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2009. március 16. 

 

A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója 

az ajánlatkérık listájára történı bejelentkezésrıl, az adatokban bekövetkezett 

változásokkal, pontosításokkal összefüggı értesítésrıl 

(KÉ 2009. évi 31. szám, 2009. március 16.) 

 

A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.)            

18. §-ának 2009. április 1-jétıl hatályos (1) bekezdése értelmében „az ajánlatkérık     

– kivéve a 22. § (2) bekezdése, a 241. § b) és c) pontja szerinti (azaz kizárólag a 

támogatásban részesítettség miatt a Kbt. hatálya alá kerülı) ajánlatkérıket – kötelesek 

az e törvény hatálya alá tartozásukról, valamint az adataikban bekövetkezett 

változásokról a Közbeszerzések Tanácsát értesíteni az e törvény hatálya alá 

kerülésüktıl, illetve a változástól számított harminc napon belül”.  

A hivatkozott rendelkezés tehát a korábbiaktól eltérıen a változások bejelentését 

illetıen is kötelezettségeket ró az ajánlatkérıkre, annak érdekében, hogy az 

ajánlatkérıi lista folyamatosan aktualizálásra kerüljön és naprakész legyen. 

A bejelentkezési, illetve a változásokra vonatkozó értesítési kötelezettség elmulasztása 

a jövıben a közbeszerzési eljárások megindítását is késleltetheti, miután a módosított 

Kbt. 246. §-ának (2) bekezdése, valamint 260. §-a szerint 2009. április 1-jétıl a 

közösségi értékhatár alatti  beszerzések, míg a Kbt. 44. §-ának (2) bekezdése és       

184. §-ának (2) bekezdése szerint 2010. január 1-jétıl a közösségi értékhatár feletti 

közbeszerzések esetében is „hirdetményt közzétételre csak az az ajánlatkérı 

adhat fel, amelyik a 18. § szerinti értesítési kötelezettségének – legkésıbb a 

hirdetmény Közbeszerzések Tanácsa részére történı megküldése elıtt tizenöt 

nappal – eleget tett”. 
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A Közbeszerzések Tanácsa Elnöke ezúton hívja fel az ajánlatkérık figyelmét a Kbt. 

elızıekben jelzett módosításából adódó feladatokra.  

Elsı lépésként kérjük, hogy az ajánlatkérık ellenırizzék, miszerint szerepelnek-e 

a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett ajánlatkérıi listán. (A lista elérhetı a 

Tanács honlapján, a www.kozbeszerzes.hu-n, a Jegyzékek és kapcsolódó 

dokumentumok/Nyilvántartott ajánlatkérık menüpont alatt, ahol az ajánlatkérık akár 

név, akár cím alapján kereshetıek.) Az ellenırzésnek a jelenlegi nyilvántartásban 

elıforduló hiányosságok, pontatlanságok kijavítására is ki kell terjednie, azaz 

annak során a feltüntetett adatokat is át kell tekinteni. Figyelemmel kell lenni arra, 

hogy az ajánlatkérı nyilvántartásban szereplı megnevezése pontosan megfeleljen a 

hivatalos elnevezésnek, és megegyezzen azzal, amely alatt az ajánlatkérı 

hirdetményeit is megjelenteti, továbbá arra is, hogy a cím valamennyi eleme 

(település, irányítószám, utca, házszám) pontosan szerepeljen és hogy a Kbt. szerinti 

megfelelı besorolás is feltüntetésre kerüljön. 

Az ellenırzések eredményei függvényében az ajánlatkérıknek a következık szerint 

kell eljárniuk: 

1) Amennyiben az ajánlatkérı nem szerepel az ajánlatkérıi listán, az 1. számú minta 

kitöltésével és beküldésével pótolni kell a listára történı bejelentkezést. Mivel 

kivételesen elıfordulhat az adatrögzítéssel összefüggı technikai, illetve adminisztratív 

okokra visszavezethetıen, hogy olyan ajánlatkérı sem szerepel a listán, amely 

korábban már eleget tett bejelentkezési kötelezettségének, kérjük az ajánlatkérık 

szíves együttmőködését, és a bejelentkezés megismétlését, ugyancsak a mellékelt 

minta alapján. Külön felhívjuk az ajánlatkérık figyelmét az I.4 pontra, melyben a 

megszőnt és/vagy jogelıd intézményeket kell megadni, beleértve az önálló 

közbeszerzési hatáskörét elvesztı intézményeket is.  

 



 

3 

 

 

2) Amennyiben az ajánlatkérı szerepel az ajánlatkérıi listán és a nyilvántartáshoz 

szükséges adatai (szervezet neve, címe, Kbt. szerinti besorolása) is hiánytalanul és 

pontosan vannak feltüntetve, elegendı errıl a tényrıl levélben a Közbeszerzések 

Tanácsa Titkárságának Közgazdasági Elemzı Csoportját tájékoztatni. (A felülvizsgálat 

ténye a nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerül.) Az értesítésben a kapcsolattartó (a 

bejelentkezésért, illetve az adatváltozási bejelentésért felelı személy) elérhetıségeit is 

(telefon, fax, e-mail cím) kérjük megadni. Utóbbi adatok kizárólag az ajánlatkérık és a 

Közbeszerzések Tanácsa közötti kapcsolattartást szolgálják, és nem kerülnek 

közzétételre. 

3) Azon ajánlatkérık, amelyek megtalálhatóak ugyan a listán, de adataik nem teljes 

körően vagy nem pontosan szerepelnek a nyilvántartásban, a 2. számú minta alapján 

kell, hogy a változásokról és kiegészítésekrıl értesítsék a Közbeszerzések Tanácsa 

Titkárságát.  

A bejelentkezési és adatváltozási adatlapokat is postai úton kérjük eljuttatni a 

Közbeszerzések Tanácsa részére. 

Az ajánlatkérıi listának a Kbt. módosításához kapcsolódó pontosítására, új 

ajánlatkérıkkel történı kiegészítésére irányuló egyszeri felülvizsgálat mellett a 

hivatkozott törvényhelyek alapján az ajánlatkérıket folyamatos kötelezettség 

terheli az esetleges változásokra vonatkozó értesítést illetıen. Ezen 

kötelezettségüknek az ajánlatkérık ugyancsak a 2. számú minta alapján tehetnek 

eleget. Külön felhívjuk a figyelmet a jogutód nélküli megszőnésrıl szóló értesítés 

fontosságára, mert ilyen tájékoztatás hiányában az érintett szervezet indokolatlanul 

szerepel tovább a nyilvántartásban. Ilyen esetekben a listáról történı levételt kell a 

megszőnı szervezetnek kezdeményeznie, akár a megadott minta szerint, akár erre 

vonatkozó külön levélben. 
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Javasoljuk, hogy az ajánlatkérık a továbbiakban is rendszeresen, a közbeszerzési 

eljárások megindítása elıtt pedig megfelelı idıben, ellenırizzék az ajánlatkérıi 

listán szereplı adataik helyességét, hogy a hirdetményfeladással kapcsolatos 

esetleges problémák elkerülhetık legyenek. 

 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a Közbeszerzések Tanácsa az ajánlatkérıi lista 

áttekinthetıségének, kezelhetıségének javítása érdekében a jelenlegi nyilvántartási 

rendszer továbbfejlesztését tervezi. A várhatóan 2010. év elejétıl alkalmazandó új 

nyilvántartásba azok az ajánlatkérık kerülnek át, amelyek addig, a jelen tájékoztató 

alapján a listára bejelentkeznek, illetve visszaigazolják, pontosítják a listában szereplı 

adataikat. 

Végezetül tájékoztatjuk az ajánlatkérıket arról, hogy az ajánlatkérık 

nyilvántartásával kapcsolatos ügyekben a Titkárság Közgazdasági Elemzı 

Csoportja ad felvilágosítást és áll rendelkezésükre (Tel: 06-1-336-7980, 06-1-336-

7724; 06-1-336-7727e-mail: pasztor.rita@kozbeszerzesek-tanacsa.hu, 

olah.endre@kozbeszerzesek-tanacsa.hu). Az ajánlatkérıi bejelentkezéshez illetve 

az adatváltozási bejelentéshez használandó minták elérhetıek a Tanács 

honlapján, a Jegyzékek és kapcsolódó dokumentumok/Nyilvántartott 

ajánlatkérık/Kapcsolódó dokumentumok menüpontban. 

 



 
 

1. számú minta 
 

AJÁNLATKÉR İI BEJELENTKEZÉS  

 

I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR İ 

I.1.) AZ AJÁNLATKÉR İ NEVE ÉS CÍME 
 
Hivatalos név: 
 
Székhely címe: 
Utca,, házszám:  
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:                    

Ország: 

Kapcsolattartó elérhetıségei 
 
Neve:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉR İ TÍPUSA 

I.2.1.) 

Klasszikus ajánlatkérı  Közszolgáltató  

Mindkettı   

 
I.2.2.) 
 

Központi szintő  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintő  Egyéb  

Közjogi szervezet   

 
I.3.) AZ AJÁNLATKÉR İ KBT. SZERINTI BESOROLÁSA  
 
I.3.1.) A KLASSZIKUS (KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINT I) AJÁNLATKÉR İK  
 
I.3.1.1.) A KLASSZIKUS (KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINT I) AJÁNLATKÉR İK 
ESETÉBEN A KBT. 22. §-ÁNAK  (1) BEKEZDÉSE SZERINTI BESOROLÁS 
 
a) pont   f) pont   j) pont  
 
b) pont   g) pont   k) pont  
 
c) pont   h) pont  
 
d) pont   i) pont  



 
 

 

I.3.1.2.) AZ AJÁNLATKÉR İ TÍPUSA ÉS Fİ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI 

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy 
szövetségi hatóság, valamint regionális és 
helyi szerveik 
 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 
 Regionális vagy helyi hatóság 
 Regionális vagy helyi iroda/hivatal 
 Közjogi szervezet 
 Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi 
szervezet 
 Egyéb (nevezze meg):                  

 Általános közszolgáltatások 
 Védelem 
 Közrend és biztonság 
 Környezetvédelem 
 Gazdasági és pénzügyek 
 Egészségügy 
 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
 Szociális védelem 
 Szabadidı, kultúra és vallás 
 Oktatás 
 Egyéb (nevezze meg):                      

 
 
I.3.2.) A KÖZSZOLGÁLTATÓK  (KBT. V. FEJEZETE/VII.  FEJEZETE SZERINTI ) AJÁNLATKÉR İK 

ESETÉBEN 
 
I.3.2.1.) A KBT  162. §-A SZERINTI  BESOROLÁS 
 

(1) bekezdés a) pontja   (2) bekezdés  
 

(1) bekezdés b) pontja  
 
 
I.3.2.2.) A KBT. 163. § (1) BEKEZDÉSE SZERINTI BESOROLÁS 
 

 Víz  

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének a) pontja]   

 Villamos energia  

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének a) pontja]                         

 Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és 
elosztása  

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének a) pontja]                                        

 Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének ba) pontja]                                      

 Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és 
kitermelése  

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének ba) pontja]             

 Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének c) pontja]                                        

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének c) pontja] 

 Repülıtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja]    

 Kikötıi tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bekezdés d) pontja]    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I.4.) MEGSZŐNT ÉS/VAGY JOGELİD INTÉZMÉNY(EK)  
 
Hivatalos (a jelenlegi ajánlatkérıi listán szereplı) név: 
 
Székhely címe: 
Utca , házszám:  
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:                    

Ország: 

A törlés kérésének indoka:  
 
 
 

 
 
 
I.5. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
 

Útmutató a minta kitöltéséhez 
 

1. Ezt a mintát kell kitölteniük az újonnan bejelentkezı ajánlatkérıknek, beleértve azokat is, 
amelyek intézményi változás (összevonás, szétválás, jogutódlás stb.) eredményeképpen jöttek 
létre. 
 
2. Az 1.1.) pontban hivatalos névként a szervezet hivatalos, teljes nevét kell megadni, amelyet 
hivatalos levelezéseiben, így a közbeszerzésekkel kapcsolatos hirdetményekben is használ. A 
kapcsolattartó elérhetıségei esetében az ajánlatkérıi bejelentkezésért, illetve az ajánlatkérıi 
adatváltozás bejelentéséért felelıs személy elérhetıségeit kell megadni. 
 
3. Azon ajánlatkérıknek, akik az I.2.1.) pontban a „mindkettı” kategóriát jelölik meg, az 
I.3.1.) és I.3.2.) alpontokat is ki kell tölteniük.   
 
4. Az 1.4.) pontot az intézményi változás eredményeképpen létrejött – és az ajánlatkérıi 
listára bejelentkezı – szervezetnek kell kitöltenie, az ajánlatkérıi listán szereplı – megszőnt 
és/vagy jogelıd – intézmények törlése céljából. Itt kell megadni a bejelentkezését kérı 
intézmény irányítása alá vont, ezáltal önálló közbeszerzési hatáskörét elvesztı intézményeket 
is.(A táblázat szükség szerint többször használandó.) 
 
5. Az I.5 pontban van lehetıség az elızı pontokban nem megjelölhetı, ugyanakkor fontosnak 
tartott (például intézményi, szervezeti változásokkal kapcsolatos) megjegyzéseket 
megadására. 
 



 
 

2. számú minta 
 

AJÁNLATKÉR İI ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE  

I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR İ 

I.1.) AZ AJÁNLATKÉR İ NEVE ÉS CÍME 
 
I.1.1.) AZ  AJÁNLATKÉR İ BEJELENTÉS IDİPONTJÁBAN AZ AJÁNLATKÉR İI LISTÁN SZEREPL İ ADATAI 

Hivatalos név: 
 
Székhely címe: 
Utca , házszám:  
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:                    

Ország: 

 
I.1.2.)AZ AJÁNLATKÉR İ VÁLTOZÁS UTÁNI ADATAI  
Hivatalos név: 
 
Székhely címe: 
Utca , házszám:  
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:                    

Ország: 

Kapcsolattartó elérhetıségei 
 
Neve:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉR İ TÍPUSA 

I.2.1.) 

Klasszikus ajánlatkérı  Közszolgáltató  

Mindkettı   

 
I.2.2.) 

Központi szintő  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintő  Egyéb  

Közjogi szervezet   

 
 
 
I.3.) AZ AJÁNLATKÉR İ KBT. SZERINTI BESOROLÁSA  
 
I.3.1.) A KLASSZIKUS (KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINT I) AJÁNLATKÉR İK  
 



 
 

I.3.1.1.) A KLASSZIKUS (KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINT I) AJÁNLATKÉR İK 
ESETÉBEN A KBT. 22. §-ÁNAK  (1) BEKEZDÉSE SZERINTI BESOROLÁS 
 
a) pont   f) pont   j) pont  
 
b) pont   g) pont   k) pont  
 
c) pont   h) pont  
 
d) pont   i) pont  
 
I.3.1.2.) AZ AJÁNLATKÉR İ TÍPUSA ÉS Fİ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI 

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy 
szövetségi hatóság, valamint regionális és 
helyi szerveik 
 Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 
 Regionális vagy helyi hatóság 
 Regionális vagy helyi iroda/hivatal 
 Közjogi szervezet 
 Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi 
szervezet 
 Egyéb (nevezze meg):                  

 Általános közszolgáltatások 
 Védelem 
 Közrend és biztonság 
 Környezetvédelem 
 Gazdasági és pénzügyek 
 Egészségügy 
 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
 Szociális védelem 
 Szabadidı, kultúra és vallás 
 Oktatás 
 Egyéb (nevezze meg):                      

 
I.3.2.) A KÖZSZOLGÁLTATÓK  (KBT. V. FEJEZETE/VII.  FEJEZETE SZERINTI ) AJÁNLATKÉR İK 

ESETÉBEN 
 
I.3.2.1.) A KBT  162. §-A SZERINTI  BESOROLÁS 
 

(1) bekezdés a) pontja   (2) bekezdés  
 

(1) bekezdés b) pontja  
 
I.3.2.2.) A KBT. 163.§ (1) BEKEZDÉSE SZERINTI BESOROLÁS 
 

 Víz  

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének a) pontja]   

 Villamos energia  

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének a) pontja]                            

 Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és 
elosztása  

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének a) pontja]                                        

 Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének ba) pontja]                                      

 Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és 
kitermelése  

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének ba) pontja]             

 Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének c) pontja]                                        

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének c) pontja] 

 Repülıtéri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja]    

 Kikötıi tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bekezdés d) pontja]    



 
 

 
I.4.) EGYÉB MEGJEGYZÉSEK 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Útmutató a minta kitöltéséhez 
 

1. Ezt a mintát kell kitöltenie azon ajánlatkérıknek, amelyek szerepelnek a 
Közbeszerzések Tanácsa által vezetett bejelentkezett ajánlatkérık listáján, de az 
1.1.1.), illetve 1.3.) pont szerinti adataik pontatlanul vagy hiányosan szerepelnek. Az 
1.3.) pontban szereplı adatok pontosítása, pótlása esetén a javított vagy pótolt 
adatokat kiemeléssel kérjük jelezni. A minta használható a szervezet megszőnésérıl 
szóló értesítéshez is. Ebben az esetben az 1.1.1 pont alatt kell megadni a megszőnı 
intézmény adatait – szükség esetén, ha több ilyen szervezet van, a táblázat többször 
használandó – és az I.4.) pontban kell azt szerepeltetni, hogy az érintett szervezet 
listáról való törlését kezdeményezik, továbbá itt kell feltüntetni ennek indokait. 

 
2. Az 1.1.) pontban hivatalos névként a szervezet hivatalos, teljes nevét kell megadni, 

amelyet hivatalos levelezéseiben, így a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
hirdetményekben is használ. A kapcsolattartó elérhetıségei esetében az ajánlatkérıi 
bejelentkezésért, illetve az ajánlatkérıi adatváltozás bejelentéséért felelıs személy 
elérhetıségeit kell megadni. 

 
3. Azon ajánlatkérıknek, akik az I.2.1.) pontban a „mindkettı” kategóriát jelölik meg, az 

I.3.1.) és I.3.2.) alpontokat is ki kell tölteniük.   
 
4. Az I.4.) pontban van lehetıség az elızı pontokban nem megjelölhetı, ugyanakkor 

fontosnak tartott (például intézményi, szervezeti változásokkal kapcsolatos) 
megjegyzések megadására. 

 
 


