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Uniós értékhatárok - klasszikus 
ajánlatkérők 

Árubeszerzés és szolgáltatás-megrendelés esetén:    
 a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott 

ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők 
esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a 
védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében 
szerepel: 135 000 euró, azaz 41 427 450 forint 

 a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint 
a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott 
ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő 
áru a 2. mellékletben nem szerepel: 209 000 euró, azaz 
64 135 830 forint 

 a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha 
a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő 
szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró, azaz 230 
152 500 forint  

Építési beruházás esetén:   
 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint 
Építési és szolgáltatási koncesszió esetén:    
 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 forint 
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A 3. melléklet szerinti 
szolgáltatás-megrendelések (pl.) 

 Egészségügyi, szociális és ezekhez kapcsolódó 
szolgáltatások (pl. ápolószemélyzettel való 
ellátási szolgáltatások) 

 Közigazgatási, szociális, oktatási, egészségügyi 
és kultúrával kapcsolatos szolgáltatások (pl. 
rendezvényszervezési szolgáltatások, vásár- és 
kiállításszervezési szolgáltatások, 
szemináriumszervezési szolgáltatások) 

 Szállodai és éttermi szolgáltatások 
 Postai szolgáltatások 
 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások 
 Jogi szolgáltatások 
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Uniós értékhatár - közszolgáltató 
ajánlatkérők 

Árubeszerzés, valamint 
szolgáltatásmegrendelés esetén:  

  418 000 euró, azaz 128 271 660 forint 

Építési beruházás esetén:  

 5 225 000 euró, azaz 1 603 395 750 
forint 

A Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és 
egyéb szolgáltatásra:  

  1 000 000 euró, azaz 306 870 000 forint 
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Nemzeti értékhatárok – klasszikus 
ajánlatkérők 

 Árubeszerzés esetén:   
         8 millió forint  
 Építési beruházás esetén:  
       15 millió forint 
 Építési koncesszió esetén:  
     100 millió forint 
 Szolgáltatás megrendelése esetén:  
        8 millió forint 
 Szolgáltatási koncesszió esetén:   
       25 millió forint 
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Nemzeti eljárásrend – 
közszolgáltató ajánlatkérők 

 Árubeszerzés esetén:   
            50 millió forint 
 Építési beruházás esetén:   
          100 millió forint 
 Szolgáltatás megrendelése esetén:   
            50 millió forint  
 Építési koncesszió esetén:  
          200 millió forint 
 Szolgáltatási koncesszió esetén:  
          100 millió forint 
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4 ajánlattevős eljárás felső 
értékhatára 

 Árubeszerzés és szolgáltatás-
megrendelés: 

       18 millió forint 

 Építési beruházás: 

      100 millió forint 
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A nemzeti eljárásrend 
alkalmazásának 
lehetősége/kötelezettsége 

Főszabály: uniós értékhatár alatti értékű 
beszerzések,  
kivéve: 
     Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti támogatott 

beszerzések 
     Kbt. 3. melléklete szerinti szolgáltatás-

megrendelések 
uniós értékhatár felett is 

 
 Kbt. 19. § (4) bekezdése szerinti beszerzések 
 
Koncessziók: mindig a Kbt. IV. része szerint 
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Alanyi hatály – támogatott 
szervezetek 5. § (2) bekezdés 

 
 Ha a beszerzés tárgya:  
a) olyan építési beruházás, amely az 1. melléklet szerinti 
mélyépítési tevékenységet foglal magában, 
b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, 
szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási 
épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit 
foglalja magában, vagy 
c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont 
szerinti építési beruházáshoz kapcsolódik 

◦ a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési 
eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem 
tartozó szervezet, amelynek uniós közbeszerzési értékhatárokat 
elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését többségi részben, 

◦ uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat 
elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó 
mértékben az (1) bekezdésben meghatározott  

egy vagy több szervezet közvetlenül támogatja 
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Alanyi hatály – támogatott 
szervezetek  5. § (3) bekezdés 

 
 Ha a beszerzés tárgya egyéb: 
(3) A (2) bekezdésben foglaltak mellett a 
támogatásból megvalósuló beszerzés 
vonatkozásában közbeszerzési eljárás 
lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés 
hatálya alá nem tartozó szervezet, amelynek 
szolgáltatás-megrendelését, 
árubeszerzését vagy építési beruházását 
az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy 
több szervezet legalább 25.000.000,- forint 
összegben közvetlenül támogatja. 
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Alanyi hatály – támogatott 
szervezetek  5. § (3) bekezdés 
Módosítás 

kivéve, ha a beszerzés 
 egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási 

támogatásból, 
 egyedi munkahely-teremtési támogatásból, 
 képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési 

támogatásból, 
 kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból, 
 nagyvállalkozások újraiparosítási célt szolgáló 

beruházásainak támogatásából, vagy 
 bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt 

uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó 
támogatásból 

valósul meg. 
Hatályos: 2015. december 24-től 
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Alanyi hatály  

 
 5. §: központi és nem központi 

ajánlatkérők (értelmező 
rendelkezés:nem központi ajánlatkérő: az 
5. § (1) bekezdés c)-e) pontja, valamint 
(2)-(3) bekezdése szerinti ajánlatkérő) 

 6. §: azon 5. § szerinti ajánlatkérők, 
amelyek közszolgáltatói tevékenységet 
folytatnak (kettős alanyiság) 

 7. §: közszolgáltatók 



80/20%-os szabály - 
Kbt. 19. § (4) bekezdés 

 Csak uniós eljárásrend szerinti beszerzés 
esetén 

 a Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend) 
szerinti eljárás alkalmazható olyan 
szerződések megkötésére, amelyek  
◦ önmagában vett becsült értéke szolgáltatás 

megrendelése és árubeszerzés esetében 
23.455.200,- forintnál, építési beruházások 
esetében pedig 293.190.000,- forintnál kevesebb, 
és  

◦ a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a 
a teljes becsült érték 20%-át.  

 A speciális nemzeti kivételek nem 
alkalmazhatók.  
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Kivételek 
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Kivételek (9. §) 

A kivételek rendszere 

 

 Általános kivételek: 9. § (ezen belül: 9. § (8) 
bekezdés: csak szolgáltatás megrendelésekre 
irányadó kivételek) 

 A közszolgáltatókra alkalmazandó speciális 
kivételek: 10-13. § 

 Koncessziók esetében alkalmazandó további 
kivételek: 14. § 

 Nemzeti eljárásrendben alkalmazandó 
további kivételek: 111. § 

 

 



Kivételek (9. §) 

Általános kivételek 

 In-house beszerzésekre vonatkozó kivétel 
◦ Jogi személlyel köthető ilyen megállapodás 

◦ Közvetlen magántőke részesedés tilalma kifejezetten bekerült 

◦ Döntő befolyással rendelkezés (a korábbi teljes körű helyett) 
elegendő (közvetlen irányítási vagy felügyeleti jog is elég akár) 

◦ A kontrollált szervezet éves nettó árbevételének több mint 
80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel, vagy az 
ajánlatkérő által in-house módon kontrollált más jogi személlyel 
kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik 
(tevékenységi kritérium – szigorú!, valamennyi tevékenység 
számít) 

◦ Új esetkörök: „fordított in-house”, horizontális in-house 

◦ Nincs időbeli korlát; feltételeknek a teljes időtartam alatt fenn 
kell állniuk 

◦ Tevékenységi kritérium tekintetében az összárbevétel vagy más, 
megfelelő, tevékenység alapú mérőszám alkalmazandó (előző 
3 évben felmerült költségek) 

 

 



Kivételek (9. §) 

Általános kivételek 
Szolgáltatások megrendelése esetén 
 jogi szolgáltatás igénybe vétele, amennyiben annak 

tárgya 
◦ ügyvéd által ellátott jogi képviselet bírósági, 

választottbírósági, hatósági, békéltetői vagy közvetítői 
eljárásban, valamint az ehhez kapcsolódó, ügyvéd által 
nyújtott jogi tanácsadás, 

◦ közjegyző által nyújtott hitelesítési szolgáltatás, 
◦ jogszabály alapján vagy bíróság által kirendelt 

vagyonkezelő, gyám vagy gondnok által nyújtott, valamint 
egyéb olyan jogi szolgáltatások, amelyek ellátása felett a 
kirendelő bíróság felügyeletet gyakorol, 

◦ tagállami hatósági hatáskör gyakorlását megtestesítő 
szolgáltatások; 

 Hitel- és kölcsönszerződések megkötése 
(új: hitelszerződések) 
 

 



Speciális nemzeti kivételek  
(111. §) 

 tankönyv beszerzése, amennyiben arra a nemzeti köznevelés 
tankönyvellátásáról szóló törvényben meghatározottak szerint, az 
iskolai tankönyvellátás keretében kerül sor és a tankönyv szerepel a 
tankönyvjegyzékben; 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
alapján gyermekotthonban, illetve lakásotthonban elhelyezett 
gyermekek teljes ellátása, illetve utógondozói ellátásban 
részesülők, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 59-85/A. §-ában szabályozott szociális 
szolgáltatások körében ellátottak teljes ellátására szolgáló 
árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén; 

 a 3. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatások, a 
79995000-5-től 79995200-7-ig tartó CPV kódok által 
meghatározott könyvtárkezelési szolgáltatások, a 92000000-1-
től 92700000-8-ig tartó CPV kódok által meghatározott, a 
pihenés, kultúra és sport területén nyújtott szolgáltatások, 
valamint a jogi szolgáltatások; 

 a 3. melléklet szerinti bármely szolgáltatásra, ha annak 
becsült értéke a tizennyolcmillió forintot nem éri el; 
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Speciális nemzeti kivételek  
(111. §) 

 nemzetközi fejlesztési együttműködési és 
nemzetközi humanitárius segítségnyújtási 
tevékenység keretében történő beszerzés (módosítás, 
nem csak válságkezelés és nem kell OGY illetékes 
bizottsága engedélye) 

 a hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve 
feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, 
gabonafélék, kenyér és pékáru, méz, tojás, 
kertészeti növény beszerzése 

 olyan szolgáltatás megrendelése esetében, amely az 
ajánlatkérő alaptevékenysége ellátásához szükséges 
irodalmi (szakirodalmi, tudományos) mű 
létrehozására, tanácsadói vagy személyi 
tolmácsolási tevékenység végzésére irányul 

 felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenység igénybevétele 
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Speciális nemzeti kivételek  
(111. §) 

 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 3. 
§ 5., 7. és 9. pontja, valamint szükség- vagy veszélyhelyzet 
esetén az állatok járványos megbetegedése, a súlyos ipari 
vagy közlekedési baleset okozta kár, vízkár, illetve 
vízminőségi kár közvetlen megelőzése, elhárítása, 
védekezési készültség vagy az azt közvetlenül követő 
helyreállítás érdekében történő beszerzés 

 fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított 
áruk vagy teljesített szolgáltatások, illetve építési beruházás 
beszerzése 

 közfoglalkoztató által közfoglalkoztatási jogviszony keretében 
előállított áruk, teljesített szolgáltatások, illetve építési 
beruházások beszerzése 

 a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 
szerinti pénzforgalmi szolgáltatás igénybevétele (többi 
általános kivétel lett) 

 postai szolgáltatást vagy a postai szolgáltató által nyújtott postai 
szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatást nyújtó szervezet beszerzései 
vonatkozásában 

 kulturális javak körébe tartozó tárgyak vételére és a rájuk 
vonatkozó egyéb jogok megszerzése 
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Speciális nemzeti kivételek  
(111. §) 

 az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
113. §-ában és 114. § (3) bekezdésében 
meghatározott keret terhére történő beszerzések 

 olyan szolgáltatás megrendelése, amely a pártok 
működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, 
kutatási, oktatási tevékenységet végző 
alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény 1. §-a 
alapján létrehozott alapítvány alapító okiratában 
meghatározott tudományos, ismeretterjesztő, 
kutatási vagy oktatási tevékenység végzésére 
irányul, vagy azt közvetlenül segíti; 

 a külképviselet számára történő beszerzés esetén; 
 a védett munkahelyen, megváltozott 

munkaképességű személyek által előállított 
áruk, vagy teljesített szolgáltatások beszerzése 
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Speciális nemzeti kivételek  
(111. §) 

 a 71221000-3 (Épületekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások), 
71222000-0 (Szabadtéri területekkel kapcsolatos építészeti 
szolgáltatások), 71223000-7 (Épületbővítéssel kapcsolatos 
építészeti szolgáltatások), 71243000-3 (Előzetes tervek – 
rendszer és integráció), 71245000-7 (Jóváhagyási és kiviteli 
tervek, specifikációk), 71410000-5 (Várostervezési 
szolgáltatások), 71420000-8 (Tájrendezési szolgáltatások), 
79932000-6 (Belsőépítészeti szolgáltatások) CPV kódok által 
meghatározott tervezési szolgáltatások 

 a 71241000-9 (megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó 
szolgáltatás, elemzés), 71242000-6 (Projekt- és tervelőkészítés, 
projektbecslés), 71244000-0 (Költésszámítás, költségfelügyelet), 
71246000-4 (Építkezéshez szükséges mennyiségek 
meghatározása és jegyzékbe vétele), 71247000-1 (Építési munka 
felügyelete) CPV kódok által meghatározott szolgáltatások, 
feltéve, hogy a szolgáltatás megrendelésére az r) pontban 
meghatározott tervezési szolgáltatással együttesen, 
ugyanazon építési beruházás tekintetében kerül sor 
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Összefoglalóan: a 3. melléklet 
szerinti szolgáltatások 
megrendelése 

 18 millió Ft-ig egyetlen 3. melléklet szerinti szolgáltatás-
megrendelésre sem kell közbeszerzési eljárást alkalmazni 
(tehát 4 ajánlattevős eljárást nem kell kiírni) 

 a 3. melléklet szerinti szállodai és éttermi 
szolgáltatások, a 79995000-5-től 79995200-7-ig 
tartó CPV kódok által meghatározott könyvtárkezelési 
szolgáltatások, a 92000000-1-től 92700000-8-ig 
tartó CPV kódok által meghatározott, a pihenés, 
kultúra és sport területén nyújtott szolgáltatások, 
valamint a jogi szolgáltatások: uniós értékhatárig 
vannak kivéve a törvény alkalmazásának kötelezettsége 
alól (230 152 500 Ft/306 870 000 Ft) 

 Uniós értékhatár felett minden 3. mellékelt szerinti 
szolgáltatás-megrendelés közbeszerzés-köteles – a 
nemzeti eljárásrend szabályai szerint (de az EU 
Hivatalos Lapjában meghirdetve!) 
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Nemzeti eljárásrend 
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Eljárás lefolytatása 

 Szabadon kialakított eljárás a 117. §-
ban foglaltak szerint 

 A Második Részben meghatározott 
szabályok szerinti eljárás a 113-116. 
§-okban foglalt eltérésekkel; 

(Közszolgáltatók esetén: a külön 
jogszabályban foglaltak megfelelő 
alkalmazásával) 
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Saját eljárásrend alkalmazása 

 Közbeszerzési szabályzattal összhangban 
 Előfeltétele: saját eljárási részletszabályok 

kidolgozása 
 Kbt. 117. §-hoz kapcsolódóan végrehajtási 

rendelet nem kerül kiadásra (korábban sem 
készült)  

 Minták, ajánlások:  
 NFM minta eljárásrend, TI-HU ajánlás (2011. évi 

Kbt. alapján) 
 http://www.kozbeszerzes.hu/jogi-

hatter/segedletek/ (már nem elérhető) 
 http://www.transparency.hu/uploads/docs/rugal

massag.pdf   
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A nemzeti eljárásrend felépítése – 
Érték alapján növekvő sorrendben 

 4 ajánlattevős eljárás 
 
 Összefoglaló tájékoztatóval meghirdetett eljárás 

(alkalmazási keretekkel) 
Vagy: előzetes tájékoztatóval, időszakos előzetes 
tájékoztatóval, előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett eljárás 
Vagy: Versenypárbeszéd, innovációs partnerség, 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
 
 
 Uniós eljárásrend szerinti eljárás a nemzeti 

eltérésekkel 
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4 ajánlattevős eljárás 
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4 ajánlattevős eljárás 

 Továbbra is van rá lehetőség, de módosult 
értékhatárokig és módosított ajánlattevői 
résztvevői létszámmal 
◦ Árubeszerzés és a szolgáltatás-megrendelés becsült 

értéke nem éri el a 18 millió Ft-ot; 

◦ Építési beruházás becsült értéke nem éri el a 100 millió 
Ft-ot; 

◦ Korlát: ha  a beszerzés uniós forrásból finanszírozott 
és határon átnyúló projekttel kapcsolatos – ekkor 
nincsen rá lehetőség! 

 Változatlanul megvalósítható „nyílt” vagy 
„tárgyalásos formában”, a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben 
irányadó szabályainak a 115. §-ban foglalt 
eltérésekkel történő alkalmazásával  
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4 ajánlattevős eljárás  

Miniszteri indokolás: 
„A három felhívás kiküldésével lefolytatható eljárás 
újbóli bevezetésének tapasztalatai azt mutatták, hogy 
az eljárás kedvez a mikrovállalkozások 
közbeszerzésekben való részvételének. Ezt a 
jogpolitikai célt pedig azzal is erősíti a törvény, hogy 
kifejezetten kimondja: ha lehetséges, kkv-nak kell az 
ajánlattételi felhívást megküldeni. Lényeges viszont, 
hogy ez az eljárásfajta a határon átnyúló 
gazdasági érdekekre tekintettel nem 
alkalmazható. Ha a beszerzés európai uniós 
alapokból finanszírozott, Magyarország 
országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.”  
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4 ajánlattevős eljárás 

 Határokon átnyúló érdek (mint uniós fogalom) 
vizsgálatához: az Európai Bizottság 2006/C 179/02. 
számú Értelmező Közleménye a közbeszerzési 
szerződésekről szóló irányelvek által nem, vagy csak 
részben szabályozott közbeszerzési eljárásokra 
alkalmazandó közösségi jogról 

  A vizsgálat jellemzően ki kell, hogy terjedjen a 
következő kérdésekre: a szerződés tárgya, becsült 
értéke, az érintett ágazat sajátosságai (pl. a piac mérete és 
szerkezete, a kereskedelmi gyakorlat), a teljesítés 
helyének földrajzi elhelyezkedése.  

 A vizsgálat végső kérdése az, hogy az adott beszerzés 
meghirdetése kivált(hat)ja-e uniós gazdasági szereplők 
érdeklődését, eljárásban való részvételét. 

 http://kozbeszerzes.hu/static/uploaded/document/Ertekhat
ar_alatti_HU.pdf  
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4 ajánlattevős eljárás 

 Eljárást megindító felhívás közzététele 
helyett legalább négy, a szerződés 
teljesítésére való alkalmasság feltételeit 
az ajánlatkérő megítélése szerint 
teljesíteni képes alkalmasnak vélt 
gazdasági szereplőnek küld közvetlen 
ajánlattételi felhívást; 

 Az ajánlatkérő az eljárásban nem 
köteles alkalmassági követelményt 
előírni 
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Eljárás alkalmazási feltételei 

 ? ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni 
képes, alkalmasnak vélt 

 előkészítés során vizsgálandó (előzetes 
ellenőrzési kötelezettség)/dokumentálandó  

 a választott jogalap jogszabályi 
feltételeinek teljesülése az ajánlatkérő 
kötelezettsége, azaz a 4 ajánlattevős eljárás 
feltételei fennállta tekintetében a 
bizonyítási teher az ajánlatkérőn van  

 az ajánlatkérőnek különös gondossággal 
kell eljárnia 



Alkalmas ajánlattevők 
felhívása - korábban 

 a közbeszerzés tárgya szerinti 
tevékenységben 

 ténylegesen és potenciálisan érdekeltséggel 
rendelkező ajánlattevők hívandók fel 

 vizsgálandó a felhívott gazdasági szereplők 
rendelkezésére álló erőforrások és 
személyes helyzetükre jellemző  

 a cégkivonatban feltüntetett tevékenységi 
körökből nem vonható le megalapozott 
következtetés az adott cég tényleges 
tevékenységére 



További joggyakorlat 

 

 

 egymásban tulajdoni részesedéssel 
rendelkező társaságok? 

 az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplők azonos tulajdonosi köre?  



4 ajánlattevős eljárás 

 Gazdasági szereplők kiválasztása: 
egyenlő bánásmód elvének megfelelően, 
lehetőség szerint  a kkv-k részvételét 
biztosítva  

 Minimális ajánlattételi határidő nincs 

 Szerződéskötési moratórium: 5 nap 
(nem 10 nap) 

 Összefoglaló tájékoztató közzétételére 
vonatkozó szabályok nem 
alkalmazandóak 
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4 ajánlattevős eljárás 

Tárgyalás nélküli verzió további 
speciális szabályai: 

 Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplők tehetnek 
ajánlatot 

 Más felhívottal közösen nem tehető 
ajánlat 

 De fel nem hívottal tehető közös ajánlat 

 

 

38 



4 ajánlattevős eljárás 

Tárgyalás nélküli verzió további speciális 
szabályai: 
 az ajánlattételi határidő nyílt eljárásban 

irányadó minimális időtartamára vonatkozó 
előírás nem alkalmazandó 

 az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás 
vagy a közbeszerzési dokumentumok 
módosításáról, valamint az ajánlattételi 
felhívás visszavonásáról nem kell 
hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti 
ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, 
egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat 
a gazdasági szereplőket, amelyeknek az 
ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte 
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4 ajánlattevős eljárás 

Tárgyalásos verzió további szabályai: 

 Az eljárást nem kell a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni 

 A hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás szabályai a nemzeti 
eljárásrendben rögzített eltérésekkel 
alkalmazandók 
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Összefoglaló tájékoztatással 
meghirdetett eljárás 
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Összefoglaló tájékoztatással 
meghirdetett nemzeti eljárás 

 Az eljárást megindító felhívást nem kell 
közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben 

 A Közbeszerzési Hatóság által elérhetővé tett 
elektronikus úton és módon kell a megindítandó 
eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást kell 
közzétételre megküldeni (amit a KH 1 
munkanapon belül a honlapján közzétesz) 

 http://kozbeszerzes.hu/data/attachments/201
5/11/16/Le%C3%ADr%C3%A1s_%C3%B6ssz
efoglal%C3%B3_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C
3%A1s.pdf  

 KBA: dokumentum-típus szerinti keresés   
összefoglaló tájékoztatás/összefoglaló 
tájékoztatás meghirdetése/visszavonása 

 http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:53:
3340032519945720::NO  
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KH Közlemény 

 Összefoglaló tájékoztatás közzététele 
    2015.11.16. 
 
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a mai naptól rendelkezésre állnak a 
Közbeszerzési Adatbázis részeként az új Kbt. 113. §-a szerinti összefoglaló 
tájékoztatás és összefoglaló tájékoztatás visszavonása típusú dokumentumok 
közzétételével kapcsolatos funkciók. A részletes tájékoztatást az On-line 
szolgáltatások menüpontban elhelyezett „Az összefoglaló tájékoztatás 
közzétételének leírása” című dokumentumban olvashatják. 
  
Felhívjuk az ily módon meghirdetett eljárások iránt érdeklődők figyelmét, hogy az 
összefoglaló tájékoztatások a Hatóság honlapján a főoldalon lévő Közbeszerzési 
Adatbázis menüpontra kattintva érhetők el. A felületen e célból  a 
Dokumentumtípus szerinti kereső használatát javasoljuk, a dokumentum 
típusaként az Összefoglaló tájékoztatás, altípusaként pedig az Összefoglaló 
tájékoztatás meghirdetése értékek megadásával. (Emellett jelenleg lehetőség van 
ajánlatkérővel és eljárással kapcsolatos adatok szerinti keresésre.) 
 
Jelezzük, hogy folyamatban van a rendszereink továbbfejlesztése e téren, amely 
korszerűbb megoldást fog biztosítani mind a közzététel, mind a kereshetőség 
szempontjából. 
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Összefoglaló tájékoztatással 
meghirdetett nemzeti eljárás 

 Az összefoglaló „felhasználásának” időkerete: az eljárás 
megindításának napját legalább 5 munkanappal 
megelőzően,de legfeljebb 12 hónapon belül 

 Tartalma:  
- AK neve, címe; 
- Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőséget; 
- Szerződés tárgyát, időtartamát vagy a teljesítés 

határidejét; 
- Teljesítés helye; 
- Érdeklődést meddig kell jelezni az ajánlatkérőnél; 
- Ha fenntartotta a beszerzést meghatározott árbevételű 

cégeknek, az erről szóló tájékoztatást 
- Felhívás az érdeklődés jelzésére 
 19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

Összefoglaló tájékoztatás - A Kbt. 113. § (1) bekezdés 
szerinti eljárások esetében 
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Összefoglaló tájékoztatással 
meghirdetett nemzeti eljárás 

 A közbeszerzés tárgyára vonatkozó 
adatok megadásával kapcsolatos 
követelmény: annak alapján a gazdasági 
szereplők meg tudják ítélni, hogy az 
eljárás iránti érdeklődésüket 
kívánják-e az ajánlatkérőnél jelezni 

 Az érdeklődés jelzésére a Kbt. 41. § 
alkalmazandó: írásban, közvetlenül, 
elektronikus úton vagy faxon  
(elektronikus nem tehető kizárólagossá), 
email: csak fokozott biztonságú 
elektronikus aláírás alkalmazása esetén! 
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Összefoglaló tájékoztatással 
meghirdetett nemzeti eljárás 

 A tájékoztatás tartalma a közzétételét követően 
nem módosítható 

  Ha az ajánlatkérő nem vagy nem a 
tájékoztatásban szereplő adatoknak 
megfelelően kívánja az eljárást megindítani: a 
tájékoztatás visszavonása,  legkésőbb a 
megküldésétől számított tizenkét hónapon belül a 
KH, valamint írásban azokat a gazdasági szereplők 
tájékoztatása, akik addig az ajánlatkérőnél az eljárás 
iránt érdeklődésüket jelezték 

 20. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 
Összefoglaló tájékoztatás visszavonása - A Kbt. 113. 
§ (1) bekezdés szerinti eljárások esetében 

(A KH a visszavonás tényét az értesítést követően 1 
munkanapon belül a honlapján közzéteszi) 
 Határideje? 
 Indoka? 
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Összefoglaló tájékoztatással 
meghirdetett nemzeti eljárás 

 
 Az AK köteles legalább három gazdasági szereplőnek 

megküldeni a felhívást, valamint azoknak is, akik az AK-nél 
érdeklődésüket jelezték; 

 Ha 3-nál kevesebb vagy senki nem jelezte érdeklődését: 
akkor is felhívandó legalább 3  

 Felhívás megküldésének napján a  közbeszerzési 
dokumentumok rendelkezésre bocsátása 

 Akiknek a felhívást az AK érdeklődésük előzetes jelzése 
hiányában megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot 

 Egyébként közös ajánlat tehető, fel nem hívott szereplővel 
 Gazdasági szereplők kiválasztása: egyenlő bánásmód elvének 

megfelelően, lehetőség szerint  a kkv-k részvételét biztosítva  
 Nem módosítható az eljárást megindító felhívás/közbeszerzési 

dokumentumok olyan eleme, amely az összefoglalóban 
szerepelt 
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Alkalmazási korlátok 

 

 500 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó 
becsült értékű építési beruházás 

 

 3. sz. melléklet szerinti szolgáltatás 
becsült értéke az uniós értékhatárt eléri 
vagy meghaladja 
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Alternatíva 

Nem kifejezetten rögzített (egyéb 
szabályokból következő): 

 

Csak nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos 
eljárás 

 

 Versenypárbeszéd, innovációs partnerség 

 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
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Alternatíva 

A 4 ajánlattevős vagy az összefoglaló tájékoztatással meghirdetett 
nemzeti eljárás helyett alkalmazható: 
 előzetes tájékoztatóval (1. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM 

rendelethez) 
 időszakos előzetes tájékoztatóval (1. melléklet a 44/2015. (XI. 

2.) MvM rendelethez) 
 előminősítési hirdetménnyel (5. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) 

MvM rendelethez) 
meghirdetett eljárás 
 
Meghirdethető eljárás: meghívásos vagy 
tárgyalásos/alkalmazható beszerzési módszer: 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer 
(Előminősítési hirdetménynél nem szerepel korlátozás) 
 
Vagy: saját eljárásrend szerinti eljárás 
(3. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez) 
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Építési beruházás 500 millió Ft felett 
vagy 3. melléklet szerinti szolgáltatás 
uniós értékhatár felett vagy 
meghirdetett eljárás 

 Hirdetménnyel meghirdetett eljárás! 
 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 
 Bármely uniós eljárási típus választható (klasszikus 

ajánlatkérőknél és közszolgáltatóknál külön 
meghatározva) 

 Az ajánlattételi vagy részvételi határidőt, az eljárást megindító 
felhívást vagy a közbeszerzési dokumentumokat módosító 
hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi vagy 
részvételi határidőig, annak eddig megjelennie nem kell, viszont 
a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az 
eredeti ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt írásban 
közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági 
szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket 
jelezték, így különösen akik a közbeszerzési dokumentumokat 
elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A 
módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban 
intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet. 

52 



A nemzeti eljárásrendben 
érvényesítendő speciális előírások 

 A tárgyalásos eljárás és a 
versenypárbeszéd bármely esetben 
alkalmazható 

 Ha a 3. melléklet szerinti szolgáltatások 
tárgyában készített előzetes tájékoztató 
tizenkét hónapnál hosszabb időtartamra 
vonatkozik, a közvetlen részvételi felhívás 
az előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetmény közzététele napjától számított 
tizenkét hónapon túl is megküldhető, de 
legkésőbb az előzetes tájékoztató által 
érintett időtartamon belül kell 
megküldeni 
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A nemzeti eljárásrendben 
érvényesítendő speciális előírások 

• Keretmegállapodásos eljárás második 
része verseny újranyitása esetén 
elektronikus árlejtéssel is 
megvalósítható, ha ez a felhívásban és a 
keretmegállapodásban szerepelt 
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A nemzeti eljárásrendben 
érvényesítendő speciális előírások 

 Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárást indíthat, ha a beszerzés 
nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe 
vehető és kivételesen kedvező feltételei csak 
rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a 
piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, 
továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az e rész 
szerinti eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna 

 Az ajánlatkérő ekkor is köteles biztosítani a versenyt 
és legalább három - a szerződés teljesítésére 
való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő 
megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági 
szereplőt ajánlattételre felhívni 
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A nemzeti eljárásrendben 
érvényesítendő speciális előírások 

Fenntartás: 
 az előző évben, árubeszerzés és 

szolgáltatás esetén 100 millió forint,  
 építési beruházás esetén egymilliárd 

forint, 
általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevételt el nem érő azon ajánlattevők 
számára, akik  
 E feltételnek ugyancsak megfelelő 

alvállalkozót/kapacitást nyújtó 
szervezetre támaszkodnak 

 Építési beruházás esetén: csak 500 millió 
Ft-ig 
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A nemzeti eljárásrendben (is) 
érvényesítendő szabályok 
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Eljárási határidők a nemzeti 
eljárásrendben 
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A nemzeti eljárásrendben 
érvényesítendő speciális előírások 

• Ajánlattételi határidő minimális 
időtartama nyílt és meghívásos 
eljárásban: minimum 10 nap, építési 
beruházás esetén 15 nap 

• Részételi szakasz: megfelelő határidő 
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Az ajánlattételi határidő 
meghosszabbítása (Kbt. 52. §) 

 

 

Az ajánlattételi határidő 
meghosszabbítása többször is 
lehetséges! 
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Közbeszerzési dokumentumok 
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Közbeszerzési dokumentumokra 
vonatkozó sajátos előírások a 
nemzeti eljárásrendben 

 

• Közbeszerzési dokumentumok: építési 
beruházás esetén kötelező 

• Szolgáltatás-megrendelésnél és 
árubeszerzésnél elegendő a szerződéses 
feltételek rendelkezésre bocsátása 
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A közbeszerzési dokumentumok 

 
 Megküldés/közzététel napjától kötelező rendelkezésre 

bocsátani (kivéve: kiegészítő tájékoztatás) 
 Felhívás mellett a következő dokumentumokat 

jelenti: 
◦ a szerződéstervezet (kivéve tárgyalásos eljárásban és 

versenypárbeszéd esetén: elegendő az ajánlatkérő által ismert 
szerződéses feltételek meghatározása) 

◦ az ajánlat és a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban 
az ajánlattevők, illetve a részvételre jelentkezők részére szükséges 
információkról szóló tájékoztatás,  

◦ az ajánlat és részvételi jelentkezés részeként benyújtandó 
igazolások, nyilatkozatok jegyzéke, valamint  

◦ az egységes európai közbeszerzési dokumentum mintája 
◦ ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban nem szükséges! 
(Lásd értelmező rendelkezések is!) 
 Legalább egy ajánlattevőnek/részvételre 

jelentkezőnek/alvállalkozónak el kell érnie 
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Rendelkezésre bocsátás 

 
 Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési 

dokumentumokat a gazdasági szereplők számára  
◦ elektronikus úton,  
◦ – a regisztrálási adatok megkérésének kivételével – 

korlátlanul és 
◦ teljes körűen,  
◦ térítésmentesen hozzáférhetővé tenni.  

 Elektronikus közbeszerzési rendszer bevezetése 
előtt az ajánlatkérőre bízza az új Kbt., hogy 
hogyan felel meg ennek (központi portál vagy saját 
honlap) 

 Gazdasági szereplők személyének 
megismerhetőségét biztosítani szükséges 

 Kivételek köre jogszabályban 
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Rendelkezésre bocsátás 

 Amennyiben egyes közbeszerzési dokumentumok elektronikus, 
korlátlan, teljes körű, térítésmentes hozzáférhetővé tétele nem 
lehetséges, mert 

 a közbeszerzés jellegéből adódóan olyan sajátos elektronikus 
kapcsolattartási forma lenne alkalmazandó, amely nem áll széles körben 
a gazdasági szereplők rendelkezésére, 

 a közbeszerzési dokumentumok tartalma nyílt forráskódú, vagy a 
gazdasági szereplők széles körében rendelkezésre álló alkalmazások 
felhasználásával nem megjeleníthető, vagy felhasználási engedélyhez 
kötött, és az ajánlatkérő a szükséges alkalmazásokat, illetve felhasználási 
engedélyt nem tudja a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani, 

 a közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátása olyan különleges 
irodai berendezést igényelne, amely nem áll széles körben az 
ajánlatkérők rendelkezésére vagy 

 a közbeszerzési dokumentumok üzleti titkot vagy minősített adatot 
tartalmaznak, illetve biztonsági vagy nemzetbiztonsági okból bizalmas 
jellegűek és a gazdasági szereplők széles körében rendelkezésre álló 
elektronikus kapcsolattartási forma alkalmazásával a megfelelő védelem nem 
biztosítható, 

az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jelzi, hogy a 
közbeszerzési dokumentumokat milyen - adott esetben az 
elektronikus úttól eltérő - módon fogja a gazdasági szereplők 
rendelkezésére bocsátani, vagy a közbeszerzési dokumentumok 
bizalmas jellegének megőrzése érdekében milyen intézkedések 
alkalmazását írja elő és milyen módon lehet az érintett 
dokumentumhoz hozzáférni 
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Kiegészítő tájékoztatás 
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Módosítás (Kbt. 55. §) 

 
 A módosított dokumentum megjelenésének módja 

(közzétett/nem közzétett) határozza meg, hogy közzététellel 
vagy anélkül történhet a módosítás 

 Határidő közzétett dokumentum esetén:  
Az ajánlattételi vagy részvételi határidőt, az eljárást 
megindító felhívást vagy a közbeszerzési dokumentumokat 
módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti 
ajánlattételi vagy részvételi határidőig, annak eddig 
megjelennie nem kell, viszont a módosítási szándékról és a 
módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi 
vagy részvételi határidő lejárta előtt írásban közvetlenül, 
egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, 
akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket 
jelezték, így különösen akik a közbeszerzési 
dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő 
tájékoztatást kértek. A módosító hirdetmény megjelenéséig 
a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket 
hozni, iratokat beadni nem lehet. 

! Közzétett módosítás esetén szükség szerint utalni kell az egyéb 
módosuló dokumentumokra is 
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Módosítás (Kbt. 55. §) 

 

 Határidő közzé nem tett 
dokumentum esetén: közvetlen 
tájékoztatás az eredeti határidő 
lejártáig  

 Eredeti dokumentumokkal 
megegyező helyen kell 
közvetlenül elektronikusan 
elérhetővé tenni 
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Az alkalmasság igazolása 
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Az alkalmasság előírásának esetei 
a nemzeti eljárásrendben 

 4 ajánlattevős eljárás: nincs alkalmasság 

 4 ajánlattevős eljárás: van alkalmasság, 
de elegendő nyilatkozni („Alkalmas 
vagyok”) 

 4 ajánlattevős eljárás: van alkalmasság, 
nyilatkozat, majd igazolás 

 Minden más esetben: van alkalmasság, 
nyilatkozat, majd igazolás 
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Kizáró okok és öntisztázás 
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A nemzeti eljárásrendben 
érvényesítendő speciális előírások 

 Kötelezően érvényesítendő kizáró okok:  
• közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) 

bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltás;  
• Korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban 

hamis adatszolgáltatás vagy hamis nyilatkozat tétele, melyért az 
eljárásból kizárták; 

• Hamis adatszolgáltatás vagy nyilatkozattétel az adott eljárásban 
• Tisztességtelen, AK által bizonyított ajánlattevői magatartás 
• Off-shore kizáró ok  
• Összeférhetetlenség  

          + elektronikus nyilvántartások ellenőrzése! 
(Korm. rendelet) 
• Kizáró okok (kivéve: off shore, tényleges 

tulajdonos!) tekintetében csak nyilatkozat; 
amelyhez nem kell az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot alkalmazni 
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321/2015. Korm. rendelet 

 Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, 
illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot 
kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban 
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és 
a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell 
igazolnia 

 Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha 
az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - 
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes 
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, 
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság 
igazolása tekintetében megkövetelt információkat 

 Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel 
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321/2015. Korm. rendelet 

 Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy 
az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az 
eljárásban előírt kizáró okok 

 Ha az ajánlatkérő a Kbt. 117. §-a alapján 
önállóan kialakított szabályok szerint jár el, a 
felhívásban előírt kizáró okok igazolásának 
módját e rendeletben meghatározottak szerint 
írhatja elő 
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A kötelező kizáró okok 

 
 Hamis adatszolgáltatás/nyilatkozat folyamatban lévő 

közbeszerzési eljárásban (kötelezően ideértve az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum 
keretében szolgáltatott hamis adatot), ha 
◦ érdemben befolyásolja az ajánlatkérő döntését 

(alkalmasság, kizáró ok, műszaki leírás, rangsorolás), és 
◦ szándékosan vagy az általában elvárható gondosság 

elmulasztásával 

 Tisztességtelen ajánlattevői magatartással 
(jogtalan befolyásolás, bizalmas információ) 
kapcsolatos új kizáró ok (bizonyítani kell!) (ha nem 
került sor jogorvoslatra; 3 év) (akkor is ha korábbi 
eljárásban, és jogorvoslatra nem került sor) 

 Összeférhetetlenség vagy eljárás előkészítésében 
való előzetes bevonás (ha nem lehet más módon 
orvosolni) 
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A kötelező kizáró okok 

 
Off-shore kizáró ok: 
 ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, 
a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban 
részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett 
tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 
van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén, 

 kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges  tulajdonosát nem 
képes megnevezni (         nem megismerhető),   vagy 

  kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, 
mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel 
fennáll 

Korábbi kb) törlésre került! (jövedelem kedvezőbb adózása) 
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Öntisztázás 

 
 A 62. § (1) bekezdés b) (köztartozás) és f) (tevékenységét 

bíróság jogerősen korlátozta) pontjában említett kizáró okok 
kivételével  

 bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére  
 az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem 
zárható ki a közbeszerzési eljárásból,  

 amennyiben a Közbeszerzési Hatóság (vagy bíróság) 
jogerős határozata kimondta, hogy  

 az érintett gazdasági szereplő  
 az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően  
 olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának 

ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 
 Ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles elfogadni! 
 Egységes európai közbeszerzési dokumentummal együtt 

kell benyújtani! 
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Öntisztázás 

 
 A kizáró ok hatálya alá tartozó gazdasági 

szereplő a megbízhatóságának bizonyítása 
érdekében köteles igazolni, hogy 
◦ a bűncselekménnyel, kötelességszegéssel vagy 

egyéb jogsértéssel okozott kárt - a károsult által 
elfogadott mértékben - megtérítette vagy arra 
meghatározott határidővel kötelezettséget vállalt; 

◦ az illetékes hatóságokkal aktívan együttműködve 
átfogóan tisztázta az ügy tényállását és körülményeit; 
és 

◦ olyan technikai, szervezeti és személyi intézkedést 
hozott, amely alkalmas a további bűncselekmény, 
kötelességszegés, illetve egyéb jogsértés 
megelőzésére 
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321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

 
 Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) 

bekezdése a), c)-e), g)-p) pontjai, a Kbt. 62. § (2) 
bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése alapján 
kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket 
hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják 
megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a 
továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti 
- vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § 
(5) bekezdése szerinti - jogerős határozatával igazolni 
tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a 
megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni a 
formanyomtatványon 

 A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) 
bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a 
bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős 
határozatát is csatolni kell 
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321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

 
 Folyamatban lévő változásbejegyzési 

eljárás esetében az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező, az ajánlathoz, 
illetve a részvételi jelentkezéshez köteles 
csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást 

 Nemzeti eljárásrendben is! 
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Az ajánlatok/részvételre 
jelentkezések bírálata 

 



A bírálat folyamata 

 Az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek 

 
 
 

 Mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen,  
 Van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni 
 
Ekkor:  
 az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a rangsoroláshoz kapcsolódó 

kritériumok előzetes ellenőrzése  
 De! egyidejűleg – több szakaszból álló eljárásban a részvételi szakaszban – a 

nyilatkozatban feltüntetett adatbázisok adatainak ellenőrzése 
 minden egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat 

megfelelőségének ellenőrzése  
 szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekmények (hiánypótlás, 

felvilágosítás-kérés, számítási hiba javítás, aránytalan megajánlásokra 
rákérdezés) elvégzése 
 



A bírálat folyamata 

 
 A megfelelőnek talált ajánlatok értékelési 

szempontok szerinti értékelése 
 
 

 Az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevő öt munkanapos határidő 
tűzésével való felhívása a kizáró okok, az 
alkalmassági követelmények, rangsorolási objektív 
kritériumok tekintetében az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására 
(kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet: csak 
az alkalmassági követelmények tekintetében köteles 
az igazolásokat benyújtani) 



A bírálat folyamata 

 
 

 Ha a felhívott ajánlattevő nem vagy - szükség 
esetén az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás 
kérést követően! - nem megfelelően nyújtja be az 
igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem 
támasztja alá az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy 
azzal ellentétes), az adott ajánlat figyelmen kívül 
hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja 
fel az igazolások benyújtására. 

 
Nyertes csak az lehet, aki igazolási 
kötelezettségének eleget tett! 



A bírálat folyamata 

Kisegítő szabályok: 
 
 Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát 

megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, 
hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott 
számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az 
igazolások benyújtására 

Feltétele: ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik 
ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők 
egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik 

 
 Az összegezésben a második legkedvezőbb ajánlattevő csak 

akkor nevezhető meg,  ha az eljárást lezáró döntés 
meghozatalát megelőzően tőle is bekérték az igazolásokat 

E tekintetben is irányadó: E lehetőséggel az ajánlatkérő akkor 
élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat 
figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz 
viszonyított sorrendje nem változik 
 



A bírálat folyamata 

Kisegítő szabályok: 
 
 Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések és az 

ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel 
valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának 
valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt 
munkanapos határidő tűzésével kérheti az 
érintett ajánlattevőt vagy részvételre 
jelentkezőt, hogy nyújtsa be az igazolásokat 

 
 Ha a több szakaszból álló eljárás részvételi 

szakaszában keretszám kerül meghatározásra, és 
az adott közbeszerzési eljárásban a keretszámot 
meghaladó részvételi jelentkezést nyújtottak be, már 
a részvételi jelentkezések bírálata során be kell 
kérni az igazolásokat, és a részvételi szakasz 
eredményét ezek figyelembevételével megállapítani! 



A bírálat folyamata 

 Lehető leggyorsabban 

 Ha a pénzügyi fedezet nem elegendő, és 
ez a Kbt. szerint igazolt, nem kell az 
ajánlatokat érdemben elbírálni (de: ekkor 
nem alkalmazható a hirdetmény 
nélküli eljárás a Kbt. 98. § (2) bekezdés 
a) pontja szerint) 

 



Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella 
fribiczer@yahoo.com 

+36-20-663-1771 
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