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A DKÜ Zrt.-ről
Mikéntek és hogyanok

Előadó: dr. Velikovszki László Ph.D.



Tervbenyújtás és ellenőrzés a DKÜ Portálon
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• Formai és tartalmi vizsgálat

• Hiánypótlások, javaslatok 

• Továbbítás NHIT/Miniszter

Tervellenőrzés
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! Szeptember 30. 

5 munkanap

2-10 munkanap

60 nap

2 munkanap

8 munkanap

2 munkanap

A folyamat a DKÜ Portálon zajlik 100%-ban elektronizáltan



Igénybenyújtás és ellenőrzés a DKÜ Portálon
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• Döntés vizsgálat alá vonásról

• Vizsgálat, hiánypótlás

• Minősítés – Megfelelő/Nem 
megfelelő

• Továbbítás NHIT felé

• Továbbítás Miniszter felé

• Érintett szervezet kiértesítése

• DKÜ vagy Érintett szervezet szerzi 
be 

Igényellenőrzés
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! felmerülést követő 5 

munkanapon belül



• Igény és terv formai követelményei:

o Igény megfelelő besorolása – Tervsor módosítása nélkül/Tervsor módosításával/Terven kívüli

igény

o Becsült érték megfelelő megadása és alátámasztása dokumentumokkal

o Fedezetigazolás megléte

o A dokumentumok hitelesítve kerülnek feltöltésre

o A becsült érték az igényben nem tér el jelentősen a tervsorban foglaltaktól

• Igény és terv tartalmi követelmények:

o Műszaki leírás megfelelő részletezettsége, a tervezett beruházás/fejlesztés alátámasztása

o Ha van: a fejlesztési dokumentáció megfelelő tartalmú feltöltése

o A beszerzés tárgyának megfelelő részletezettsége és indokoltsága

o A választott eljárás indokoltsága

Jó, ha ÉSZ-ben tartod I. – Terv és igény benyújtás

7



Jó, ha ÉSZ-ben tartod II. – ÉSZ határidők
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Feladat Határidő

Regisztrálás/adatmódosítás a Portálon Érintett szervezetté válás/adatváltozás + 5 

munkanap

Az aktuális informatikai környezet és az előző év 

informatikai fejlesztéseinek és beszerzéseinek 

tapasztalatai feltöltése

minden év január 30. napjáig 

Éves informatikai beszerzési terv és az éves 

informatikai fejlesztési terv feltöltése a Portálra

tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig

Informatikai beszerzésre vonatkozó igény feltöltése 

a Portálra

igény felmerülését követő 5 munkanapon belül

Rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó 

igény feltöltése a Portálra

az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül

Üzemszerű működés biztosításához szükséges 

informatikai beszerzésre vonatkozó igény feltöltése 

a Portálra

az igény felmerülését követően haladéktalanul



Igények elbírálásának határideje
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Értékhatár 

(millió Ft)

Határidő

> 15 Döntés vizsgálat alá vonásról: igénybenyújtás + 3 munkanap

DKÜ vizsgálat: + 5 munkanap (Megfelelő / Nem megfelelő)

Üzemszerű működés biztosítása esetén: 0 nap, de a szerződés 

hatálybalépésének feltétele a „Megfelelő” minősítés megszerzése

15 ≤ igény < 250 DKÜ vizsgálat: igénybenyújtás + 12 munkanap

NHIT vizsgálat: igénybenyújtás + 3 munkanap /+ 8 munkanap

Miniszteri vizsgálat: kézhezvétel + 5 munkanap

250 ≤ DKÜ vizsgálat: igénybenyújtás + 15 munkanap

NHIT vizsgálat: igénybenyújtás + 3 munkanap /+ 10 munkanap

Döntés közlése: + 2 munkanap

Miniszteri vizsgálat: kézhezvétel + 12 munkanap



• Eljárás előkészítéséhez kapcsolódó és szakmai feladatok elvégzése

• Munkacsoport/BB kijelölése, Munkacsoport/BB szervezetének működtetése

• Az eljárás becsült értékének meghatározásánál alkalmazott módszertől eltérő módszer szerinti becsült

érték meghatározásra vonatkozó felhívás megküldése az érintett szervezet részére

• Döntés a közbeszerzési eljárás Kbt.-nek megfelelő eljárási rendjéről

• A közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak elkészítése, az érintett szervezet által

rendelkezésre bocsátott műszaki/szakmai leírás, specifikáció, szerződéstervezet/szerződéses feltételek

véglegesített változatának jóváhagyása

• Eljárás megindítása

• Közbeszerzési eljárás lefolytatása

• Közbeszerzési eljárás lezárása

DKÜ kötelezettségei az ÉSZ részére történő lebonyolítás során
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• Megfelelő dokumentumok és információk rendelkezésre bocsátása ÉSZ által a megfelelő időben (ÁEF

1. sz. melléklet)

• Szervezeti kapcsolattartó és helyettesének kijelölése az eljárásra (operatív kommunikáció és

kapcsolattartás ) – csak elektronikus kapcsolattartás

• Az eljárás kezdeményezésétől a szerződés teljesítéséig dokumentálni kell mindent → ÉSZ részére

átadásra kerülnek az eljárás végén + DKÜ is megőrzi az elektronikus másolatokat (kivéve EKR)

• 1 fő tárgy szerinti szakértelemmel rendelkező BB tag delegálása ÉSZ által (delegált BB tagok

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége!)

• Megkötött szerződések feltöltése a Portálra (lebonyolítótól függetlenül)

• Utóellenőrzések során az ellenőrző hatságok által előírt adatszolgáltatási és nyilatkozattételi

kötelezettség teljesítése a DKÜ előzetes írásbeli tájékoztatásával

Jó ha ÉSZ-ben tartod III. – ÉSZ kötelezettségei
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• Az érintett szervezet EKR regisztrációját kell alkalmazni – megbízási kérelem DKÜ részére, ÉSZ

munkatársaknak csak betekintési jog az eljárás lebonyolítása során

• EKR Rendszerhasználati díj, ellenőrzési díj, közzétételi díj, törvényességi ellenőrzési díj + minden

egyéb más díj megfizetése az ÉSZ által (5 banki napon belül)

Jó ha ÉSZ-ben tartod IV. – EKR használat
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• Igény pozitív elbírálása után átkerül a DKÜ belső beszerzés támogató rendszerébe (BTR)

• Eljárástípusnak megfelelő folyamatok leképezése

• A BTR eljárás moduljában történik:

• Igény dokumentációjának újbóli ellenőrzése

• Eljárás kezdeményezése és döntéshozó általi jóváhagyása

• Előleg bekérés (hamarosan élesedik a moratórium utáni beszerzések esetén)

• DKÜ BB tagok kijelölése

• Kapcsolattartás a BB tagokkal (Dokumentumok BB általi ellenőrzése, módosítása, bírálat és értékelés)

• Eljárás indításának, lebonyolításának, lezárásának adatai

• Összegzés támogatása, Döntéshozó elé terjesztés

BTR - Igény kielégítés IT támogatása
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• Befizetése az eljárás megindításának jogszabályi feltétele

• Megfizetésére az érintett szervezet nem köteles, továbbá visszajár, ha a beszerzési eljárás olyan okból

vált eredménytelenné, amelyért a DKÜ felelős.

• A közbeszerzési díjat a DKÜ a közfeladata ellátásának pénzügyi fedezetére használhatja fel

• További közbeszerzési díjat nem szükséges fizetni, ha a DKÜ igénybe veszi más központi közbeszerző

szerv segítségét, vagy vele együtt közösen bonyolít

DKÜ Közbeszerzési díja
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Értékhatár Eredményes eljárás esetén

(díjszámítás alapja: 

szerződéses összeg)

Eredménytelen eljárás esetén

(díjszámítás alapja: 

becsült érték)

Nemzeti é.h. alatt 4% 2%

Nemzeti<igény<Uniós 2,5% 1,75%

Uniós é.h. felett 2% 1%

KM alapján lefolytatott 

eljárás 
2% 1%



272/2014 (XI. 5.) Korm. rend. az EU-s támogatások felhasználásáról

• Uniós értékhatárt elérő értékű beszerzések esetén:

o Ha a DKÜ folytatja le a közbeszerzési eljárást az érintett szervezet javára, IH általi

folyamatba épített ellenőrzés NINCS – rövidebb átfutási idő!

o Csak utólagos ellenőrzés (KFF)

Eljárások minőségellenőrzése (IH, KFF)
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DKÜ folyamatba épített belső minőségbiztosítást 

végez!

• Uniós értékhatár alatti beszerzések esetén:

o Csak utóellenőrzés (IH)



Egységes kormányzati informatikai központosított közbeszerzés
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• A DKÜ 2019.04.10-i bejegyzését követően az informatikai központosított közbeszerzés terén

párhuzamosság:

➢ 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet vs. 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet

• A két kormányrendeletet módosította a 257/2019. (X. 30.) Korm. rendelet.

➢ Ennek eredményeképpen a hatályos informatikai keretmegállapodások vonatkozásában a

2019. november 1-től a DKÜ lett a korábbi központi beszerző szerv, a KEF jogutódja.

• A jogutódlást követően a DKÜ a hatályos informatikai keretmegállapodások elérhetőségét és

alkalmazását a DKÜ Portálon keresztül elérhető, DKÜ által működtetett elektronikus rendszer

(DKR) alkalmazásával biztosítja.

➢ http://kozbeszerzes.dkuzrt.hu

http://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/


A KEF keretmegállapodások integrációja
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• 2019. október 31. - 22:00-kor megkezdődött a KEF Portál és a DKÜ által működtetett

elektronikus rendszer közötti technikai átállás, a KEF Portál ideiglenes leállításával.



A KEF keretmegállapodások integrációja
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• 2019. november 1. - archiválás,

• 2019. november 2. - DKÜ által működtetett elektronikus rendszer adatfeltöltése, tesztelés,

• 2019. november 3. - délután elérhetővé vált a hatályos informatikai keretmegállapodásokat 

tartalmazó, a DKÜ által működtetett elektronikus rendszer.

http://kozbeszerzes.dkuzrt.hu

http://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/


DKR RENDSZER
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• Folytonosság fenntartása - már az induláskor megjelentek a rendszer használatával érintett

szervezetek, illetve a keretmegállapodások szállítói részére összeállított kezelési

kézikönyvek, továbbá

• Hírek rovatban folyamatosan közzétételre kerülnek az aktuális információk.



DKÜ által működtetett keretmegállapodások
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• 2019. november 4. napjától a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett

szervezetek már kizárólag a DKÜ által működtetett rendszerben tudják elindítani az

informatikai keretmegállapodásokkal kapcsolatos közvetlen megrendeléseiket, verseny

újranyitásaikat, illetve írásbeli konzultációs eljárásaikat.

• Ezek lebonyolításában a DKÜ az eddigieknél szélesebb körű, közvetlen lebonyolítási

támogatást nyújt, változatlan közbeszerzési díj feltételek mellett.

• Az október 31-ig a KEF Portálon megkezdett beszerzések adminisztrációja is a DKÜ

rendszerén történik.



• Átvett eljárások száma: 15 darab

• Átvett keretmegállapodások száma: 31 darab

• Keretösszeg: 494 milliárd forint

• Felhasználható: 263,6 milliárd Ft (közvetlen megrendelés, verseny újranyitás vagy

írásbeli konzultáció)

• DKÜ közbeszerzési díja 1-2%

• Felhasználók: a KEF korábbi intézményi kötelezetti köre (700-800 szervezet) + a rendelet 
hatálya alá tartozó gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (301/2018 (XII. 27.) Korm. 
rendelet alanyi vagy tárgyi hatálya alapján) = jelenleg 1130 szervezet 

• Az átvételt követő négy nap alatt több, mint 200 igénybejelentés történt, mintegy 15 milliárd 
forint értékben.

Keretmegállapodások – a számok nyelvén
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• Jóváhagyott igények száma:
506 darab

• Jóváhagyott igények összesített becsült értéke:
26.000.000.000,- Ft

• A Rendszerben folyamatban levő, a DKÜ által bonyolított verseny újranyitások száma:
33 darab

• A Rendszerben folyamatban levő, a DKÜ által bonyolított verseny újranyitások
összesített becsült értéke: 27.716.074.989,- Ft

• Előkészítés alatt álló keretmegállapodás megkötésére irányuló központosított
közbeszerzési eljárások:

8 darab

• Megindított keretmegállapodás megkötésére irányuló központosított közbeszerzési
eljárások:

2 darab

Keretmegállapodások – a számok nyelvén
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Keretmegállapodások átvétele – átvett eljárások
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• Számítógéprendszer - kliens oldali informatikai eszközök

• Szerverek és tárolók, valamint kapcsolódó szolgáltatások

• Hálózati aktív eszközök és kapcsolódó szolgáltatások

• Nyomat előállító eszközök és kapcsolódó szolgáltatások

• Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások

• Microsoft szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások

• VMware virtulaizációs szoftverlicenszek és kapcsolódó szolgáltatások

• Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó

szolgáltatások

• Térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások

• Emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások (MS, Oracle, Novell, SAP)

• KGR-IKM modul support szolgáltatás

• IT szakértői vagy minőségbiztosítási szolgáltatások

• Szoftverfejlesztési tanácsadás

• IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások

• Mobil távközlési szolgáltatások



Keretmegállapodások átvétele – teljesülések
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Teljesülési szintek a már visszaigazolt megrendelések alapján:

✓ 80 % felett:

• KM01SZGRK17 - Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése - 83,5 %

✓ 60-80 % között:

• KM02ITSZ16 - Közigazgatási informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási

szolgáltatások nyújtása - 79,9 %

• KM01ITSZ16 - Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéshez

kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása - 70,6 %

• KM01KGSM16 - Kormányzati hangalapú csomagok (mobil távközlési szolgáltatások) - 68,3 %

• KM01SRVT17 - Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86) - 65,1 %

• KM02SUPP16 - Oracle vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói

emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások - 64,3 %



Keretmegállapodások átvétele – teljesülések
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Teljesülési szintek a már visszaigazolt megrendelések alapján:

✓ 60-80 % között:

• KM04SUPP16 - SAP vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói

emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások - 62,9 %

• KM01KGR17 - KGR IKM modul support szolgáltatások beszerzése - 60,1 %

✓ 50-60 % között:

• KM04SLIC17 - Novell szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje,

valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 59,5 %

• KM01NET18 - Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018 - 53,5 %

• KM01FMNY18 - Homogén Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok - 50,5 %



Keretmegállapodások átvétele – teljesülések
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Becsült teljesülési szintek a már jóváhagyott igények alapján:

✓ 70 % felett:

• KM01NET18 - Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018

• KM02ITSZ16 - Közigazgatási informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási

szolgáltatások nyújtása

• KM01SZGRK17 - Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése

• KM01SRVT17 - Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)

• KM01ITSZ16 - Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéshez

kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása

• KM02SUPP16 - Oracle vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói

emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások

• KM01KGSM16 - Kormányzati hangalapú csomagok (mobil távközlési szolgáltatások)



DKÜ által rövid távon megvalósítandó koncepció
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• Jól konfekcionált keretmegállapodások és egyéb, a Kbt. szerinti sajátos beszerzési

módszerek alkalmazása az érintett szervezetek általános igényeinek kielégítésére.

a megkötésre kerülő keretmegállapodások elsődleges célja az érintett szervezetek részére

egy általános ellátásbiztonság garantálása, tehát nem cél valamennyi felmerülő igény ezen

sajátos beszerzési módszerekkel történő kielégítése.

• DBR alkalmazása a pontosan definiálható, pl. kellékanyag, tartozék jellegű

termékkategóriák esetében.

• Az érintett szervezetek részére a DKÜ teljes körű lebonyolítói szolgáltatást kínál a

keretmegállapodás 2. részében.



DKÜ által rövid távon megvalósítandó koncepció
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• Egyedi közbeszerzések lebonyolítása a beszerzés-stratégiai szempontból meghatározó,

„zöldmezős”, illetve speciális igényekre.

• Dedikáltan az adott érintett szervezet beszerzési tervére, igényeire szabott, kizárólag az

adott érintett szervezet(ek) részére történő egyedi „keretmegállapodások”, vagy más keret

jellegű „szerződések” megkötése a rendelkezésre álló valamennyi lehetséges beszerzési

módszer alkalmazása útján.



Kérdések és válaszok
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Ssz. Kérdés Válasz

1. DKÜ-s beszerzéseknél, DKÜ portálon milyen 

szerepkörökkel lehet majd dolgozni, 

gondolok itt elsősorban a lebonyolító 

szervezetekre, lesz-e külön 

lebonyolító/tanácsadó szerepkör, vagy az 

ajánlatkérő nevében kell eljárnia a 

tanácsadónak egy-egy beszerzés 

lebonyolításakor?

- A DKÜ Portál a terv- és igény benyújtásra, azok elbírálására,

valamint egyéb adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére szolgáló

felület, a beszerzések lebonyolítása nem itt történik.

- A DKR (volt „KEF Portál”) a hatályos keretmegállapodásokat kezelő

felület. Ugyanazok a jogosultsági körök maradtak meg a DKR-en,

amik a KEF Portálon is voltak.

2. Illetve, ha jól értelmezem a 

kormányrendeletet, a DKÜ nem csak a 

közbeszerzési értékhatár feletti IT 

beszerzéseket központosítja, hanem az 

értékhatár alattiakat is.

A DKÜ rendelet szabályai minden olyan igényre vonatkoznak, mely a 

DKÜ rendelet és az azt értelmező, tárgyi hatályát meghatározó 2/2019. 

(VII. 12.) MK rendelet szerint informatikai beszerzési igénynek 

minősül, függetlenül annak becsült értékétől. Amennyiben a 

beérkezett beszerzési tervek és igények – függetlenül azok értékétől –

alapján van lehetőség az aggregálásra, akkor a DKÜ központosított 

közbeszerzés keretében fogja a beszerzést megvalósítani.
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3. A kérdésünk a Digitális Kormányzati 

Ügynökség Zrt. által biztosított 

keretrendszerben az önkéntes csatlakozók 

által lefolytatott központosított 

közbeszerzésekkel kapcsolatos.

2 esetkör:

- Ha egy intézmény valamely hatályos, vagy a DKÜ által a

későbbiekben megkötendő keretmegállapodáshoz kíván a jövőben

önként csatlakozni, csak úgy tudja megtenni, ha a DKÜ rendelet

szerinti önként csatlakozóként (1. § (1) e)) érintett szervezetté válik.

Ettől kezdve minden, az érintett szervezetekre vonatkozó kötelezettség

terheli és jog megilleti.

- DE: Ha egy intézmény a jogutódlást megelőzően már önként

csatlakozott valamely KM-hez, az adott megállapodást (annak

kimerüléséig) jogosult továbbra is igénybe venni. Ez esetben csupán

adatszolgáltatási kötelezettsége van, melynek a DKR-ben tehet eleget.

4. Jól értjük-e, hogy azon keretszerződések 

tekintetében, melyekben a DKÜ a KEF 

jogutódjaként jár el, a KEF keretrendszerhez 

önként csatlakozó szervezetek, a 301/2018 

(XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

DKÜ rendelet) szerinti ellenőrzés nélkül 

folytathatnak le közbeszerzéseket.

Igen.

Az önként csatlakozásra a fentiek az irányadók. Aki a jogutódlás előtt

csatlakozott valamelyik KM-hez, és nem minősül a DKÜ rendelet

szerinti érintett szervezetnek, annak a DKÜ rendelet szerinti

engedélyeztetési folyamaton nem kell végig mennie, továbbra is az

eddig megszokott módon használhatja a KM-eket.



Kérdések és válaszok

31

Ssz. Kérdés Válasz

5. Azon keretszerződések tekintetében 

melyeket már a DKÜ köt meg, 

hogyan alakul azon önkéntes 

csatlakozók helyzete, akik nem 

tartoznak a kormányzati ellenőrzési 

rendszerhez (pl. miniszterelnökségi 

ellenőrzés alá esnek-e, szükséges-e 

beszerzési tervet készíteniük a DKÜ 

felé, stb.).

Az önként csatlakozásra a fentiek az irányadók. 

A jelenleg hatályos szabályok szerint, ha valamely intézmény önként szeretne

csatlakozni a DKÜ által központosított közbeszerzés keretében a jövőben

megkötendő keretmegállapodásokhoz, azt csak úgy tudja megtenni, ha a DKÜ

rendelet szerinti önként csatlakozóként (1. § (1) e)) érintett szervezetté válik,

ettől kezdve pedig minden, az érintett szervezetekre vonatkozó kötelezettség

terheli és jog megilleti.
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6. A DKÜ portálon milyen módja van a 

feltöltött éves beszerzési terv 

módosításának?

A DKÜ rendelet 7. § a) pontja alapján az érintett szervezet köteles a DKÜ Zrt.

részére, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve, a

Portálon keresztül az éves informatikai beszerzési tervét és az éves informatikai

fejlesztési tervét a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig megküldeni.

A DKÜ rendelet 8. § (15) bekezdése alapján a jóváhagyott éves informatikai

beszerzési és fejlesztési tervek módosítását az érintett szervezet bármikor

kezdeményezheti. Ebben az esetben a 7. § a) pontja, valamint a 8. § (1)-(14)

bekezdései megfelelően alkalmazandók.

A fentiek alapján az érintett szervezet a DKÜ Zrt. által már nyilvántartásba vett,

továbbá a miniszter által már jóváhagyott beszerzési és fejlesztési terveit tudja

módosítani, azonban erre csak a tárgyévet megelőző év szeptember 30.

napjáig van lehetőség, azaz a 2019. és 2020. évi tervek már nem módosíthatók.
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7. Miért utasítja el a DKÜ azon beszerzési 

igényeket, amelyeknél a megjelölt fedezet 

összege alacsonyabb a becsült értéknél?

Az alacsonyabb összegű fedezet nem jelenti automatikusan az igény

„nem megfelelő”-nek minősítését, a vizsgálat több szempont mentén

történik. Ilyen esetben a DKÜ Zrt. már az igénybenyújtás szakaszában

kérdést intéz a benyújtó szervezethez a különbség okára vonatkozóan.

8. Konkrét példák kapcsán kérnénk 

iránymutatást annak kapcsán, hogy miként is 

kell értelmezni az informatikai eszköz 

fogalmát? Pl. informatikai eszköznek 

minősülhet-e a vérnyomásmérő, ha elemes, de 

USB-port is van benne? DKÜ köteles lesz-e a 

drón, ha informatikai eszköz a vezérlője?

Az értelmezésben segítséget nyújt a 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet,

továbbá a DKÜ Zrt. még idén tervez közzétenni egy példákat is

felsoroló katalógust. Emellett egyedi kérdéseket lehet intézni az

info@dkuzrt.hu e-mail címre, amelyet 30 napon belül megválaszolunk.

A példáknál maradva, ha az eszközön szoftver, vagy alkalmazás fut,

akkor hardvernek minősül az MK rendelet alapján és a tárgyi hatály alá

tartozik. A drón egyértelműen a DKÜ hatáskörébe tartozó eszköz, a

vérnyomásmérőről többet kellene tudni, önmagában egy USB port

miatt nem feltétlenül válik azzá.

mailto:info@dkuzrt.hu


Kérdések és válaszok

34

Ssz. Kérdés Válasz

9. A DKÜ-től van-e mód egyedi kérdésekben 

állásfoglaláskérésre és ha igen, ezt milyen 

módon kell a DKÜ részére eljuttatni?

Az érintett szervezetek egyedi ügyeket tartalmazó és/vagy

jogszabályértelmezéssel összefüggő állásfoglalás kéréseiket az

info@dkuzrt.hu címre lehet megküldeni.

10. Hogyan kell egészen pontosan értelmezni azt, 

amikor a DKÜ-től egy beszerzési igényre 

“feltételes jóváhagyás” érkezik?

A DKÜ rendelet 12. § (4) b) alapján a Miniszter joga, hogy

feltételekkel hagyjon jóvá egy igényt. A 12. § (6) bekezdés alapján ha a

miniszter a jóváhagyását feltételhez kötötte, a feltételek teljesülésével a

beszerzési igényt a miniszter által jóváhagyottnak kell tekinteni.

A szerződés hatályba lépésének feltétele a miniszteri feltétel

teljesítése, ezért a beszerzés feltétellel hajtható végre, ha a beszerzés

megindítása megelőzi a feltétel teljesülését.

Az érintett szervezet a feltételek teljesüléséről - a feltételek teljesülését

követő 5 munkanapon belül - a DKÜ részére, a Portálon keresztül

beszámol. A megjegyzés rovatban mindig szerepel, hogy milyen

feltételhez kötött az eljárás lebonyolítása/szerződéskötés/szerződés

hatálybalépése.

mailto:info@dkuzrt.hu
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