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A Kormány 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével összefüggő
módosításáról
A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 8. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 16. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 20. pontjában,
a 7. alcím és az 1. melléklet tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 19. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. és 8. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól,
valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet hatályon kívül
helyezése
1. §

Hatályát veszti a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól,
valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet.

2. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása
2. §

A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 16. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A 15. § (1) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásnak a közbeszerzésekért felelős
miniszter által üzemeltetett egységes elektronikus közbeszerzési rendszer üzemzavara esetén az elektronikus
úttól eltérő kommunikáció használatával történő lefolytatására a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek a Kbt. 98. §
(2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”

3. §

Az R1. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az eljárás megkezdéséről az ajánlatkérőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a Közbeszerzési Hatóságot
a Kbt. 103. §-ának megfelelően.”

4. §

Az R1. 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével
összefüggő módosításáról szóló 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) által megállapított
rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

5. §

Hatályát veszti az R1. 18. § (3) bekezdése.

3. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának
Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési
Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 10. § (2) bekezdése
a következő i) ponttal egészül ki:
[Az ellenőrzés eredményeként készült jegyzőkönyv – az Ákr. 78. § (2) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmazza:]
„i) európai uniós forrásból támogatott szerződés esetén az érintett projekt (program) azonosítására vonatkozó
adatokat.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 51. szám

1731

(2) Az R2. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jegyzőkönyvet az írásba foglalást követően öt napon belül meg kell küldeni az ellenőrzött szervezetnek,
a kezdeményezőnek, valamint az európai uniós forrásból támogatott szerződés esetén az adott projektre
(programra) kijelölt irányító hatóságnak.”
7. §

Az R2. a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével
összefüggő módosításáról szóló 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) által megállapított
rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően megkötött szerződések teljesítésének és módosításának hatósági
ellenőrzésére kell alkalmazni.”

4. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló
320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása
8. §

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdés b) pontjában a „központi költségvetési szerv vagy intézménye” szövegrész helyébe az „a Kormány tagja,
központi költségvetési szerv vagy intézménye” szöveg lép.

5. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
módosítása
9. §

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következő
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már
benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott
nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.”

10. §

Az R3. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatával vagy részvételi jelentkezésével együtt benyújtja
a 4–7. §-nak megfelelően, valamint az ajánlatkérő által a 2. § alapján kért módon kitöltött formanyomtatványt.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések papíralapú benyújtása esetén vagy
a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszertől (a továbbiakban:
EKR) eltérő informatikai rendszer alkalmazása esetén – ha az informatikai rendszer elektronikus űrlapként nem,
csak a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában vagy legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott dokumentumként teszi lehetővé a formanyomtatvány benyújtását – az ajánlattevő
vagy részvételre jelentkező a kitöltött formanyomtatványt a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező
személy által aláírt formában nyújtja be.
(3) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy
személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében
a formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó
szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni,
amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések papíralapú benyújtása esetén
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött külön
formanyomtatványokat is benyújtja. Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések papíralapú benyújtása esetén,
valamint ha az EKR-től eltérő informatikai rendszer elektronikus űrlapként nem, csak a papíralapú dokumentum
egyszerű elektronikus másolata formájában vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott
dokumentumként teszi lehetővé a formanyomtatvány benyújtását, azt a megfelelő képviseleti jogosultsággal
rendelkező személy által aláírt formában kell benyújtani.
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(5) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések papíralapú benyújtása esetén a közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.”
11. §

Az R3. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti
igazolások kiállítására mely szerv jogosult – azon adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amely adatbázisok
ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.”

12. §

Az R3. 8. § i) pont ib) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan]
„ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező
nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági
szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,
úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;”

13. §

Az R3. 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan:]
„gb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező
nyilatkozata, amely a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs
a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni;”

14. §

Az R3. 50. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével
összefüggő módosításáról szóló 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet]
által megállapított rendelkezéseit a 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megkezdett
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

15. §

Az R3.
a)
10. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását” szövegrész helyébe
az „a gazdasági szereplő erről szóló nyilatkozatát” szöveg,
b)
22. § (3a) bekezdésében a „referenciaigazolásban” szövegrész helyébe a „referencia igazolásban, illetve
nyilatkozatban” szöveg
lép.

16. §

Hatályát veszti az R3.
a)
2. § (2) bekezdése,
b)
14. § (3) bekezdése,
c)
46. § (3) bekezdésében a „vagy jogszabályban meghatározott” szövegrész.
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6. A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével
kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
17. §

A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról
szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet „Adatszolgáltatási kötelezettség” alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az ajánlatkérő az e rendelet hatálya alá tartozó olyan beszerzései tekintetében, amelyeket
a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes elektronikus közbeszerzési rendszer
alkalmazásával folytat le, nem köteles a 4. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.”

7. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló
217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása
18. §

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017.
(VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közbeszerzési szakmai képzés szervezésére és lebonyolítására a közbeszerzésekért felelős miniszter által
vezetett minisztérium, a Közbeszerzési Hatóság, az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző
gazdasági társaság, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. melléklete szerinti
felsőoktatási intézmény (a továbbiakban együtt: képző szervezet) jogosult.”

19. §

(1) Az R4. 2. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság esetében kizárólag azon
képzések ismerhetőek el, melyek az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) működésével, annak
használatával, illetve a közbeszerzési eljárások EKR általi lebonyolításával kapcsolatos elméleti, illetve gyakorlati
ismeretanyagot közvetítenek, amennyiben azok képzési tematikájában a közbeszerzési vonatkozások legalább
négyszer hatvan perc időtartamban szerepelnek.”
(2) Az R4. 2. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A képző szervezetek az 1. melléklet szerinti adatok megadásával kezdeményezhetik az egyes képzések
közbeszerzési szakmai képzésként történő elismerését a közbeszerzésekért felelős miniszternél.”
(3) Az R4. 2. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2c) A képző szervezet a képzésre történő jelentkezések során külön adatlapon összesíti a jelentkezők regisztrációs
adatait, valamint az elismert képzéseken részt vevőkről jelenléti ívet vezet, és ezen dokumentumokat a képzést
követő tíz napon belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszternek. A regisztráció során kötelező legalább
az alábbi adatok bekérése:
a) név,
b) születési név,
c) születés helye és ideje,
d) anyja neve,
e) lajstromszám (amennyiben releváns) és
f ) elektronikus levelezési cím.
A képzésen részt vevő számára a továbbképzési tanulmányi pontszám jóváírásának feltételeit a képző szervezet
határozza meg. A jelenléti ívnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a részvételt a képzés teljes időtartamára
vonatkozóan igazolja, és tartalmazza a továbbképzési tanulmányi pontszámban részesülő résztvevő nevét,
amennyiben az releváns, a lajstromszámát, valamint elektronikus levelezési címét.”

20. §

Az R4. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével
összefüggő módosításáról szóló 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) által megállapított 2. §
(2a)–(2d) bekezdésének rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően lebonyolított képzések esetében kell
alkalmazni.”
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21. §

Az R4. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

22. §

Az R4.
a)
2. § (2d) bekezdésében a „jelenléti ívek” szövegrész helyébe a „regisztrációs adatlapok és jelenléti ívek”
szöveg, a „jelenléti ív” szövegrész helyébe a „regisztrációs adatlap és jelenléti ív” szöveg,
b)
2. § (5) bekezdésében a „4. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § (5) és (6) bekezdésében” szöveg
lép.

23. §

Hatályát veszti az R4. 2. § (3) bekezdés d) pontja.

8. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosítása
24. §

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.)
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az ajánlatkérő a Kbt. 31. § (5) bekezdése és 41. § (3)–(4) bekezdése szerinti esetekben is köteles
a) a Kbt. 37. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti eljárás eredményéről szóló tájékoztatót – az erre szolgáló űrlap
alkalmazásával – a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes elektronikus közbeszerzési
rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül nyilvánosan közzétenni,
b) az EKR útján nyilvánosan közzétenni a Kbt. 43. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatokat – a 7. § (3) bekezdése
szerint –, valamint a Kbt. 43. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti adatokat,
c) az EKR-ben az erre szolgáló űrlapon rögzíteni a 8. § szerinti adatokat,
d) az EKR-ben az erre szolgáló felületen az eljárás teljes iratanyagát utólag rögzíteni.
(2) Ahol a Kbt. lehetővé teszi az EKR-en kívüli más informatikai rendszer alkalmazását, a közbeszerzési
jogszabályoknak megfelelő elektronikus közbeszerzési szolgáltatást az a jogi személy nyújthat, amely
a) rendelkezik külső, független rendszervizsgáló által folyamatosan ellenőrzött minőségirányítási és
információbiztonsági irányítási rendszerrel;
b) tevékenysége ellátásához felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót vesz igénybe;
c) a közbeszerzések elektronikus támogatásában felhasznált informatikai rendszer üzemzavarával kapcsolatos
telefonhívások fogadását e célra fenntartott hívószámon folyamatosan biztosítja;
d) saját honlapján közzéteszi
da) az informatikai biztonsági szabályzatát,
db) az általa biztosított szolgáltatások részletes szabályairól szóló szabályzatát,
dc) általános szerződési feltételeit,
dd) a c) pont szerinti hívószámot.
(3) Ahol a Kbt. lehetővé teszi az EKR-en kívüli más informatikai rendszer alkalmazását, a 4. §, a 9. § (1)–(3) bekezdése,
a 12. §, a 15–17. § rendelkezéseit úgy kell alkalmazni, hogy EKR alatt az alkalmazott informatikai rendszer értendő.
(4) A 15. § (2) bekezdésétől eltérően az alkalmazott más informatikai rendszer az ajánlatok vagy részvételi
jelentkezések bontását az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának időpontjában is megkezdheti.
(5) Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben az ajánlattevőnek vagy részvételre
jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e
a) az EKR-en kívüli más informatikai rendszer alkalmazása esetén, kivéve, ha ezt az információt az alkalmazott
informatikai rendszer a gazdasági szereplőkről nyilvántartja; vagy
b) ha az ajánlatok, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezések benyújtása során nem kötelező
az elektronikus úton történő kommunikáció.”

25. §

Az R5. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Kbt. 39. § (2) bekezdése alkalmazásában, a közbeszerzési dokumentumok elektronikus rendelkezésre
bocsátására vonatkozó kötelezettség alóli kivételek körében a közbeszerzési dokumentumok kizárólag abban
az esetben minősíthetők bizalmas jellegűnek, ha azok üzleti titkot vagy minősített adatot tartalmaznak, illetve
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biztonsági vagy nemzetbiztonsági okból bizalmas jellegűek és a gazdasági szereplők széles körében rendelkezésre
álló elektronikus kapcsolattartási forma alkalmazásával a megfelelő védelem nem biztosítható.”
26. §

27. §

Az R5. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Tilos az EKR rendeltetésétől eltérő használata.”
(1) Az R5. 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az EKR-ben a regisztráció során rögzített adatok módosítása esetén – a (2) bekezdéstől eltérően – nem
szükséges a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyása
a) levelezési címre,
b) telefonszámra,
c) e-mail-címre,
d) faxszámra,
e) honlapra
vonatkozó adatok módosításához.”
(2) Az R5. 6. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan
gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy
részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.”

28. §

Az R5. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatokat az EKR-ben is köteles közzétenni.”

29. §

Az R5. 8. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kbt.-ben foglaltak mellett az ajánlatkérő az EKR-ben az erre szolgáló űrlapon rögzíteni köteles:)
„b) – a megkötött szerződésre vonatkozó adatok rögzítésével egyidejűleg – az alkalmazott értékelési
szempontokhoz tartozó súlyszámok alapján az ár és (összesítve) az ártól eltérő értékelési szempontok súlyát
százalékos mértékben kifejezve, azzal, hogy amennyiben az ajánlatkérő az árat több értékelési szempontra bontva
értékeli, azok súlyozásának összegét adja meg,”

30. §

(1) Az R5. 11. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (7) bekezdés alkalmazásában az EKR által biztosított elektronikus űrlapok
a) nem jogszabályi változásból eredő, technikai módosítása esetén az ajánlatkérők jogosultak az eljárás megindítása
és annak lefolytatása során azon elektronikus űrlapok alkalmazására, amelyek az eljárás előkészítése során
rendelkezésre álltak; vagy
b) jogszabályi változásból eredő módosítása esetén az ajánlatkérő köteles – a jogszabályok által meghatározott
átmeneti rendelkezések és hatálybalépésre vonatkozó szabályok figyelembevételével – az előkészítés során
rendelkezésre álló űrlapok helyett, a jogszabályi változásokra figyelemmel módosított elektronikus űrlapok
alkalmazásával megindítani az eljárást.”
(2) Az R5. 11. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az ajánlatát vagy részvételi jelentkezését az EKR azok
benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell ajánlatként vagy részvételi jelentkezésként benyújtania.
Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek.”

31. §

(1) Az R5. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti esetben köteles az ajánlattételi vagy részvételi határidőt
meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz
közzé.”
(2) Az R5. 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de
– a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől
számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon
rendelkezésre az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtására.”
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(3) Az R5. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ajánlatkérő az ajánlattételi vagy részvételi határidőt az EKR
működésének helyreállítását követően legalább az üzemzavar időtartamának megfelelő idővel köteles
meghosszabbítani.”
(4) Az R5. 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az EKR üzemzavara [22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi és részvételi határidőt az (1) bekezdésben foglaltak
szerint nem érinti, hanem az az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontásának a 15. §
(2) bekezdésében meghatározott időpontjában áll fenn, az EKR az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket
tartalmazó iratok felbontását működésének helyreállítását követően haladéktalanul végrehajtja.”
32. §

33. §

(1) Az R5. 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti, ugyanazon összefoglaló tájékoztatással csak egy közbeszerzési eljárás
indítható meg.”
(2) Az R5. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a részekre történő ajánlattételt, az ajánlattevőnek az EKR-ben az erre szolgáló
űrlap kitöltésével külön felolvasólapot kell benyújtania minden olyan rész tekintetében, amelyre ajánlatot kíván
tenni.”
(3) Az R5. 20. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A Kbt. 154. § (3) bekezdése vagy a Kbt. 156. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ajánlatkérő az EKR-ben
intézkedik az eljárási cselekmények megtételének – különösen az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
bontásának – felfüggesztése iránt. Az ajánlatkérő a jogorvoslati eljárás lezárását követően haladéktalanul intézkedik
az EKR-ben az eljárási határidőknek a felfüggesztés időtartamával történő meghosszabbítása és az eljárás folytatása
iránt.”
Az R5. 13. alcím címe helyébe a következő cím lép:

„13. Üzemzavar, üzemszünet, működési hiba”
34. §

(1) Az R5. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Működési hiba az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint dokumentált
egyedileg, adott eljáráshoz kapcsolódó informatikai hiba vagy ezen eljárás elektronikus közbeszerzési
folyamatában bekövetkező hiba. Nem minősül működési hibának a kizárólag az ajánlatkérő vagy az ajánlattevő
felelősségi körében felmerülő, az EKR-rel való kommunikációt érintő hiba, valamint az a hiba, mely abból ered,
hogy az ajánlatkérő vagy ajánlattevő nem az EKR megfelelő funkcióját használja a Kbt.-ben vagy végrehajtási
rendeletében rögzített előírás végrehajtására.”
(2) Az R5. 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ajánlatkérő működési hiba esetén a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés e) pontját a működési hibára vonatkozó
tájékoztatás közzétételét követően megfelelően alkalmazhatja.”

35. §

Az R5. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kbt. 75. § (6) bekezdésétől eltérően, elektronikus árlejtés alkalmazása esetén az ajánlatkérő alkalmazhatja
a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, annak az eljárást megindító felhívásban történő megadása nélkül.”

36. §

Az R5. 35. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az elektronikus közbeszerzés szabályainak rendezésével
összefüggő módosításáról szóló 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) által – a (10) bekezdésben
hivatkozott rendelkezések kivételével – megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése után megkezdett
beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.
(10) E rendeletnek a Módr. által megállapított 16. § (2)–(4) bekezdésének, valamint 22. § (3)–(4) bekezdésének
rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően felmerülő üzemzavar vagy működési hiba esetén, a folyamatban
lévő beszerzésekben, közbeszerzési eljárásokban is kell alkalmazni.”
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37. §

Az R5.
1.
6. § (2) bekezdésében az „ajánlatkérő szervezet regisztrációja” szövegrész helyébe az „ajánlatkérő
szervezetnek a Kbt. 26. § (1a) bekezdése szerinti regisztrációja és adatmódosítása” szöveg,
2.
6. § (3) bekezdésében a „létrejövő” szövegrész helyébe a „vezetett” szöveg,
3.
12. § (1) bekezdésében az „e rendelet” szövegrész helyébe az „a Kbt.” szöveg,
4.
20. § (14) bekezdésében a „megválaszolni” szövegrész helyébe a „megadni” szöveg
lép.

38. §

(1) Hatályát veszti az R5.
a)
1. § (2) bekezdése,
b)
6. § (11) bekezdése,
c)
7. § (1), (2) és (4) bekezdése,
d)
10. §-a,
e)
12. § (2) bekezdése,
f)
13. §-a,
g)
8. alcíme,
h)
15. § (4)–(8) bekezdése,
i)
10. és 11. alcíme,
j)
20. § (5)–(9) és (11)–(13) bekezdése,
k)
21. §-a.
(2) Hatályát veszti az R5. 16. § (1) bekezdésében az „– anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már
sor került volna –” szövegrész.

9. Záró rendelkezések
39. §

40. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. április 1-jén lép hatályba.
(2) A 6. alcím 2019. július 1-jén lép hatályba.
Ez a rendelet
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.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 66/2019. (III. 27.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A képzés elismerési kérelem minimális tartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

A képző intézmény neve, elérhetőségei, képviselője
A képzési program neve, célja, időpontja, helyszíne és maximális csoportlétszáma helyszínenként megadva
A képzési program során megszerezhető kompetenciák
A programba való bekapcsolódás feltételei
A programban való részvétellel kapcsolatos információk
A képzés formájára vonatkozó információk
A tervezett képzési idő és a képzés tematikájának, valamint a képzés azon részének bemutatása, amely a mindenkor
hatályos közbeszerzési törvényben foglalt alapismereteken túlmutató, a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadóktól elvárt emelt szintű szakmai ismereteket közvetít
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása
A képzésen történő részvételt igazoló jelenléti ív vezetésének módja, a képzésen részt vevő számára
a továbbképzési tanulmányi pontszám jóváírásának feltételei
A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek
A képzési programban részt vevő oktatók névsora
Mellékletek
a)
A képzésben részt vevő oktatók szakmai önéletrajza
b)
A képzési program ütemezése vagy napirendje, a tananyagegységek szakmai tartalmának ismertetése”

