
A 

szerződésmódosítás 

lehetősége az új Kbt-

ben  



Szerződésmódosítás 

 Új irányelvek részletes szabályokat adnak 

 

Megközelítés: mikor történik olyan változás, 

amikor már új beszerzésről beszélünk és új 

közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni 

 Módosítás nagyságrendje 

 Módosítás okai, körülményei 



Szerződésmódosítás 

 Több jogalap áll rendelkezésre a jogszerűség 

vizsgálatához 

Az (új eljárás nélkül) megengedett esetek 3 

csoportba sorolhatóak: 

 De minimis szabály – nem kell egyéb 

körülményt vizsgálni 

 Meghatározott körülmények fennállása esetén 

– nem kell egyébként a lényegességet 

vizsgálni 

 Nem lényeges módosítás – lényegesség 

kritériumai mindig az egyedi esetben 

vizsgálandóak 



De minimis szabály 
A szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása 

nélkül módosítható, ha a módosítás 

eredményeként az ellenérték növekedése nem 

éri el az alábbi értékek egyikét sem 

 a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti 

szerződés esetén az uniós értékhatárt; 

 b) szolgáltatás és árubeszerzés esetén az eredeti 

szerződés értékének 10%-át, építési beruházás, 

építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az 

eredeti szerződéses érték 15%-át; 

 valamint a módosítás nem változtatja meg a 

szerződés általános jellegét és illeszkedik az 

eredeti szerződés jellegéhez. 

 



De minimis szabály 
 Több módosítás összértéke nem haladhatja 

meg ezt az értéket 

 

 Ha több eleme változik a jogviszonynak, az 

érték változásával összefüggő elemekre 

alkalmazható (pl. mennyiség, határidő) 

 

 

 

 

 



Szerződésmódosítást lehetővé tevő sajátos 

körülmények 

Előre jelzett változások 

Nincs szerződésmódosítás valójában 

 a szerződés minden ajánlattevő számára előre 

megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a 

szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi 

változásának (ideértve az opció gyakorlásának) 

pontos feltételeit és tartalmát.  

A szerződés általános jellege nem változhat meg 

 

 

 

 



 

 

Szerződésmódosítást lehetővé tevő sajátos 

körülmények – Gazdasági vagy műszaki okból nem 

cserélhető le az eredeti szerződő fél 

 Az eredeti szerződő féltől további építési munkák, 

szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem 

szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a 

szerződő fél  személyének változása: 

 nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, 

különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő 

berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel 

való felcserélhetőség vagy interoperabilitás miatt; és 

 az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a 

költségek megsokszorozódásával járna.  

 Az ellenérték növekedése – több módosítás esetén azok 

együttes értéke – nem haladhatja meg az eredeti 

szerződés értékének 50%-át. 

Szigorú értelmezés – mint hnt-nél 

 



Szerződésmódosítást lehetővé tevő sajátos 

körülmények – Előre nem látható körülmények 

 
A következők együttes teljesülése: 

 a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, 

amelyeket egy kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő 

nem láthatott előre; 

 a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános 

jellegét; 

 az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti 

szerződés értékének 50%-át.  

 Ha több módosítás egymással össze nem függő okra 

vezethető vissza, akkor az egyes módosítások értékére 

alkalmazandó a korlát 

Nincs ilyen hnt. eset 

 

 

 



Szerződésmódosítást lehetővé tevő sajátos 

körülmények – Előre nem látható körülmények 

 
 Eddig:  

 

 Igen     nem 

 

 

 

 

 Jövőben: Első lépcsőben vizsgálható az előre nem 

láthatóság → ha igen, nem minősül új 

beszerzésnek → nem kell új eljárás 

Lényeges-e a 

módosítás? 

Egyszerűen 

módosítható 

→új eljárás kell 

→Vizsgálható az 

előre nem 

láthatóság a hnt 

eljárás feltételeként 



Nem lényeges módosítás 

A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses 

feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz 

meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha 

 a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha 

szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző 

közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett 

ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más 

ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a 

nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét 

lehetővé tették volna; vagy 

 b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a 

nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy 

 c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti 

szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest 

jelentős új elemre terjeszti ki. 

 

 



Nagyobb rugalmasság 

1. Példa – új megrendelői igény 

 

 

 

 

 



Nagyobb rugalmasság 

2. Példa – Megoldás áthidaló időszakra  

 

 

 

 

 



Kapcsolat a különböző jogalapok között 

Elég egy jogalap feltételeit teljesíteni 

 

Milyen sorrendben vizsgálja ajánlatkérő a 

jogalapokat? (jsz. nem állít fel hierarchiát) 

 

Több jogalap is teljesülhet egy módosításnál 

 egy módosítás a szerz. Időtartama alatt ☺ 

 több módosításnál számít, hogy melyikhez soroltam 

be? - nem 

 

 



Kapcsolat a különböző jogalapok között 

Több módosítás több különböző jogalapon: 

 Százalékos határokat jogalaponként önállóan 

lehet számítani? 

 de minimis szabály valóban de minimis maradjon!  

 

Speciális jogalapoknál ie. szerint önállóan lehet a 

%-ot nézni 

 

 

 

 

 

 



Kapcsolat a különböző jogalapok között 

 

Egy módosítás különböző részei eltérő 

jogalapokon? 

de minimis (ha mindkettő érinti az értéket) x 
   

Kizárólag speciális jogalapok között vagy ezen 

jogalapok és a lényegesség együtt 

 

Részekre bontás tilalma 

        

 

 

 



A közérdek fokozott érvényesítését szolgáló 

rendelkezések a teljesítés kapcsán – 142. § 

Háttér: Érvényesüljön a felelősség a 

közbeszerzés útján kötött szerződések 

teljesítése során 

← Verseny tisztasága  

← Közpénzekkel való felelős gazdálkodás 

Új anyagi és eljárásjogi szabályok  

 



A szerződésszegésből eredő igények 

érvényesítésének elmaradása, mint 

közbeszerzési jogsértés – 142. § (2) 
 A verseny tisztasága, átláthatóság, egyenlő bánásmód és 

esélyegyenlőség alapelvei megsértését jelenti AK részéről a 

szerződésszegésből eredő igények (ide nem értve adott 
esetben a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását) 

érvényesítésének elmaradása, ha 

 a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű 

teljesítésének elmaradásával valósul meg, amelyet az 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban értékelt;  

 a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés 

tartalmától olyan mértékben tér el, amely – amennyiben 

a felek szerződésüket így módosították volna – 

szerződésmódosításként lényeges módosításnak 
minősülne. 

 Az alapelveknek a teljesítés során is érvényesülnie kell (EUB 

szerzmód kapcsán mondta ki) 

   

 



A szerződésmódosítás semmissége egyes 

közérdeket sértő esetekben – 142. § (3) 

 Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy 

  a nyertes ajánlattevőként szerződő felet mentesítsék az 

olyan szerződésszegés (szerződésszegésbe esés) és 

annak jogkövetkezményei alkalmazása alól, amelyért 

felelős (felelős lenne) 

 az ajánlatkérő átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő 

többletmunka költségeket vagy indokolatlanul egyéb, 

a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő 

kockázatokat.  

 Független attól, hogy közbeszerzési jogsértés történt-e a 

módosítás által, lehet egyúttal közbeszerzési szempontból 

is jogsértő 

   

 

 



A rendelkezésekhez kapcsolódó eljárási 

kérdések  

Nehézség: hatásköri kettősség 

Közbeszerzési 

jogsértések – KDB, 

közigazgatási út 

Polgári jogi igények a 

szerződésekkel 

összefüggésben, 

közbeszerzési jogsértésen 

alapuló polgári jogi igények - 

Bíróság 



A rendelkezésekhez kapcsolódó eljárási 

kérdések  

 Közérdekű fellépés szükségessége 

A szerződések módosítása és teljesítése kapcsán 
ellenőrzési joga lesz a Közbeszerzési Hatóságnak 
(részletek-vhr) 

 Közbeszerzési jogsértés esetén a KDB-hez fordul  
 141. § jogszerűtlen szerződésmódosítás → KDB – 

mellőzték az eljárást → bíróság – semmisség 

 142. § (2) a szerződésszegésből eredő igények 
érvényesítésének elmaradása → KDB – ha vitatott a 
polgári jogi előkérdés felfüggesztés → bíróság → KDB  

 Semmisség megállapítása és jogköv. alkalmazása 
iránt bírósághoz fordul 142. § (3) (nincs KDB 
hatáskörébe tartozó előkérdés) 

 



Köszönöm a figyelmet! 

 

 

 

 

 

 


