
 

 

TERVEZÉSI KISOKOS 

Felhasználói útmutató 

az érintett szervezetek számára 

 

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések 

központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § a) pontja szerint az érintett szervezet köteles a DKÜ részére, 

az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve, a DKÜ Portálon keresztül, az 

ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve az éves informatikai beszerzési 

tervét és az éves informatikai fejlesztési tervét (a továbbiakban együtt: terv) a tárgyévet 

megelőző év szeptember 30. napjáig megküldeni. A terv fogalmát a Korm.rendelet 1. § (4) 

bekezdés 3. és 4. pontja tartalmazza.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a DKÜ Zrt. a tervek ellenőrzésekor nem azt vizsgálja, hogy 

a tervezett beszerzéshez szükséges fedezet rendelkezésre áll-e, hanem elsősorban a tervek 

felépítését, az egyes termékek besorolását, a tervsorok megfelelő felbontását ellenőrzi, 

ideértve azt is, hogy az adott szervezet vélhetően minden informatikai beszerzést szerepeltetett-

e a tervében a következő évre vonatkozóan. A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a 2021. évi 

tervben az érintett szervezet által tervezett, szükségesnek tartott valamennyi beszerzési 

igényt szerepeltessék. 

Tervezéskor az érintett szervezetek: 

- a 2020. évre benyújtott és jóváhagyott tervük, valamint a 2020. évben benyújtott 

igényeik gondos tanulmányozását követően eddigi tapasztalataikat vegyék 

figyelembe a 2021. évi terv kidolgozása során; 

- a 2020. évben tervezett, azonban valamilyen oknál fogva be nem szerzett, illetve 

2020-ban vélhetően beszerzésre nem kerülő, de beszerezni kívánt tételeket 

szerepeltetni szükséges a 2021. évi tervükben is; 

- a tervezett beszerzések besorolását, tervben történő rögzítésének szükségességét a 

kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és 

szoftverek köréről szóló 2/2019. (VII. 12.) MK rendeletben és az annak értelmezését 

segítő, a https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2020/05/segedlet-a-korm-rendelet-

targyi-hatalyahoz.pdf linken elérhető Segédletben ellenőrizhetik; 

- a bázisszemléletnél vegyék figyelembe azokat az előre nem tervezett, ámde 

nyilvánvalóan felvetődő igényeket, amelyek számos üzemszerű és rendkívüli 

beszerzési igény benyújtásához vezethetnek; 

- ne szervezeti egységenként határozzák meg az egyes tervsorok tartalmát, hanem 

kövessék az „egy tervsor = egy eljárás/egy keretmegállapodás” logikát, amely 

annyit jelent, hogy egy tervsorba azokat a tételeket rögzítsék, amelyeket egy eljárásban, 

adott esetben egy keretmegállapodásból tudnak majd beszerezni; 

- megvizsgálni szíveskedjenek, hogy a beszerzésre tervezett tételek (ideértve a 

szolgáltatásokat is) valamely hatályos keretmegállapodásból, vagy a jövő évben 

olyan, jelenleg folyamatban lévő, keretmegállapodás megkötésére irányuló 

közbeszerzési eljárás alapján beszerezhetők-e, tekintettel arra, hogy a Korm.rendelet 
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alapján, ha egy termék vagy annak műszaki paraméterei alapján azzal egyenértékű 

termék keretmegállapodásból beszerezhető, az érintett szervezet köteles a beszerzést 

keretmegállapodásból megvalósítani; 

- keretmegállapodásból megvalósítható beszerzések, vagy „vegyes” beszerzések 

esetén (amikor egyes tételeket keretmegállapodásból, másokat azon kívül terveznek 

beszerezni) egy tervsorba azokat a tételeket rögzítsék, amelyek egy 

keretmegállapodásból lehívhatók, mert később az igényeket 

keretmegállapodásonként tudják majd benyújtani mind a DKÜ Portálon, mind a DKÜ 

Elektronikus Közbeszerzési Rendszerében, a http://kozbeszerzes.dkuzrt.hu címen 

elérhető DKR-ben; 

- a 2019. és 2020. évekkel ellentétben 2021-ben negyedévekre bontva rögzíthetik az 

eljárás tervezett indítását és a használatbavételt is; 

- nullás terv benyújtása előtt gondosan mérlegeljék, hogy valóban nem merülhet-e fel 

semmilyen informatikai beszerzési igényük 2021. évben - javasolt megvizsgálni, hogy 

van-e 2020. év végén vagy 2021-ben lejáró szolgáltatási, bérleti, licence szerződésük; 

vegyék figyelembe az amortizációt, kiürült tonereket, a rendelkezésre álló eszközpark 

állapotát és életkorát stb. 

 

Kérdés esetén, kérjük, írjon a help@dkuzrt.hu e-mail címre! 

 

Digitális Kormányzati Ügynökség 
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