
 

Okirat száma: T-01570/02/2021/ 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Közbeszerzési 
Hatóság alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Közbeszerzési Hatóság 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Public Procurement Authority 

1.2.2. német nyelven: Amt für Öffentliche Beschaffungen 

1.2.3. francia nyelven: Autorité des Marchés Publics 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995. október 04. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: A Közbeszerzések Tanácsának 
létesítéséről a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 11. §-a, valamint 94. §-a 
rendelkezett, melyek alapján a Közbeszerzések Tanácsa e törvény 1995. november 1. 
napján történt hatálybalépését megelőzően, 1995. október 4. napján tartott alakuló ülésén 
jött létre. 

2.3. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

2.4. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.4.1. megnevezése: Országgyűlés 

2.4.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Közbeszerzési Hatóság 

3.1.2. székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Kbt. 187. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési 
Hatóság (továbbiakban: Hatóság) közfeladata, hogy a közérdeket, az ajánlatkérők és az 
ajánlattevők érdekeit figyelembe véve, hatékonyan közreműködjön a közbeszerzési politika 
alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesztésében, 
elősegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon történő elköltését. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841101 Államhatalmi szervek tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Közbeszerzési Hatóság a Kbt.-ben foglaltakkal 
összhangban az alábbi alapfeladatokat látja el: 

a) naprakészen vezeti és az EKR-ben közzéteszi 

aa) a minősített ajánlattevők Hatóság által létrehozott hivatalos jegyzékét, 

ab) a gazdasági szereplő megbízhatóságának mérlegelése nélkül - a 62. § (1) bekezdés 
i) és j) pontja szerinti kizárás megalapozására alkalmas ajánlatkérői döntések 
tényét, leírását és lényeges körülményeinek összefoglalását, és a 62. § (1) bekezdés 
i) és j) pontja szerinti kizárást megalapozó döntőbizottsági és bírósági határozatok 
számát, a határozat elektronikus elérhetőségét (amennyiben elérhető) és a 
határozathozatal napját, 

ac) a gazdasági szereplők közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses 
kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított vagy a gazdasági 
szereplő által nem vitatott súlyos megszegése esetén a szerződésszegés tényét, 
leírását, lényeges jellemzőit - beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés 
felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy 
a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, 
valamint ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért 
felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta - azzal, hogy az 
adatoknak az EKR-ben a szerződésszegéstől vagy a bírósági határozat jogerőre 
emelkedésétől számított három évig kell elérhetőnek lenniük, 

ad) a kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát megállapító 
határozatokat, 

ae) a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékét, 

b) nyilvántartást vezet a közbeszerzésekről; 

c) a gazdasági, valamint szakmai kamara által létrehozott minősített ajánlattevői jegyzékbe 
vétel feltételeinek megfelelőségét ellenőrzi, a jegyzéket nyilvántartja; 
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d) az Európai Bizottság által kért, hiányzó statisztikai adatokat az Európai Bizottságnak 
megküldi, az e törvényben előírt tájékoztatásokat az Európai Bizottság részére megküldi; 

e) háromévente statisztikai jelentést készít az uniós értékhatárt el nem érő becsült értékű 
közbeszerzésekről - különösen az érintett időszakban az ilyen közbeszerzések becsült, 
összesített teljes értékéről - amelyet megfelelő határidőben a közbeszerzésekért felelős 
miniszter rendelkezésére bocsát; 

f) gondoskodik a „Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja” (a 
továbbiakban: Közbeszerzési Értesítő) szerkesztéséről, a közbeszerzési és a 
tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmények közzétételéről, valamint 
ellenőrzéséről. A hirdetmények ellenőrzése során biztosítja az adatok teljeskörűségét, 
ennek érdekében az ajánlatkérőt adatszolgáltatásra hívhatja fel; 

fa) ellenőrzi a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó hirdetményeket annak 
érdekében, hogy a hirdetmények az Európai Unió közbeszerzési irányelvei, a Kbt. 
és az adott közbeszerzésre vonatkozó egyéb magyar jogszabályok előírásainak 
megfelelő (továbbá az adott hirdetményen belül koherens) tartalommal, az előírt 
határidők betartása mellett kerüljenek megjelenésre; 

fb) uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések esetén gondoskodik a 
hirdetmények továbbításáról az Európai Unió Hivatalos Lapja felé; 

fc) gondoskodik továbbá a Kbt. által előírt egyéb adatok, információk honlapján, 
illetve a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről; 

g) honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását 
kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés adatait, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság érdemi és a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatát, 
továbbá a határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 
határozatát; 

h) kialakítja és működteti, valamint honlapján közzéteszi a jogorvoslati határozatok 
nyilvános adatbázisát, amelyben biztosítja, hogy a döntőbizottsági és a bírósági 
határozatok elektronikusan, ingyenesen, teljeskörűen, tárgyszavas keresési lehetőséggel 
bárki által elérhetőek legyenek; 

i) a Kbt. 187. § (10) bekezdése, továbbá a 183. § c) pontja, valamint a 194. § (3) bekezdése 
szerinti útmutatót vagy közleményt honlapján közzéteszi; 

j) figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárás, valamint a koncessziós beszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződések módosításáról szóló hirdetményeket, ennek során az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján hatósági 
ellenőrzés keretében - külön jogszabályban meghatározott részletes szabályok szerint - 
ellenőrzi a szerződések teljesítését és módosítását, a tervpályázati eljárás eredményét, 
valamint megteszi különösen a Kbt. 153. § (1) bekezdés c) pontjában és a 175. §-ban 
meghatározott intézkedéseket; 

k) kizárólagos joggal üzemelteti a CoRe rendszert, amely a közbeszerzési eljárásokhoz 
kapcsolódó nyilvános, elektronikus szerződéstár; 

ka) az archív adatok tekintetében működteti a Közbeszerzési Adatbázist, amely a 
közbeszerzési eljárások központi nyilvántartása, elősegíti a közbeszerzési 
információk nyilvánosságát, az elektronikus közbeszerzési adatbázisok 
használatának elterjedését, továbbá az elektronikus eljárási és kommunikációs 
lehetőségek támogatását; ennek keretében elektronikus közzétételi lehetőséget 
biztosít, ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat központilag, 
térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az 
ajánlattevők számára hozzáférhetővé teheti, és ahonnan az ajánlattevők a 
közbeszerzési dokumentumokat ingyenesen elérhetik; 
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l) a közbeszerzési szabályozás széles körű megismertetése érdekében konferenciákat 
szervez; 

m) a közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása során az ajánlatkérők segítése 
érdekében - elvi jelentőségű jogértelmezési kérdésekben a közbeszerzésekért felelős 
miniszterrel szükség szerint egyeztetve - állásfoglalásokat ad; 

n) az Európai Unió más tagállamainak közbeszerzési szervezeteivel való kapcsolattartás 
keretében - különösen a közbeszerzési eljárások során alkalmazandó igazolásokról, 
Magyarországon nyilvánosan elérhető adatbázisokról, nyilvántartásokról - információt 
szolgáltat, gondoskodik a vonatkozó nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben 
való közzétételéről, és teljesíti különösen a 2014/24/EU irányelv 44. cikk (3) 
bekezdésében, 59. cikk (6) bekezdésében, 60. cikk (5) bekezdésében, 61. cikk (1) 
bekezdésében, 62. cikk (3) bekezdésében, 64. cikk (1) és (8) bekezdésében, valamint 69. 
cikk (5) bekezdésében foglalt kötelezettségeket, továbbá a 2014/25/EU irányelv 62. cikk 
(3) bekezdésében, 81. cikk (3) bekezdésében, 84. cikk (5) bekezdésében, 86. cikk (1) és 
(4) bekezdésében foglalt kötelezettségeket; 

o) figyelemmel kíséri a Kbt. szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra jogosultnál 
a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását; 

p) véleményezi a közbeszerzésekkel és a Hatóság működésével kapcsolatos 
jogszabálytervezeteket, valamint jogszabály-koncepciókat; 

q) folyamatosan frissíti, karbantartja és a honlapján - a foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - 
közzéteszi az egyes ágazatokban szokásos vagy megállapított béreket és kapcsolódó 
közterheket; 

qa)   honlapján tájékoztató jelleggel közzéteszi a védett munkahelyek listáját, amely 
tartalmazza az általuk gyártott vagy forgalmazott termékek, illetve nyújtott 
szolgáltatások felsorolását; 

r) meghatározza a Hatóság által létrehozott minősített ajánlattevői jegyzékkel kapcsolatos 
minősítési szempontokat és azok igazolási módjait; 

s) statisztikai adatokat gyűjt a közbeszerzési eljárásokról, amelyet a honlapján rendszeres 
időközönként közzétesz; 

t) elkészíti a Hatóság szervezeti és működési, valamint más, a Hatóság működését érintő 
belső szabályzatát, továbbá költségvetési javaslatát és éves költségvetési beszámolóját, 
jóváhagyja a Közbeszerzési Döntőbizottság szervezeti és működési szabályzatát; 

u) ellátja a részére törvényben előírt egyéb feladatokat; 

v) naprakészen vezeti és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben közzéteszi a Kbt. 
hatálya alá tartozó ajánlatkérők listáját. 

w) A Hatóság a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződésekről, továbbá azokról 
az államokról, amelyekkel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, a külpolitikáért felelős miniszterrel egyeztetve útmutatót ad ki. 

x) Ha a Hatóság elnöke a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdéséről a Hatóság 
részére megküldött iratok vizsgálata során megállapítja, hogy megalapozottan 
feltételezhető a közbeszerzésre, valamint a közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseinek, illetve alapelveinek megsértése, az iratok beérkezésétől 
számított tíz munkanapon belül kezdeményezi a Közbeszerzési Döntőbizottság 
hivatalból indított eljárását. A kezdeményezés benyújtásával egyidejűleg a Hatóság 
elnöke erről - az általa feltételezett jogsértés megjelölésével - az ajánlatkérőt értesíti. 
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y) A Hatóság évente beszámolót készít az Országgyűlésnek a tevékenységéről, a 
közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint 
a jogorvoslati ügyek tapasztalatairól. A beszámolónak megállapításokat kell 
tartalmaznia a közbeszerzési eljárások számának és értékének alakulására, a hazai 
ajánlattevők és ezen belül a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetére vonatkozóan. 
A Hatóság a fenti beszámolót tájékoztatásul az Állami Számvevőszéknek is megküldi. 

z) A Közbeszerzési Hatóság keretében Közbeszerzési Döntőbizottság működik, amelynek 
feladata a közbeszerzésekkel és a tervpályázati eljárásokkal kapcsolatos jogsértő vagy 
vitás ügyek miatti jogorvoslat intézése. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 

2 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Közbeszerzési Hatóság elnökének 
kinevezéséről a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács (a továbbiakban: Tanács) 
a jelen lévő tagok kétharmados szótöbbségével – a Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és 
Működési Szabályzatában meghatározott eljárás szerint – dönt. A kinevezés öt év határozott 
időtartamra szólóan történik. Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság elnöke megbízása 
időtartamának lejártáig a Tanács nem dönt az új elnök kinevezéséről, az elnök megbízatása 
az adott naptári év végéig meghosszabbodik. 

A Közbeszerzési Hatóság elnöke felett a munkáltatói jogokat maga a Tanács, mint Testület 
gyakorolja. Az elnök az összeférhetetlenséggel kapcsolatos bejelentést a Tanácsnak köteles 
megtenni. 

A Tanács elnöke a Hatóság elnöke. A Tanács elnöke a Tanács tagjává válik akkor is, ha nem 
a tagok közül választották. Ha azonban a tagok közül került megválasztásra, az elnök 
továbbiakban nem képviseli az őt kijelölő (kijelölők) szerinti általános célokat, vagy 
érdekeket, a kijelölő (kijelölők) pedig jogosult a Tanácsba új tagot kijelölni. A kijelölő 
(kijelölők) a Tanács elnökével szemben nem élhet a Kbt. 181. § (6) bekezdésének b) 
pontjában és (7) bekezdésében biztosított jogával. 

A Közbeszerzési Hatóság elnökére a különleges jogállású szervekről és az általuk 
foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvényt a Kbt. szerinti eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közszolgálati jogviszony 
a különleges jogállású szervekről és az általuk 
foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. 
törvény 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2021. május 26.
napján  kelt,  2021.  július  01.  napjától  alkalmazandó  T-01570/01/2021/  okiratszámú  módosító  okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. június 02.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Törzskönyvi és Jogi Informatikai Főosztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2021.06.02 12:48:43


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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