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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 2023. évi tervben az érintett 

szervezet által tervezett, szükségesnek tartott valamennyi beszerzési igényt szerepeltessék. 

 

Tervezéskor az érintett szervezetek: 

- a Portálon az „Ügyintézés” főmenü „Beszerzési és fejlesztési tervek” menüpont alatt találják 

2023. évi tervjavaslatukat, amelyben a 2022. évi tervben lévő tervsorok és a 2022-ben július 

31-ig terven kívüliként benyújtott igények szerepelnek; 

- a 2022. évben tervezett, azonban valamilyen oknál fogva be nem szerzett, illetve 2022-ben 

vélhetően beszerzésre nem kerülő, de beszerezni kívánt tételeket szerepeltetni szükséges 

a 2023. 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 

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 

https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2021/07/Seg%C3%A9dlet-a-Korm.-rendelet-t%C3%A1rgyi-hat%C3%A1ly%C3%A1hoz_210604.pdf
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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, dinamikus beszerzési 

rendszer alkalmazásával vagy a jövő évben olyan, jelenleg folyamatban lévő, 

keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás alapján beszerezhetők-

e, tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet alapján, ha egy termék vagy annak műszaki 

paraméterei alapján azzal egyenértékű termék keretmegállapodásból beszerezhető, az érintett 

szervezet köteles a beszerzést keretmegállapodásból megvalósítani (a 2023. évi tervfeltöltés 

során az adatlapon választható keretmegállapodások, valamint a dinamikus beszerzési 

rendszerek listáját jelen kisokos melléklete tartalmazza); 

- 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; 

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

semmilyen informatikai beszerzési igényük 2023. évben; nullás terv feltöltésekor a Portál 

felugró ablakban összesítve bemutatja a szervezet 2022. évben benyújtott igényeit, így azokat 

áttekintve megfontolható a nullás terv indokoltsága. 

 

Kérdés esetén kérjük, írjon az info@dkuzrt.hu e-mail címre! 

 

Digitális Kormányzati Ügynökség 

  

http://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/
mailto:help@dkuzrt.hu
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2023. évi terv feltöltési adatlapon elérhető hatályos, folyamatban lévő és előkészítés alatt álló 

keretmegállapodások, és a dinamikus beszerzési rendszerek listája 

 

 KM azonosító Keretmegállapodás név

DKM01SZGRH22 „Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése

DKM01MSSUP22 Meglévő Microsoft szoftverek támogatása

DKM01SZGRÁ22 „Általános” kliens oldali IT eszközök beszerzése

DKM01ITBT21 IT biztonságtechnikai termékek és szolgáltatások

DKM02HNET21 Inhomogén hálózati eszközök és kiegészítők beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

DKM01HNET21 Homogén hálózati eszközök és kiegészítők beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

DKM01OSUP21 Meglévő Oracle licencek terméktámogatása

DKM01SWFE21 Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások nyújtása

DKM01KGR21 Forrás rendszer kapcsolódó szolgáltatások (KGR21)

DKM02SWFE21 Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó fejlesztési szolgáltatások nyújtása

DKM02SWF21 Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó fejlesztési szolgáltatások és üzemeltetési támogatások nyújtása

DKM01SWF21 Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre vonatkozó fejlesztési szolgáltatások nyújtása

DKM01SAS21 Meglévő SAS licencek megújítása, támogatása (SAS21)

DKM02MTEL21 IOS-t gyárilag futtatni képes telefonok

DKM01MTEL21 Nyomógombos, Android, ill. víz, por és ütésálló készülékek beszerzése

DKM01MSEV21 Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése – Vállalati licencek

DKM01SRVT21 Homogén szerverek és tárolók beszerzése

DKM02SRVT21 Inhomogén szerverek és tárolók beszerzése

DKM01GEOS21 Térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások (GEOS21)

DKM01ITSZE21 Európai uniós forrásból megvalósuló informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása

DKM01ITSZ21 Informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása

DKM01MSEK21 Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, kiegészítése – Kormányzati licencek

DKM01ITMBE21 Európai uniós forrásból megvalósuló informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása

DKM01ITMB21 Informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása

DKM01ILIC20 Meglévő IBM szoftverlicencek bővítése (ILIC20)

DKM01DMS21 DMS ONE licencek és kapcsolódó szolgáltatások

DKM01VLIC20 Meglévő VMware szoftverlicencek bővítése (VLIC20)

DKM01SLIC20 Meglévő SAP szoftverlicencek bővítése (SLIC20)

DKM01MSZOLG20 Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése

DKM01MLIC20 Meglévő Microfocus szoftverlicencek bővítése (MLIC20)

DKM01OLIC20 Meglévő Oracle szoftverlicencek bővítése (OLIC20)

KM01FMNY18 Homogén Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok

Folyamatban

OSWL22 Nyílt technológiákra épülő szoftverlicencek beszerzése

MESZ22 Megjelenítő eszközök beszerzése

FMNYE22 Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - új eszközök beszerzése és kapcsolódó TÜSZ 

FMNYT22 Nyomat előállító eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - meglévő eszközökhöz TÜSZ 

FMNYM22 Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - új eszközök beszerzése, továbbá nyomat és szkennelés menedzsment és kapcsolódó TÜSZ 

Előkészítés alatt

ISUP22 Meglévő IBM licencek terméktámogatása

WNETT22 Szélessávú infokommunikációs infrastruktúra tervezési feladatok

WNETSZ22 Szélessávú infokommunikációs infrastruktúrákkal kapcsolatos szakértői feladatok

WNETE22 - DBR Szélessávú infokommunikációs infrastruktúrákkal kapcsolatos eszközök

EIDR22 EKEIDR irat- és dokumentumkezelő rendszerekhez terméktámogatási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások 

SAS22 Meglévő SAS licencek megújítása, támogatása 

MSZOLG23 Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 

MTEL22 Mobiltelefonok beszerzése

VLIC22 Meglévő VMware szoftverlicencek bővítése

Létrehozott DBR-ek

POCT21_DBR 1. POCT orvostechnikai és in vitro diagnosztikai orvostechnikai, alkalmazások, szoftverek beszerzése 

OT21_DBR_1 Egészségügyi informatikai rendszerek, alkalmazások, szoftverek beszerzése

OT21_DBR_2 Orvostechnikai eszközök, alkalmazások, szoftverek beszerzése 

OT21_DBR_3 IT támogatású eü. rendszerek, alkalmazások, szoftverek beszerzése


