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Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról 
szóló 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Épkiv.) Kincstárt érintő 17. § 
(2) a) és 17. § (4) a) pontja 2010. július 25-től hatályát veszti.  
E rendeletet – 6. §-a szerint – a „hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési 
eljárásokban, az azokban megkötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatban indított jog-
orvoslati eljárásokban kell alkalmazni. 
 
A már folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban, az azokban kötött szerződésekre és 
az azokkal kapcsolatban indított jogorvoslati eljárásokban az Épbr. és Épkiv. e 
rendelettel hatályon kívül helyezésre kerülő rendelkezéseit, valamint e rendelet 5. § (1) 
bekezdés szerinti módosulás előtti szövegét kell továbbra is alkalmazni.” 

 

Fentiek a gyakorlatban a következőket jelentik: 

- nem kell építtetői fedezetkezelőt bevonni azon közbeszerzési törvény 
(továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruházásokra, amelyekkel 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás 2010. július 25-ét követően kezdődött meg, 

- a jelenlegi módosítás a korábbi módosító rendelkezéseket nem érinti, azaz a 2010. 
május 15. előtti és az utáni szabályozás változatlan, azokat a már folyamatban lévő 
közbeszerzési eljárásokban, az azokban kötött szerződésekre továbbra is 
alkalmazni kell. 

 

1. A Kbt. hatálya alá nem tartozó esetekben az alábbi feltételek esetén működik közre 
építtetői fedezetkezelő:  

 a beruházás értékhatára eléri vagy meghaladja az Épkiv. 17.§ (3) bekezdése 
szerint számított, a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt, és   

 az építtető egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, egyéb szervezet (kivéve, ha 
állami támogatásban részesül és ennélfogva a beszerzés Kbt. kötelesnek 
minősül). 

Megjegyzés: költségvetési szervek és önkormányzatok egyáltalán nem lehetnek 
alanyai a fedezetkezelésnek, mivel azok beszerzései Kbt. kötelesek. 

3.  A Kbt. hatálya alá nem tartozó esetekben az építtetői fedezetkezelői feladatokat az Ép-
kiv. 17. § (2) bekezdés b) pontja szerint – mivel a fenti, módosító Korm. rendelet 4. § 
b) pontja azt nem helyezte hatályon kívül – az építtető és a fővállalkozói kivitelező 
választása szerint a Kincstár vagy a fizetési számla vezetésére jogosult pénzforgalmi 
szolgáltató látja el. 

 


