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Alapvetés  

• Miniszterelnökség ellenőrzési 

gyakorlatára épül 

• Uniós és hazai ellenőrzés 

• Azonos elvek mentén 

• Lényegében azonos szakemberek 

• Nincs közzétett útmutató, közös 

álláspont, „BP”-gyűjtemény 

 

• Sokszor eltér (általában szigorúbb 

irányba) a megszokott gyakorlattól 

• Audittapasztalatok indokolták 

• Fontos ismerni, bár nem kell 

mindig egyetérteni (ellenvélemény 

lehetősége) 



Tervezett tematika 

Az érinteni kívánt legfontosabb kérdések 



Ellenőrzés fő szakaszai 

• Minőségellenőrzés 

• A közbeszerzési dokumentumok 

megindítás előtti ellenőrzése 

• Eredmény: minőségellenőrzési 

tanúsítvány 

• Szabályossági ellenőrzés 

• Az eljárás lefolytatásának ellenőrzése 

• Eredmény: szabályossági tanúsítvány 



Általános elvárások 



Ellenőrzés terjedelme 

• Szabályosság  

• 1. közbeszerzési-jogi  

• 2. egyéb jogi (pl. Ptk., ágazati jogszabályok) 

• Támogatások hatékony, felelős 

felhasználása, hatékony 

közpénzfelhasználás 

• Verseny kizárása (pl. hirdetmény nélküli 

eljárások) vagy korlátozása (pl. 

alkalmasság) 

• Műszaki-szakmai szempontok: 

főszabályként NEM vizsgáltak! 

A vizsgálat súlyponti elemi 



Becsült érték 

• Egybeszámított becsült érték 

• Nem hiánypótoltatják külön, ha nincs 

megadva 

• Kivéve: ha a becsült érték önmagában nem 

indokolna folyamatba épített ellenőrzést 

• Szerepeltetése a felhívásban: KH HKF 

(kötelező) és KFF (nem megengedhető-

auditkockázat; kivéve pl. 

keretmegállapodás) ellentétes álláspont! 

• Részajánlat esetén külön-külön 

Speciális elvárások 



Felhívás  



Eljárás jogalapja 

• Becsült érték rezsimhatárhoz közeli: 

észrevételezik 

• Keretmegállapodások (KM) – 1. rész: 

többszereplős, elsősorban 

versenyújranyitásos eljárás preferált 

(egyszereplőst indokolni szükséges) 

• KM 2. rész: itt már csak a KM-el 

összevetés történik 

• KM-KEF 

• Teljesülési szint vizsgálat: 70%-nál jelzés 

• Megszűnt, kimerült: nem támogatható 

 

Általánosságban  



Eljárás jogalapja • A KH részére benyújtandó elnöklevelet is 

be kell küldeni ellenőrzésre 

• Összhang az elnöklevél és a felhívás, 

valamint az azt kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumok között 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 



Eljárás jogalapja 

• Időszükséglet alátámasztás (DB és KFF 

gyakorlat eltérő!) 

• DB: csak a meghívásos eljárás 

időszükségletével kell összevetni a gyorsítottat 

• KFF: minden, feltétel nélkül alkalmazható 

eljárásfajtával össze kell hasonlítani 

• Nem eredhet AK hibájából! 

• „kivételesen indokolt” jellegből levezetve 

• Lényegében a rendkívüli sürgősség 

definíciójának többlet-eleme 

 

Gyorsított nyílt és meghívásos eljárás 



Eljárás jogalapja 
• Versenykorlátozás vélelme, ha csak egy 

ajánlattevő volt 

• Több ajánlattevő felkérésére szólítanak fel 

• Lényeges változás: alkalmassági 

követelmény, értékelési szempontrendszer 

 

Eredménytelen előzményeljárás (98. (2) a) és 

b)) 



Eljárás jogalapja 

• A „szoftver”-en keresztül nézik (?) 

• Csatolni kell: 

• a meghatározott szervezettel vagy személlyel 

korábban kötött licencszerződést  - érték 

megállapítása céljából 

• Lehetett volna-e forráskódot venni (?!) – ha 

igen, mennyiért 

• Milyen többletköltséggel járna alternatív 

rendszer kiépítése 

Kizárólagos jogok, műszaki sajátosság 1. 



Eljárás jogalapja 

• Költségközpontú szemlélet 

• Nem vesz figyelembe más szempontokat (pl. 

időráfordítás egy rendszercsere esetén) 

• Nem világos, mi alapján kerülnek ellenőrzésre 

az egyéb feltételek, fogalmi elemek (reális 

alternatíva, versenykorlátozás kizárása) 

• Felértékelődik a műszaki-technikai sajátosság 

a kizárólagossággal szemben 

• Magas auditkockázat (100%-os korrekció 

– COCOF) 

• Közös ajánlattétel lehetővé tétele 

kizárólagos jog esetén jogsértő (DB!) 

Kizárólagos jogok, műszaki sajátosság 2. 

 



Egyéb ellenőrzött tartalom 

• Közreműködő Szervezet 

(támogathatósági, elszámolhatósági, 

valamint műszaki szempontú) nyilatkozata 

• Megtörtént-e az ebben foglaltak átvezetése  

• Ajánlatkérő adatainak helyessége 

• KH nyilvántartása alapján 

• Más nevében lefolytatott eljárás 

• Meghatalmazás (vagy jogszabály) vizsgálata 

• Meghatalmazóra irányadó szabályok szerint! 

1. 



Egyéb ellenőrzött tartalom 

• Szerződéstípusok elnevezése 

• Eljárásban nevesített szerződéstípus vs. Ptk.-

ban ismert szerződéstípusok 

• Régi Kbt. alapján kötött keretmegállapodás 

vs. új Ptk. szerinti szerződéstípus 

• Szerződés tárgya: a kiegészítő szolgáltatás 

is részletezendő (pl. nemcsak az 

eszközbeszerzés, hanem a kezelésre 

betanítás is) 

• Opciós jog: határidőt mindig meg kell 

jelölni 

2. 



Egyéb ellenőrzött tartalom 

• Tartalékkeret: 

• Csak építésnél 

• Becsült értékbe beszámít! 

• „első osztályú minőség”  

• Kifogásolni fogják 

• Műszaki leírással is összevetik 

• Szerződés tárgya, mennyisége 

összhangban kell álljon (ellenőrzik): 

• Alkalmassági feltételekkel 

• Szerződéstervezettel  

3. 



Egyéb ellenőrzött tartalom 

• Kódok (NUTS, CPV):  

• Ellenőrzik 

• Csak CPV alkalmassági feltételként nem elég 
(DB) 

• Részajánlat: 

• Egyértelmű, következetes megjelölés (tárgy, 
alkalmasság, értékelési szempontok 
mellékkötelezettségek, szerződéses feltételek) 

• Ha nem biztosítja, a felhívásban indokolni 
kell 

• Beszerzési tárgyak sokfélesége (pl. oktatási-
nevelési intézmény árubeszerzés): szinte 
mindig indokolt biztosítani 

4. 



Egyéb ellenőrzött tartalom 

• Vizsgálják, hogy 

• ellenértéke meghaladja-e a tényleges 

beszerzési tárgy értékét (tárgyváltozás); 

• a kapcsolódó szolgáltatás időtartama nem 

jelent-e többletköltséget (árfelhajtás); 

• költsége elszámolható-e uniós forrás terhére; 

• nem alapoz-e meg kizárólagos jogot későbbi 

közbeszerzési eljáráshoz (versenykorlátozás); 

• Különösen árubeszerzéshez kapcsolódó 

támogatási („support”) szolgáltatásoknál 

merül fel 

Kapcsolódó szolgáltatások 1. 



Egyéb ellenőrzött tartalom 
• Indokolatlanul hosszú (pl. 10 éves 

support) kifogásolandó 

• Földrajzi előírást sem fogadják el (pl. 

szervízbázis x km-en belül) 

• Időbeli korlát (y órán belül álljon 

rendelkezésre/kezdje meg a hiba javítását, 

stb.) elfogadható 

Kapcsolódó szolgáltatások 2. 

 



Egyéb ellenőrzött tartalom 

• Továbbra is engedélyezett (-/+ irányba is) 

• De legfeljebb 30% (eltérést indokolni kell) 

• Olyan feltételes közbeszerzés, melyben 

alapmennyiségen túli (feltételes) 

mennyiségre kikötött felfüggesztő feltétel 

(támogatástól függővé tett) kikötése 

történik nem fogadható el 

• Auditkockázatot hordoz 

• Megoldás: részajánlattétel lehetősége 

 

Mennyiségi eltérés 



Egyéb ellenőrzött tartalom 

• Ritka, de pl. FIDIC sárga könyv szerinti 

eljárás esetében (ha tervezés is beszerzési 

tárgy) előfordulhat 

• Önmagában azonban a teljesítés 

módjának hiánya nem alternatív ajánlat 

• Tárgyaláskor esetlegesen módosuló 

műszaki tartalom sem jelenti önmagában 

többváltozatú ajánlattétel lehetőségét 

 Többváltozatú ajánlat 

 



Egyéb ellenőrzött tartalom 

• Nem köthető aránytalanul hosszú 

időtartamra 

• Inkább intervallum, mint konkrét 

dátumok, ahol csak lehet 

• Az ellenőrzést – különösen, ha 

folyamatba épített – mindig kalkuláljuk 

bele 

• Kapcsolódó szerződés (pl. építés-műszaki 

ellenőrzés) esetén építsük a hivatkozást a 

szerződésbe 

Szerződés időtartama, teljesítés határideje 

 



Egyéb ellenőrzött tartalom 

• Mellékkötelezettség nem azonos a 

biztosítékkal! 

• Kötbér: hibás teljesítésre és meghiúsulásra 

is javasolt kikötni támogatott beszerzés 

esetén 

• Időben ne fedje egymást két biztosíték 

(pl. hibás teljesítési és teljesítés elmaradása 

esetére kikötött) 

• Legyen egyértelmű, hogy csak a 3 

hagyományos, vagy ezeken kívüli formát 

is elfogad-e AK (134.§ (6) a) vagy b) pont) 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 1.  



Egyéb ellenőrzött tartalom 

• Teljesítési biztosíték: legkésőbb a teljesítés 

igazolás kiadásának napjáig írható elő a 

fenntartása 

• Hibás teljesítési biztosíték maximális 

tartama: a szavatossági vagy (ha van) 

jótállási idő végét követő legfeljebb 45. 

nap 

• Ellenértékből visszatartás: uniós 

utófinanszírozott beszerzéseknél nem 

alkalmazható (csak kifizetett számlákat 

lehet utólag támogatni)! 

 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 2. 



Egyéb ellenőrzött tartalom 

• Szállítói támogatási előleg 

• Visszafizetési biztosítékként a 272-es rendelet 
szerinti kezességet elő kell írni 

• Pontosan meg kell határozni a 
kedvezményezettet 

• Előleg alapját a teljes értékhez, nem a 
támogatás mértékéhez kell igazítani 

• Jótállás 

• Ágazati jogszabályok külön jótállási előírása 
főszabály szerint nem vizsgálandó (de 
vizsgálható!) 

• Jótállás keretében nem kérhetők tervezhető 
szolgáltatások (pl. szerviz, alkatrészellátás), 
mert az burkolt beszerzés 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 3. 

 



Egyéb ellenőrzött tartalom 

• Kötbérmaximum eléréséhez mindig 

fűződjön jogkövetkezmény (elállás, 

felmondás) 

• Egymást kizáró esetek 

• Meghiúsulási kötbér a teljesítést 

• Hibás teljesítési kötbér a szavatossági 

igényérvényesítést (kivéve: kijavítás idejére 

előírt speciális késedelmi kötbér) 

• Kötbérmaximumok: 30% (bírói gyakorlat) 

• Kötbérelőírások racionalizálása (ellenkező 

esetben árfelhajtó lehet) 

Kötbérek  



Egyéb ellenőrzött tartalom 

• Magas kockázatú 

• Támogatás pontos megjelölése  

• OP 

• Intenzitás 6(!) tizedesjegyig (kivéve feltételes 

közbeszerzés esetén) 

• Támogatás intenzitás nem azonos a 

társfinanszírozás mértékével! 

• Utófinanszírozás vagy szállítói előleg 

megjelölése (adott esetben részenként, ha 

eltér) 

Finanszírozási feltételek 



Egyéb ellenőrzött tartalom 

• Részszámlázás: 

• Építési beruházások speciális előírásai 

• Egyértelműen meg kell jelölni a részszámlával 

lefedni kívánt időszakot/kivitelezési vagy 

szolgáltatási szakaszt 

• Tisztázni kell, hogy az előlegszámla (nem 

minden esetben számla) és végszámla 

részszámlának minősül-e 

• Halasztott fizetés: önmagában a 

támogatásból megvalósítás nem indok 

erre 

Részszámlázás, halasztott fizetés 



Kizáró okok 

• A Közbeszerzési Hatóságnak az 

alkalmasság és a kizáró okok igazolására 

szolgáló útmutatójára hivatkozás 

feltétlenül javasolt 

• Rendkívüli sürgősség esetén az ESPD 

végleges igazolásnak elfogadható 

• KM2: kérni kell arra vonatkozó 

nyilatkozatot, hogy a kizáró okok 

továbbra sem állnak fenn 

 

Igazolási módok 



Alkalmassági követelmények 

• Magas kockázat 

• Pontos megfogalmazás 

• Követelmény-igazolási mód összhangja 

• Alkalmas-alkalmatlan fogalompár 

következetes alkalmazása 

• Versenyszűkítés mindig vizsgált, ahogy a 

beszerzési tárggyal, mennyiséggel (a 

feladat összetettsége, a szerződéses 

feltételek) való összhang is 

Általános tudnivalók 



Alkalmassági követelmények 

• Együttes megfelelés:  

• Banki igazolás, beszámoló, vagy 

felelősségbiztosítás egyiknek kell meglegyen 

• Árbevétel összeadódhat (kivéve, ha a 

beszámoló alternatívája) 

• Banki igazolás 

• Sorba állítás mértéke (max. 35 naptári nap 

lehet!), törvényi definíciója mindig 

feltüntetendő 

• Becsült értékkel azonos nagyságrendű átlagos 

számlaegyenleg előírás nem jogszerű (DB) 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 1. 



Alkalmassági követelmények 

• Beszámoló 

• Ha a beszámoló alternatívájaként és külön is  

előírásra kerül árbevételi követelmény, 

ugyanakkora írandó elő (!) 

• A legutolsó három lezárt üzleti év és legalább 

egy negatív mérleg 

• Mérleg szerinti eredmény helyett 2016-tól 

adózás előtti eredmény, likviditási mutató, 

üzemi-üzleti tevékenység eredménye (saját 

tőke/jegyzett tőke arányt nem szeretik – DB 

se, KFF főleg) 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 2. 

 



Alkalmassági követelmények 

• Árbevétel 

• Mindig lezárt üzleti évet írjunk elő, lehetőleg 

évszám nélkül (pl. legutolsó 3) 

• „évenkénti” vagy „átlagban előírt” 

megfogalmazás nem burkoltan túlzó 

árbevételi előírás-e 

• Részek esetében az adott rész becsült 

értékéhez igazodjon 

• Keretmegállapodások: jövőbeli egyidejű 

teljesítések figyelembe vétele (ha lehet) 

• Teljes/közbeszerzés tárgya szerinti: előírás-

igazolás összhangja (ha mindkettőhöz van 

igazolás, mindkettőhöz kell előírás is)! 

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 3. 

 



Alkalmassági követelmények 

• Szakmai felelősségbiztosítás 

• előírás tartalmazza a felelősségbiztosítás 

konkrét tárgyát, káreseményenkénti mértékét 

és éves mértékét  

• a beszerzés tárgyához igazodó szakmai 

felelősségbiztosítást kizárólag a nyertestől 

követelje meg 

• kifogásolt, ha AK csak kötvényt fogad el, 

mert a biztosító által kiadott fedezetigazolás is 

megfelelő, ha abból is megállapítható az 

alkalmasság 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 4. 

 



Köszönöm a figyelmet! 


