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A NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

(egységes szerkezetben a 2015. november 20-ai, 2016. augusztus 1-jei, 2017. november 

23-ai, 2017. december 1-jei, 2018. november 19-ei, 2019. április 1-jei, 2020. február 24-

ei és 2021. január 20-ai módosításokkal) 

 

Ezen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) és a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről 
szóló 2016. évi XXX. törvény rendelkezései, valamint az Országos Bírósági 
Hivatal elnökének a - „Bíróságok fejezet” alá tartozó intézmények 
közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló 
szabályzatról szóló - 5/2016. (V. 20.) OBH utasításának 4.§ (1) bekezdésére 
figyelemmel-1 a Nyíregyházi Törvényszék által lefolytatandó közbeszerzési 
eljárásokban, valamint a védelmi és biztonsági célú beszerzési eljárásokban 
érvényesüljön a verseny tisztasága, az átláthatóság és nyilvánosság, az 
ajánlattevők esélyegyenlősége és a velük szembeni egyenlő bánásmód.2 
Ahol jelen szabályzat közbeszerzési eljárást említ, azon a védelmi és biztonsági 
célú beszerzési eljárásokat is érteni kell.3 
A törvényszék elnöke gondoskodik arról, hogy a védelmi és biztonsági célú 
beszerzési eljárások esetében - jelen szabályzat rendelkezéseinek alkalmazása 
során - kizárólag olyan személy vehet részt, aki nemzetbiztonsági ellenőrzést 
követően kiállított nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági 
tanúsítvánnyal rendelkezik. 4 
Mindezen célok megvalósulása érdekében a Kbt.27. § (1) bekezdésében előírtak 
teljesítése érdekében a Nyíregyházi Törvényszék Közbeszerzési Szabályzatát az 
alábbiak szerint határozom meg: 

 
1  2021. január 20. napjától hatályos 
2  Módosítva 2016. augusztus 1. napjával. 
3  Módosítva 2016. augusztus 1. napjával. 
4  Módosítva 2016. augusztus 1. napjával. 
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I. 
A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 
1. A szabályzat alkalmazásában ajánlatkérő: a Nyíregyházi Törvényszék. A 

Kbt. által az ajánlatkérő szervezetek vonatkozásában előírt valamennyi 
kötelezettséggel kapcsolatban a felelősség az ajánlatkérőt terheli. 
 

2. Ezen Közbeszerzési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a 
Nyíregyházi Törvényszék,    mint    ajánlatkérő    (továbbiakban: 
ajánlatkérő) által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban (együttesen: 
közbeszerzési eljárás) a közbeszerzési eljárások előkészítése, kiírása, 
lefolytatása során. 

 

3. A Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzés — kivéve informatikai eszközök —
, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés — kivéve 
az informatikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások — és szolgáltatási 
koncesszió — kivéve az informatikai eszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatások — esetében ajánlatkérő a Nyíregyházi Törvényszék. 

 

4. A központi keretből történő egységes beruházás, valamint a bírósági 
szervezet egészét érintő közbeszerzés esetében az OBH által lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredményeként az OBH, mint ajánlatkérő köt 
szerződést a nyertes ajánlattevővel, közös ajánlattétel esetén a nyertes 
ajánlattevőkkel. 

 

5. Az informatikai eszközök beszerzése központosítva történik, a 
Nyíregyházi Törvényszék részére történő térítésmentes átadásáról 
beszerzési formától és értékhatártól függetlenül az OBH részéről minden 
esetben egyedi döntés születik. 
 

II. 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE 
 

Az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles 
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről az alább írt rendelkezések 
betartásával:  

 
1. Az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1)5 bekezdés szerinti éves összesített 

közbeszerzési tervét az adott év február 15. napjáig6, továbbá — 
felmerülése esetén — az éves közbeszerzési terv módosítását a 
közbeszerzési terv, valamint a közbeszerzési tervmódosítás elkészítését 
követően haladéktalanul, de legalább a közbeszerzési tervmódosítás 
tervezett hatálybalépésének napját 15 nappal megelőzően megküldi az 

 
5  Módosítva: 2015. november 20. napjával. 
6  Módosítva: 2019. április 1. napjával  
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OBH elnökének. 
 

2. Az év közben felmerülő közbeszerzési igények esetén – azok 
felmerülésétől számított 8 napon belül – gondoskodni kell a közbeszerzési 
terv módosításáról. 

 

3.   Az ajánlatkérő az éves összesített közbeszerzési tervét, továbbá annak 
módosítását — az OBH elnöke jóváhagyásának kézhezvételétét követően 
— a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően közzéteszi a honlapján, valamint 
az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR)7.   

 

4.    A Kbt. 38. § (1)8 bekezdése szerint előzetes összesített tájékoztatót az 
elkészítését követő 15 napon belül — tájékoztatás céljából megküldi az  
OBH részére. 

 
5.    Az ajánlatkérő a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények 

feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a 
hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves 
statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 40. § (1) 9 
bekezdése szerinti éves statisztikai összegezést a jogszabályban 
meghatározott határidőig elkészíti és az összegezés másolatát az OBH 
részére továbbítja, egyúttal megküldi a Közbeszerzési Hatóság részére is. 

 

6.    Az ajánlatkérő az adott évi közbeszerzési terve megvalósításának 
állásáról, évente tárgyév július 15. napjáig féléves, azok teljesítéséről 
tárgyév február 1. napjáig10 éves beszámolót készít, és azt az OBH elnöke 
részére megküldi. 

 

7. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. 
A közbeszerzési terv nyilvános. 

 

8. Az ajánlatkérő nevében a tervezés és beszámolás kapcsán a Gazdasági 
Hivatal vezetője a felelős. 

 
 

III. 
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

1. A közbeszerzési eljárás – legyen az előre tervezett, vagy év közben 
felmerülő -  előkészítése körében el kell végezni az adott közbeszerzési   
eljárás   megkezdéséhez   szükséges   cselekményeket,   így különösen el 
kell készíteni a beszerzési célokmány és felelősségrendet - tervezetét, az 
adott   közbeszerzéssel    kapcsolatos    helyzet-    illetőleg piacfelmérést, a 

 
7  Módosítva: 2019. április 1. napjával  
8  Módosítva: 2015. november 20. napjával. 
9  Módosítva: 2015. november 20. napjával. 
10  Módosítva: 2019. április 1. napjával  
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közbeszerzés becsült értékének meghatározását, a lebonyolítási 
ütemtervet, a felkérni tervezett gazdasági szereplők ellenőrzését, és adott 
esetben az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény-, felhívás-, 
dokumentáció- és szerződés-tervezetet. 

 Az előkészítés során – az árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések 
esetében – meg kell vizsgálni, hogy a beszerzési igény kielégíthető-e a 
központosított beszerzés keretein belülről, vagy sem. Amennyiben igen, 
úgy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság - KEF adatbázisában 
található adatok alapján azt is írásban szükséges dokumentálni, hogy 
milyen áron, és milyen feltételekkel áll rendelkezésre központosított 
kínálat, illetőleg javasolja-e az előkészítő a KEF szerinti kínálat alapján a 
beszerzési szükséglet kielégítését, avagy sem. (5.sz.melléklet)11 

 
2. Az 1.) pontban rögzített és szükséges dokumentumok törvényszék elnöke 

részére való - az igényfelmerüléstől számított - 10 napon belüli 
beterjesztéséért a Gazdasági Hivatal vezetője felelős.  
 

3. Az iratok alapján a törvényszék elnöke dönt arról, hogy az eljárás végleges 
előkészítésével az esetileg felállított Előkészítő Bizottságot, a Gazdasági 
Hivatalt, vagy Tanácsadót bíz meg. Az elnök dönt az eljárás lefolytatásával 
kapcsolatos esetileg felállított Bíráló bizottság személyi összetételéről is. 

 

4. Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosítékhoz köti az eljárásban való 
részvételt, a Gazdasági Hivatal az ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott 
ajánlati biztosítékot a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a 
törvényszék elnöke (távollétében az elnökhelyettes) jóváhagyásával a 
költségvetési elszámolási számlán kezeli és tartja nyilván. Amennyiben az 
ajánlatkérő a mindenkor hatályos jogszabályok alapján az ajánlati 
biztosíték visszafizetésére köteles, arról a Gazdasági Hivatal a törvényszék 
elnöke (távollétében az elnökhelyettes) jóváhagyásával a mindenkor 
hatályos jogszabályokban meghatározott határidőn belül intézkedik.  
 

IV. 
AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ ÉS AZ ELJÁRÁSBA 

BEVONT SZEMÉLYEK 
 

1. Az ajánlatkérő nevében a közösségi és a nemzeti értékhatárokat elérő és 
meghaladó közbeszerzések esetén a törvényszék elnöke jár el. 

2. Az   ajánlatkérő   közbeszerzési   eljárásainak   lefolytatásával   kapcsolatos 
feladatokat az alábbi bizottság, csoport és szervezetek látják el: 
 

a) Előkészítő bizottság 

b) Bíráló bizottság 

c) Gazdasági Hivatal, 
d) az eljárásba bevont külső, vagy az ajánlatkérővel szolgálati 

 
11  Hatályos 2018. november 19. napjától 
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viszonyban álló személy, szakértő vagy szervezet (Tanácsadó).  
 

Az Előkészítő és Bíráló bizottság elnökét és tagjait, a Tanácsadót, valamint   
a   Gazdasági   Hivatal   és   a   Tanácsadó   közötti feladatmegosztást  a 
törvényszék elnöke határozza meg, akit a Gazdasági Hivatal előkészítő 
szakban tett javaslata nem köt.  A Tanácsadó kizárólagos feladatait az 
ajánlatkérővel kötött polgári jogi szerződés, szolgálati viszony esetén a 
kinevezés és a beosztás határozza meg. 

 

3. A közbeszerzési eljárás minden szakaszában (előkészítés, ajánlati-bírálati 
szakasz) érvényesülni   kell   a közbeszerzés tárgya szerinti,  pénzügyi, 
közbeszerzési és jogi szakértelemnek, így az eljárásba az ilyen 
szakértelemmel rendelkező személyeket, szervezeteket kell bevonni. 
 

4. A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és dokumentáció 
előkészítésébe, illetőleg – választása szerint – a közbeszerzési eljárás 
további lefolytatásába az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által 
vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót 
jogosult bevonni. 

 

5. Az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően az ajánlatkérő 
nevében eljáró, illetve az eljárásba bevonni kívánt személy, vagy szervezet 
írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 

25.12 §-ában meghatározott összeférhetetlenség. 
 

6. A közbeszerzési eljárás előkészítése, vagy a közbeszerzési eljárás más 
szakaszában a törvényszék nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba 
nem vonható be a közbeszerzés 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 bizottságának 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-

 
12  Módosítva: 2019. április 1. napjával  
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tisztségviselője vagy felügyelő bizottságának tagja, az érdekelt 
gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik) 
 

7. 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. Akinek személyére nézve összeférhetetlenségi    ok    áll    
fenn,  vagy keletkezett, az köteles az eljárásban való részvételét azonnal 
megszüntetni. 
 

8. Az összeférhetetlenségi szabályok megsértése fegyelmi felelősséget 
keletkeztet. 

 

9. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat Gazdasági Hivatal készíti el. 
 

 

10. A törvényszék nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem 
lehet a beszerzési bizottság tagja.  

 
 

IV/A.13 
AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK 

 
 

1. Az építési beruházás tárgyú Közbeszerzési és Minősített beszerzési eljárás 
előkészítését az OBH illetékes belső szervezeti egysége végzi. Az előkészítés 
keretében felméri az igényeket, a meglevő épületek állapotát, és a Bíróság 
elnökével történő egyeztetés alapján elkészíti a tervezési programot, 
meghatározza a várható kiadásokat, és a beruházásra vonatkozó döntésre 
évente, a tárgyévet megelőző év december végéig előterjesztést készít az 
OBH elnöke részére.  
 

2. Az OBH elnöke – az OBH illetékes belső szervezeti egysége által az (1) 
bekezdés szerint előkészített előterjesztés alapján – dönt arról, hogy  

 
a) mely tervezett építési beruházások megvalósítását engedélyezi, 
valamint  
b) az építési beruházás tárgyú Közbeszerzési, illetőleg Minősített 
beszerzési eljárás ajánlatkérője az OBH vagy a Bíróság.  

 
3. Ha a (2) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében meghozott OBH elnöki 

döntés alapján a Bíróság folytatja le a Közbeszerzési, Minősített beszerzési 
eljárást, az eljárásba, valamint az eljárás lezárását követően a beruházás 
lebonyolításába műszaki szakértőként (a továbbiakban: Közreműködő)  

 
13 Hatályos 2021.01.20 napjától, a módosítás indoka az Országos Bírósági Hivatal elnökének 5/2016. (V. 
20.) OBH utasításának 7.§-a, mely a „Bíróságok fejezet” alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített 
beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról szól 
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a) az OBH illetékes belső szervezeti egységét be kell vonni, kivéve a 
Fővárosi Törvényszék és a Kúria által lefolytatott eljárásokat, vagy  
b) az OBH elnökének az OBH illetékes belső szervezeti egységének – az (1) 
bekezdés szerint előkészített előterjesztésben foglalt – javaslata alapján 
meghozott egyedi döntése esetén az OBH illetékes belső szervezeti 
egységét nem kell bevonni.  

 
4. Amennyiben a Bíróság által lefolytatott eljárásba a (3) bekezdés a) pontja 

szerint az OBH illetékes belső szervezeti egysége Közreműködőként 
bevonásra kerül:  
 

a) Az ajánlatkérő Bíróságot és a Közreműködőt együttműködési 
kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő Bíróság köteles a Közreműködőnek a 
kért információkat megadni, a feladataihoz szükséges dokumentációkat – 
ha elektronikus formában is rendelkezésre állnak, akkor ilyen formában is 
–, a Közreműködő rendelkezésére bocsátani és az eljárásban való 
részvételét, közreműködését elősegíteni.  
 
b) A Közreműködő részt vesz a felhívás és a dokumentáció 
előkészítésében, és a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás 
lefolytatásában, az annak során hozandó döntések előkészítésében, így 
jelen van az ajánlatok felbontásánál, tagja a bírálóbizottságnak vagy más 
olyan testületnek, mely a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás során 
szükséges döntéseket előkészíti.  
 
c) A Közreműködő folyamatosan ellenőrzi az építési beruházás folyamatát 
és az építési beruházás lebonyolítását, részt vesz az építési beruházás 
eredményeként létrehozott építmény átadás-átvételi eljárásában, valamint 
végzi mindazon eljárási cselekményeket, melyek a beruházás szabályszerű 
és határidőre történő megvalósításához szükségesek. A Közreműködőt 
mind a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás során, mind az építési 
beruházás megvalósítása, kivitelezése során minden eljárási 
cselekményről, valamint a beruházás megvalósítását érintő valamennyi 
érdemi intézkedésről előzetesen tájékoztatni kell.  
 
d) A Közreműködő az építési beruházás teljesítéséről a Bíróság által 
elkészített jegyzőkönyvet műszaki szakmai szempontból ellenőrzi, ennek 
során a teljesítési határidő figyelembevételével megvizsgálja a ténylegesen 
elvégzett teljesítést. A Közreműködő az általa ellenőrzött, és általa 
jóváhagyott jegyzőkönyvre 5 munkanapon belül rávezeti annak tényét, 
hogy a teljesítésigazolás kiadható, vagy annak tényét, hogy nem adható ki. 
Amennyiben ez a Közreműködő részéről 5 munkanapon belül nem 
történik meg, úgy kell tekinteni, hogy a teljesítésigazolás kiadható. A 
kivitelező által kiállított számla kiegyenlítésére kizárólag a Bíróság 
Gazdasági Hivatalának pénzügyi ellenőrzését követően kerülhet sor.  
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5. A Bíróság által lefolytatott építési beruházás tárgyú Közbeszerzési és 
Minősített beszerzési eljárásokban az eljárás, valamint a beruházás 
megvalósítása során az OBH illetékes belső szervezeti egységét amennyiben 
– a (3) bekezdés b) pont szerinti OBH elnöki döntés alapján – 
Közreműködőként nem kerül bevonásra, abban az esetben is valamennyi 
eljárási cselekményről, valamint a beruházás megvalósítását érintő 
valamennyi érdemi intézkedésről előzetesen tájékoztatni kell.  
 

6. Az OBH elnöke az eljárás bármely szakaszában dönthet úgy, hogy az OBH 
illetékes belső szervezeti egysége az eljárás lefolytatásában, vagy a 
beruházás megvalósításában Közreműködőként vegyen részt.  

 
7. A Bíróság által lefolytatandó építési beruházás tárgyú Beszerzési eljárást, 

valamint annak eredményeképp az építési beruházást az OBH illetékes 
belső szervezeti egységével együttműködve, valamennyi eljárási 
cselekményről előzetesen tájékoztatva kell lefolytatni.  

 
8. A jelen §-ban szabályozott tájékoztatási kötelezettség a Bíróság által 

lefolytatott azon építési beruházás tárgyú Közbeszerzési, Minősített 
beszerzési, és Beszerzési eljárásokra is irányadó, melynek finanszírozása a 
Bíróság saját előirányzatai terhére vagy egyéb pályázati forrásából történik.  

 
V. 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYAI 

 

1. A közbeszerzési eljárás megindításáról - a költségvetés és közbeszerzési 
terv figyelembevételével - a törvényszék elnöke dönt. 
 

2. Az ajánlatkérő nevében legalább 3 fős, de minden esetben páratlan 
számú Bíráló bizottság jár el, amely írásbeli szakvéleményt és döntési 
javaslatot készít a törvényszék elnöke által hozandó döntéshez. 

 

3. A Bíráló bizottság a közbeszerzési eljárás előkészítése keretében 
jóváhagyja a felhívást és a dokumentációt. 

 
4. A Bíráló bizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 

részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A Bíráló 
bizottság jogosult a közbenső – eljárási – döntések meghozatalára, így 
különösen a hiánypótlás elrendelésére, felvilágosítás kérés elrendelésére, 
kiegészítő tájékoztatások megadására. 

 
5. Az alkalmatlanság és kizárás tárgyában a Bíráló bizottság hozza meg a 

döntését.  
 

6. Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem 
lehet a Bíráló bizottság tagja.  
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7. A Bíráló bizottság írásbeli összegzésének adatszolgáltatási felelőse a 

Gazdasági Hivatal / Tanácsadó. 
 

8. A Bíráló bizottság nyílt, egyhangú szavazással hozza meg döntéseit, 
határozatképességéhez 3 tag egyidejű jelenléte szükséges 

 

 
VI. 

 
 KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA 

 

A Gazdasági Hivatal /Tanácsadó/ Bíráló bizottság feladatai a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása során: 
 

1. Gondoskodik arról, hogy az ajánlati felhívás, ajánlattételi felhívás, a 
Közbeszerzési Értesítőnek megküldésre kerüljön. A Szerkesztő Bizottság 
hiánypótlási felhívása esetén haladéktalanul közli a hiánypótlásra, illetve a 
jogszabályba ütköző előírás kiküszöbölésére irányuló javaslatát. A hirdetmény 
tartalmának jelentős megváltoztatása esetén intézkedik a törvényszék 
elnökének tájékoztatásáról. 

 

2. A KBEJ/ CoRe / EHR /EKR14 rendszerek kezelője a Gazdasági Hivatal 
vezetője15, aki jogosult tanácsadó bevonása esetén a meghatalmazás 
berögzítésére.16 

 

3. Elkészíti az ajánlattételi felhívást, mely tartalmazza az átláthatósági 
nyilatkozatot, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek adatairól, 
valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló 
tájékoztatást.17  

 

4. Biztosítja, hogy az ajánlati dokumentáció a törvényes határidő lejártáig 
megfelelő példányszámban rendelkezésre álljon, az   ajánlati dokumentációt   -   
a   törvényi   feltételek fennállása esetén - az erre vonatkozó kérelem 
kézhezvételétől számított kettő munkanapon belül megküldi az  ajánlattevőnek 
jelentkezőnek. 
 

5. Gondoskodik a dokumentáció visszaszolgáltatásáról, valamint ellenértéke 
visszautaltatásáról a Kbt-ben meghatározott esetekben. 

 

6. Az ajánlatok személyesen történő beadása esetén átvételi elismervényt állít 
ki, mely tartalmazza az átadóátvevő nevét, az ajánlat, részvételi jelentkezés 
átadás-átvételének időpontját. 

 
14  Hatályos 2018. november 19. napjától 
15  Hatályos 2018. november 19. napjától 
16   Módosította a 28/2020. (II.20.) számú elnöki utasítás, hatályos 2020. február 24. napjától 
17  Hatályos 2017. december 01. napjától 



 10 

7. A bármely módon érkezett ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártáig a   
megadott   hivatali helyiségben zárható helyen őrzi. 
 
8. Lebonyolítja az ajánlatok felbontását. 
 

9. Elkészíti az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről a jegyzőkönyvet és azt 
az   ajánlattevők részére igazolhatóan átadja, illetve megküldi.  
 

10. Hiánypótlást rendel el, felvilágosítás kérést kér, számítási hibát javít. 
 

11. Javaslatot tesz az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők 
alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében. 
 

12. Szükség esetén lefolytatja a helyszíni szemlét. 
 

13. Szükség esetén javaslatot   tesz az ajánlattételi határidő 
meghosszabbítására, elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek az ezzel 
kapcsolatos értesítéseket. 
 

14. Szükség esetén javaslatot tesz az ajánlati felhívás visszavonására, elkészíti 
és megküldi az ajánlattevőknek az erről szóló tájékoztatást, elkészíti az ezzel 
kapcsolatos eljárás    eredménytelenségére vonatkozó hirdetményt és megküldi 
a Közbeszerzési Értesítőnek. 
 

15. A végleges szakvélemény és az indokolással ellátott bírálati lapok alapján 
döntési javaslatot készít a törvényszék elnökének részére.  
 

16. Ajánlattevői kérésre tájékoztatást ad a nyertes ajánlat jellemzőiről és a 
kérést   benyújtó   ajánlattevő   által   benyújtott   ajánlathoz viszonyított 
előnyeiről. 
 

17. Elkészíti az eljárás eredményére vonatkozó írásbeli összegezést. 
 

18. Elkészíti az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről szóló 
hirdetményt, megküldi a Közbeszerzési Értesítőnek. 
 

19. Megtesz minden, a   közbeszerzési   eljárás   lefolytatása   során szükséges - 
fentiekben nem részletezett - cselekményt, intézkedést, amely szükséges. 
 

20. Az 1-19. pontban felsorolt intézkedések, feladatok a Kbt. 40-41.§-a alapján 
az EKR-en keresztül teljesítendőek – figyelembe véve a Kbt. 43.§-ában 
foglaltakat - kivéve a Kbt. 41/C. §-ában meghatározott eseteket. 18 
 
Az eljárási cselekményekről jegyzőkönyv készül, amelyet a jelenlévő Gazdasági 
Hivatal tagjai/Tanácsadó/ Bíráló bizottság tagjai kézjegyükkel látnak el. 
A törvényszék elnöke (távollétében az elnök helyettes), a Gazdasági Hivatal, 

 
18  Módosítva: 2019. április 1. napjával 

[1] megjegyzést írt: A BONTÁSON JELEN LÉVŐ 

ELŐKÉSZÍTŐ ÉS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI 

KÉZJEGYÜKKEL LÁTJÁK EL 

[2] megjegyzést írt: AZ ELŐKÉSZÍTŐ ÉS BÍRÁLÓ 

BIZOTTSÁG 
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vagy Tanácsadó által - a végleges szakvélemény és az indokolással ellátott 
bírálati lapok alapján előterjesztés formájában - elkészített döntési javaslat 
alapján dönt, melynek tartalmaznia kell: 

• az eljárás eredményének, eredménytelenségének megállapítását 
indokolással együtt, 

• érvénytelen ajánlatok, kizárt ajánlattevők megállapítását 
indokolással 
együtt, 

• két szakaszos eljárásban az ajánlattételi felhívás tartalmát, 

• nyertes ajánlattevő nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának 
összegét, 

• esetlegesen a következő legkedvezőbb ajánlattevő nevét, 
székhelyét, 
ellenszolgáltatásának összegét, 

• az eredményhirdetés során ismertetendő írásbeli összegezés 
tartalmát, 

• szerződéskötés időpontját 

 
A bíróság soron kívül tájékoztatja az OBH elnökét arról, ha 

a.) a közbeszerzési eljárásával kapcsolatban előzetes vitarendezési kérelmet 
nyújtanak be, vagy jogorvoslati eljárást kezdeményeznek, a kérelemmel 
kapcsolatos álláspontja egyidejű ismertetésével; 

b.) a közbeszerzési eljárásban egyik ajánlattevő sem vagy az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett — a rendelkezésre álló anyagi 
fedezet mértékére tekintettel — megfelelő ajánlatot, a fedezet 
biztosítására vonatkozó javaslattal együtt. 

A bíróság a fent hivatkozott esetben az eljárás eredményére vonatkozó döntést 
csak az OBH elnöke egyetértésével hozhatja meg. 
 

VII. 
A Kbt. 117. §-a szerinti különös szabályok 

 

Az ajánlatkérő az uniós értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre és 
szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzés megvalósításakor a Kbt. II. 
részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályokat is 
kialakíthat.  
 
Az önálló eljárási szabályok elkészítéséért a közbeszerzési eljárást és 
hirdetményt előkészítő Gazdasági Hivatal vagy Tanácsadó vagy az Előkészítő 
Bizottság a felelős, mely szabályokat köteles megjeleníteni az eljárást megindító 
hirdetményben is. A hirdetménynek legalább azokat az információkat 
tartalmazni kell, melyeket a Kbt. 117. §-a ezen eljárás alkalmazása során előír. 
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VIII.  
 

A központosított közbeszerzéshez való csatlakozásra vonatkozó különös 
szabályok  

 
A központosított közbeszerzéshez való csatlakozásról a Gazdasági Hivatal 
javaslata alapján a törvényszék elnöke dönt, mely döntést követően az ezzel 
kapcsolatos eljárás teljes körű lefolytatását a Gazdasági Hivatal végzi.  
 
A csatlakozási nyilatkozat, a megrendelés, illetve a szerződés megkötése a 
Gazdasági Hivatal feladata.  

 
 

IX. 
 

A tervpályázatra vonatkozó különös szabályok 

 
A tervpályázatra vonatkozóan jelen szabályzat rendelkezéseit – a tervpályázati 
eljárásra vonatkozó kormányrendeletben foglaltak szerint – kell megfelelően 
alkalmazni. 

X. 

A közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos jogkörökre vonatkozó 
sajátos rendelkezések 

 
A központi informatikai, oktatási feladatok ellátásával kapcsolatos 
árubeszerzések és szolgáltatások körében, a Bíróságok fejezet költségvetéséből 
finanszírozott beszerzéseknél ajánlatkérő az OBH, aki az OBH elnöke által 
kiadott közbeszerzési szabályok alapján látja el feladatát. 
 

XI. 
A KÖZBESZERZÉSEK ELLENŐRZÉSE 

 

(1)19 Ha az ajánlatkérő az OBH, a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás 
ellenőrzését - annak különböző szakaszaiban - az OBH ellenőrzési 
nyomvonalaiban foglaltaknak megfelelően, az abban kijelölt ellenőrzésért 
felelősök, valamint az OBH Ellenőrzési Főosztálya az OBH elnöke által 
jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzik, szakmai felügyeletét 
pedig az OBH Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya látja el. 
Az OBH Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztályának feladatait 
részletesen az OBH közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos szabályzata 
határozza meg. 

 
19  Módosítva: 2019. április 1. napjával  
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(2)20 Ha az ajánlatkérő a Bíróság, 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 belső ellenőrzésének a külön 
jogszabályban meghatározott feladatait. 
(3) Az OBH elnöke jogosult a (2) bekezdésben foglaltakon kívül az ajánlatkérő 
bármely előkészítés alatt álló, folyamatban lévő vagy lezárt közbeszerzési 
eljárását ellenőrizni, és ennek során azok közbenső- vagy utóellenőrzését 
elrendelni. Ebben az esetben az ellenőrzést végezheti az OBH elnöke által 
megbízott közbeszerzési szakértő is. 
 

XII. 
 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK 
TELJESÍTÉSE  

 
 
A törvényszék az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a 
nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes 
szervezetekkel (személyekkel) – írásban köti meg közbeszerzési eljárásban 
közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 
 
A szerződés aláírásával kapcsolatos szervezési feladatokat az Elnöki Titkárság21 
végzi. 

XIII. 
A szerződés módosítása 

 

   A közbeszerzési szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141. §-ában22 
meghatározottokból kezdeményezhető az ajánlatkérőnél. A közbeszerzési 
szerződés módosításának előkészítése a Gazdasági Hivatal feladata. 
Amennyiben közbeszerzési szerződés módosítására kerül, a Gazdasági Hivatal 
gondoskodik annak a mindenkor hatályos Kbt.-ben előírtak szerinti 
hirdetményi megjelentetéséről. 
 

XIV.  
 

A szerződés teljesítésének igazolása, jogosultja 

 
A közbeszerzés keretében megkötött szerződés teljesítésének 23ellenőrzésére, és 
a szakmai teljesítésigazolás kiállítására a törvényszék elnöke által írásban 
feljogosított személy jogosult és köteles. A pénzügyi teljesítések 
szabályszerűségért a Gazdasági Hivatal felelős. 
 

 
20  Módosítva: 2019. április 1. napjával  
21  Módosítva: 2019. április 1. napjával 
22  Módosítva: 2015. november 20. napjával. 
23  2021. január 20. napjától hatályos 
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XV. 

A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLAT 
 

1. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az 
észrevétel   elkészítését   -   a   Tanácsadó   igénybevétele   esetén, annak 
közreműködésével   -   és   az   iratok   határidőben   való   megküldését   a 
Gazdasági Hivatal végzi a Tanácsadó bevonásával. Az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás bonyolultságától függően esetenként külső szakértőt 
kérhet fel az észrevétel elkészítése céljából. 

2. A törvényszék elnöke (távollétében az elnök helyettes) dönt - a Gazdasági 
Hivatal és a Tanácsadó javaslatára    -    a    folyamatban    lévő    
közbeszerzési    eljárás felfüggesztéséről,    a     szerződés     megkötésének     
elhalasztásáról     a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának 
meghozataláig. Az erről   szóló   értesítésnek    a    Közbeszerzési    
Döntőbizottsághoz    való megküldéséről a Gazdasági Hivatal és a 
Tanácsadó gondoskodik. 

3. A törvényszék elnöke (távollétében az elnökhelyettes) dönt - a Gazdasági 
Hivatal és a Tanácsadó javaslatára - a Közbeszerzési Döntőbizottságnak az 
ügy érdemében hozott határozata keresettel történő felülvizsgálata 
tárgyában. 

 

 

 

XIV. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA 
 

Az Európai Bizottságnak a jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására 
vonatkozó felhívására a Gazdasági Hivatal készíti el a Tanácsadó bevonásával 
és a bíróság elnöke jóváhagyását követően küldi meg a - Kbt-ben 
meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Az 
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás bonyolultságától függően esetenként külső 
szakértőt kérhet fel a tájékoztatás elkészítése céljából. 
 

 
XV. 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSA 

 

1.  A közbeszerzési eljárásokat - azok előkészítésétől az eljárás alapján kötött 
szerződés teljesítéséig terjedően - a Gazdasági Hivatal / Tanácsadó / 
Előkészítő bizottság / Bíráló bizottság köteles írásban dokumentálni,    
arról     feljegyzést     készíteni,     illetve     a     külső Tanácsadó 
igénybevételével   bonyolított   eljárások   esetén   ezt   megkövetelni. 

 

2. Az írásbeli dokumentáltság végső felelőse a Gazdasági Hivatal. 
 

3. A feljegyzés az alábbiakat tartalmazza: 
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▪ az eljárás megindításának időpontja, 
▪ a közbeszerzési eljárás iktatószáma, 
▪ a hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben meghatározott 

iktatószámon, 
▪ a beszerzés tárgya, mennyisége, értéke, 
▪ a   lefolytatott   eljárás   fajtája,  speciális   jellemzői   (pl.   gyorsított, 

egyszerűsített) 
▪ ajánlattevők, részvételre jelentkezők száma, 
▪ érvényes ajánlatok száma, ajánlattevők megnevezése, 
▪ alkalmas ajánlattevők száma, ajánlattevők megnevezése, 
▪ egyéb,  éves   statisztikai   összegzés   elkészítéséhez   szükséges   

adat megadása, 
▪ irattározás napja, 
▪ irattározás száma. 

4. A Gazdasági Hivatal köteles a közbeszerzési eljárásokról nyilvántartást 
vezetni, a keletkezett valamennyi dokumentumot irattározni. A 
közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésekről külön nyilvántartást 
vezet. 

5. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés 
teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás 
lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig meg kell 
őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, az 
iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell 
megőrizni. Az iratok megőrzéséről a Gazdasági Hivatal gondoskodik, 
azzal, hogy az európai uniós forrásból megvalósuló projektek 
vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban 
keletkezett valamennyi irat kezelése és őrzése az Elnöki Titkárság24 
feladata a támogatást nyújtó által előírt kötelező őrzési idő lejártáig. A 
kifizetési kérelmeket alátámasztó bizonylatok eredeti példányának 
kezeléséről és őrzéséről a Gazdasági Hivatal gondoskodik, európai uniós 
forrásból megvalósuló projektek vonatkozásában lefolytatott 
közbeszerzési eljárással kapcsolatban is. 

 
24  Módosítva 2019. április 1. napjától  

[3] megjegyzést írt: NAGY G 
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Ajánlatkérő a Gazdasági Hivatal a törvényszék elnöke jóváhagyását 
követően küldi meg a közbeszerzési iratokat a Közbeszerzések Tanácsa 
vagy az illetékes ellenőrző, vagy más illetékes szervek kérésére. A 
Gazdasági Hivatal 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 
helyettesének elektronikus úton a közzététellel érintett módosult adatot.25 

 
XVI. 

 
FELELŐSSÉG KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKBAN 

 
1. A törvényszék elnöke felel a közbeszerzési eljárásokban hozott döntések 
törvényességéért, a közbeszerzési eljárások szabályszerűségéért 3. személy 
irányába.  
Az eljárás   előkészítése, lebonyolítása során közreműködők a felelősségi rend 
és rájuk vonatkozó szabályzat és jogszabályi előírások alapján tartoznak a 
szabályszerűségért és jogszerűségért felelőséggel. 
 

2. A Gazdasági Hivatal vagy a Tanácsadó felel: 
a Kbt. rendelkezései maradéktalan érvényesüléséért a közbeszerzési 
eljárásokban, a határidők betartásáért  és  betartatásuk  folyamatos   
figyelemmel kíséréséért, a    Közbeszerzési    Szabályzatban    a    
Gazdasági    Hivatal   és a Tanácsadó részére meghatározott 
feladatok teljesítéséért. 
 

3. A külső Tanácsadó felel: 
a vele kötött polgári jogi szerződésben foglaltak teljesítéséért, a Kbt-
vel ellentétes javaslat esetén a döntéshozó felé írásban történő 
jelzésért, felhívásért. 
a Kbt. rendelkezései maradéktalan érvényesüléséért a közbeszerzési 
eljárásokban, a Közbeszerzési Szabályzatban a Tanácsadó részére 
meghatározott feladatok teljesítéséért. 
 

 
26XVI/A. 

 
ADATKEZELÉS 

 
25  Hatályos 2017. december 01. napjától 
26  A címet beiktatta a 28/2020. (II.20.) számú elnöki utasítás, hatályos 2020. február 24. napjától 

[4] megjegyzést írt: AZ ELŐKÉSZÍTŐ ÉS BÍRÁLÓ 

BIZOTTSÁG 

[5] megjegyzést írt: TÖRÖLHETŐ 
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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. 
 

XVII. 
 

Jelen szabályzat 2015. október 19. napján lép hatályba, a szabályzatban 
foglaltakat a hatályba lépését követően megkezdett beszerzésekre, 
közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, és az azokkal 
kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett, vagy hivatalból indított jogorvoslati 
eljárásokra, illetőleg kérelmezett békéltetési eljárásokra a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint annak felhatalmazása alapján alkotott 
jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni. 
 
A szabályzat elkészítéséért és hatályos jogszabályok és OBH szabályozók 
szerinti mindenkori felülvizsgálatáért és aktualizálásáért a törvényszék elnöke 
által kijelölt személy felelős. A közbeszerzési jogi aspektusból releváns 
szakértelmet a törvényszék elnöke által kijelölt személy biztosítja. A 
felülvizsgálat és aktualizálás minden év január 20. napjáig esedékes azzal, hogy 
az évközi változtatásokat legkésőbb a soron következő közbeszerzési eljárás 
megindításáig szükséges elvégezni.27 
 
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkor 
hatályos közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
A szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2013. EL. II. H. 5/1. 
számú szabályzat. 
 

Nyíregyháza, 2015. október 12.  
 

Dr. Nyakó Zsuzsanna 

 

 
 
 
 

 
27 2021. január 20. napjától hatályos 

[6] megjegyzést írt: 2013.EL. II. H5/1 

[7] megjegyzést írt: DÁTUM 
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1. sz. melléklet 

Száma: El. 2015……………………………. 
 

 

 
B E S Z E R Z É S I   C É L O K M Á N Y 

 
A Nyíregyházi Törvényszék a közbeszerzési törvény rendelkezései 
értelmében   közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a 
…………………………………………………………….. tárgyban. 
 
A Törvényszék a beruházást 
………………………………………………………………….(rendelkezésre álló 
forrás meghatározása) -  kívánja megvalósítani. 
 
A közbeszerzés tárgya: ……………………………………………. 
 
A tervezett becsült érték (nettó) a műszaki specifikáció szerinti árazott 
költségvetés alapján: 
 
……………………………….. Ft 
 
 
A rendelkezésre álló fedezetet (nettó + áfa is): 
 
………………………………..Ft 
 
Egybeszámítási kötelezettség alá eső egyéb beszerzési szükséglet : 
 
  - ………………………………………………………………. 
 
 
A választott eljárás: Kbt. II./III. rész szerinti - 
……………………………………………………………………………………
…………………..(közbeszerési eljárás típusának meghatározása)  eljárás. 
 
Nyíregyháza, 2015. ………………………………… 

 
 

      a Nyíregyházi Törvényszék elnöke 
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A beszerzési célokmányban foglaltakat megismertem. 
 
Tudomásul veszem, hogy a Nyíregyházi Törvényszéknek kiemelt – 
utasításban elrendelt – érdeke fűződik ahhoz, hogy a beszerzés műszaki 
specifikációjában meghatározott műszaki tartalom és az ajánlattételre 
felkérni tervezett gazdasági szereplők személye az eljárás megindításának 
pillanatáig titokban maradjon, és az az érintetteken kívül azt követően 
sem juthat harmadik személy tudomására. 
 
A titoktartásra kötelezettként vállalom, hogy a beszerzés előkészítése, és 
annak folytatása során tudomásomra jutott adatokat, tényeket, 
információkat megőrzöm, azokat harmadik személy részére nem adom 
át, és mindent megteszek annak érdekében, hogy azok tartalmát 
harmadik személy ne ismerhesse meg. 

 
Bíráló Bizottság tagjai Aláírás Dátum  

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

  

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

  

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

  

…………………………………………. 
mint póttag 

  

……………………………………. 
szavazati joggal nem rendelkező bíráló 
bizottsági tag 
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2.sz. melléklet 

Száma: 2015. El. …………………. 

F E L E L Ő S S É G I   R E N D  

AJÁNLATKÉRŐ: 

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

ELJÁRÁS TÁRGYA: 

„……………………………………………”  
A Nyíregyházi Törvényszék elnökeként – a fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárásban történő részvétel érdekében – a Kbt. 27.§ (1) - (5)28 bekezdésére 
tekintettel 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(dokumentáci
ó beszerzés tárgya 
szerinti szakmai részének 
összeállítása): 

……………………………………….. 

 

Bíráló Bizottság tagjai 

……………………………….. bb elnöke 

………………………………... bb tag 

……………………………….. bb tag 

……………………………….. bb póttag 

 

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

 
28  Módosítva: 2015. november 20. napjával. 
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Közbenső döntést és az 
eljárást lezáró döntést 
hozó: 

a törvényszék elnöke 

Tárgyi eljárás adatai 

Eljárás típusa: 
Kbt.II/III. rész szerinti - 
…………………………………….(eljárás típusa) 

Rendelkezésre álló 
anyagi fedezet összege és 
a közbeszerzés becsült 
érték (nettó HUF) 

 

 

 

A felkérni tervezett 
gazdasági szereplők: 

 

név/cím/email cím/esetleg internetes 
elérhetősége/cégmásolat  

 

Bírálati szempont:  

 

Ajánlattételi felhívás 
megküldésének  

 

és bontás határideje: 

 

…………………………….. 

 

……………………………… 

 

 

Egyéb 
Ajánlattételi felhívás, dokumentáció és 
szerződéstervezet  

Nyíregyháza, 2015. ………………. 

 .................................................................. 

 a törvényszék elnöke 
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3.sz. melléklet 

Száma: 2015. El. …………………. 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI és TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 
 

 KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ADATAI 

Ajánlatkérő neve: 
Nyíregyházi Törvényszék 

4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2. 

Eljárás tárgya:  

 
 

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 Ajánlatkérő által fenti tárgyú közbeszerzési eljárásába bevont személy, a Kbt. 
27.§ (4) bekezdésében és a Kbt. 25. §- ában29 foglaltakra tekintettel az alábbi 
nyilatkozatot teszem: 

Nyilatkozom, hogy az alább megkövetelt szakértelemmel rendelkezem2: 

1. a beszerzés tárgya szerinti 

2. jogi -közbeszerzési 
3. pénzügyi. 

 
A közbeszerzési eljárásba bevont személyként kijelentem, hogy velem szemben 
jelen eljárásban a Kbt. 25. § -ban30 részletezett összeférhetetlenségi körülmények 
nem állnak fenn. 
 
Az összeférhetetlenségi okok: 
 
Ajánlatkérő, illetve az eljárás előkészítésébe, lefolytatásába bevont személyek, 
szervezetek részéről: 

 
29  Módosítva: 2015. november 20. napjával. 
30  Módosítva: 2015. november 20. napjával. 
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Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában 
az ajánlatkérő 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. 
 
Ajánlattevő, illetve az ajánlattételbe bevont személyek, szervezetek részéről: 
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével 
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése 
az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő 
köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet 
figyelmét arra, ha e bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-
információkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő részvétele 
összeférhetetlenséget eredményezne. 

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 – 
különösen a - Kbt. 43-45. § -ában31 és a Ptk. 2:47.§ -ában nevesített 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, 2015. ……………… 

 

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

nyilatkozattevő aláírása 

 

 
1A megfelelő rész aláhúzandó!  
2 A megfelelő rész aláhúzandó! 

 
31  Módosítva: 2015. november 20. napjával. 
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4. sz. melléklet 

HATÁRIDŐ JEGYZÉK 

 
Éves közbeszerzési terv 
módosításának elkészítése és 
megküldése az OBH elnökének 

felmerüléstől számított 
8 napon belül 

 

GH 

Adott évi közbeszerzési terv 
megvalósulásáról beszámoló 
készítése és megküldése az 
OBH elnökének 

 

tárgyév július 15. 
 

GH 

Megelőző évi közbeszerzési 
terv megvalósulásáról 
beszámoló készítése és 
megküldése az OBH elnökének 

 

évente február 1.32 
 

GH 

Közbeszerzési eljárás 
előkészítése az 
igényfelmerüléstől számított 8 
napon belül 

 

folyamatos 

 

GH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32  Módosítva: 2019. április 1. napjával 
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5.sz. melléklet 

Száma: 20….. El. …………………. 

 

NYILATKOZAT  

központosított közbeszerzés keretében történő 
megrendelés lehetőségéről 

 
 

 KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ADATAI 

Ajánlatkérő neve: 
Nyíregyházi Törvényszék 

4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2. 

Eljárás tárgya: 

 

 
 

 
 

Alulírott, de itt is megnevezett ……………………………………………… mint 

 
a Nyíregyházi Törvényszék gazdasági hivatalának vezetője/helyettese1 

 

1.) Nyilatkozom, hogy az eljárás tárgyaként rögzített beszerzési igény a 
központosított közbeszerzési rendszer keretein belül kielégíthető / 
nem elégíthető ki. 1 
 

2.) Amennyiben a beszerzési igény a központosított közbeszerzési 
rendszer keretein belül kielégíthető, az alábbi lehetőségek állnak a 
törvényszék rendelkezésére: 
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A fentiekben előadottak alátámasztására csatolom a KEF adatbázisból 
kinyomtatott adatokat. 
 

3.) A fentiekre figyelemmel javaslom/nem javaslom1, hogy a tárgyi 
beszerzési igény a központosított közbeszerzési rendszer keretein belül 
kerüljön kielégítésre. 

 

Nyíregyháza, 20…... ……………… 

 

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

      nyilatkozattevő aláírása 
1 A megfelelő rész aláhúzandó!  
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6.számú melléklet33 

Nyíregyházi Törvényszék 

4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2                             

                  

 

Megismerési nyilatkozat  

 

A Nyíregyházi Törvényszék Közbeszerzési Szabályzatában foglaltakat 

megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám 

során köteles vagyok betartatni.  

 

 

Név 
Feladat, 

hatáskör 
Dátum Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 
33 2021. január 20. napjától hatályos 


