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6/2022. (IV.30) számú rektori-vezérigazgatói közös utasítás 
 

Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló 
intézkedésekről 

 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora és vezérigazgatója az egyajánlatok közbeszerzések 
számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló intézkedési tervét az alábbiak szerint teszi 
közzé: 
 

Preambulum 

1.§  
 
(1) Az intézkedési terv elkészítésének alapjául szolgáló források a következők: 

a) az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 
63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet); 

b) a Miniszterelnökség által készített útmutató az egyajánlatos közbeszerzések elkerülését segítő 
módszerekről és gyakorlatokról 

c) a Miniszterelnökség tájékoztatása a Korm. rendelet szerinti kötelezettségekről (iktatószám: 
KSZ-57/21-51/2022; a továbbiakban: Értesítés). 

 
(2) A 1027/2021. (II.5.) Korm. határozat alapján a Kormány célul tűzte ki, hogy az egyajánlatos 

közbeszerzések Európai Unió módszertana szerinti arányát 15%-os szintnél alacsonyabb 
mértékűre kell csökkenteni. Ennek érdekében került elfogadásra egyajánlatos közbeszerzések 
számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló Korm. rendelet. 

 
Intézkedési terv alapja 

2 .§  
 
(1) A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint, ha az Ajánlatkérő esetében az egyajánlatos 

közbeszerzések aránya – az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzések körében – a 
tárgyévet megelőző naptári évben a 20%-ot meghaladta, az ajánlatkérő köteles a tárgyévre 
vonatkozóan intézkedési tervet készíteni az egyajánlatos közbeszerzései számának csökkentésére 
vonatkozóan, az adott évre irányadó közbeszerzési tervére figyelemmel. A Korm. rendelet 5. § (4) 
bekezdése szerint az EKR adatait alapul véve, az intézkedési terv közzétételére kötelezett 
ajánlatkérőket a Miniszterelnökség értesíti. 

 
(2) Az Értesítés szerint az EKR rendszerben rendelkezésre álló adatok alapján, a Korm. rendelet 4. §-

ában foglalt módszertan szerint számítva a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: 
MOME), mint ajánlatkérő a 2021. évben 5 db, az uniós értékhatárt elérő becsült értékű 
közbeszerzést folytatott le, amelyből az egyajánlatos közbeszerzések száma 3 db, aránya 60% volt. 

 
(3) Az intézkedési terv elkészítésének és közzétételének határideje első alkalommal 2022. április 30-

a, majd az ezt követő években a tárgyév március 31. napja. 
 
(4) A Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében az intézkedési tervben 

- meg kell vizsgálni és be kell mutatni, hogy milyen lehetséges okai voltak az adott ajánlatkérőnél 
az egyajánlatos közbeszerzések magas számának (illetve arányának), 

- be kell mutatni azokat az intézkedéseket, illetve gyakorlatokat, amelyek az ajánlatkérőnél az 
egyajánlatos közbeszerzések lehető legalacsonyabb szintre való csökkentését szolgálják. 
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Az egyajánlatos közbeszerzések 2021. évi arányának oka 

3. § 

 
(1) A MOME 2021-ben összesen 5 közbeszerzési szerződést kötött az általa 2020. évben és 2021. 

évben megindított uniós közbeszerzési eljárások (összesen 3 eljárás) eredményeként: 
 

EKR azonosító Közbeszerzési eljárás tárgya Eljárás fajtája 
Indítás 
dátuma 

Beérkezett 
ajánlatok 

száma 

EKR000451282021 
MOME Elektromos és 

gyengeáramú üzemeltetés 

Uniós 
eljárásrend - 
Nyílt eljárás 

2021.05.06 5 

EKR001228252020 MOME Vagyonvédelem 2 
Uniós 

eljárásrend - 
Nyílt eljárás 

2020.12.03 13 

EKR001097522020 

MOME Kiegészítő 
technológia_2 - 

1.Textiltechnológiai 
Termékek beszerzése,  

2. Fémtechnológiai 
Termékek beszerzése,  
3.  Síkkötőtechnológiai 
Termékek beszerzése 

Uniós 
eljárásrend - 
Nyílt eljárás 

2020.11.13 
1. rész: 1,  
2. rész: 1,  
3. rész: 1 

 
(2) A (1) bekezdésben szereplő felsorolásból kitűnik, hogy az első két uniós közbeszerzési eljárásban 

nagy számmal érkeztek ajánlatok, a verseny kiemelt volt. A harmadik közbeszerzési eljárásban, a 
közbeszerzés tárgyai alapján megállapítható, hogy a beszerzési igények – az egyetemi speciális 
tevékenységre is tekintettel – a szokásos közbeszerzési tárgyakhoz képest egyedibbek voltak, 
olyan piaci szegmenst szólítottak meg, amelyeknél a piaci verseny igen szűk. 

 
Az intézkedési terv stratégiai célja 

4. § 

 
(1) A MOME az intézkedési tervben felsoroltak megvalósításával kívánja az egyajánlatos 

közbeszerzések arányát csökkenteni, ezáltal a piaci versenyt növelni az általa lefolytatott 
közbeszerzési eljárásokban. 

 
Az intézkedési terv megvalósítását segítő feladatok, tervezett intézkedések  

5. § 

 
Részletesebb előzetes piacfelmérés 

5/A. § 

 
(1) A MOME már a tervezés és a beszerzések előkészítése során a beszerzendő áruk/ 

szolgáltatások/építési beruházások piacának előzetes felmérése céljából részletesebb vizsgálatot 
fog végezni az illetékes szervezeti egységek által, hogy mely piaci szereplők képesek a beszerzési 
igényt kielégíteni, ők milyen termékeket, szolgáltatásokat kínálnak, azok milyen műszaki 
paraméterekkel rendelkeznek, s azok mennyiben felelnek meg az ajánlatkérői elvárásoknak. A 
piackutatás eredményét a közbeszerzési eljárást kezdeményező szervezeti egység dokumentálni 
köteles, és azt a Gazdasági Igazgatóság részére a beszerzési igénnyel együtt átadja.  
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Felelős: a közbeszerzési eljárást kezdeményező szervezeti egység (igény esetén a Gazdasági 
Igazgatóság bevonásával) 

 
(2) A közbeszerzési eljárást kezdeményező szervezeti egység szélesebb körben fogja vizsgálni a piacot 

abból a szempontból is, hogy létezik-e a piacon olyan alternatív megoldás, ami megfelelhet az 
elvárásoknak. 
Felelős: a közbeszerzési eljárást kezdeményező szervezeti egység 

 
Előzetes piaci konzultáció alkalmazásának vizsgálata a verseny alacsony szintjével legerősebben 

érintett beszerzési tárgyak esetén 

5/B. § 

 
(1) A MOME a korábbinál szélesebb körben kíván élni az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben 

elérhető Előzetes Piaci Konzultáció (a továbbiakban: EPK) által biztosított előnyökkel azon piaci 
területeken, ahol várhatóan kisebb a jelen lévő piaci szereplők száma, s ennek időigényével a 
közbeszerzési eljárások előkészítése során is tervez. Az EPK a fentiekben említett piacfelmérést 
nem csak helyettesítheti, hanem ki is egészítheti.  
Felelős: igénylő szervezeti egység a Gazdasági Igazgatóság bevonásával 

 
(2) A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja ajánlatkérői kötelezettségként rögzíti az előzetes piaci 

konzultáció alkalmazását olyan uniós értékhatárt elérő becsült értékű, nyílt vagy meghívásos 
közbeszerzési eljárások megindítása előtt, amelyek esetében a közbeszerzések tárgya a verseny 
alacsony szintjével legerősebben érintett, a közbeszerzésekért felelős miniszter által előzetesen 
közzétett beszerzési tárgyak körébe esik, amennyiben a közbeszerzési eljárást megindító 
felhívásban ajánlatkérő nem írja elő a Közbeszerzési törvény 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti 
eredménytelenségi indokot. 
Az EKR-ben a 2021. évre vonatkozóan rendelkezésre álló adatok alapján az érintett beszerzési 
tárgyak köre a következő: 
33000000-0    Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek 
34000000-7    Szállítófelszerelések és kiegészítő szállítási cikkek 
90000000-7    Szennyvíz- és hulladéktisztítási és környezetvédelmi szolgáltatások 
38000000-5    Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek) 
50000000-5    Javítási és karbantartási szolgáltatások 
39000000-2    Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási 
berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 
42000000-6    Ipari gépek 
A fenti beszerzési tárgyak esetén az igénylő szervezeti egység megvizsgálja, hogy a beszerzési 
tárggyal érintett piacon mekkora a várható verseny, és szükség esetén kezdeményezi az EPK 
alkalmazását. 
Felelős: igénylő szervezeti egység 

 
A közbeszerzési eljárások előkészítésével kapcsolatos továbbképzés 

5/C. § 

 
(1) A MOME még hangsúlyosabbá kívánja tenni az eljárások előkészítésének megfelelőségét, ennek 

érdekében a beszerzési- és szakterületi munkatársak belső továbbképzését is célul tűzi ki, az 
esetlegesen a tárgyban megrendelésre kerülő szakmai konferenciákon való részvétel mellett. 
Felelős: Gazdasági Igazgatóság és a közbeszerzésekkel érintett szervezeti egységek 

 
közbeszerzési eljárások időzítése 

5/D. § 
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(1) A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során fokozottabban kell figyelni a piaci igényekre és 

törekedni kell arra, hogy a hasonló beszerzési tárgyú eljárások egymáshoz képest tágabb 
időintervallumban kerüljenek közzétételre, tekintettel az adott piac kapacitásaira, illetve 
erőforrásaira. A MOME törekedni fog arra is, hogy a továbbiakban ne a minimális eljárási 
határidőkkel kalkuláljon az eljárások esetében, ezzel is segítve, hogy megfelelő idő álljon 
rendelkezésre az ajánlattételhez.  
Felelős: igénylő szervezeti egység 

 
A piaci verseny elősegítése 

5/E. § 

 
(1) A piaci verseny elősegítése érdekében fokozottabban vizsgálandó a részajánlattétel kérdésköre, 

elsődlegesen azon piaci szegmensek esetében, ahol jelentős a mikro,- kis-, és középvállalkozások 
száma.  
Felelős: igénylő szervezeti egység 

 
(2) Az előkészítés során továbbra is törekedni kell arra, hogy a műszaki leírást készítő szakértők 

kiemelten figyeljenek arra, hogy a verseny széleskörű biztosítására alkalmas legyen a műszaki 
leírás, a megadott feltételek olyan szempontból is kerüljenek átnézésre, hogy minél több 
gazdasági szereplő tudjon a követelményeknek megfelelni. 
Felelős: igénylő szervezeti egység a Gazdasági Igazgatóság bevonásával 

 

Egyéb rendelkezések 

6. § 

 

(1) Az intézkedési terv megvalósításának időtartama: hatályba lépéstől 2022. december 31. napjáig 
 

(2) Az intézkedési terv megvalósításába bevontak köre: MOME valamennyi szervezeti egysége, 
amely részt vesz a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában. 

 
(3) Az intézkedési terv megvalósításáért felel: Gazdasági Igazgatóság 

 

(4) Az intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése és értékelése: a tárgyév lezárását követő 30 
napon belül a Gazdasági Igazgatóság kimutatást készít az érintett szervezeti egységekkel 
egyeztetve az érintett közbeszerzési eljárásokról és az alkalmazott technikák eredményeiről, 
tapasztalatairól.  

 
Záró rendelkezések 

7. § 

 
(1) Jelen utasítás 2022. április 30. napján lép hatályba. 

 
(2) Jelen utasításban foglaltak 2022. december 31. napjáig hatályosak. 

Budapest, 2022. április 30. 

 

 

Fülöp József DLA 
rektor 

Kun Zsuzsanna 
  vezérigazgató/kancellár 
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