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Jogszabályi környezet 

 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésről 
 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet  
a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a 
központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről  

 

14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás az országosan kiemelt 
termékekre vonatkozó állami normatívákról 

 



 
 
 

A központosított közbeszerzési rendszer 
szereplői 

 
•a központi beszerző szervezet,  
 

•a kormány irányítása alá tartozó 
szervezetek, az intézmények  
 

•központosított közbeszerzési eljárások 
nyertes ajánlattevői, a szállítók.  

 



 
 
 

Az intézmények  
 

A központosított közbeszerzési rendszer 
hatálya alá tartozó szervezetek a kötelezett 
és az önként csatlakozó intézmények 
csoportjába sorolhatók. A kötelezett 
intézmények számára a rendszer használatát 
a kormányrendelet írja elő, míg az önként 
csatlakozó intézmények szabad döntésük 
alapján veszik igénybe a rendszer 
szolgáltatásait.  

 



 
 
 

Önként csatlakozás 
Feltételei: 

- a Kbt. hatálya alá tartozás,  

- a központi beszerző szervezetnél megtörtént 
regisztráció (bejelentkezés), 

- visszaigazolás, 

- beszerzési igény bejelentése, 

- szabad kapacitások a keretszerződésekben, 
keretmegállapodásokban, /80%/, 

- és az igény beszerző általi jóváhagyása. 

 



 
 
 

Saját hatáskörű beszerzés 
 

A kötelezett intézmények bizonyos feltételek fennállása esetén 

önállóan, saját hatáskörben valósíthatják meg a kiemelt termékekre 

vonatkozó beszerzésüket.  

A saját hatáskörű beszerzés esetei: 

a) előre nem látható okból eredő rendkívüli sürgősség; 

b) nincs hatályos keretmegállapodás a kiemelt termék 

vonatkozásában, 

c) más intézmény készletének átvétele, 

d) a keretszerződésben meghatározott és az egyéb  feltételek 

tekintetében is mindenben megfelelő kiemelt terméket a 

keretszerződés szerinti árnál alacsonyabb áron tud beszerezni. 



 
 
 

Szállítók 
 

A szállítók a központosított közbeszerzési rendszer keretén 

belül lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként keret-

megállapodást kötő ajánlattevők.  
 

A szállítók feladata, hogy az intézmények ellátását az egész 

ország területén biztosítsák. Ennek érdekében a szállítók 

közvetlen kapcsolatot tartanak fenn az intézményekkel és a 

folyamatos tájékoztatás, tanácsadás során belül biztosítják az 

intézmények beszerzéseinek gyors és rugalmas 

megvalósítását, az esetleges reklamációk kezelését.  



 
 
 

Központi beszerző szervezet 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

 

A Közbeszerzési Igazgatóság szervezeti 
egységei: 

Központosított Közbeszerzési Főosztály  

 - Információtechnológiai Központosított 

   Közbeszerzési Osztály 

 - Üzemeltetés-technológia Központosított 

    Közbeszerzési Osztály 

Intézményi Közbeszerzési Főosztály 

 

 



 
 
 

A kiemelt termékek és az állami 
normatíva 

 

 

az intézmény beszerzései között  

 általánosan, illetve időszakosan visszatérő módon 

 szereplő,  

 azonos felhasználási célú és  

 azonos műszaki, gazdasági, vagy egyéb  

 jellemzőkkel bíró termékek és szolgáltatások.  

 

Az állami normatíva a kiemelt termékek beszerzés 

szempontjából lényeges műszaki, gazdasági, és minőségi 

követelményeit határozzák meg . 



 
 
 

Kiemelt termékkörök 
 

Információtechnológia 

•Kommunikációs eszközök és szolgáltatások 

•Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások 

•Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások 

•Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások – elektronikus 
árlejtés szolgáltatás 

 

Üzemeltetés-technológia  

•Irodabútorok 

•Papíripari termékek és irodaszerek 

•Gépjárművek 

•Gépjármű-üzemanyagok 

•Utazásszervezések 



Információtechnológia eljárások forgalmának 
megoszlása – 2015. augusztus 31-ig 

Elektronikus árlejtés, valamint kapcsolódó szolgáltatások 

Hálózati aktív és passzív eszközök-2013 -2015 

Szoftverlicencek beszerzése 2013 

Térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások-2013 

Emelt szintű konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások 2013. 

Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013 

Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013 

IT-biztonságtechnikai megoldások-2013 

Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése 2013 

Adatbázis-kezelő szoftverek, fejlesztőeszközeik és kapcsolódó szolgáltatások 

KGR IKM modul support szolgáltatás 

SAP v. azzal egyenértékű szoftverek, fejlesztőeszközök szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatás 

Mobiltelefonok beszerzése - 2014. 

SAS vagy azzal egyenértékű fejlesztői platform szerinti szoftverlicencek - 2014 



Üzemeltetés-technológia eljárások forgalmának 
megoszlása - 2015. augusztus 31-ig 

Mikrobuszok/egyterű személygépkocsik és kisáruszállító tehergépkocsik beszerzése 

Röntgen kontrasztanyagok beszerzése 

Nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 

Nemzetközi utazásszervezések 

Tankautós üzemanyag szállítása 

Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése 

Tankautós üzemanyag szállítása 



 
 
 

Keretmegállapodások 

 
Naprakész információk elérhetők a központosított 

közbeszerzési portálon www.kozbeszerzes.gov.hu. 

 - megkötött keretmegállapodások 

 - pályázható eljárások 

 - beszerezhető termékek 

 - hírek 

 - beszerzések adatai 
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Beszerzések 
 

 

A központosított közbeszerzésben 2014 évben nettó 

100,135 milliárd forintos forgalom valósult meg, ami az 

előző évekhez képest növekvő tendenciát mutatott. 

 
A központosított közbeszerzésben 2015. augusztus 31-ig 

nettó 63,635 milliárd forintos forgalom valósult meg. 

 



 
 
 

Információtechnológiai Központosított 
Közbeszerzési Osztály - 2014 

Nettó 70,012 milliárd forint forgalom 

16 eredményes közbeszerzési eljárásban van 
hatályos keretmegállapodás 

 

Üzemeltetés-technológiai Központosított 
Közbeszerzési Osztály - 2014 

Nettó 30,123 milliárd forint forgalom 

12 eredményes közbeszerzési eljárásban van 
hatályos keretmegállapodás 

 



Feladatok 
 

• A központi beszerző szervezetnek aktívan részt kell venni az e-

közbeszerzés kialakításában 

 

• A Központosított Közbeszerzési Főosztály legfontosabb feladatai közé 

tartoznak az új eljárások elindítása, a keretmegállapodások megkötése 

(számítógéprendszerek, hálózati eszközök, nyomat előállító eszközök, 

mobiltávközlési szolgáltatás, papíripari termékek, bútorok és gépjárművek 

termékkörökben) 

 

• Az új Központosított Közbeszerzési Portál fejlesztési feladatainak lezárása 

és az új portál használatának megkezdése 



 

Internetcím www.kef.gov.hu 

Központosított Közbeszerzési Portál www.kozbeszerzes.gov.hu  

E-mail kozbeszerzes@kef.gov.hu 

 

Elérhetőség 
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