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KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS ALKALMAZÁSA 
A HONVÉDSÉGI ELLÁTÁSBAN  

Absztrakt 

2014-től a honvédelmi szervezetek élelmiszer beszerzése 
keretmegállapodásos eljárás keretében történik. A keretmegállapodásos eljárás első 
részét a HM központi beszerző szervezete, az alakulatok megbízása alapján; míg az 
eljárás második részét az egyes alakulatok saját igényeik alapján folytatják le. A 
beszerzési folyamat, valamint a honv édelmi szervezetek közti együttműködés 
hatékonyságának növelése érdekében szükséges megvizsgálni a f eladat, és 
felelősség megosztás kérdéskörét. 

Kulcsszavak: keretmegállapodás, beszerzés, élelmiszer beszerzés  

Bevezető 

2012 évben készített „Az élelmiszer ellátás hatékonyságának elemzése” 1

Meg kell azonban jegyeznem, hogy a közbeszerzési jogszabályok alapján a 
honvédelmi szervezetek korábban is jogosultak lettek volna Ajánlatkérőként 
közbeszerzési eljárásokat lefolytatni, azonban a HM Utasítás ezt csak korlátozottan, 
meghatározott tárgyakban tette lehetővé. A jelenlegi szabályozás tehát a honvédelmi 
szervezetek Ajánlatkérői jogának kibővítését jelenti. 

cikkem 
megjelenését követően módosításra került a „honvédelmi szervezetek beszerzési 
eljárásainak rendjéről szóló” 48/2012 HM utasítás (a továbbiakban: HM Utasítás). A 
módosítás kötelezővé tette a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: 
HM FHH), mint központi beszerző szervezet részére a keretmegállapodásos eljárás 
első részének lebonyolítását; illetve – a korábbi szabályozásoktól eltérően – az 
alakulatok részére lehetőséget biztosított a keretmegállapodásos eljárás második 
részének Ajánlatkérőként történő lefolytatására. 

Mint korábbi cikkemben kifejtettem, az élelmiszer ellátás legfőbb problémája a 
folyamatosan változó piac, valamint a honvédelmi szervezetek igényeinek változásai. 
Ennek egyik lehetséges megoldási javaslata a keretmegállapodás. 

A keretmegállapodás az összesített csapat igények alapján a HM FHH által 
lebonyolított keretmegállapodásos eljárás első szakaszának eredményeképpen jöhet 
létre.  

A keretmegállapodásos eljárás második részének lefolytatása a honvédelmi 
szervezetek részére nagyobb – Ajánlatkérői – felelősséget jelent, de egyben 
szabadabb gazdálkodási lehetőséget biztosít. 
                                                
1 Hadmérnök, VII. Évfolyam 4. szám  
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Keretmegállapodásról általánosságban 

A keretmegállapodásos eljárást, mint közbeszerzési formát nemzetközi 
viszonylatban is egyre szélesebb körben kezdik alkalmazni, elsősorban állami 
szervek vonatkozásában, a beszerzési folyamatok ésszerűsítésére, a potenciális 
ajánlattevők egységes kiválasztására. 

 A nemzetközi gyakorlat és szabályozás a keretmegállapodást többféleképpen 
értelmezi és szabályozza: 

a) Az Európai Unió 2004-es irányelve2

„E szabályok értelmében, amennyiben egy Ajánlatkérő szerv ezzel az irányelvvel 
összhangban keretmegállapodást köt, különösen a közzétételre, illetve az ajánlatok 
benyújtásának határidőire és feltételeire vonatkozóan, a keretmegállapodás 
érvényességi idején belül az adott keretmegállapodáson alapuló szerződéseket 

 tette lehetővé az egyes tagállamok 
közbeszerzései során a keretmegállapodás alkalmazását: 

  vagy úgy kötheti meg, hogy a keretmegállapodásban előírt feltételeket 
alkalmazza,  

vagy – amennyiben a keretmegállapodás nem rögzítette előre az összes 
feltételt – úgy, hogy az érintett feltételek tekintetében a k eretmegállapodás részes 
felei között újra megnyitja a versenyt.  

A verseny újbóli megnyitásának összhangban kell lennie bizonyos olyan 
szabályokkal, amelyek célja, hogy biztosítsák a s zükséges rugalmasságot és az 
általános elveknek – különösen az egyenlő bánásmód elvének – a tiszteletben 
tartását. Ugyanezen okból a keretmegállapodás tartama nem haladhatja meg a négy 
évet, kivéve az Ajánlatkérő szerv által kellően indokolt eseteket.” 

b) Az Egyesült Államokban a megállapodás kötésének többféle formája 
megengedett: 

o GWACs, az un. Government wide Acquisition Contracts, amelyek 
előversenyeztetett, többféle árat tartalmazó, nem fix szállítási 
határidejű, határozatlan mennyiségű szerződések. Többnyire a Védelmi 
Minisztérium és kormányzati szervek közötti szerződések esetén 
alkalmazzák. 

o IDIQ, az un. Indefinite Delivery/Indefinite Quantity, amely a határozatlan 
szállítási/határozatlan mennyiség mozaikszavak együttese. 

o MAS, az un. Multiple Award Schedules program, amely keretében 
közzéteszik azon megállapodásokat, amelyek keretében a kormányzati 
szervek számára megengedett, hogy közvetlenül a szállítótól 

                                                
2 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/18/EK IRÁNYELVE (2004. március 31.) az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
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rendeljenek, és ezáltal elkerülhető a hagyományos nyilvános 
ajánlattételi eljárás.  

c) ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (United Nations 
Commission on International Trade Law) Mintatörvényekben szabályozta a 
keretmegállapodás fogalmát, és ennek figyelembe vételével került 
kialakításra az EU-ban is. 

Magyarországon a 2011. évi CVIII. tv a közbeszerzésekről (a továbbiakban: 
közbeszerzési törvény) ugyan lehetővé teszi keretmegállapodás alkalmazását, ill. 
kormányrendelet kötelezővé teszi az állami szervek részére a keretmegállapodásos 
eljárás alkalmazását a központosított közbeszerzések keretében, azonban ezen kívül 
csak néhány Ajánlatkérő szervezet alkalmazza ezt a beszerzési formát hosszabb 
távú igényeinek biztosítására. 

Egy 2011-ben folytatott kérdőíves kutatás eredménye szerint3

A honvédelmi tárca által bevezetendő új – keretmegállapodásos – 
eljárásforma hosszabb távon kiszámíthatóbb ellátást biztosít az alakulatok számára. 
A beszerzési és szakmai szempontból jól előkészített keretmegállapodásos eljárás 
első részében kerülnek meghatározásra azon legfontosabb alapelvek (szakmai 
követelmény, potenciális ajánlattevők, értékelési szempont, szerződéstervezet), 
amelyek korábban folyamatosan visszatérő gondot és jelentős időszükségletet 
jelentettek. 

 
„Magyarországon a gyakorlottabb beszerzők sem választják a járatlan utat, inkább a 
jól bevált megoldások felé mozdulnak”. A kutatás kimutatta, hogy a beszerzők 
kizárólag egyharmada választja a beszerzés lebonyolítása szempontjából ezt a 
bonyolultabb, de a beszerzés szempontból racionálisabb megoldást. Összességében 
a hazai piaci szereplők nagymértékben kockázatkerülők, kevésbé mernek 
kreatívabb, de jogszerű megoldásokat alkalmazni (mint pl. versenypárbeszéd, 
keretmegállapodás, szubjektív értékelési szempontok). 

A hazai és nemzetközi viszonylatból korábban említett gyakorlati példákkal 
ellentétben a honvédelmi tárca eljárásmódja számos újítást jelent: 

- a honvédelmi szervezetek, mint Ajánlatkérők (azaz a Közbeszerzési 
Hatóságnál Ajánlatkérőként bejelentkezett szervezetek) közösen bízzák 
meg a HM FHH-t a keretmegállapodásos eljárás első részének 
lefolytatására; 

- a HM FHH 20-30 alakulat együttes megbízása alapján válik Ajánlatkérővé; 

- a költségvetési fedezettel az alakulatok rendelkeznek, a 
keretmegállapodás a honvédelmi szervezetek összes fedezetére 
vonatkozik; 

- a műszaki, valamint egyéb szakmai követelmények kidolgozásáért, bírálati 
szempont és módszer meghatározásáért a honvédelmi szervezetek 

                                                
3 Dr. Kiss János - Dr. Tátrai Tünde: Fenntartható közbeszerzés – kérdőíves felmérés eredményei a 
magyar közbeszerzésről - TM 105. sz. műhelytanulmány 
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felelősek, azonban ezek már a keretmegállapodásos eljárás első részében 
rögzítésre kerülnek; 

- az ellátás nem csak normál „béke”, hanem akár katasztrófahelyzet 
időszakában is biztosítható; 

- az ellátás nem csak a „laktanyai” ellátást jelent, hanem az a gyakorlatok 
helyszínére is megoldható. 

Keretmegállapodásos eljárás hazai szabályozása 

A hazai jogalkotás szabályai nem teszik lehetővé, hogy alacsonyabb szintű 
jogszabály ismételten tartalmazza a magasabb szintű jogszabályi rendelkezéseket. 
Ebből kifolyólag a kezdő beszerző legnehezebb feladata, hogy a sokszintű 
jogszabályok, valamint egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközöket végigolvassa, 
majd értelmezze. 

A kutató munkát megkönnyítve, a keretmegállapodásos eljárásokra vonatkozó 
tételes jogszabályi előírásokat, kapcsolódó rendelkezéseket jelen tanulmányban 
foglalom össze. 

A hatályos közbeszerzési törvény 109. §-a a keretmegállapodás négy 
alapformáját tisztázza, majd ezt követően választásra kényszeríti az Ajánlatkérőket, 
egyben korlátozza is a lehetőségeiket: 

- egy Ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás, amely az annak alapján 
adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden 
feltételét kötelező erővel tartalmazza; 

- egy Ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás, amely nem tartalmazza 
az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló 
szerződés(ek) minden feltételét, vagy azokat nem kötelező erővel 
tartalmazza; 

- több Ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás, amely az annak alapján 
adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden 
feltételét kötelező erővel tartalmazza; 

- több Ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás, amely nem tartalmazza 
az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló 
szerződés(ek) minden feltételét, vagy azokat nem kötelező erővel 
tartalmazza. 

Az eljárást megindító felhívásban az Ajánlatkérő HM FHH megjelöli, hogy 
melyik típusú keretmegállapodás megkötésére irányul az eljárás. 

Amennyiben ugyanis kisebb mennyiségeket rendel, úgy nem éri meg az 
újraversenyeztetés, azonban nagyobb mennyiségek esetében nagyobb 
valószínűséggel lenne szükség valódi versenyre.  
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A HM Utasítás meghatározása szerint a keretmegállapodásos eljárás második 
részében a honvédelmi szervezet: 

-  8 millió forintot el nem érő értékű beszerzési igény esetén kizárólag 
megrendelés útján jogosult eljárni;  

- a 8 millió forintot elérő vagy meghaladó értékű beszerzési igény esetén a 
keretmegállapodást kötött Ajánlattevők számától függően kizárólag írásbeli 
konzultációt követő megrendeléssel vagy verseny újraindításával jogosult 
eljárni. 

A keretmegállapodás alapján kötendő szerződés(ek) időtartama, valamint a 
beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamát, illetve 
a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget. 

A HM Utasítás alapján a HM FHH: 

- lefolytatja a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési 
eljárásokat; 

- a keretmegállapodásokat érintő, az adatszolgáltatási és egyéb 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat, az adatszolgáltatás 
során alkalmazandó mintákat, a keretmegállapodások teljes szövegét, a 
szállítók/vállalkozók nevét, a keretmegállapodásokból beszerezhető 
termékek és megrendelhető szolgáltatások listáját, árát honlapján 
folyamatosan közzéteszi; 

- együttműködik a keretmegállapodásban érintett honvédelmi 
szervezetekkel, valamint a kötelezettségvállalásokat nyilvántartó 
szervekkel; 

- a honvédelmi szervezetek adatszolgáltatásai alapján figyelemmel kíséri a 
megrendelések teljesítését; 

- szervezi a keretmegállapodásos eljárással kapcsolatos oktatási 
feladatokat. 

A HM FHH a keretmegállapodás elemeit a Katonai Beszerzési Információs 
Rendszer (KBIR) adatbázisában rögzíti, és azt folyamatosan karbantartja, különösen 
az alábbiakat: 

- a honvédelmi szervezetek adatait; 

- a szállítók/vállalkozók adatait; 

- a keretszerződések, keretmegállapodások és az egyedi szerződések 
adatait; 

- a szállítók/vállalkozók időszaki adatközléséből keletkező adatokat; 

- a szállítók/vállalkozók eseti adatközléséből keletkező adatokat.  
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A honvédelmi szervezetek a HM Utasítás alapján jogosultak a HM FHH által 
megkötött keretmegállapodás alapján a keretmegállapodásos eljárás második részét 
Ajánlatkérőként lefolytatni a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény, 
valamint a keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint. 

A honvédelmi szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségüket határidőben, a 
HM FHH által előírt módon kötelesek teljesíteni. Ezen kötelezettség teljesítése 
érdekében a HM FHH köteles az adatszolgáltatás határidejét és módját, valamint az 
annak során alkalmazandó mintákat kidolgozni és ezeket közzétenni. 

A keretmegállapodásos eljárás első részében a HM FHH a honvédelmi 
szervezetek irányából érkező, összesített igények alapján nyílt, meghívásos, vagy – 
amennyiben a tárgyalásos eljárás alkalmazásának feltételei fennállnak – tárgyalásos 
eljárás lefolytatásával keretmegállapodást köt. 

A keretmegállapodás több különböző közbeszerzési tárgyra is vonatkozhat. A 
keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban különös figyelmet kell fordítani a 
rész-ajánlattétel lehetőségének biztosítására a mikro-, kis- és középvállalkozások 
részvételének elősegítése érdekében. 

A több Ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás esetében az eljárást 
megindító felhívásban kötelező meghatározni a legkedvezőbb ajánlatot tevők 
keretszámát, amelynek legfeljebb felső határáig terjedő számú Ajánlattevővel köt 
majd keretmegállapodást. A keretszámnak a közbeszerzés tárgyához, az eljárás 
sajátos jellemzőihez kell igazodnia, és minden körülmény között biztosítania kell a 
valódi versenyt. A keretszámnak legalább három Ajánlattevőt kell magában foglalnia. 
Ha a legkedvezőbb ajánlatot tevők keretszámának felső határán több ajánlat azonos, 
az összes ilyen azonos ajánlatot tevővel keretmegállapodást kell kötni. 

A megkötött keretmegállapodásnak tartalmaznia kell, hogy melyek azok az 
objektív szempontok (pl. az első részben alkalmazott értékelési szempont alapján 
felállított rangsor vagy a keretmegállapodás alapján megvalósuló közbeszerzés 
tárgyával összefüggő más objektív kritérium), amelyek alapján az adott közbeszerzés 
megvalósítására irányuló szerződést egyik vagy másik, a keretmegállapodásban 
részes Ajánlattevővel megköti. 

A honvédelmi szervezetek a keretmegállapodásos eljárás második részének 
lefolytatásával a beszerzéseiket a jóváhagyott vagy módosított költségvetési, 
támogatási, valamint egyéb bevételi előirányzataikkal, illetve azok teljesülésével 
összhangban valósítják meg. 

Honvédelmi szervezet beszerzési eljárása 

A keretmegállapodásos eljárás második részében a hatályos közbeszerzési 
törvény előírásai alapján a jogosult honvédelmi szervezet Ajánlatkérőként, vagy 
annak megbízása alapján a HM FHH bonyolítja le a közbeszerzést, és ennek 
megfelelően keretszerződés vagy egyedi szerződés jön létre.  
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Igények tervezése 

Honvédelmi szervezet a keretmegállapodásos eljárás második része 
lefolytatása során tervezhet költségvetési évre, ütemezett szállítással; vagy akár 
havonta történő szerződéskötéssel. A rendszer előnye, hogy előre nem tervezett 
plusz igény esetén is (pl. árvízi védekezés, terven felüli gyakorlat) lehetősége van 
eljárás lefolytatását követően ezen feladatokra külön szerződést kötni. 

Az előkészítési szakasz során történik meg a pénzügyi fedezet biztosítása, 
illetve az erről szóló nyilatkozat kiállítása a pénzügyi szervezet részéről. 

A beszerzési eljárás előkészítése érdekében a honvédelmi szervezet szükség 
esetén szakértői bizottságot hozhat létre, illetve ügyintézőt jelölhet ki az okmányok 
előkészítésére. 

Ebben a szakaszban történik az értékelési rendszer kidolgozása, ajánlattételi 
felhívás és dokumentációk kidolgozása. 

A szükséges információkat a HM FHH honlapján – korlátozott hozzáférésű – 
mappákból minden egyes eljárás megkezdése előtt ellenőrizni kell. Ilyenek 
különösen a keretmegállapodás tartalma, aktuális rangsor, aktuális terméklista, 
aktuális ellenszolgáltatás ára. 

Az Ajánlatkérő honvédelmi szervezet az elkészített hirdetmény és 
dokumentáció tervezeteit a meghatározott formanyomtatvány kitöltésével 
engedélyeztetésre felterjeszti.  

Ajánlattételi felhívás/megrendelés kidolgozása 

Amennyiben az adott időszakra vonatkozó igény nem éri el a 8 millió forintot, a 
honvédelmi szervezet kizárólag megrendelés útján jogosult eljárni. Ennek értelmében 
csak a megrendelés tervezetét kell elkészíteni a keretmegállapodásban 
meghatározott feltételeknek megfelelően. 

Ha az adott időszakra vonatkozó igény meghaladja a 8 millió forintot a 
honvédelmi szervezet a keretmegállapodást kötött Ajánlattevők számától függően 
kizárólag írásbeli konzultációt követő megrendeléssel vagy verseny újraindításával 
jogosult eljárni. Ezekben az esetekben a keretmegállapodást kötött összes 
Ajánlattevőnek egyidejűleg írásban ajánlattételi felhívást kell küldeni. Más 
Ajánlattevőt az eljárásba nem lehet bevonni. 

 Az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell: 

- az Ajánlatkérő nevét és címét, telefon- és telefaxszámát (e-mail); 

- hivatkozást a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást megindító 
hirdetményre és közzétételének napját; 

- hivatkozást a megkötött keretmegállapodásra; 

- az adott közbeszerzés tárgyát és mennyiségét; 
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- a szerződés meghatározását; 

- a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét; 

- a teljesítés helyét; 

- az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó 
jogszabályokra hivatkozást; 

- az ajánlattételi határidőt és az ajánlatok benyújtásának címét, valamint 
annak meghatározását, ha az Ajánlatkérő a magyar mellett más nyelven is 
biztosítja az ajánlattételt; 

- az ajánlat felbontásának helyét, idejét, az ott jelenlétre jogosultakat; 

- az ajánlattételhez szükséges egyéb, adott esetben dokumentáció 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információkat; 

- az ajánlati kötöttség időtartamát; 

- az értékelési szempontokat és az összességében legelőnyösebb ajánlat 
értékelési szempontja esetén részszempontokat, súlyszámot, értékelés 
során adható pontszám alsó-felső határait, módszerét. 

Az Ajánlatkérő honvédelmi szervezet akkor alkalmazhat a keretmegállapodás 
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési szemponttól 
eltérő értékelési szempontot, amennyiben már a keretmegállapodás megkötésére 
irányuló közbeszerzési eljárásban – az eljárást megindító felhívásban vagy a 
dokumentációban – azt a HM FHH előírta, és amelyet egyben a keretmegállapodás 
is tartalmaz. Az Ajánlattevő csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy 
annál az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet. 

Engedélyezési eljárás: 

Az Ajánlatkérő honvédelmi szervezet az elkészített hirdetmény és 
dokumentáció tervezeteit a HM Utasítás szerinti formanyomtatvány kitöltésével, a 
HM Gazdasági és Tervezési Főosztály (a továbbiakban HM GTSZF) útján köteles a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: NFM) benyújtani, melyhez 
mellékelni kell az előkészített, a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény 
és a hirdetményminták szerinti, minden elemet tartalmazó, következő közbeszerzési 
dokumentumokat: 

- az ajánlattételi felhívást és dokumentációt/megrendelés tervezetet; 

- a keretmegállapodásos eljárás második szakaszát kezdeményező iratot. 

A közbeszerzés fedezeteként meghatározott ellenértékről – a 
keretmegállapodásos eljárás első részének esetét kivéve – fedezetigazolást kell 
csatolni az előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a közbeszerzési eljárás 
megindítása nem hagyható jóvá. 
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A keretmegállapodásos eljárás második részének lefolytatása „a 
közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről” szóló 46/2011.(III.25.) 
Korm. rendelet szerint az NFM „előzetes és utólagos engedélyéhez” kötött. 

A nemzeti fejlesztési miniszter a felterjesztett dokumentumok alapján dönt az 
adott közbeszerzés engedélyezéséről, vagy további adatokat kér a kezdeményező 
szervezettől. 

Ha az iratok valamelyike formai követelményeknek részben vagy egészben 
nem felel meg, vagy azok bármely tartalmi eleme hiányzik, az NFM az előterjesztést 
érdemi vizsgálat nélkül visszaküldi. 

Ajánlattételi szakasz 

Az eljárás felhívását csak az NFM engedélyének kézhezvételét követően lehet 
közvetlenül az Ajánlattevő(k) rendelkezésére bocsátani. 

Az ajánlattevői kérdések feltevésével, megválaszolásával kapcsolatos 
feladatokat és szabályokat a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény és 
a kapcsoló kormányrendeletek tartalmazzák. 

A honvédelmi szervezet az ajánlatok beérkezését megelőzően köteles bíráló 
bizottságot kijelölni az ajánlatok értékelésére. 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának 
időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig 
benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. 

Az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az 
általuk meghívott személyek, továbbá – támogatásból megvalósítandó közbeszerzés 
esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg 
személyek lehetnek jelen. 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az Ajánlattevők nevét, címét 
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek 
az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 

Ha az ajánlatok bontásán valamely jelen lévő személy kéri, az ajánlat 
ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 
felolvasólapba. 

A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok 
ismertetéséről az Ajánlatkérő honvédelmi szervezetnek jegyzőkönyvet kell 
készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes 
Ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. 

Értékelés 

Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő honvédelmi szervezet a 
mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény, az Ajánlattételi felhívás és a 
Dokumentáció előírásai alapján megállapítja a benyújtott ajánlatok érvényességét 
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vagy érvénytelenségét, továbbá azt, hogy van-e olyan Ajánlattevő, akit az eljárásból 
ki kell zárni. A későbbiekben csak az érvényes ajánlatok kerülhetnek értékelésre.  

Az ajánlatok értékeléséért, az értéklelési szempontok és módszer pontos 
alkalmazásáért az Ajánlatkérő honvédelmi szervezet a felelős. 

 Abban az esetben, ha az ajánlatok elbírálása során az ajánlatokkal 
kapcsolatban nyilvánvaló számítási hiba, nem egyértelmű kérdések, valamint a 
kirívóan alacsonynak értékelt árajánlat, lehetetlen ajánlat tisztázása szükséges, a 
Ajánlatkérő honvédelmi szervezet az Ajánlattevőktől felvilágosítást, indokolást kér, 
melyről a többi Ajánlattevőt is egyidejűleg írásban értesíteni köteles . 

 Az ajánlatok elbírálásának időtartamát a jogszabály alapján kell számvetni. 
Amennyiben az Ajánlati felhívásban meghatározott elbírálási határidő munkaszüneti 
napon jár le, úgy az eredményhirdetést az azt követő első munkanapon kell 
lebonyolítani. 

Az értékelési jegyzőkönyvben a bíráló bizottság javaslatot tesz a nyertes 
Ajánlattevőre, illetve adott esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő 
személyének meghatározására. 

Csak az érvényes ajánlatok kerülhetnek értékelésre. Az ajánlatok értékelését 
a bíráló bizottság végzi az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban meghatározott 
szempontok és módszer szerint. A bíráló bizottság tagjai az értékelést bírálati 
lapokon végzik, melyet aláírásukkal látnak el. 

A verseny újraindításával történő eljárásban az Ajánlatkérő honvédelmi 
szervezet az eredményhirdetését megelőzően legalább 10 munkanappal a HM 
GTSZF részére felterjeszti az értékelési jegyzőkönyvet, az eljárás eredményéről 
szóló összegezést és a nyertesként kihirdetni tervezett Ajánlattevőnek az eljárásban 
benyújtott valamennyi iratát. A HM GTSZF a döntési javaslatot továbbítja 
engedélyeztetésre az NFM részére. 

Az eljárás eredménye csak az engedélyező hozzájárulásával, illetve a 
felterjesztett okmányok jóváhagyásáról szóló tájékoztató megérkezését követően 
hirdethető ki.  

Eredményhirdetési szakasz: 

Az Ajánlatkérő honvédelmi szervezet köteles az Ajánlattevőt írásban 
tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az 
Ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának 
megállapításáról, ajánlatának az egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, 
valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb öt napon belül. 

Az Ajánlatkérő honvédelmi szervezet az ajánlatok elbírálásának befejezésekor 
az annak eredményéről szóló tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden 
Ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő 
megküldésével teljesíti. 
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Eredménytelenség esetén az Ajánlatkérő honvédelmi szervezet köteles 
tájékoztatást adni a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összegéről, továbbá 
adott esetben arról, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra. 

A honvédelmi szervezet a keretmegállapodásos eljárás második részének 
lezárását követően az eljárás eredményeként megkötött szerződés adattartalmát 
vagy az eljárás eredménytelenségéről szóló értesítést a szerződés megkötésétől, 
vagy az eljárás eredménytelenségéről szóló döntéstől számított 5 munkanapig 
köteles megküldeni a HM FHH részére. Az adatszolgáltatási kötelezettség fennáll a 
szerződés módosítása és a szerződés teljesítése esetén is. 

Az adatszolgáltatás különösen az alábbi adatokat tartalmazza: 

• Megrendelés/Szerződés száma 

• Verseny újraindításával történő eljárás esetén felhívás száma/dátuma 

• Megrendelés/szerződéskötés dátuma 

• Honvédelmi szervezet megnevezése 

• Szállító megnevezése (cégjegyzékszám) 

• Termék/szolgáltatás megnevezése 

• Megrendelt mennyiség 

• Egységár (bruttó) (Ft)  

• Összesen ár (bruttó) (Ft) 

Szerződés teljesítése esetén kiegészítésként az alábbi adatokat kell megadni: 

• Teljesített mennyiség 

• Teljesítés dátuma 

• Számlaszám 

• Számla kiállítás dátuma 

• Deviza referencia időpont 

• Deviza referencia napi eladási árfolyama 

A honvédelmi szervezetek adatszolgáltatása alapján a HM FHH a 
keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatót tartalmazó hirdetményt a keretmegállapodás alapján kötött 
szerződésekről együttesen teszi közzé. A HM FHH-nak a hirdetményt a 
keretmegállapodás alapján a megelőző negyedév során kötött szerződésekről a 
naptári negyedév utolsó napját követő tíz munkanapon belül kell megjelentetnie. A 
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keretmegállapodás megkötését követő első – nem teljes – negyedévről nem kell 
külön hirdetményt közzétenni. 

Az Ajánlatkérő honvédelmi szervezet az ajánlatok elbírálásáról készített 
összegezés Ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig 
egy alkalommal jogosult az írásbeli összegezést módosítani, szükség esetén az 
érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött 
szerződéstől elállni, ha az összegezés megküldését követően észleli, hogy az 
eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést 
orvosolja. Az Ajánlatkérő honvédelmi szervezet a módosított írásbeli összegezést 
köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes 
Ajánlattevőnek megküldeni. 

Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást 
(névcserét, hibás névírást, szám, vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az 
Ajánlatkérő honvédelmi szervezet kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. 
A kijavított írásbeli összegezést az Ajánlatkérő honvédelmi szervezet legkésőbb az 
eljárás eredményének (összegezés) megküldését követő tíz napon belül köteles 
egyidejűleg megküldeni az összes Ajánlattevőnek. 

Szerződéskötési szakasz: 

Ajánlatkérő honvédelmi szervezet az eredményhirdetést követően 
haladéktalanul megkezdi a szerződéstervezet nyertes Ajánlattevővel történő 
egyeztetését.  

Az egyeztetés során kötelezően betartandó szabály, hogy az annak 
végeredményeképpen létrejött Szerződés a Keretmegállapodásban, az Ajánlattételi 
felhívásban, a Dokumentációban és a nyertes Ajánlattevő ajánlatában rögzített 
követelményeket, vállalásokat és feltételeket kell tartalmaznia. A fenti 
dokumentumoktól eltérő tartalmi elemeket a Szerződés nem tartalmazhat.  

A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés esetében a tíz napos 
időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés kivéve, ha a közbeszerzés a 
verseny újranyitásával valósul meg. 

Adatszolgáltatás, nyilvánosság 

A honvédelmi szervezet vezetője a 48/2012. (VII. 19.) HM utasítás 44. § (1) 
bekezdésben meghatározott adatszolgáltatást tájékoztatásul a HM FHH részére 
köteles megküldeni. 

A keretmegállapodásos eljárás második részével összefüggő, a hatályos 
közbeszerzési törvény 31. § (1) bekezdés meghatározott adatokat, információkat, 
dokumentumokat a honvédelmi szervezet tájékoztatásul a HM FHH részére köteles 
megküldeni. 

A hatályos közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások 
eredményeként kötött szerződéseket a hatályos közbeszerzési törvény 31. § (1) 
bekezdésben meghatározottak szerint a szerződés aláírását követően 
haladéktalanul, honlapon kell közzétenni és a teljesítéstől számított 5 évig a 
hozzáférést biztosítani kell. 
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A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a közbeszerzési 
folyamatok informatikai támogatása és a közbeszerzések átláthatóságának növelése 
érdekében különböző elektronikus szolgáltatásokat vezetett be. 

A Központi Bejelentkezési Rendszer (KBEJ) a Hatóság elektronikus 
szolgáltatásainak azon programrésze, amely biztosítja, hogy a különböző ügyfelek 
jogosultságaik mentén különböző on-line szolgáltatásokat érjenek el. A KBEJ 
modulból lehet továbblépni az EHR felé, a Közbeszerzési Adatbázis (KBA), a 
hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárások (HNT) és az Elektronikus 
Jogorvoslat (eJogorvoslat) rendszerekbe. 

Honlappal nem rendelkező Ajánlattevők hirdetményeiket, szerződéseiket a 
Hatóság honlapjára is feltölthetik. 

Összegzés 

A honvédelmi szervezetek a HM Utasításban előírtaknak megfelelően a 
keretmegállapodásos eljárás második részét saját hatáskörben lefolytathatják, 
melynek végrehajtására – valamint közbeszerzési szabályzatuk kidolgozására – a 
cikk támpontot jelenthet. Figyelembe véve a jogszabályok és egyéb közjogi 
szervezetszabályozó eszközök folyamatos változását kiemelendő, hogy a 
jogszerűség betartása, a beszerzés szakmai követelmények betartása és betartatása 
az Ajánlatkérő honvédelmi szervezet felelőssége. 
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