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Rektori és Gazdasági Igazgatói együttes utasítás a Károli Gáspár Református 

Egyetem Közbeszerzési szabályzata egyes rendelkezéseinek a járványügyi 

vészhelyzetben történő alkalmazásáról, végrehajtásáról 

 

Magyarország Kormánya által kihirdetett járványügyi vészhelyzet miatt, a Koronavírus-

járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlásainak figyelembevételével a Károli 

Gáspár Református Egyetem hatályos Közbeszerzési szabályzatának alkalmazása során a 

személyes kontaktusok csökkentése érdekében az alábbi A) – F) pontok szerinti módosítások 

alkalmazását rendeljük el: 

A) A közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során az eljárást előkészítő okiratok és 

az eljárási iratok aláírása a személyes kontaktusok mellőzésével úgy történik, hogy az 

aláíró felek mindegyikének meg kell küldeni elektronikus levélben az aláírandó okiratot. 

Amennyiben a címzett a megküldött okirat tartalmával egyetért, abban az esetben ezt a 

Gazdasági Igazgatóság felé bejelentett és ott nyilvántartott elektronikus levélcíméről 

„Előterjesztem és aláírom”, vagy „Elfogadom és aláírom”, vagy „Jóváhagyom és aláírom” 

tartalmú elektronikus levélben jelzi minden, az okiratot aláírni hivatott személy számára. 

Aki rendelkezik a 2015. évi CCXXII. törvény szerinti legalább fokozott biztonságú 

hitelesített elektronikus aláírással, az az iratokat hitelesített elektronikus aláírásával is 

aláírhatja. 

B) A Közbeszerzési szabályzat 2. fejezet 2. pontja szerinti Beszerzési adatlap előkészítése, 

jóváhagyása, a 2. fejezet 3. pontja szerinti felelősségi rend – benne a bírálóbizottsági 

tagok megbízása, összeférhetetlenségi nyilatkozati – előkészítése, jóváhagyása, ill. 

aláírása elektronikus úton történik, a jelen utasítás A) pontja szerinti aláírással. 

C) A Közbeszerzési szabályzat 2. fejezet 3. pontjában a bírálóbizottság működését 

szabályozó 3.4.6. – 3.4.8. pontjai szerinti tevékenységet a jelen utasítás hatálya alatt a 

következők szerint kell végezni: 

3.4.6. A bírálóbizottság tagjai az eljárás tisztaságának megőrzése céljából 

összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek, a bírálóbizottság munkájában 

nem vehet részt olyan személy, aki ezt a nyilatkozatot nem tette meg. (lásd 3. sz. 

melléklet). 

3.4.7. A bírálóbizottság a munkáját elektronikus úton folytatott egyeztetéssel végzi, 

eljárásközi és eljárást lezáró döntési javaslatokkal segíti a döntéshozó munkáját, 

figyelembe véve a Kbt.-ben és egyéb jogszabályokban előírt döntési határidőket. A 

döntési javaslatokban a bírálóbizottság bírálati munkáját dokumentálni kell, továbbá 

tartalmaznia kell a bírálóbizottság megállapításait, javaslatait. A bírálóbizottság 

javaslatát a bírálóbizottság valamennyi – a bírálati munkában részt vevő – tagja a jelen 

utasítás A) pontja szerinti módon aláírja. 

3.4.8. A bírálóbizottság munkájának elektronikus úton történő összehangolásáért a 

bírálóbizottság elnöke felelős. A bírálóbizottság által készített döntési javaslat akkor 

tekinthető a bírálóbizottság részéről határozatképesen elfogadott javaslatnak, ha szavazó 



 

 

tagjainak több mint a fele azt a jelen utasítás A) pontja szerinti támogató aláírásával 

ellátta. 

D) A Közbeszerzési szabályzat 2. fejezet 3.5. és 3.6. pontja szerinti jogokat az ott 

megnevezett személy a jelen utasítás A) pontja szerinti aláírással gyakorolja. 

E) A Közbeszerzési szabályzat 3. fejezete szerinti szerződéskötés, szerződésmódosítás során 

az 1/2020. (III.20.) számú Rektori és Gazdasági Igazgatói együttes utasítás 

rendelkezéseire figyelemmel kell eljárni. 

F) A közbeszerzési eljárás során keletkezett elektronikus iratokat, elektronikus leveleket az 

eljárás dokumentálhatósága érdekében az Eljárási felelős köteles archiválni. 

A jelen Rektori és Gazdasági Igazgatói együttes utasításban megfogalmazottak alkalmazását a 

mai naptól, a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra és beszerzési eljárásokra is 

elrendeljük, ezen utasítás a visszavonásig érvényes. 

Budapest, 2020. március 30. 
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