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Egyes szempontok szerinti általános áttekintés

Élelmiszerek, 
élelmiszer alapanyagok beszerzése

Közétkeztetési szolgáltatás 
beszerzése

• Árubeszerzés • Szolgáltatásmegrendelés

• A közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében 
alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 
676/2020. (XII. 28.) Korm. Rendelet alkalmazása

• Kbt. 111. § f) pont (vagy adott esetben a Kbt. 
111. § b) pont) szerinti kivételi kör vizsgálata

• Kbt. 111. § c) pont (vagy adott esetben a Kbt. 
111. § b) pont) szerinti kivételi kör vizsgálata

• Értékhatár: 
- 15 000 000 Ft – nemzeti
- 75 245 700 Ft (kivéve a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pont 
szerinti AK esetén: 48 997 200 Ft) - uniós

• Értékhatár: 
- 15 000 000 Ft - nemzeti
- 75 245 700 Ft (kivéve a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pont 
szerinti AK esetén: 48 997 200 Ft) – uniós
- Kbt. 3. melléklet szerinti szolgáltatás esetén 262 485 000 Ft



Hatályba lépett: 2021. március 1. napján, kivéve a Korm. Rendelet 5. § (3) bekezdése (2022. január 1.)

Alkalmazási köre: a 2021. szeptember 1. napját követően megkezdett, közétkeztetési szolgáltatás
megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárásokra - és ezen közbeszerzések alapján megkötött
szerződésekre - kell alkalmazni.

Közétkeztetés: olyan vendéglátó tevékenység, amelynek során fogyasztók meghatározott csoportját
vendéglátó ipari termékekkel, többnyire előre megrendelés alapján, a nap egy-egy meghatározott
időszakában, meghatározott időtartamban látnak el, különösen oktatási, gyermek-, szociális,
egészségügyi-, bentlakásos intézményben, táborban és munkahelyen.

 Időtartam: közétkeztetésre irányuló szerződés legfeljebb 2 évre köthető + maximum további 2 évvel
hosszabbítható meg (Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont)

 Értékelési szempont: nem alkalmazható kizárólag a legalacsonyabb ár szempontja, szükséges
legalább további 3 - Korm. Rendeletben nevesített – értékelési szempont meghatározása (pl. minél
rövidebb szállítási időtartam, minél nagyobb arányú ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó
termékek, illetőleg az eljárásban előírt címkével rendelkező élelmiszerek köre, fogyasztói visszajelzési
rendszerek bevezetésének, illetőleg diétás étkeztetés biztosításának vállalása stb.)

676/2020. (XII. 28.) Korm. Rendelet főbb szabályai I. 



 Eljárást megindító felhívásban kötelezően előírandó:
- a tevékenységre vonatkozó, Éltv. szerinti FELIR azonosító megléte,
- a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó, Éltv. 23. § (5)

bekezdése szerinti valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítés eredményeinek benyújtása.

Kérdés: Mi a teendő, ha az AK a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyhaként az általa
rendelkezésre bocsátott főzőkonyha használatát írja elő a nyertes AT-nek?
KH álláspont: Ebben az esetben szerződéses feltételként szükséges rögzíteni a Korm. Rendelet 4. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti minősítést vagy az erre irányuló eljárás megkezdését az Éltv. 23. § (5)
bekezdése alapján.

 Szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként kötelezően előírandó:
- 2022. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 60 százaléka,
- 2023. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 80 százaléka
a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékekből, illetve a helyi élelmiszer termékekből
származzon. Főzőkonyhánként, telephelyenként tartalmaznia kell a szerződésnek a beszerzett
termékek összértékén belül ezen termékeknek az összesített arányát. Ennek igazolásaként
adatszolgáltatás a NÉBIH és a Nemzeti Népegészségügyi Központ részére a nyertes AT által.

676/2020. (XII. 28.) Korm. Rendelet főbb szabályai II. 



1. Kbt. 111. § c) pont (közétkeztetési szolgáltatás esetén)

A Kbt.-t nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő, a 3. melléklet szerinti szállodai és éttermi
szolgáltatásokra, a 79995000-5-től 79995200-7-ig tartó CPV kódok által meghatározott könyvtárkezelési
szolgáltatásokra, a 92000000-1-től 92700000-8-ig tartó CPV kódok által meghatározott, a pihenés, kultúra
és sport területén nyújtott szolgáltatásokra, valamint a jogi szolgáltatásokra.

55100000-1-től 55410000-7-ig; 55521000-8-tól 55521200-0-ig [55521000-8 Élelmiszer-ellátási szolgáltatások
magánháztartások számára, 55521100-9 Ebédszállítási szolgáltatások, 55521200-0 Házhozszállítási szolgáltatások]
55520000-1 Élelmezési szolgáltatások
55522000-5 Élelmezési szolgáltatások szállítási vállalatok számára
55523000-2 Élelmezési szolgáltatások egyéb vállalatok és intézmények számára
55524000-9 Iskolai élelmezési szolgáltatások
55510000-8 Étkezdei szolgáltatások
55511000-5 Étkezdei és egyéb korlátozott vevőkörű büfészolgáltatás
55512000-2 Büféüzemeltetési szolgáltatások
55523100-3 Iskolai ebédszolgáltatás

Vizsgálat tárgyát képező kivételi körök I.



2. Kbt. 111. § f) pont (élelmiszer, élelmiszer alapanyag beszerzése esetén)

A Kbt.-t nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő, a hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss,
illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, kenyér és pékáru, méz, tojás,
kertészeti növény beszerzésére.

D.103/19/2019.

„A Döntőbizottság megállapította, hogy az egybeszámítási szabályok alkalmazásával, figyelemmel a beszerző által
lefolytatott korábbi közbeszerzési eljárásra és az annak keretében a beszerző által is egységesen kezelt, a közétkeztetési
szolgáltatás nyújtásához szükséges élelmiszer beszerzés funkcionális-gazdasági egységére, azaz arra a tényre
figyelemmel, hogy a hasonló felhasználásra szánt élelmiszerek a közétkeztetési szolgáltatás teljesítéséhez
egységesen szükségesek, a beszerzőnek a korábbi (103.560.000.- Ft értékű) beszerzését a tárgyi beszerzés
értékével egybe kellett volna számítania (11.000.000.- Ft értékű sertés és marhahús). Az egybeszámítandó
beszerzések (114.560.000.- Ft) értéke jelentősen meghaladta az uniós értékhatárt. A Döntőbizottság álláspontja szerint
az egybeszámítási kötelezettség szempontjából releváns tény a beszerző személyének azonossága, továbbá a teljesítés
azonos helyszíne is. A Döntőbizottság nem fogadta el a beszerző hivatkozását a Kbt. 111. § f) pontja szerinti kivételi
körre (nemzeti értékhatár) illetve a Kbt. 4. § (3) bekezdése szerinti kis értékű beszerzésekre vonatkozó hivatkozását,
mivel az nem vette figyelembe a Kbt. fenti egybeszámítási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseit.”

Vizsgálat tárgyát képező kivételi körök II.



3. Kbt. 111. § b) pont (árubeszerzésnél és szolgáltatásmegrendelésnél is)
A Kbt.-t nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény alapján gyermekotthonban, illetve lakásotthonban elhelyezett gyermekek
teljes ellátására, 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.

Fennállhat a kivételi kör, amennyiben – például egy AK-nak minősülő, gyermekétkeztetési szolgáltatást
végző Kft. – AK tevékenysége és beszerzési igénye megfeleltethető a kivételi körben foglaltak szerinti
árubeszerzésnek és/vagy szolgáltatásmegrendelésnek, és a – részekre bontás tilalma
figyelembevételével megállapított - becsült érték nem éri el az uniós értékhatárt.

Vizsgálat tárgyát képező kivételi körök IV.



1. A szerződésben az egyes étkezési típusok (reggeli, tízórai, ebéd) esetén külön díjtételenként vannak
meghatározva a szolgáltatási díjak. A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti ellenérték emelés esetén a
szerződésmódosítási jogalap %-os mértéke étkezési típusonként vizsgálandó?

„A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy
több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át,
építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”

KH álláspont: Nem étkezési típusonként, illetőleg az azok tekintetében vállalt szolgáltatási díjanként
vizsgálandók a szerződésmódosítás jogalapjának feltételei, hanem valamennyi étkezési típust együttvéve,
az összes eredeti szerződéses ellenérték az alapja a szerződésmódosítás feltételeként rögzített %-os
mértéknek.

Közétkeztetés tárgyú szerződés módosításának egyes esetei I.



2. Hosszútávú, folyamatos ellátásra vonatkozó közétkeztetési szerződés időtartama meghosszabbítható-e
az akadályoztatás időtartamával a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján? A veszélyhelyzet
kihirdetésével a szolgáltatások teljesítése ellehetetlenült, felfüggesztésre került.

KH álláspont: Adott esetben a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján –az eredeti szerződéses érték
növekedése 50 %-os korlátjának megtartása mellett - sor kerülhet az időtartam meghosszabbítására, az
alábbiakat is figyelembe véve:

- a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés megkötésekor kellő gondossággal eljárva, előre
nem láthatóak voltak-e a szerződésmódosítás indokaként felhozott körülmények (a szerződéskötésre a
veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően került-e sor),

- nem elegendő önmagában a veszélyhelyzet elrendelése, az adott kötelezettség teljesítését ténylegesen
ellehetetlenítő körülmények fennállását szükséges igazolni, vagyis a szerződés időtartama
meghosszabbításának közvetlen összefüggésben kell állnia a veszélyhelyzet elrendelésével,

- vizsgálni kell, hogy a módosítást szükségessé tevő körülmény mennyiben befolyásolja a teljesítési
határidőt (az időtartam változása mértékének az akadályozó körülmény terjedelméhez kell igazodnia),

- amennyiben a szerződés egyéb feltételei nem változnak meg, pusztán annak időtartama kerül
meghosszabbításra a felfüggesztés időtartamával, akkor a szerződés általános jellege vélhetően nem
változik meg.

Közétkeztetés tárgyú szerződés módosításának egyes esetei II.



Köszönöm a figyelmüket! 
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