Okirat száma: PM/2857-2/2018.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1.1.2. rövidített neve: KEF
1.2 A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1135 Budapest, Szabolcs utca 37-43.
1.2.2. telephelye:
telephely megnevezése

telephely címe

1

1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 79-81.

2

1135 Budapest, Vágány utca 8-10.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. január 01.
2.2 A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: a Miniszterelnökség Közbeszerzési
és Gazdasági Igazgatóságáról szóló 179/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet
2.3. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
2.4. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.4.1. megnevezése: Kormány
2.4.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
2.5. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1.
2.

megnevezése
Központi Állami Üdülő és Oktatási
Központ
Miniszterelnökség Központi Üdülési és
Oktatási Főigazgatóság

székhelye
8636 Balatonőszöd, Pósa Lajos utca
16.
1055 Budapest, Kossuth L. tér 2-4.

3.

Pénzügyminisztérium Üzemeltetési
Igazgatósága

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

4.

Belügyminisztérium Központi Gazdasági
Főigazgatóság Aranypart Üdülőszálló

8600 Siófok, Beszédes József sétány
82.

5.

Belügyminisztérium Központi Gazdasági
Főigazgatóság Kastély Szálloda

8313 Balatongyörök, Petőfi utca 2.

6.

Belügyminisztérium Központi Gazdasági
Főigazgatóság Park Szálloda

8638 Balatonlelle, Honvéd utca 40.

7.

Belügyminisztérium Központi Gazdasági
Főigazgatóság Pilis Szálloda

2099 Pilisszentkereszt - Dobogókő
Théry Ödön utca 2.

8.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Gazdasági Igazgatóság

1024 Budapest, Margit körút 85.

9.

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

1088 Budapest, Múzeum utca 17.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.megnevezése: Pénzügyminisztérium
3.1.2. székhelye: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.A költségvetési szerv közfeladata:
A Korm. rendelet és a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző
szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet szerinti közfeladata a
minisztériumok működéshez szükséges munkakörnyezet biztosítása, valamint a központosított
közbeszerzési feladatok – központi beszerző szervezetként történő – ellátása.
4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
1

841117

szakágazat megnevezése
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő
szolgálatai

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a kormányzat központi logisztikai szerveként,
illetve - külön kormányrendeletben kijelölt - központi beszerző szervként:
a) - a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, valamint a
külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter
irányítása alá tartozó külképviseletek kivételével - biztosítja a minisztériumok, valamint a
Miniszterelnöki Kormányiroda működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek
keretében a Korm. rendelet 1. mellékletében és - a Korm. rendelet 3.§ (1a) és (1b)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a 2. mellékletben megjelölt szolgáltatásokat
nyújtja,
b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal (a
továbbiakban: MNV Zrt.) kötött vagyonkezelési szerződések keretei között − ingatlanok
vonatkozásában az MNV Zrt.-t terhelő elhelyezési kötelezettséggel összhangban − ellátja a
Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatokhoz kapcsolódó
vagyonelemekkel összefüggő vagyongazdálkodási feladatokat,
c) biztosítja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működéséhez szükséges
munkakörnyezetet, ennek keretében a Korm. rendelet 1. mellékletében és – a Korm.
rendelet 3.§ (1a) és (1b) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a Korm. rendelet 2.
mellékletben megjelölt szolgáltatásokat nyújtja,
d) gondoskodik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap használatában lévő
ingatlanok őrzésvédelméről, ennek keretében a Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 4.
alpontjában megjelölt szolgáltatásokat nyújtja,
e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az Országos Közegészségügyi Intézet által
használt ingatlanok vonatkozásában ellátja a Korm. rendelet 3.§ (3c) bekezdése szerinti
szolgáltatási megállapodásban meghatározott létesítményüzemeltetési feladatokat,
f) végzi a jogszabályban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat,
g) ellátja a jogszabályban foglalt elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási
feladatokat,
h) jogszabályban meghatározottak szerint vagy erre vonatkozó megállapodás alapján a
közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokat bonyolít le a
Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szerv, a Kormány irányítása
vagy felügyelete alá tartozó más költségvetési szerv, az azok vagyonkezelésébe tartozó,
többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság és a Kormány által alapított
közalapítvány, mint ajánlatkérő részére,
i) végzi a központosított közbeszerzés normatíva rendszerének meghatározásával,
módosításával összefüggő előkészítő feladatokat,
j) végzi a Korm. rendelet 1. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével
az állami vezetői juttatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat,
k) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat, az alapító
okirat, az irányító szerv vezetője, a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján irányítási
jogokat gyakoroló Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára vagy a Korm.
rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott megállapodás a hatáskörébe utal.
4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási-, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások

2

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság élén a főigazgató áll. A főigazgatói beosztást
pályáztatás útján kell betölteni. A főigazgatót az államháztartásért felelős miniszter bízza meg a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, legfeljebb 5 évig terjedő
határozott időre, illetve vonja vissza megbízatását és gyakorolja a vele kapcsolatos egyéb
munkáltatói jogokat.
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
1

közalkalmazotti jogviszony

2

munkaviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a KÖZBESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI
FŐIGAZGATÓSÁG 2018. július 12. napján kelt, 2018. július 13. napjától alkalmazandó PM/2857-1/2018.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2018. július 13.
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