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Bevezetés
A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet), valamint a 301/2018 (XII.
27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 2019. október 31-i és november 1-jei
módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ)
jogutódként átvette a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF)
informatikai beszerzési feladatokhoz kapcsolódó hatályos központosított közbeszerzési
keretmegállapodásait (a továbbiakban: keretmegállapodások).
A keretmegállapodások vonatkozásában a korábban használt www.kozbeszerzes.gov.hu címen
elért KEF portál funkcionalitása ezentúl a DKÜ által működtetett elektronikus rendszerben (a
továbbiakban: Rendszer), a kozbeszerzes.dkuzrt.hu címen érhető el. A KEF portálon regisztrált
felhasználónevek és jelszavak változatlanul használhatók, és a beszerzés folyamata is
változatlan.
Felhívjuk az érintett szervezetek figyelmét, hogy a kozbeszerzes.dkuzrt.hu címen elérhető
Rendszer regisztrációs mechanizmusa, felhasználónevei és jelszavai nem egyeznek meg a
DKÜ Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/DKU/) már megismertekkel, ugyanis két külön
informatikai rendszerben történik a munkavégzés. A két rendszerben használt, esetleg azonos
elnevezésű fogalmak nem feltétlenül bírnak azonos tartalommal, így kérjük, hogy minden
felhasználó különös figyelemmel járjon el, főleg, ha nem gyakorlott még a jogelőd KEF portál
használatában.
I. A Rendszert működtető központi beszerző szerv
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 31. §-ában
foglaltakra tekintettel a Kormány rendeletben szabályozta az irányítása alá tartozó szervezetek
informatikai beszerzéseit, az ún. kormányzati központosított informatikai közbeszerzést (ld. a
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm.
rendelet (továbbiakban: DKÜ rendelet), valamint meghatározta a központosított
közbeszerzéshez való csatlakozás lehetőségét.
A DKÜ rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja alapján a központi beszerző szerv, a Digitális
Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ).

II. A Rendszer használatának szereplői
A Rendszerben megtalálható, KEF által megkötött keretmegállapodások szereplői:
- Intézmény
- Eladó / Szolgáltató
- Beszerző
- A keretmegállapodások „intézmény” fogalomkörébe a KEF rendelet hatálya alá tartozó ún.
kötelezett intézmények, valamint az önként csatlakozó szervek tartoznak.
A DKÜ rendelet által alkalmazott „érintett szervezet” fogalom gyakorlatilag az előbbi
„intézmény” fogalomkörbe tartozó szervezeteken túl a Kormány által alapított, illetve a
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Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványokra és
közalapítványokra, valamint azon gazdasági társaságok többségére is kiterjed, amelyben az
állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol. Ezen, az „intézmény”
fogalomkörébe nem tartozó szervezetek a Rendszer szolgáltatásait a KEF rendelet szerinti
önként csatlakozással veszik igénybe.
Hangsúlyozottan fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy a KEF rendelet szerinti önként
csatlakozás nem azonos a DKÜ rendelet szerinti önként csatlakozással!
A keretmegállapodások alkalmazására a DKÜ rendelet hatálya alá tartozó valamennyi érintett
szervezet jogosulttá válik azzal, hogy a DKÜ Portálra (https://portal.dkuzrt.hu/DKU/)
benyújtott, vizsgálat alá vont, megfelelőnek minősített és saját hatáskörben
megvalósíthatónak visszaadott beszerzési igényt – amennyiben az hatályos
keretmegállapodások alkalmazásával kielégíthető – a megfelelő keretmegállapodásból kell
kielégíteni akkor is, ha az adott érintett szervezet eddig nem tartozott a KEF rendelet hatálya
alá. Ez utóbbi esetben az érintett szervezet a KEF rendelet szerinti ún. önként csatlakozással
tud a vonatkozó keretmegállapodásban részt venni. A regisztráció és az önként csatlakozás
végrehajtásához szükséges útmutató a kozbeszerzes.dkuzrt.hu weblapon található
kézikönyvben ismerhető meg.
- Az Eladó/Szolgáltató fogalom a DKÜ rendelet „szállító” fogalmával egyezik meg.
- A Beszerző a Rendszerben megtalálható keretmegállapodások vonatkozásában a DKÜ (mint
a KEF jogutóda ezen keretmegállapodások tekintetében).

III. A Rendszer használata
A DKÜ Portálon benyújtott, a DKÜ rendelet alapján jóváhagyott igényekre vonatkozó
beszerzéseket a DKÜ bonyolítja le, vagy azt az érintett szervezet részére, ún. saját hatáskörű
lebonyolításra visszaadja.
- A keretmegállapodások alapján a Rendszerben a DKÜ által megvalósított verseny
újranyitások, közvetlen megrendelések vagy írásbeli konzultációk ajánlatkérője az adott
érintett szervezet, a DKÜ, mint Beszerző ilyenkor a 2. részben az ajánlatkérő nevében eljáró
szervezet. (Ld. DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés a) pont)
- Amennyiben az érintett szervezet saját hatáskörbe visszakapta a lebonyolítást (ld. DKÜ
rendelet 13. § (1) bekezdés b) pont), akkor a Rendszerben ajánlatkérőként közvetlenül az
érintett szervezet jár el.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a DKÜ rendelet 13. § (1b) bekezdése szerint, ha a DKÜ a
beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő
lefolytatásra a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint visszaadta, az érintett szervezet a beszerzési
igényét, ha az a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti keretmegállapodás
alkalmazásával kielégíthető, köteles a keretmegállapodás alkalmazásával kielégíteni.
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Az egyedi beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet továbbra is az érintett szervezetek
költségvetésében áll rendelkezésre. A közbeszerzési díj megfizetése a Rendszerben továbbra is
a keretmegállapodásokban foglaltak szerint történik.
A Beszerző a DKÜ rendelet alapján működteti a Rendszert. A Rendszer szolgál a teljes
központosított közbeszerzési rendszer folyamatainak és tranzakcióinak adminisztrációjára,
továbbá folyamatos tájékoztatást nyújt az érintett szervezetek számára pl. az eljárások
állapotáról, a szerződések teljesülési adatairól.
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