
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a fenti pályázat benyújtásához 

kapcsolódóan állásfoglalásukat kérjük abban: 

-„a pályázat kapcsán tervezett konzorcium, annak összetétele és az egyes 

konzorciumi tagok tevékenysége illeszthető-e, támogatható-e a pályázati 

felhívás előírásai alapján?” 

 

Az MMIA-2.2.16/7 számú pályázati kiírásra beérkező támogatási kérelmek elbírálása 

korlátozott projekt-kiválasztási eljárás keretében kerülnek értékelésre. Támogatási 

kérelmet valamennyi települési önkormányzat benyújthat. 

A pályázati kiírás II.3. pontja tartalmazza a partner bevonására vonatkozó szabályokat, 

ezenkívül a konzorciumi, illetve az együttműködő partnerre vonatkozóan az ÁSZF 

vonatkozó pontjai tartalmaznak további rendelkezéseket. 

A levelében feltett első kérdésről (egy tervezett projekt tevékenységeinek/bevonandó 

szervezetek, azok konkrét feladatainak támogathatóságáról) kizárólag a támogatási 

kérelem benyújtását követően, a pályázati kiírás V.1 pontjában előzetesen közzétett 

értékelési szempontrendszer, a vonatkozó eljárásrend alapján születhet döntés. 

A fentiekre való tekintettel tájékoztatom, hogy egy szervezet konzorciumi partnerként 

történő bevonásának az alábbi előfeltételei vannak: 

- a projekt megvalósításába konzorciumi partnerként bevonni tervezett szervezet 

megfelel a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek,  

- a szervezet által ellátni tervezett tevékenységek egyértelműen illeszkednek az 

intézkedés – a pályázati kiírás I.3.2 pontjában megfogalmazott – céljához (helyi 

integrációs akciótervek kidolgozása és megvalósítása),  

- a konzorciumi partner bevonása nem irányul beszerzési/ közbeszerzési 

kötelezettségek megkerülésére. 

Az értékelés során az alábbi szempontok kerülnek különösen vizsgálatra:  

- a konzorciumi partner részvétele indokolt legyen a projektben, a konzorcium 

vezetője önállóan nem képes a tervezett tevékenységek végrehajtására, 

- a konzorciumi partner rendelkezzen a feladat ellátásához szükséges szakmai 

kompetenciával és erőforrásokkal, 

- a konzorciumi partner által végrehajtott tevékenységek önálló eredményre 

vezetnek, 

- a konzorciumi partner bevonása nélkül a projekt/adott projektelem nem, vagy 

csak kevésbé hatékonyan valósítható meg. 

 

 

-„projektszinten elkészítendő közbeszerzési terv során az egybeszámítási 

kötelezettség hogyan értelmezendő és alkalmazandó?” 

 

A közbeszerzéseket, valamint a Kbt. szabályai alóli kivételi körbe tartozó beszerzéseket a 

kedvezményezett a releváns jogszabályokon túl a Felelős Hatóság által közreadott 

Beszerzési Útmutató szabályainak, valamint az Általános Szerződéses Feltételeknek 

megfelelően köteles megvalósítani. 

Az egybeszámítási kötelezettség tekintetében a Kbt. 19. § (3) bekezdés az irányadó, 

melyhez kapcsolódóan az ajánlatkérőnek figyelemmel kell lennie „A Közbeszerzések 

Tanácsának útmutatója a becsült érték számítása, a részekre bontás tilalma és a 

beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában” című útmutatóban, valamint „A 

Közbeszerzési Hatóság-Miniszterelnökség-EUTAF-Megyei Jogú Városok Szövetsége közös 

PÉLDATÁRA a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdése szerinti részekre bontás tilalmával 

kapcsolatosan” című példatárban foglaltakra.  
  

https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesi-

hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesek-tanacsanak-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-

reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban 

 
 

https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesek-tanacsanak-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban
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https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/kozbeszerzesek-tanacsanak-utmutatoja-becsult-ertek-szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban


- Kérem szíves visszajelzésüket, hogy a Pécsi Tudományegyetem konzorciumi 

partnersége megfelel-e a pályázati felhívás által támasztott 

követelményeknek. 

 

A pályázati kiírás II.3. pontja tartalmazza a partner bevonására vonatkozó szabályokat, 

ezenkívül a konzorciumi, illetve az együttműködő partnerre vonatkozóan az ÁSZF 

vonatkozó pontjai tartalmaznak további rendelkezéseket. 

A levelében feltett első kérdésről (egy tervezett projekt tevékenységeinek/bevonandó 

szervezetek, azok konkrét feladatainak támogathatóságáról) kizárólag a támogatási 

kérelem benyújtását követően, a pályázati kiírás V.1 pontjában előzetesen közzétett 

értékelési szempontrendszer, a vonatkozó eljárásrend alapján születhet döntés. 

A fentiekre való tekintettel tájékoztatom, hogy egy szervezet konzorciumi partnerként 

történő bevonásának az alábbi előfeltételei vannak: 

- a projekt megvalósításába konzorciumi partnerként bevonni tervezett szervezet 

megfelel a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek,  

- a szervezet által ellátni tervezett tevékenységek egyértelműen illeszkednek az 

intézkedés – a pályázati kiírás I.3.2 pontjában megfogalmazott – céljához (helyi 

integrációs akciótervek kidolgozása és megvalósítása),  

- a konzorciumi partner bevonása nem irányul beszerzési/ közbeszerzési 

kötelezettségek megkerülésére. 
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- a konzorciumi partner részvétele indokolt legyen a projektben, a konzorcium 

vezetője önállóan nem képes a tervezett tevékenységek végrehajtására, 

- a konzorciumi partner rendelkezzen a feladat ellátásához szükséges szakmai 

kompetenciával és erőforrásokkal, 

- a konzorciumi partner által végrehajtott tevékenységek önálló eredményre 

vezetnek, 

- a konzorciumi partner bevonása nélkül a projekt/adott projektelem nem, vagy 

csak kevésbé hatékonyan valósítható meg. 

 


