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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

• Kbt. 65. § (1)-(11) bekezdések 

• 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról 

• 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, 
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól 

• Bizottság 2016/7 Végrehajtási Rendelete az Egységes Európai 
Közbeszerzési Dokumentumról 



Alkalmassági követelmények rendeltetése 

 

 

 
• Ajánlatkérő (AK) meggyőződhessen arról, hogy az eljárás résztvevői közül, 

olyan ajánlattevőt(AT) válasszon ki a közbeszerzési eljárásban, aki alkalmas a 
szerződés teljesítésére (D.545/11/2014., D.868/13/2011.)  

• A késedelmes vagy hibás teljesítés kockázatát, illetve a nem teljesítési 
kockázatot csökkenti, ha az AT stabil pénzügyi helyzettel, a teljesítéshez 
szükséges megfelelő szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, eszközökkel és 
humán erőforrással rendelkezik. 

• A gazdasági szereplők az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
feltételek ismeretében tudják eldönteni, hogy megfelelnek-e az ajánlatkérő 
által támasztott elvárásoknak, képesek lesznek-e a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés teljesítésére és, hogy ennek 
megfelelően akarnak-e ajánlatot tenni (D.498/7/2012.). 

 



Célja 

   Az alkalmassági követelmények mértéke törvényi szinten történő normatív 

rögzítésének célja  

• a verseny fokozása,  

• a tisztességtelen közbeszerzés visszaszorítása,  

• valamint az uniós források felhasználása esetén az audit kockázatainak 
csökkentése 

 



Meghatározása 

1. műszaki-szakmai alkalmassági követelmények – főszabály szerint 
kötelező (változást jelent a korábbi közbeszerzési szabályozáshoz 
képest, hogy csak a műszaki-szakmai alkalmassági követelmény 
meghatározása kötelező, azért mert elmaradása azzal járhatna, 
hogy ajánlattevő nem lesz képes teljesíteni a szerződést) 

2. Gazdasági-pénzügyi – főszabály szerint nem kötelező 

3. Nyilvántartásban szereplés, vagy engedély, jogosítvány vagy 
szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezés  - főszabály szerint nem 
kötelező 

 



Kivételek 

 

Kivételes esetben lehet az előírástól eltekinteni 

Mellőzést a felhívásban köteles AK indokolni 

 

• Árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke < 18 millió forint 

• Építési beruházás becsült értéke < 100 millió forint 

• Ha a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés megfelelősége 
szempontjából alkalmassági feltétel előírása nem szükséges 

• Nem szükséges külön indokolás, ha a (pl. rendkívüli sürgősségre 
alapított) HNT eljárás jogalapja szerint csak meghatározott 
gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre.  



Meghatározás módja  
 

• alkalmassági feltételeket és  igazolási módot, illetve azok bármely részét az 
eljárást megindító felhívásban kell meghatározni (D.498/7/2012) 

• jogszabályoknak megfelelés, ne szűkítse, torzítsa a versenyt; az alkalmassági 
követelmény és az igazolási mód összhangban legyen a felhívás egyéb 
pontjaival, különösen a beszerzés tárgyával és mennyiségével 
(D.432/15/2011) 

• Pontosan, egyértelműen, objektíven és ellenőrizhető módon meg kell 
határozni, hogy mely körülmények megléte, illetve hiánya vagy azok milyen 
mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy az AK az AT vagy RJ alkalmasnak 
minősítse a szerződés teljesítésére 

•  alkalmassági feltételek pozitív és negatív módon is meghatározhatóak 
(Fővárosi Ítélőtábla:3.Kf.27.005/2009/7.) 

• AK kizárólag az alkalmasság körében előírt feltételek teljesülésére vagy 
hiányára alapíthatja az ajánlattevő alkalmasságát, vagy 
alkalmatlanságát(D.283/15/2015.) 

• AK csak olyan alkalmassági követelmény teljesülésének igazolását írhatja elő, 
amely alkalmassági feltételt a felhívásban meghatározta (D.727/17/2011) 

 
 



Meghatározás garanciális szabályai 

• Meghatározásakor figyelemmel kell lenni a Kbt. garanciális rendelkezéseire 
• Minél szélesebb verseny alakulhasson ki, és minél több gazdasági 

szereplő vehessen részt a közbeszerzési eljárásban 
• Valamennyi lehetséges, a szerződés teljesítésére ténylegesen képes 

gazdasági szereplő tudjon ajánlatot tenni (D.292/17/2015.) 
• Az esélyegyenlőségre, az egyenlő elbánásra és a verseny tisztaságára 

vonatkozó alapelvek figyelembevétele mellett (Alapelvek nevesítése a 
korábbi szabályozáshoz képest jelentős változás!) 

• a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia,  
• a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel  
• legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek 

mértékéig lehet előírni  
• lehetővé tegye az egyenlő esélyű ajánlattételt és biztosítsa a verseny 

tisztaságát 
• (D.545/11/2014. , D.292/17/2015.) 

 



Meghatározás garanciális szabályai 

Ténylegesen szükséges mértékű előírásnak azt kell tekinteni 

• referencia esetében ez értékben és mennyiségben 75 %-os szabályt jelent 
és tárgyát tekintve műszaki egyenértékűséget 

• árbevétel esetében becsült érték 100 %-át jelenti 

• árbevételi adatokra vonatkozó minimumkövetelményt az ajánlatkérőnek 
úgy kell meghatároznia, hogy az a gazdasági szereplő, amely rendelkezik az 
ajánlatkérő által vizsgált üzleti évben vagy években összesen az adott 
közbeszerzés - a 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - 
értékét elérő teljes árbevétellel, nem minősülhet alkalmatlannak 

 



Közbeszerzés becsült értéke 

 

Amennyiben az ajánlatkérő elmulasztja a közbeszerzés becsült 
értékének meghatározását, nem állapítható meg, hogy az 
alkalmassági követelmények a szerződés teljesítéséhez 
ténylegesen szükséges mértékig kerültek-e meghatározásra 
(D.28/13/2014., D.292/17/2015., D.402/25/2015.) 

 



Alkalmasság igazolása 

 
Előzetes igazolás 
A felhívásban minden esetben rögzíteni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) 
bekezdése szerint az előzetes igazolás módját, ami lehet:  
• egyszerű nyilatkozat az ESPD IV. rész  szakasz kitöltésével vagy 
• ESPD IV. részében szereplő részletes információk megadásával (a megkövetelt 

alkalmassági követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban)  
Utólagos igazolás  
321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – konkrét igazolási módok, 
melyek szerint az igazolást a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti szervezet, a későbbi 
lehetséges nyertes ajánlattevő köteles benyújtani 
Nemzeti eljárásrendben  
• a 321/2015 Korm. Rendelet 20. §-a  szerint (gazdasági-pénzügyi alkalmasság), ha a 
115. §-a alapján jár el AK a 19. § (1) bekezdése szerinti igazolási módok helyett 
elfogadhatja az AT vagy RJ nyilatkozatát is, feltéve, hogy a felhívásban ezt lehetővé 
tette 
•23. § szerint (műszaki-szakmai alkalmasság) AT, RJ, illetve az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott 
igazolással 

 



1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 

 

• Pénzügyi intézménytől származó igazolás 

• Számviteli beszámoló  

• Árbevétel 

• Szakmai felelősségbiztosítás 

 

 

 



Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Pénzügyi intézménytől származó igazolás 
 Pénzügyi intézménytől legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától 

visszafelé számított kettő év vonatkozásában kérhető nyilatkozat. 
Kifogásoljuk 
-  két évnél hosszabb időt, 
- ha Ajánlatkérő nem a felhívás feladásától visszafelé számol 
- hitelintézettel vagy pénzügyi intézményekkel szemben fennálló 

tartozásokkal, továbbá bírósági végrehajtással kapcsolatos előírásokat 
- Saját tőkére való alkalmassági követelményt 
Ajánlatkérő a megszűnt pénzforgalmi számlákra vonatkozóan is alkalmazhatja 
az alkalmassági minimumkövetelmény előírást  
Legtöbbször alkalmazott előírás a sorbaállítás: 
- definícióját a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. 

törvény („Pft.”) 2.§ 25. pontja tartalmazza sorbaállítás 



Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Számviteli beszámoló  
- Számviteli beszámoló, mint alkalmassági követelmény előírása csak akkor 

megengedett, ha az szükséges a szerződés teljesítéséhez, összefüggésben van az 
adott beszerzés tárgyával és megalapozott következtetést lehet levonni belőle az 
ajánlattevő pénzügyi-gazdasági alkalmasságára vonatkozóan. Amennyiben 
elérhető a céginformációs szolgálat honlapján, akkor a beszámoló küldése nem 
szükséges 

 - Az ESPD dokumentumban a gazdasági szereplőnek fel kell tüntetnie a számviteli 
jogszabályok szerinti beszámoló elérési helyét 

  
A legjellemzőbb mutató 
- Mérleg szerinti eredmény: Ajánlatkérő a legutolsó három lezárt üzleti évet 

vizsgálja, amelyből egy év negatív mérleg szerinti eredmény nem zárja ki az 
alkalmasságát a DB álláspontja szerint, amennyiben a pénzügyi adatai 
folyamatosan igazolják a likviditást, illetve tőkeerőt (D.542/19/2009) 

- Túlzott a likviditási mutatóra vonatkozó követelmény (D.93/23/2011)  
- A jegyzett tőke összegére vonatkozó követelmény a szerződés teljesítéséhez 

ténylegesen nem szükséges feltétel, tényleges vagyonra nem lehet következtetni, 
nem határozható meg ilyen alkalmassági követelmény (D.24/9/2011) 



Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Számviteli beszámoló hiánya 
 

a) Ha AT a szükséges irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert 
az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés 
tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. AK ebben 
az esetben az alkalmassági követelmény előírásakor köteles meghatározni a 
később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, a közbeszerzés tárgyából 
származó árbevétel mértékét is. (D.168/4/2011.)  

A később létrejövő gazdasági szereplő tekintetében előírt alternatív árbevételi követelményt a 
közbeszerzés tárgya szerinti árbevétellel megegyező mértékben kell előírni. Az AT vagy RJ 
alkalmas, ha működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele eléri vagy 
meghaladja az AK által a felhívásban meghatározott értéket. 

  
b) Ha ajánlattevő a szükséges irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 

működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód 
helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. 

 



Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 Árbevétel 

Ajánlattevő alkalmasságát igazolhatja az előző, legfeljebb három lezárt üzleti 
évre vonatkozó, teljes (általános forgalmi adó nélkül számított) 
árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából 
származó (általános forgalmi adó nélkül számított) árbevételéről szóló 
nyilatkozatával (kizárólag teljes árbevétellel, vagy kizárólag közbeszerzés 
tárgya szerinti árbevétellel, vagy mindkettővel) 

Mértéke a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel legfeljebb a 
beszerzés becsült értékével azonos mértékben 

Nem lehet alkalmatlanná nyilvánítani akinek a teljes árbevétele a vizsgált 
évek összességében eléri a közbeszerzés becsült értékét 

Gyakori hiba, hogy AK nem lezárt üzleti évet ír elő, amelyet a felhívás 
feladásától visszafelé kell számolni, és amely sok esetben eltér a naptári 
évtől.  

 



Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Szakmai felelősségbiztosítás 

 

 Ajánlattevő igazolhatja alkalmasságát szakmai felelősségbiztosításának 
fennállásáról szóló igazolással, javasoljuk Ajánlatkérőnek, hogy a beszerzés 
tárgyához igazodó szakmai felelősségbiztosítást kizárólag a nyertestől 
követelje meg, azaz ne írja elő alkalmassági követelményként, tekintettel 
arra, hogy audit tapasztalatok alapján ez a kikötés indokolatlanul korlátozó 
lehet. (D.322/11/2014.) 



Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása  321/2015. 
(X.30.) Korm. Rendelet alapján 



Árubeszerzés 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) a)-i)  

 
 

a) az eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - visszafelé 
számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles a három év teljesítését 
figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, az 
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított hat évben teljesített 
szállításokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte; 
b) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a 
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; 
c) műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati 
és kutatási eszközeinek leírásával; 
d) azon ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek megjelölésével, amelyeket a gazdasági szereplő a 
szerződés teljesítése során alkalmazni tud; 
e) ha az áru összetett, vagy ha különleges célra szolgál a termelési képességéről, illetve vizsgálati és kutatási 
eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal; 
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, vagy vezetői végzettségének vagy képzettségének 
ismertetésével, és különösen azon személyek végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik a 
szerződés teljesítéséért felelősek, feltéve, hogy ezeket az ajánlatok értékelése során nem értékelik; 
g) indokolt esetben azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud; 
h) a beszerzendő áru leírásával, mintapéldányának, illetve fényképének bemutatásával, amelynek hitelességét 
az ajánlatkérő felhívására igazolni kell; 
i) elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely 
tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel 
bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak. 
 
 



Építési beruházás 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)-j)  

a) az eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - visszafelé 
számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles az öt év 
teljesítését figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, 
az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított nyolc évben 
teljesített építési beruházásokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte; 
b) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a 
megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe; 
c) műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve 
vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával; 
d) azon ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek megjelölésével, amelyeket a gazdasági szereplő a 
szerződés teljesítése során alkalmazni tud; 
e) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, vagy vezetői végzettségének, vagy képzettségének 
ismertetésével, és különösen azon személyek végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik az 
építési beruházás teljesítéséért felelősek, feltéve, hogy ezeket az ajánlatok értékelése során nem értékelik; 
f) indokolt esetben azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud; 
g) az előző legfeljebb három évre vonatkozóan kérhető, az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és 
vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással; 
h) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírásával; 
i) a szerződés azon részének a megjelölésével, amelyre az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező harmadik 
személlyel kíván szerződést kötni; 
j) ha az építési beruházás összetett, vagy ha különleges célra szolgál a minőségbiztosítási intézkedéseiről az 
ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal.  
 



Szolgáltatás megrendelés  
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) a)-j)  

 
a) az eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - visszafelé 
számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles a három év 
teljesítését figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, 
az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított hat évben 
teljesített szolgáltatásokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte; 
b) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a 
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; 
c) a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával; 
d) azon ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek megjelölésével, amelyeket a gazdasági szereplő a 
szerződés teljesítése során alkalmazni tud; 
e) ha a szolgáltatás összetett, vagy ha különleges célra szolgál a termelési képességéről, illetve vizsgálati és 
kutatási eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett 
vizsgálattal; 
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, vagy vezetői végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, 
és különösen azon személyek végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik a szolgáltatás 
teljesítéséért felelősek, feltéve, hogy ezeket az ajánlatok értékelése során nem értékelik; 
g) indokolt esetben azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud; 
h) az előző legfeljebb három évre vonatkozóan kérhető, az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és 
vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással; 
i) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával; 
j) a szerződés (szolgáltatás) azon részének a megjelölésével, amelyre az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
harmadik személlyel kíván szerződést kötni. 
 



2. Műszaki és szakmai alkalmasság 

 
• Referencia 

• Szakember 

• Minőségbiztosítási intézkedés, ISO tanúsítvány 

• Műszaki, technikai felszereltség 

• Statisztikai állomány 

• Mintapéldány 

 



Műszaki és szakmai alkalmasság 

Referencia igazolása 
• Célja az AT teljesítési képességének alátámasztása, hogy minél több potenciális AT 

meg tudjon felelni 
• Referencia igazolás/nyilatkozat tartalma 
- Teljesítés ideje 
- A szerződést kötő másik fél 
- A szállítás vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege 
- Nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt 
- AK jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adatokat 
Építési beruházásnál a referencia tartalma 
Mindig  a szerződést kötő másik fél által adott igazolás 
- Építési beruházás tárgyát, mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét 
- Teljesítés idejét és helyét, továbbá 
- Nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e 
- AK jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását 

is 
 
 

 

 



Műszaki és szakmai alkalmasság 

Referencia igazolása 
• Referencia tárgya összhangban kell legyen a beszerzés tárgyával, értéke összhangban kell legyen a 

beszerzés becsült értékével. AK az adott közbeszerzés értékének legfeljebb 75%-át elérő összegű, 
mennyiségi meghatározás esetén az adott közbeszerzés legfeljebb 75%-át elérő mennyiségű vagy 
mértékű, és tárgyát tekintve az adott közbeszerzéssel műszakilag egyenértékű korábbi szállítás, 
építési beruházás, illetve szolgáltatás igazolását követelheti meg. Minden esetben kiolvasható kell 
legyen a felhívásban megjelölt tárgyi és mennyiségi adatokból a referencia tárgya. 

• Referenciákkal szemben támasztott sokrétű követelmény versenyszűkítő hatású lehet. 
• Nem lehet többszörös referencia igazolás a közbeszerzés ugyanazon elemére vonatkozó teljesítési 

képesség igazolására (kivéve, ha a referenciák eltérő a teljesítési képességet igazolnak és ha  
szélesebb körű versenyt biztosít) 

• Javasolt a szélesebb körű verseny biztosítása érdekében, hogy a referenciák közötti átfedés 
biztosított legyen 

• Részajánlattétel esetén a referenciák értékét részenként kell meghatározni  
• A műszaki egyenértékűség követelményét úgy kell érvényesíteni a közbeszerzés tárgyának 

meghatározásakor,  hogy az ne legyen túl specifikált, ne kelljen mindenben megegyezőnek lennie, 
hanem a teljesítési képesség szempontjából egyenértékű teljesítményeket szem előtt tartva 
kerüljön meghatározásra 

• Saját referencia audit tapasztalatok alapján kifogásolt 
• A DB megállapította, hogy a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékét 

nem haladja meg a két darab referenciamunka alkalmassági követelményként történő 
meghatározása, de három referenciamunka már meghaladja. (D.490/9/2011., D.115/20/2011., 
D.494/10/2013., D.803/14/2009.) 
 



Műszaki és szakmai alkalmasság 

Szakember 
• A végzettség, képzettség ismertetése minden esetben elvárás, azonban kizárólag a 

teljesítésbe ténylegesen bevont szakembereket kell megnevezni, szakmai 
tapasztalatát ismertetni 

• A Kbt. 65. § (3) bekezdésébe ütköző alkalmassági követelmény, hogy a vezető 
tisztségviselő műszaki végzettséggel és hosszú időtartamú specifikált szakmai 
tapasztalattal rendelkezzen.  Szakmai képzettségre és gyakorlatra vonatkozó 
alkalmassági követelményt csak a teljesítés tényleges szakmai irányítását végző 
személy, így felelős műszaki vezető vonatkozásában lehet előírni.(D.293/28/2011.) 

• Olyan szakembert kell kérni az alkalmasság igazolása körében, amilyen szakemberre az 
adott szerződés teljesítéséhez szükség van. (D.268/12/2014., D.237/12/2012.) 

• Szakmai tapasztalat, gyakorlati idő vonatkozásában legfeljebb három év (36 hónap) 
előírása javasolt, projektvezető esetén ez legfeljebb öt év lehet (60 hónap).  

• Max. 4 fő szakember előírása audit tapasztalatok alapján elegendő ahhoz, hogy AK a 
teljesítéshez valóban szükséges legfontosabb, „kulcspozícióban” tevékenykedő 
szakemberek rendelkezésre állásáról meggyőződjön. Ha több fő szükséges, akkor 
objektív indokokkal kell alátámasztani. 



Műszaki és szakmai alkalmasság 

Szakember 
• Igazolási mód lehet: szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a 

szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata 

• Javasolt a széleskörű verseny biztosítása érdekében lehetővé tenni, hogy egy szakember 
több pozícióra is bemutatható legyen 

• Audit tapasztalatokra tekintettel kifogásolt olyan előírást, amely valamely szakember 
európai uniós támogatásból vagy FIDIC szerint megvalósult projektben való 
jártasságát írja elő; utóbbi eset alól kivételt képez a FIDIC (független) mérnök 
beszerzése. (D.323/12/2014.) Európai uniós projektekből származó tapasztalat indokolt 
is lehet (D.346/8/2014.) 

• Kifogásolt olyan előírás, miszerint a szakembernek valamilyen nyilvántartásba vétellel 
vagy regisztrációval kell rendelkeznie, azt AK ugyanis csak a nyertes ajánlattevőtől, 
mint szerződéses feltétel javasolt, hogy megkövetelje. (D.688/14/2010) 

• Felelős műszaki vezetői tapasztalatot kifogásolja a KFF, mert a felelős műszaki vezetői 
pozíció előfeltétele a szakmagyakorlási jogosultság megléte, mely nem köthető ki 
alkalmassági követelményként a felhívásban, kizárólag a nyertes ajánlattevőtől 
követelhető meg, illetve kamarai regisztrációt feltételez, ami audit tapasztalatok alapján 
kifogásolt (mérnök ügy)  

 



Műszaki és szakmai alkalmasság 

Szakember 
• A felhívásban javasolt nyilatkozati formában előírni az ajánlattevők számára, hogy 

nyertesség esetén gondoskodik az ajánlattevő az adott szakember kamarai 
nyilvántartásban vételéről, továbbá, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a 
szerződéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és AK a 
második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést 



Műszaki és szakmai alkalmasság 

Minőségbiztosítási intézkedés, tanúsítvány 
• Árubeszerzés esetén AK előírhatja olyan elismert tanúsító szervezettől származó 

tanúsítvány benyújtását, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra 
történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel az előírt 
leírásoknak vagy szabványoknak 

• Szolgáltatás megrendelés és Építési beruházás esetén AK előírhatja, hogy AT 
alkalmasságát a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve 
vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával igazolja  

• AK köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől 
származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések egyéb bizonyítékokat is, feltéve, hogy az AT bizonyítja, hogy a 
javasolt minőségbiztosítási intézkedések az előírt szabványoknak megfelelnek 

•  ISO tanúsítvány előírása esetén javasolt AK-nek, hogy fontolja meg,  hogy 
elegendő-e, ha a megjelölt tanúsítványt csak a nyertes AT-től követeli meg, 
szerződéses feltételként 

 

 



Műszaki és szakmai alkalmasság 

Műszaki, technikai felszereltség 
• Uniós auditok tapasztalataira tekintettel AK nem írhatja elő olyan eszközök, 

berendezések rendelkezésre állásának igazolását az ajánlattétel 
feltételeként, amelyek a beszerzés konkrét tárgyához csak általánosságban 
kapcsolódnak, olyan eszközök, amelyet az ajánlattevő amúgy is használ. Az 
alkalmassági követelmény csak olyan eszközre, vagy berendezésre 
vonatkozhat, amelynek rendelkezésre állása a teljesítési képességet valóban 
érdemben befolyásolja, de nem tartalmazhat túlzottan specifikus 
paramétereket sem. 

• Műszaki alkalmasságot igazoló iratot olyan konkrét eszközök vonatkozásában 
lehet benyújtani, amelynek rendelkezésre állása a teljesítési képességet 
valóban érdemben befolyásolja (pl. vasútépítésnél használt valamely speciális 

munkagép) (D.305/15/2014., D.431/12/2014., D.636/11/2011.) 

 



Műszaki és szakmai alkalmasság 

Éves átlagos statisztikai állományi létszám és vezető 
tisztségviselők létszámáról készült kimutatás 
 

• Az előírásnak minden esetben tartalmaznia kell legalább egy vezető 
tisztségviselőre vonatkozó elvárást is 

• Kivételes esetben javasoljuk az előírását, mert egy múltban fennálló 
állapotra vonatkozó információt szolgáltat, nem ad reális képet az AT 
teljesítési képességeiről, így versenyszűkítő hatású lehet, így javasolt 
szükségességét minden esetben felülvizsgálni, vagy azt indokolni, de 
előírása esetén a létszámot alacsonyabb mértékben célszerű 
meghatározni, azaz évenként legfeljebb 15 főben (D.443/11/2013) 

 



Műszaki és szakmai alkalmasság 

Mintapéldány 
• AK előírhatja, hogy AT alkalmasságát a beszerzendő áru leírásával, mintapéldányának, 

illetve fényképének bemutatásával igazolja úgy, hogy annak hitelességét AK 
felhívására igazolni tudja (279/13/2014., D.592/17/2015.) 

• Mintapéldány előírása esetén felmerül, hogy AK szerződése valójában a Ptk. 6:230.§ 
alapján minta szerinti vételnek minősül 

• A felhívás további információk részében, ill. a közbeszerzési dokumentumokban 
rögzíteni szükséges azon információt, hogy AK miként fogja vizsgálni a benyújtott 
mintapéldányokat, hogy az minden érdeklődő gazdasági szereplő számára 
megismerhető legyen 

• AK-nek rendelkezni kell arról, hogy ki és hogyan ellenőrzi a benyújtott mintapéldány 
leírásnak való megfelelőségét (a mintapéldány ellenőrzését csak megfelelő képesítéssel 
rendelkező szakember végezheti) 

• AK a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján 5 évig köteles megőrizni ajánlattevők által 
rendelkezésre bocsátott mintapéldányokat. Erre tekintettel rögzíteni szükséges, hogy 
Ajánlatkérő visszaadja-e az átadott mintapéldányokat (amennyiben igen, mikor és 
milyen módon), vagy pedig azok ellenértékét fizeti-e meg az eljárásban résztvevő - de 
nem nyertes – ajánlattevőknek 



Közös ajánlattétel esetén az igazolási mód 

• Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az alkalmassági 
követelményeknek. Azon követelményeknek, amelyek kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak, elegendő, ha a követelményeknek a közös 
ajánlattevők egyike felel meg 

• Árbevételre, referenciák számára vonatkozó alkalmassági 
követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen, az adataik 
összeadásával is megfelelhetnek, de a beszámoló és szakmai 
felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás személyhez kötötten 
értelmezhető, közös ajánlattevők közül legalább egy ajánlattevőnek teljes 
mértékben, önmagában meg kell felelnie 

• Közös ajánlattevők jogosultak eldönteni, hogy együttesen vagy külön-
külön kívánnak megfelelni (Kfv.IV.37.489/2008/4.) 

 

 



Közös ajánlattétel esetén az igazolási mód 

A 321/2015 (X.31.) Korm. Rendelet 22. § (5) 
bekezdésének Fontos változása! 
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési 
beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésre vonatkozó 
referencia igazolás vagy nyilatkozat a teljesítés 
oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes 
ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített 
szolgáltatások elkülönítésével, úgy az AK a referencia 
igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben 
részt vett ajánlattevő részéről olyan arányban köteles 
elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT vagy 
RJ az általa elvégzett teljesítés alapján az 
ellenszolgáltatásból részesült 



Köszönöm a 

figyelmet! 


