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A Nyíregyházi Törvényszék elnökeként a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2011. évi CLXI. törvény 119. §-ában meghatározott jogkörömben eljárva a saját 
beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az alábbiak szerint 
határozom meg. 
 

I. A szabályzat célja 

 
Ezen beszerzési szabályzat célja, hogy: 
 

1) a Nyíregyházi Törvényszék által lefolytatandó beszerzési eljárásokban 
érvényesüljön a verseny tisztasága, az átláthatóság és nyilvánosság, a 
felkérendő szerződő felek esélyegyenlősége, a velük szembeni egyenlő 
bánásmód. 

2) rögzítse a Nyíregyházi Törvényszék (továbbiakban: törvényszék) - köz-
beszerzési értékhatár alatti - beszerzései előkészítésének, lefolytatásának, belső 
ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba 
bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a beszerzési 
eljárás dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. 

II. A szabályzat hatálya 

 
1) 1A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan - a közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő - árubeszerzésre, építési beruházásra, valamint 
szolgáltatás megrendelésére, (továbbiakban: beszerzés) amelyekkel 
kapcsolatban a Nyíregyházi Törvényszék a megrendelő. 

2) 2A szabályzat szervezeti hatálya a Törvényszékre, valamint az illetékességi 
területén működő járásbíróságokra terjed ki. 

3) 3A szabályzat személyi hatálya - jelen szabályzat VII. pontja szerint - azon 
Törvényszékre, valamint az illetékességi területén működő járásbíróságokra 
beosztott bírákra, igazságügyi alkalmazottakra, valamint a Törvényszék 
érdekében közreműködő, beszerzési eljárásba bevont személyekre, 
szervezetekre terjed ki, akik tisztségük vagy egyedi kijelölésük folytán a 
beszerzési eljárásban közreműködnek. 

4) A szabályzat hatálya nem terjed ki: 
 

− a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény4 (továbbiakban: Kbt.) 
hatálya alá tartozó beszerzésekre, 

− az Országos Bírósági Hivatal által indított beszerzésekre, 

− az ítélkezésben közreműködőktől igénybevett szolgáltatások 
megrendelésére, 

 
1 Módosította a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
2 Beiktatta a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
3 Beiktatta a 6/2021. (I. 21.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
4 Módosítva 2016. augusztus 1. napjával 
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− kizárólagos szolgáltatók által biztosított beszerzésekre, 

− a katasztrófa okozta károk, illetve veszélyhelyzet, vagy egyéb kár elhárí-
tása érdekében szükségessé váló, azonnali beszerzésekre, 

− a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 
hatálya alá tartozó beszerzési eljárásokra, amikor is a Nyíregyházi 
Törvényszék közbeszerzési szabályzata az irányadó,5 

− az élet- illetve balesetveszély elhárítása, rendkívüli esemény, valamint az 
egészség - és vagyonvédelem, valamint a bíróság működőképessége 
érdekében szükségessé váló haladéktalan intézkedést igénylő 
beszerzésekre.6 

 
5) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a beszerzés bármely okból 

közbeszerzés köteles, úgy közbeszerzést kell lefolytatni; illetve, ha 
megállapítást nyer, hogy a beszerzés bármely okból védelmi és biztonsági 
célú, úgy védelmi és biztonsági célú beszerzést kell lefolytatni7 a vonatkozó 
jogszabályok és az ajánlatkérő közbeszerzési szabályzata alkalmazásával. 

 

III. Eljárások ajánlatkérői 

 
1) A 4/2022 (VII.29) 8 OBH utasításban írtak szerint az igazságszolgáltatási 

tevékenység színvonalának és hatékonyságának növelése érdekében az oktatási 
feladatok ellátása és a Bíróságok, valamint az OBH (a továbbiakban együtt: 
Intézmények) egységes informatikai rendszerének kialakítása és fenntartása, 
továbbá az Intézmények vagyonkezelésében lévő nemzeti ingatlanvagyon-
állomány állagának megőrzése és javítása céljából, a közpénzek ésszerű és 
hatékony felhasználásának biztosítása, azok ellenőrizhetőségének megteremtése 
érdekében a „Bíróságok fejezet” fejezeti kezelésű előirányzata és az OBH 
előirányzata terhére megvalósuló, 

 
a) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet  

1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti informatikai eszközre vonatkozó 
árubeszerzés, valamint az informatikai szolgáltatás megrendelése, 
 

b) az OBH elnökének a 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján hozott, ilyen 
tartalmú döntése alapján az építési beruházás, valamint a műszaki tárgyú 

beszerzések,9 
 

 
5 Módosítva 2016. augusztus 1. napjával 
6 A pont számozását módosította és a rendelkezést beiktatta a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 

2021. január 1. napjától 
7 Módosítva 2016. augusztus 1. napjával, valamint a pont számozását módosította a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki 

intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
8 Módosította a 63/2022. (XI.16.) sz. intézkedés 2022. november 17. napjától 

9 Módosította a 63/2022. (XI.16.) sz. intézkedés 2022. november 17. napjától 
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c) a központi oktatási feladatok ellátásával kapcsolatos árubeszerzés és 
szolgáltatás megrendelése tárgyú Közbeszerzési és Minősített beszerzési 
eljárás esetében ajánlatkérő az OBH. 

 
2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól a Bíróság által előterjesztett, indoklással ellátott 

kérelem vagy egyéb indok alapján az OBH elnöke eltérést engedélyezhet, ebben az 
esetben az ajánlatkérő nem az OBH, hanem a Bíróság. 
 

3) Bármely forrásból megvalósuló olyan, informatikai eszközre vonatkozó 
árubeszerzés, valamint informatikai szolgáltatás megrendelése tárgyú 
Közbeszerzési eljárás, Minősített beszerzési eljárás, valamint Beszerzési eljárás 
esetén, amely esetben az ajánlatkérő a Bíróság, az eljárás megindítását 
megelőzően - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.  
(I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti kis értékű informatikai 
eszközök beszerzése, valamint a bruttó kettőszázezer forint értéket nem 
meghaladó informatikai szolgáltatások megrendelése kivételével - a beszerzés 
műszaki-szakmai tartalmát tartalmazó vezetői összegzést elektronikus úton meg 
kell küldeni jóváhagyásra az OBH Informatikai Főosztályának vezetője részére 
(obhinformatika@obh.birosag.hu). 

 
4) Az OBH Informatikai Főosztályának vezetője a (3) bekezdés szerinti műszaki-

szakmai tartalom jóváhagyásáról a döntést 5 munkanapon belül elektronikus úton 
megküldi a Bíróság részére.  
Amennyiben 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, a beszerzés jóváhagyottnak 
tekintendő.  
A határidő a vezetői összegzés elektronikus úton való megküldésének napját 
követő munkanapon kezdődik.  
A lefolytatott eljárások eredményéről, a megkötött szerződések teljesítéséről az 
OBH Informatikai Főosztályának vezetőjét szintén tájékoztatni kell. 

 

IV. A beszerzések tárgya 

 
A beszerzés tárgya lehet: 
 

a) árubeszerzés, 
b) építési beruházás, 
c) szolgáltatás megrendelése 

 
a.) Árubeszerzés: 
Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető 
ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó 
jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése a törvényszék részéről. Az 
árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. 
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b.) Építési beruházás: 
Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya az építési tevékenységgel [az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. 
törvény 2. § 36. pontja], valamint annak tervezésével összefüggő munka 
megrendelése a törvényszék részéről. 
 
c.) Szolgáltatás megrendelése: 
Az olyan - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése a 
törvényszék részéről. 
 

V. A beszerzési érték és az értékhatárok meghatározására  
vonatkozó szabályok 

 
V.1. A beszerzés értékének meghatározása és értelmezése 
 
A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, 
illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatást kell 
érteni (a továbbiakban: becsült érték).10 

 
A beszerzés megkezdésén a beszerzési eljárást megindító ajánlatkérés, megrendelés 
feladásának (megküldésének) időpontját kell érteni. 
 
V.2. A beszerzések értékhatára 
 

V.2.1. A becsült érték11  kiszámítása során alkalmazott elvek: 

 
1) Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló 

szolgáltatás megrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk 
beszerzése részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a beszerzés 
becsült értékének meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni.  

 
2) Szolgáltatás megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság 

vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági funkcionális egységét 
kell alapul venni. 
 

3) 12Egy építési beruházásnak minősülhet az egy helyrajzi számon megvalósuló 
beruházás, amely, ha építési engedélyköteles tevékenység lenne, egy építési 

engedélyeztetési tervdokumentáció készítési kötelezettséget vonna maga után. 
 
4) 13Az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amelynek tárgya dolog 

használatára vagy hasznosítására vonatkozó jog megszerzése:   
 

10 Hatályos 2018. október 5. napjától 
11 Hatályos 2017. február 10. napjától 
12 Beiktatta a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
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a) egy évre vagy annál rövidebb határozott időre kötött szerződés esetén 

a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás;  
b) az egy évnél hosszabb határozott időre kötött szerződés esetén a 

szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült 
maradványértéket is; 

c) határozatlan időre kötött szerződés esetén vagy ha a szerződés 
megszűnésének időpontja az eljárás megindításakor pontosan nem 
határozható meg, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. 

 
5) 14Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen vagy az 

időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében: 
 

a) az előző naptári év során kötött azonos tárgyú szerződés vagy 
szerződések szerinti tényleges ellenszolgáltatás, módosítva a következő 
naptári év alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy 

b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy  
a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, vagy szerződések 
időtartama alatti becsült ellenszolgáltatás. 

 
6) 15A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem 

tartalmazza a teljes díjat: 
 

a) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötendő 
szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; 

b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre 
kötendő szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. 

 
7) 16Az építési beruházás becsült értékének megállapításakor a teljes -műszaki és 

gazdasági szempontból funkcionális egységet képező - építési beruházásért járó 
ellenértéket kell figyelembe venni.  
 
Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához 
szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások 
becsült értékét is. 

 
V.3. Évi nettó 2.500.000,- Ft egyedi értéket meg nem haladó beszerzések17, 18,19 
 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet 53.§ (1) bekezdésében meghatározott bruttó 200.000, - Ft-ot 

 
13 Számozását módosította a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
14 Számozását módosította a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
15 Számozását módosította a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
16 Számozását módosította a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
17 A pontot módosította a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
18 Módosította a 13/2022. (II.10.) számú elnöki intézkedés 2022. február 15. napjától 
19 Módosította a 45/2022. (VII.18.) számú elnöki intézkedés 2022. július 20. napjától 
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meghaladó, de az évi nettó 2.500.000, - Ft egyedi értékét meg nem haladó 
beszerzések esetén az írásbeli kötelezettségvállalás (megrendelés/szerződés) 
előtt árajánlat bekérése szükséges. 
 

V.4. Évi nettó 2.500.000,- Ft egyedi értéket meghaladó beszerzések20,21,22 
1. Az V.3. pontban megjelölt értéket meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt 

el nem érő egyedi beszerzési érték esetén beszerzési eljárás lebonyolítása 
szükséges, mely során legalább 3 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges 
szállítóktól.  

2. A szabályszerű felkérés esetében elégséges egy ajánlat beérkezése is az eljárás 
eredményessé nyilvánításához. 

3. Mellőzhető a három árajánlat bekérése: 
a) a bruttó 200.000,- Ft-ot el nem érő megrendelések esetén, 
b) amennyiben piackutatással igazolhatóan a piacon háromnál kevesebb 

gazdasági szereplő van, 
c) a bruttó 200.000,- Ft-ot elérő, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzések során,  
ca) azonnali intézkedés, kárelhárítás esetén,  
cb) ha a kivételesen kedvező feltételek rövid ideig állnak fenn és a piaci árnál  

lényegesebb alacsonyabb áron,  
cc) indokolt előterjesztésre, Elnöki döntés alapján,  
cd) egyedi gyártású áru beszerzése esetén, 
ce) előzetesen meghirdetett képzésen, tanfolyamon, konferencián való 

részvétel esetén,  
cf) személyhez kötött bizalmi jellegű szolgáltatás esetén,  
cg) ha a beszerzés korábbi szerződéshez kapcsolódó kiegészítő árubeszerzés, 

szolgáltatás megrendelés, építési beruházás, amelynek értéke nem haladja 
meg az eredeti szerződés értékének 15%-át és az azonos partnertől 
beszerzés szakmai vagy gazdaságossági szempontból indokolt,  

ch) kizárólagos jogok miatt csak egy meghatározott szervezet vagy 
természetes személy képes a beszerzési igényt kielégíteni. 

 
V.5. Kedvező feltételekkel igénybe vehető beszerzések 

 
Amennyiben a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és 
kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn és az 
ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e 
kedvező feltételek igénybevétele a jelen szabályzat szerinti eljárás alkalmazása 
esetén meghiúsulna, elegendő megrendelést küldeni a lehetséges szállító 
részére. 

VI. A beszerzési eljárások tervezése 

 
 

20 A pontot módosította a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
21 Módosította a 13/2022. (II.10.) számú elnöki intézkedés 2022. február 15. napjától 
22 Módosította a 45/2022. (VII.18.) számú elnöki intézkedés 2022. július 20. napjától 
 



 

 

9 

 

1) .23 24  
A Gazdasági Hivatal - a törvényszék elnöke, illetve valamennyi járásbírósági 
elnök véleményének kikérésével, de nem kizárólag azon alapuló beszerzési 
igényfelmérés alapján -az OBH Elnöke 4/2022 (VII.29) számú intézkedésének 
III. fejezetében foglaltak szerint köteles beszerzési tervet készíteni. 
 
Informatikai tárgyú beszerzések esetében a terv elkészítéséért a Nyíregyházi 
Törvényszék Informatikai Osztályvezetője a felelős, aki egyeztetést végez a 
Gazdasági Hivatal vezetőjével, illetve a törvényszék és járásbíróságok 
elnökeinek véleményét kikéri. A javaslatát a Nyíregyházi Törvényszék Elnöke 
részére továbbítja az OBH Elnökének 4/2022 (VII.29.) számú szabályzatában 
meghatározott határidőt megelőzően 5 munkanappal. 

 
2) Az év közben felmerült beszerzési igényről a Gazdasági Hivatal a 

tudomásszerzéstől számított 8 napon belül tájékoztatással él a törvényszék 
elnöke felé értékhatártól függetlenül. 

 

VII. A törvényszék nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek 

 
1) A beszerzési eljárásokban a törvényszék nevében a törvényszék elnöke jár el. 
 
2) A törvényszék beszerzési eljárásainak lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az 

alábbiak látják el: 
 

a) Beszerzési bizottság, 

b) Gazdasági Hivatal, 

c) az eljárásba bevont külső, vagy a törvényszékkel szolgálati viszonyban 
álló személy, szakértő vagy szervezet (Tanácsadó).  
 

3) 25A beszerzési bizottság elnökét és tagjait, valamint a póttagot a törvényszék 
elnöke jelöli ki, a póttag bármely tag26 teljes körű helyettesítésére jogosult.  
 

4) A Gazdasági Hivatal és a Tanácsadó közötti feladatmegosztást az törvényszék 
elnöke határozza meg.  

 
5) A Tanácsadó kizárólagos feladatait az ajánlatkérővel kötött polgári jogi 

szerződés, szolgálati viszony esetén a kinevezés és a beosztás határozza meg. 
 
6) A beszerzési eljárás minden szakaszában (előkészítés, ajánlati-bírálati szakasz) 

érvényesülni kell a beszerzés tárgya szerinti műszaki-szakmai, továbbá a 
pénzügyi, és jogi szakértelemnek, így az eljárásba az ilyen szakértelemmel 

 
23 Módosította az 52/2020. (III.31.) számú elnöki intézkedés 2020. április 1. napjával. 
24 Módosította a 63/2022. (XI.16.) sz. intézkedés 2022. november 17. napjától 
25 Módosította a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 

26 Módosította a 21/2021. (II.02.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. február 5. napjától 
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rendelkező személyeket, szervezeteket kell bevonni, kivéve akkor, ha az 
ajánlatok a fent írt jogi, pénzügyi, szakmai szakértelemmel rendelkező 
bizottsági tag bevonása nélkül is elbírálhatóak.  

 
7) A törvényszék szükség esetén – a beszerzés tárgyának jellegére, 

bonyolultságára is figyelemmel – a beszerzési eljárásban megfelelő 
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező személyek köréből külső szakértőt 
kérhet fel közreműködésre. 

 
8) A bizottság határozatképes, ha azon mindhárom tagja jelen van, határozatait 

egyhangúan, nyílt szavazással hozza meg.  
 

VIII. Összeférhetetlenség 

 
1) A törvényszék minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy 

elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét 
eredményező helyzetek kialakulását. 

 
2) A beszerzési eljárás előkészítése, az ajánlatkérés elkészítése során vagy a be-

szerzési eljárás más szakaszában a törvényszék nevében nem járhat el, illetőleg 
az eljárásba nem vonható be a beszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági te-
vékenységet végző gazdálkodó szervezet (továbbiakban: érdekelt gazdálkodó 
szervezet), illetőleg az olyan személy vagy szervezet, aki, illetőleg amely 

 
a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
 

b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető-tisztségviselője vagy felügyelő bi-
zottságának tagja, 

 
c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, 

 
d) nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában a törvényszék 

nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és 
tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek 
vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös 
érdek miatt nem képes.  
(különösen, akinek hozzátartozója: az érdekelt gazdálkodó szervezettel 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető-tisztségviselője vagy felügyelő bi-
zottságának tagja, az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik) 

 
3) A beszerzési eljárás előkészítését megelőzően a törvényszék nevében eljáró, 

illetve az eljárásba bevonni kívánt személy, vagy szervezet írásban köteles 
nyilatkozni arról, hogy vele szemben a fenti összeférhetetlenség nem áll fenn.  
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4) Akinek személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy keletkezett, az 

köteles az eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni. 
 
5) Az összeférhetetlenségi szabályok megsértése fegyelmi felelősséget keletkeztet. 
 
6) Az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat Gazdasági Hivatal készíti el. 
 
7) A törvényszék nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a 

beszerzési bizottság tagja.  
 

IX. A beszerzési eljárás előkészítése 

 
1) A beszerzési eljárás megkezdéséről - a költségvetés és beszerzési terv 

figyelembevételével, a gazdasági hivatal javaslatát követően, vagy hivatalból - a 
törvényszék elnöke dönt. 

 
2) A beszerzés előkészítésére és törvényszék elnöke részére továbbítására az 

igényfelmerüléstől számított 10 nap áll rendelkezésre. 
  
3) A beszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása során a törvényszéket jogai és 

kötelezettségei gyakorlásában a jóváhagyott felelősségi rend alapján a 
Beszerzési bizottság/ a Gazdasági Hivatal / és/vagy a Tanácsadó segíti. 

 

X. A beszerzési eljárás lefolytatása 

 
1) A Beszerzési bizottság/Gazdasági Hivatal / Tanácsadó feladatai a beszerzési 

eljárás lefolytatása során: 
 

a) javaslattétel felkérendő szerződő felek körére. 
b) elkészíti a felkérő levelet, továbbá a felkért szervezetek adatairól, szóló 

cégmásolatot. 
c) Biztosítja, hogy a dokumentáció megfelelő példányszámban 

rendelkezésre álljon, a felkérést megküldi az átláthatósági nyilatkozattal 
együtt27 

d) Az ajánlatok személyesen történő beadása esetén átvételi elismervényt 
állít ki, mely tartalmazza az átadó-átvevő nevét, az ajánlat átadás-
átvételének időpontját. 

e) Gondoskodik arról, hogy a benyújtott ajánlatokat lezárt borítékban 
kerüljenek elhelyezésre mindaddig, míg a beszerzési bizottság ülésére 
sor nem kerül. Az elektronikusan megküldött iratokat nyomtatás után 
zárt borítékban kell elhelyezni.28 

 
27 Hatályos 2017. december 01. napjától 
28 Hatályos 2018. október 5. napjától 
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2) A Beszerzési bizottság feladata: 

 
a) A Beszerzési bizottság nyílt, egyhangú szavazással hozza meg döntését 
b) Lebonyolítja az ajánlatok felbontását. 
c) Elkészíti az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről a jegyzőkönyvet   
d) Javaslatot tesz az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, és kizárása 

tekintetében. 
e) Szükség esetén javaslatot tesz a benyújtási határidő meghosszabbítására, a 

felhívás visszavonására, módosítására, elkészíti és megküldi az ezzel 
kapcsolatos értesítéseket. 

f) Szükség esetén hiánypótlást, tájékoztatás-kérést rendel el, megküldi az ezzel 
kapcsolatos értesítéseket. 

g) Megtesz minden, a beszerzési eljárás lefolytatása során szükséges - fentiekben 
nem részletezett - cselekményt, intézkedést. 

h) A bizottsági munkáról szóló jegyzőkönyvbe foglalja az indokolással ellátott 
döntési javaslatot a törvényszék elnökének részére; elkészíti a döntéstervezet 
és az eredményről tájékoztató levelet is.  

i) Értesíti a döntésről a felkért szervezeteket. 
 

3) 29Érvénytelennek minősíthető az ajánlat, ha: 
 

a) a felkérésben meghatározott határidő lejárta után nyújtották be, 

b) nem felel meg a felkérésben, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 
 

4) Eredménytelen az eljárás, ha 
 

a) nem nyújtottak be ajánlatot,  
b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, 
c) a rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – nincs 

megfelelő ajánlat, 
d) a törvényszék az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére 

képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilváníthatja akkor, ha a 
beszerzés megkezdését követően - általa előre nem látható és 
elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a 
szerződés megkötésére vagy a szerződés megkötése esetén a teljesítésre 
nem lenne képes, vagy eleve fenntartotta magának a jogot, hogy az 
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa, 

e) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő 
érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás 
eredménytelenné nyilvánításáról dönt. 
 

5) A törvényszék elnöke (távollétében az elnökhelyettes), az elkészített döntési 

 
29 Módosította a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
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javaslat alapján dönt, melynek tartalmaznia kell: 
 

a) az eljárás eredményének, eredménytelenségének megállapítását  
b) nyertes nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának összegét, 
c) szerződéskötés időpontját 

 
6) A törvényszék a szerződések kötésére vonatkozó előírások (kötele-

zettségvállalás, ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a szerződést a 
beszerzési eljárás nyertesével.  

 
7) Amennyiben az eljárás nyertese visszalép akkor a törvényszék jogosult az 

eredmény kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel 
megkötni a szerződést. 

XI. Az ajánlatkérés feltételei 

 
1) Az ajánlatkérést közérthetően, a magyar nyelv általános jelentésére 

figyelemmel, célratörően, szabatosan, és a műszaki tartamra, valamint a 
beszerzési cselekmény körülményeire tekintettel kell megfogalmazni, 
árubeszerzés esetén ügyelni kell az beszerzéssel érintett termékek 
tulajdonságainak, jellemzőinek részletes meghatározására, azzal, hogy a 
felhívásban konkrét terméknév csak akkor szerepelhet, ha biztosítva van az 
azzal egyenértékű termékre vonatkozó ajánlattétel is. 

 
2) A törvényszék a felkérésben rendelkezhet arról, hogy a beszerzési eljárás 

során nem zárja ki a hiánypótlás és a tárgyalás lehetőségét.  
 

3) Internetes megrendeléssel igénybevett szolgáltatások esetén ajánlatként 
kezelhető a szolgáltatók által nyilvánosan közzétett ajánlati ár, melyet az 
eljárás előkészítése, majd a bírálat során ki kell nyomtatnia. 
 

4) A felkérésben a törvényszék jogosult kikötni azon jogát, hogy a 
szerződéskötést megtagadhatja a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevővel szemben.  

 
5) A felkérésben a törvényszék jogosult kikötni azon jogát, hogy a felhívásban 

megjelölt határidő lejártáig a felkérést visszavonhatja, ajánlati kötöttség nem 
terheli. 
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XII. A beszerzési feladatok megszervezésével és megvalósításával kapcsolatos 
feladatok 

 
1. 30A törvényszék szervezeti egységeinek zavartalan működéséhez szükséges 

beszerzésekre a szervezeti egységek vezetői (pl. a helyi bíróságok elnökei, stb.) 
folyamatosan tehetnek javaslatot, de a beszerzés megindításáról a törvényszék 
elnöke hivatalból is dönthet. 

 
2. 31A rendszeres napi működéshez szükséges beszerzésekre vonatkozó 

javaslatot a beszerzések időigényére is tekintettel a Gazdasági Hivatalba kell 
megküldeni. A törvényszék napi működéséhez szükséges beszerzésekkel 
kapcsolatos teendők előkészítése és koordinálása a Gazdasági Hivatal 
feladata. 

 
3. 32A Gazdasági Hivatal vezetője tájékoztatja a törvényszék elnökét a beszerzési 

igényről a likviditási helyzetre és a költségvetési forrásokra vonatkozó 
tájékoztatással együtt. 

 
4. 33  
5. A beszerzési eljárás lezárását követően a Gazdasági Hivatal feladata:  

 
a) rendszeresen ellenőrzi a teljesítések szerződésszerűségét, a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás, arányát és összhangját, 
b) gondoskodik a beszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátá-

sáról, 
c) ha feladatkörébe tartozó munkájának végzése során szabálytalanságot vagy 

célszerűtlenséget tapasztal, azonnal tájékoztatja a törvényszék elnökét 
d) a jelen szabályzatban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása, 
e) teljesíti a közérdekű és közérdekből nyilvános adatoknak a törvényszék 

honlapján történő közzétételéről, az adatok megismerésére irányuló igények 
teljesítésének rendjéről, az adatközlővel való kapcsolattartásról, a közérdekű 
adatok egyedi igénylésének szabályairól szóló elnöki intézkedés alapján az 
adatfelelősi feladatköréből fakadó közzétételi kötelezettségét akként, hogy a 
közzétételi kötelezettséggel érintett adatokban bekövetkező változás esetén 15. 
napon belül működő link formájában, ennek hiányában pdf formátumban 
köteles megküldeni a közzétételi felelősnek, illetőleg egyidejűleg annak 
helyettesénének elektronikus úton a közzététellel érintett módosult adatot.34 

 
 
 

 
30 Módosította a 13/2022. (II.10.) számú elnöki intézkedés 2022. február 15. napjától 
31 Módosította a 13/2022. (II.10.) számú elnöki intézkedés 2022. február 15. napjától 
32 Módosította a 13/2022. (II.10.) számú elnöki intézkedés 2022. február 15. napjától 
33 Törölte a 13/2022. (II.10.) számú elnöki intézkedés 2022. február 15. napjától 
34 Hatályos 2017. december 01. napjától 
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XIII. Kötelezettségvállalás 

 
1) Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 53. § 

(2) bekezdése alapján a kötelezettségvállalásnak (megrendelésnek, szerződés-
nek) mindig írásban kell megtörténnie.  

 
2) A hivatkozott kormányrendelet 53. § (1) bekezdése alapján nem szükséges 

előzetesen az írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kötelezettségek 
teljesítéséhez, amelyek 

 
a)  értéke a százezer forintot nem éri el, 
b)  a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, vagy 
c) az Áht. 36. § (1)35 bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek 

minősül. 
 

3) A 368/2011. (XII. 31.) Korm. 53. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó 
beszerzésekről a Gazdasági Hivatal a beszerzéstől számított 8 napon belül 
tájékoztatja a Törvényszék Elnökét.  

XIV. A beszerzési eljárás dokumentálása 

 
1) A beszerzési eljárásokat - azok előkészítésétől az eljárás alapján kötött 

szerződés teljesítéséig terjedően – a szabályzat és a felelősségi rend alapján az 
adott feladat elvégzésére kötelezett köteles írásban dokumentálni, arról 
feljegyzést készíteni. 

 
2) A Gazdasági Hivatal köteles a beszerzési eljárásokról nyilvántartást vezetni, a 

keletkezett valamennyi dokumentumot irattározni. A beszerzési eljárás 
alapján kötött szerződésekről külön nyilvántartást vezet. 

 
3) A beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés 

teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a beszerzési eljárás 
lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig meg kell 
őrizni. Ha a beszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, az 
iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell 
megőrizni.  

 
4) A kifizetési kérelmeket alátámasztó bizonylatok eredeti példányának 

kezeléséről és őrzéséről a Gazdasági Hivatal gondoskodik.  
 

5) 36A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos 
feltételekre vonatkozó előírásokra a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

 
35 Hatályos 2018. október 5. napjától 
36 Módosítva: 2019.02.15. napjával, valamint a pont szövegét módosította a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki 

intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
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A szerződés új beszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható különösen, 
ha a módosítás eredményeként a műszaki tartalomváltozás és az ellenérték 
növekedése vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke nem éri el az 
alábbi értékek egyikét sem: 
a) szolgáltatás, árubeszerzés és építési beruházás esetén az eredeti 
szerződés értékének 15%-át,  
b) valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét 
és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. 
 

6) A felmerülő jogviták rendezésére kizárólagos illetékességgel a Debreceni 
Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék bír. 

 

XV. A beszerzések lebonyolításának ellenőrzése37 

 
1) A pénzügyi-gazdasági ellenőrzést az OBH elnökének döntése alapján, valamint 

az OBH elnöke által előzetesen jóváhagyott éves ellenőrzési tervben foglaltak 
szerint az OBH Ellenőrzési Főosztálya végzi, nem érintve a bíróság függetlenített 
belső ellenőrének a külön jogszabályban meghatározott feladatait. 

2) Az OBH elnöke jogosult az ajánlatkérőként eljáró bíróság bármely előkészítés 
alatt álló, folyamatban lévő vagy lezárt közbeszerzési, minősített beszerzési és 
beszerzési eljárását ellenőrizni és ennek során azok közbenső vagy 
utóellenőrzését elrendelni. 

3) Az ellenőrzést végző a közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárás 
során rendelkezésre álló iratokat tételes iratjegyzék kíséretében veszi át az OBH 
érintett főosztályától, aki az elektronikus formában rendelkezésre álló iratokat 
ilyen formában is köteles átadni. 

4) Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen 
piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Tpvt.) 1 1. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 
1 01 . cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos 
okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó 
szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. (Kbt. 36. § (2) 
bekezdés) 

 

XVI. Felelősség a beszerzési eljárásokban 

 
1) A törvényszék elnöke felel  

a beszerzési eljárásokban hozott döntések törvényességéért. 
 

2) A Gazdasági Hivatal vezetője felel: 
Jelen szabályzat rendelkezései maradéktalan érvényesüléséért a beszerzési 
eljárásokban, a határidők betartásáért  és  betartatásuk  folyamatos   figyelemmel 
kíséréséért.  

 
37 Módosította a 13/2022. (II.10.) számú elnöki intézkedés 2022. február 15. napjától 



 

 

17 

 

 
3) A Tanácsadó felel: 

A beszerzési Szabályzatban a  részére meghatározott feladatok teljesítéséért. 
 

4) A külső Tanácsadó felel: 
a vele kötött polgári jogi szerződésben foglaltak teljesítéséért, a jogszabályokkal 
ellentétes javaslat esetén a döntéshozó felé írásban történő jelzésért, felhívásért. 

 
 

38XVII. Adatkezelés 
 

Az igazgatási rendszerrel összefüggő gazdálkodási rendszerrel 
összefüggésben a törvényszék nyilvántartást vezet. A nyilvántartásokkal 
érintett adatkezelés céljára, az érintettek körére, a kezelt személyes adatok 
kategóriáira az adatkezelés időtartamára, annak törlésére, a címzettek körére, 
a külföldre irányuló adattovábbításra, az adatbiztonsági intézkedésekre és az 
adatkezelés jogalapjára az egyes adatkezelési tevékenységek nyilvántartásáról 
szóló 16/2020. (II.3.) számú szabályzatban foglaltak az irányadók.  
 
A személyes adatok kezelésére, védelmére, az érintetti jogokra, a nyilvántartás 
vezetésére a GDPR, az Info tv., valamint a törvényszék 15/2020 (II.3.) számú 
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát kell alkalmazni. 
 

39XVIII. Záró rendelkezések, felülvizsgálati kötelezettség 

 
1) A Nyíregyházi Törvényszék beszerzését végző személyek és szervezetek 

kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait 
áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható 
gondossággal eljárni. 
 

2) 40Az 1. pontban megjelöltek jelen szabályzat kiegészítését, vagy módosítását 
indokolt észrevételeikkel, illetve konkrét javaslataikkal kötelesek 
kezdeményezni. 
 

3) 41A szabályzat elkészítéséért és hatályos jogszabályok és OBH szabályozók 
szerinti mindenkori felülvizsgálatáért és aktualizálásáért a törvényszék elnöke 
által kijelölt személy felelős. A felülvizsgálat és aktualizálás minden év január 
20. napjáig esedékes azzal, hogy az évközi változtatásokat legkésőbb a soron 
következő beszerzési eljárás megindításáig szükséges elvégezni. 

 

 
38 A címet beiktatta a 27/2020. (II.20.) számú elnöki utasítás, hatályos 2020. február 24. napjától, számozását 

módosította a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
39 Számozását és címét módosította a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
40 Módosította a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
41 Módosította a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
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4) 42Jelen szabályzat 2015. október 14. napján lép hatályba, azzal, hogy 
rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult beszerzési eljárásokra, és az 
azok alapján megkötött szerződésekre kell alkalmazni. 

 
 

Nyíregyháza, 2015. október 12. 
 Dr. Nyakó Zsuzsanna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 Számozását módosította a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 
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1. sz melléklet43 

 
Száma: 202... El. .................................. 
 
 

B E S Z E R Z É S I   C É L O K M Á N Y 
 
 
A Nyíregyházi Törvényszék a 202..... évi költségvetése terhére 
................................................................... (beszerzési tárgy) beszerzését tervezi. 
 
 
A beszerzés tárgyával szembeni elvárás: 

 
 
A teljesítéssel kapcsolatos elvárás: 
 
A bírálat szempontja:  
 
A szerződéskötés tervezett időpontja: 
 
Teljesítési határidő:  
 
Teljesítés helye:  
 
Fizetési feltételek: A szabályszerű teljesítést igazoló okirat kézhezvételét követően 
kiállított számla ellenében, átutalással, 30 napos fizetési határidővel.  
 
Az árajánlatok benyújtásának helye és ideje:  
 
 - SZEMÉLYESEN:  
- ELEKTRONIKUSAN:  
 
-  (ideje, óra perc) 
 
További felvilágosítást nyújt: 
 
.............................................. 
 
 
A fenti feltételek ismeretében az árakat szükséges megadni. 
 
Nyíregyháza, 202.. ............................ 
        ............................................. 
                a Nyíregyházi Törvényszék Elnöke 

 
43 Módosította a 21/2021. (II.02.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. február 5. napjától 
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A beszerzési célokmányban foglaltakat megismertem: 
 

Bíráló Bizottság tagjai Aláírás Dátum  

 
....................................................................... 
bíráló bizottság elnöke 

  

........................................................................ 
bíráló bizottsági tag 

  

.................................................................... 
bíráló bizottsági tag 

  

..................................................................... 
póttag 

  

............................................................. póttag   

............................................................ mint 
szavazati joggal nem rendelkező bíráló 
bizottsági tag 
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2. sz melléklet44 

Száma: 202... El. …………………… 

F E L E L Ő S S É G I  R E N D  

- a beszerzések lebonyolításának rendjéről szóló  

22/2015 (X.12.) számú beszerzési szabályzat alapján-  

AJÁNLATKÉRŐ: 

Nyíregyházi Törvényszék (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) 

ELJÁRÁS TÁRGYA: 

A beszerzés pontos tárgya : 

A Nyíregyházi Törvényszék elnökeként – a fenti tárgyú beszerzési eljárásban történő 
részvétel érdekében - az alábbi személyeket jelölöm ki a lentebb meghatározott 
feladatok elvégzése érdekében. 

 

 

Ajánlatkérő neve és székhelye: 

 

Nyíregyházi Törvényszék 

(4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) 

 

Eljárás megindításáért felelős 
személy: 

 

GH vezető 

Szakmai előkészítés– 
témafelelős(dokumentáció 
beszerzés tárgya szerinti szakmai 
részének összeállítása): 

 

 

Bíráló Bizottság tagjai 

………………………... – bb elnöke 

………………………….. – bb tag 

……………………………. – bb tag 

 
44 Módosította a 21/2021. (II.02.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. február 5. napjától 
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…………………………….- bb póttag 

……………………………... – póttag 

………………………...– szavazati joggal nem 
rendelkező bb tag 

 

Közbenső döntést és az eljárást 
lezáró döntést hozó: 

 

a törvényszék elnöke 

Tárgyi eljárás adatai 

Eljárás típusa: beszerzési eljárás 

Rendelkezésre álló anyagi fedezet 
összege (tervezett ellenérték nettó 
HUF): 

Becsült érték (nettó HUF) 

 

A felkérni tervezett gazdasági 
szereplők, neve, címe, webcíme, 
email címe, cégmásolata: 

 

 

Bírálati szempont: 
 

 

jánlatkérés megküldésének és 
beadásának határideje: 

Ajánlatkérés indítása:  

 

beérkezési határidő:  

Egyéb Szerződéskötés tervezett ideje:  

Nyilatkozom, hogy tárgyi beszerzési eljárás becsült értékének meghatározása a 
hatályos beszerzési szabályzat egybeszámításra vonatkozó szabályainak figyelembe 
vételével történt. 

Nyíregyháza, 202.. ……………………. 

 

……………………………… 
 a Nyíregyházi Törvényszék elnöke 
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3. sz melléklet 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI  és TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

Alulírott, de itt is megnevezett ……………………………………………… mint1 
a bíráló bizottság Elnöke 

a bíráló bizottság tagja 

a bíráló bizottság póttagja 

a bíráló bizottság szavazati joggal nem rendelkező tagja 

ajánlatkérő nevében eljáró 

az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Nyilatkozom, hogy ……………………………… számú beszerzési szabályzatban 

meghatározott valamennyi összeférhetetlenségi szabályt megismertem, az ott 
felsorolt, az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések (kizáró körülmények) 
személyemmel szemben nem állnak fenn. 

Tudomásul veszem, ha és amennyiben az eljárás során bármikor az 
összeférhetetlenség személyemmel szemben bekövetkezne, erről a tényről az 
Ajánlatkérő képviselőjét haladéktalanul tájékoztatni vagyok köteles. 

Egyben kijelentem, hogy a fenti beszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti 
titkot megőrzöm. 

Nyilatkozom, hogy az eljárás során tudomásomra jutott információkat, illetve az 
általam felfedett vagy készített dokumentumokat bizalmasan kezelem; ezekről, 
valamint az eljárás során megismert valamennyi információról illetéktelen 
harmadik személy részére nem szolgáltatok ki semmilyen részletet/információt; 
ezeket kizárólag a beszerzési eljárás során használom fel. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az eljárás során munkámat lelkiismeretesen, 
részrehajlás nélkül, a legjobb szakmai tudásom szerint végzem, és tudomásul 
veszem, hogy az általam előterjesztett javaslatok/elkészített dokumentumok 
megalapozottságáért felelek. 

Jelen nyilatkozatot jogi felelősségem tudatában, minden kényszertől mentesen 
tettem, melyet sajátkezű aláírásommal látok el. 

 

Nyíregyháza, 202. ..………... 

      ---------------------------------------------- 

nyilatkozattevő aláírása 

1 A megfelelő rész aláhúzandó!  

 BESZERZÉSI ELJÁRÁS ADATAI 

Ajánlatkérő 
neve: 

Nyíregyházi Törvényszék 
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2. 

Eljárás tárgya:  
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4.  sz melléklet 

 

HATÁRIDŐ JEGYZÉK  

az OBH Elnökének 4/2022. (VII.29) számú intézkedésében foglaltak alapján 45 

 

Feladat megnevezése 

4/2022. (VII.29) 

számú OBH 

intézkedésben OBH 

Elnöke részére 

történő továbbítás 

határideje 

Nyíregyházi 

Törvényszék 

Elnöke részére 

megküldés 

határideje  

Felelős 

Éves informatikai 

beszerzési terv 

elkészítése  

tárgyévet megelőző év 

november 30.  

OBH Elnöke által 

előírt határidőt 

megelőzően 5 

munkanappal 

 

Nyíregyházi 

Törvényszék 

Informatikai 

Osztálya 

Éves műszaki tárgyú 

beszerzési igények 

felmérése  

tárgyévet megelőző év 

június 30-ig 

OBH Elnöke által 

előírt határidőt 

megelőzően 5 

munkanappal 

 

GH 

Rendkívüli beszerzési 

igény jelzése  

folyamatosan, 

igényfelmerüléstől 

számított 15 

munkanapon belül 

folyamatosan, 

igényfelmerüléstől 

számított 10 

munkanapon belül 

GH 

 

azonnali kárelhárítás 

vagy kárenyhítést 

igénylő helyzethez 

kapcsolódó beszerzés 

tájékoztatása  

folyamatos, megtett 

intézkedést követő 3 

munkanapon belül 

folyamatos, 

megtett intézkedést 

követő 2 

munkanapon belül 

GH 

 

 

 

 

 
45 Módosította a 63/2022. (XI.16.) sz. intézkedés 2022. november 17. napjától 
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5. sz melléklet 

 
Nyíregyházi Törvényszék 
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2                             
                  

 
Megismerési nyilatkozat  

 
A Nyíregyházi Törvényszék Beszerzések Lebonyolításának Szabályzatában 
foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám 
során köteles vagyok betartatni.  
 
 

Név 
Feladat, 
hatáskör 

Dátum Aláírás 
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6. sz. melléklet46 

MINTA 
JEGYZŐKÖNYV BONTÁSRÓL/ BÍRÁLATRÓL 

 
TÁRGY: 
„..............................................................................................................” tárgyú beszerzési 
eljárás bírálata és döntési javaslata 
 
 A tárgyi beszerzési eljárásban során ..... (legalább 3) db cég került felkérésre 
árajánlata benyújtására. 
 
A felkért gazdasági szereplők neve, címe, adószáma: 
 
A várományként / vagy már rendelkezésre álló keretösszeg bruttó .............. Ft. 
 
A beérkezett ajánlatok: 
 

gazdasági szereplő neve ajánlat tárgya (ha van 
részekre történő ajánlat) 

ajánlati bruttó összeg 

   

   

   

 
A benyújtott költségvetések megfelelnek az árazatlan költségvetésnek.  
 

DÖNTÉSI JAVASLAT 
 

Az árajánlatkérésnek és a benyújtott ajánlatnak megfelelően nyertes ajánlattevőnek 

a ........................................................-t javasoljuk kihirdetni. 
 
Nyíregyháza, ............................................. 
 

bírálóbizottsági tagok aláírása 
Döntési záradék: 
 
A fenti javaslattal egyetértek, és az eljárást eredményesnek nyilvánítom/ a fenti 
javaslattal nem értek egyet, és az eljárást eredménytelennek nyilvánítom. 
 
Nyíregyháza, ...................... 

a törvényszék elnöke 

 
46 Beiktatta a 6/2021. (I. 20.) számú elnöki intézkedés, hatályos 2021. január 21. napjától 


