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• 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)

• 301/2018 (XII.27.) Korm. rend. a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális

Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai

beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

• 168/2004 (V.25.) Korm. rend. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző

szervezet feladat- és hatásköréről

• 272/2014 (XI.5.) Korm. rend. a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból

származó támogatások felhasználásának rendjéről

• 2/2019. (VII. 12.) MK rend. a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások,

informatikai eszközök és szoftverek köréről

• 320/2015. (X. 30.) Korm. rend. a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

• 459/2016. (XII. 23.) Korm. Rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések

megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról

• 1982/2013. (XII. 29.) Korm. Határozat a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek

eszközbeszerzéseiről

DKÜ keretrendszere – Jogi környezet
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301/2018. (XII. 27.) rendelet 3. § (1) bekezdés:

Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter a DKÜ

rendeletben foglaltak alkalmazásával egységesíti és összehangolja

o a kormányzati informatikai fejlesztéseket és beszerzéseket, továbbá

o ennek érdekében a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó érintett szervezetek

munkáját.

DKÜ keretrendszere - Célok
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301/2018. (XII. 27.) Korm. Rend. 4. § (2) bek. alapján a DKÜ:

a) közreműködik a miniszter rendelet szerinti feladatainak ellátásában,

b) javaslattevőként közreműködik a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) feladatainak ellátásában,

c) vizsgálja, véleményezésre, jóváhagyásra előkészíti az érintett szervezetek

ca) informatikai beszerzési és fejlesztési tervét,

cb) informatikai beszerzési igényét,

cc) rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényét, valamint

cd) üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét,

d) összehangolja az érintett szervezetek informatikai beszerzési igényeit,

e) központi beszerző szervként az érintett szervezetek nevében és javára eljárva lefolytatja az érintett szervek a

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti informatikai beszerzéseit,

f) ellenőrzi az egyes informatikai beszerzések esetében e rendelet szabályainak betartását.

DKÜ keretrendszere - Feladatok
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168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet  vs. 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet 

• Jogutódlással, 2019. november 1-től

• Hatályos és folyamatban lévő KEF rendelet szerinti informatikai tárgyú

keretmegállapodások átvétele 

• DKÜ rendelet szerinti valamennyi érintett szervezet jogosulttá válik + önként csatlakozás

• Saját hatáskörbe visszaadott igények: ha az keretmegállapodásból kielégíthető, köteles

onnan megrendelni

• www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu

• 2019. november 4-18. között előfordulhatnak fennakadások a rendszerben

DKÜ keretrendszere - KEF feladatátvétel I.
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• Átvett keretmegállapodások száma: 31 db 

• 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.

• 2 db ÚJ KM megkötésére irányuló eljárás megindítása 2019.11.08-án

DKÜ keretrendszere - KEF feladatátvétel II.
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DKÜ keretrendszere – Új KM-ek
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Eljárás megnevezése:

Megjelenítő eszközök beszerzése 

(MESZ)

Mobiltelefonok beszerzése 

(MTEL19)

Eljárás megindításának 

dátuma: 2019. november 8. 2019. november 8.

Közbeszerzési részek:
1. közbeszerzési rész: Projektorok

2. közbeszerzési rész: Interaktív 

táblák és megjelenítők

Nincsenek közbeszerzési részek

Keretmennyiség:
1. közbeszerzési rész: 6300 darab

2. közbeszerzési rész: 3700 darab
29 725 darab

Opcionális mennyiség:
Keretmennyiség 30%-a a

keretmegállapodás 

meghosszabbított időtartamára

Keretmennyiség 30%-a a

keretmegállapodás 

meghosszabbított időtartamára

Keretmegállapodás 

időtartama:

12 hónap, mely további 4 

hónappal meghosszabbítható

12 hónap, mely további 4 hónappal 

meghosszabbítható



100,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)
Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (nem x86)

Homogén kliens oldali  informatikai eszközök beszerzése
Általános kliens oldali informatikai eszközök beszerzése

Homogén Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok
Általános Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

Nyomtatók, Tintasugaras multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok
Kellékanyag (kizárólag után gyártott és újra gyártott kellékanyagok)

Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018

IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése

Oracle szoftverlicencek, adatbáziskezelők, VIR rendszerek, ezek fejlesztőeszközei, bővítése,…
SAP szoftverlicencek, adatbáziskezelők, VIR rendszerek, ezek fejlesztőeszközei, bővítése,…
IBM szoftverlicencek, adatbáziskezelők, VIR rendszerek, ezek fejlesztőeszközei, bővítése,…

Novell szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje,…
SAS szoftverlicencek, adatbáziskezelők, VIR rendszerek, ezek fejlesztőeszközei, bővítése,…

Microsoft szoftver licencek I. (LSP)
Microsoft szoftver licencek II. (Disztribútor)

Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és…

VMware virtulaizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

Térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások

Szoftverfejlesztési tanácsadás - Microsoft .NET és BI alapú
Szoftverfejlesztési tanácsadás - Java alapú

1. rész: Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és…
2. rész: Közigazgatási informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási…

Microsoft vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó…
Oracle vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói…
Novell vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói…

SAP vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói…

KGR IKM modul support szolgáltatások beszerzése

1. rész: Kormányzati hangalapú csomagok (mobil távközlési szolgáltatások)
2. rész: Kormányzati adatcsomagok (mobil távközlési szolgáltatások)

Billions

Keretösszegek és teljesülések (2019.11.04)



• Moratórium időszaka alatt:

o Érintett szervezetek száma: ~70 db

o Igények száma: ~1000 db

o DKÜ hatáskörébe rendelt: 304 db

• 2019. évi tervadatok:

o Tervsorok száma: ~12.000 db (1 tervsor = 1 igény)

• 2020. évi tervadatok:

o Tervsorok száma: ~15.000 db (1 tervsor = 1 igény)

Munkánk számokban
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Köszönöm a figyelmet!

www.dkuzrt.hu


