytalansági eljárás kezdeményezéséről, és a  megítélése szerint szabálytalanság megállapítására okot adó 
közbeszerzési jogsértés esetén jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről. Utólagos ellenőrzésre akkor kerül sor, 
ha a  támogatást igénylő vagy a  kedvezményezett megszegte a  101–106.  §-ban vagy a  108.  § (1)  bekezdésében 
foglalt kötelezettségét, vagy az  utólagos ellenőrzés lefolytatását jogszabály lehetővé teszi, illetve dinamikus 
beszerzési rendszer ajánlattételi szakaszában és az  ennek keretében megkötött szerződések módosítása 
vonatkozásában. Ha a  támogatást igénylő vagy a  kedvezményezett megszegte a  101–106.  §-ban meghatározott 
vagy a  108.  § (1)  bekezdésében foglalt kötelezettségét, a  közbeszerzésekért felelős miniszter kezdeményezheti 
a kedvezményezett ellen szabálytalansági eljárás lefolytatását.”

2. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett ellenőrzésekre kell alkalmazni.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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