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Szerződés megkötése, teljesítése 

A Kbt 131. § (1) bekezdése rögzíti, hogy eredményes 
közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel 
(személlyel) kell írásban megkötni az ajánlati felhívás, a 
dokumentáció, a dokumentáció részeként kiadott 
szerződéstervezet, valamint az ajánlat tartalmának megfelelően.  
 
A hivatkozott előírás kimondja egyfelől, hogy eredményes 
közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes 
ajánlattevővel kell megkötni, másfelől egyértelművé teszi, hogy a 
szerződés nem térhet el az ajánlati felhívásban, az ajánlatban és 
a dokumentációban – ideértve a szerződéstervezetet is – 
foglaltaktól. A szerződést kötő felek tehát nem változtathatják 
meg a megkötésre kerülő szerződés tartalmi elemeit a felhívás és 
a dokumentáció, illetőleg az ajánlat tartalmához képest. 

 



Mentesülés a szerződés megkötése 
alól 

Kbt. 131. § (9) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel 
szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés 
megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes 
ajánlattevő az (5) bekezdésben meghatározott időtartam 
alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól 
(szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően 
beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem 
látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy 
teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a 
szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. 

 



Szerződés módosítása az új Ptk. 
szerint  

6:191. § [A szerződés felek általi módosítása] 
(1) A felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződés 
tartalmát vagy megváltoztathatják 
kötelezettségvállalásuk jogcímét. 
(2) A szerződésnek a módosítással nem érintett része 
változatlan marad. A kötelezettség biztosítására szolgáló 
zálogjog és kezesség fennmarad, de a zálogkötelezett és a 
kezes helyzete hozzájárulásuk nélkül nem válhat terhesebbé. 
(3) A szerződés módosítására a szerződés megkötésére 
vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 
(4) A szerződés tartalmát valamelyik fél egyoldalúan akkor 
módosíthatja, ha ezt a szerződésben kikötötték, vagy ha a 
felet erre jogszabály feljogosítja. 

 



Irányadó Kbt. 
 

Mind a 2003. évi Kbt. 401. § (1) bekezdése, mind a 2011. évi Kbt. 180. § (2) 
bekezdése úgy rendelkezik, hogy rendelkezéseit a hatályba lépése után 
megkezdett beszerzésekre, közbeszerzés alapján megkötött szerződésekre kell 
alkalmazni. A tekintetben, hogy mi minősül a közbeszerzés megkezdésének, az 
eljárást megindító felhívás feladásának/megküldésének napja irányadó.  
Ezzel szemben a 2015. évi Kbt. 197. § (1) bekezdése a szerződésmódosításról 
szóló 141. § és 142. § előírásait a hatálybalépését megelőzően megkezdett 
beszerzések vagy közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött 
szerződések új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő 
módosítására is alkalmazni rendeli. 
Amennyiben a szerződést módosító okiratot a 2015. évi Kbt. hatályba lépése, 
azaz 2015. november 1. napja előtt írták alá a visszaható hatály tilalmára 
tekintettel, a módosításra a fentebb ismertetett szabályok értelmében az 
előzmény közbeszerzési eljárás megkezdésekor hatályos Kbt. irányadó. 

 



2015. évi Kbt. 
 

 A törvény a szerződés módosításának lehetséges eseteit három csoportba 
rendezi.  
 
Az első a de minimis korlát, amelyet el nem érő értékű módosítás - amennyiben a 
szerződés alapvető jellemzőit egyébként nem változtatja meg - további feltételek 
fennállása nélkül is mindig jogszerűnek tekinthető (Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés). 
A második esetcsoport - függetlenül attól, hogy a lényeges módosítás bírósági 
gyakorlatban kidolgozott ismérvei fennállnak-e - bizonyos sajátos körülmények 
fennállása esetén teszi lehetővé a módosítást (Kbt. 141. § (4)-(5) bekezdés).  A 
korábbi uniós joggyakorlat alapján ezen eseteket a jogalkalmazóknak szűken kell 
értelmeznie. 
A harmadik, a törvény által megfogalmazott esetcsoport a nem lényeges 
módosítások köre.  
Előre meghatározott módosítási mechanizmusok(a 2011. évi Kbt. 125. § (10) 
bekezdése szerinti szabályozás) a 141. § (4) bekezdés a) pontjában, külön nevesítve 
az opció gyakorlását.  

 



De minimis szabály 

141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az 
erre jogosult valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek 
jogviszonyának a szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő 
változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás). 
(2) 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 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. 
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a 
szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét 
érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték 
változásával összefüggenek. 

 



Előre jelzett változások 

(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a 
szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata 
nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül 
módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely 
esetben: 
a) ha 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. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem 
rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek 
megváltoztatnák a szerződés általános jellegét; 

 



Gazdasági vagy műszaki 
szükségszerűség I.  

b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, 
szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek 
nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben 
a szerződő fél személyének változása 
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki 
okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, 
meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy 
létesítményekkel való felcserélhetőség vagy 
együttműködés miatt; és 
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a 
költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték 
növekedése - vagy több módosítás esetén azok 
együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg 
az eredeti szerződés értékének 50%-át; 

 
 



Gazdasági vagy műszaki 
szükségszerűség II. 

 Műszaki és gazdasági okokból nem valósítható meg más szerződő 
féllel, mert az alapszerződésben való részvételének 
köszönhetően olyan ismeretekkel rendelkezik a szerződés 
tárgyát képező rendszer és az ahhoz kapcsolódó folyamatok 
vonatkozásában, amik egyedül őt teszik képessé arra, hogy a 
műszaki megvalósítás során jelentkező és az alapprojekthez 
szorosan kapcsolódó többlet berendezések, szolgáltatások és az 
eredeti szerződéssel beszerzett berendezések,szolgáltatások 
közötti kompatibilitást megfelelően biztosítsa.  
Ezen szerződésmódosítási lehetőség tulajdonképpen egy új 
megrendelői igény kezelésére biztosít megoldást új közbeszerzési 
eljárás lefolytatása nélkül, ezért szigorúan, megszorítóan 
értelmezendő. 



Előre nem látható körülmények I. 

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: 
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, 
amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem 
láthatott előre; 
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános 
jellegét; 
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti 
szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan 
módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, 
egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a 
korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. 
Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés 
megkerülését. 

 



Előre nem látható körülmények II. 
 

2011. évi Kbt. 132. § (2) bekezdésében foglalt kimentési klauzula 
mentén, azonban a korábbi szabályozáshoz képest két lényeges 
változást tartalmaz: 
- az előre nem láthatóságnak kizárólag az ajánlatkérő oldaláról 
kell fennállnia. Ugyanakkor nevesíti a törvény a kellő gondosság 
követelményét, azaz a 2015. évi Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja 
szerinti jogalap csak akkor áll fenn, ha az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás, így a teljesítési és szerződéses feltételek 
előkészítése során a kellő gondossággal járt el. 
- A kellő gondosság tanúsítása mindig az eset egyedi 

körülményei alapján ítélhető meg, pl. felmérések. 
Mindaddig, amíg lehetőség van a közbeszerzési dokumentumok 
módosítására, ajánlatkérő köteles ezt megtenni, és utólag már 
nem hivatkozhat arra, hogy a szerződés módosítása előre nem 
látható okokból szükséges. 



Előre nem látható körülmények III. 

Az adott eset összes körülményének alapos vizsgálata és 
mérlegelése alapján, esetről esetre történő mérlegeléssel 
lehet csak eldönteni, hogy a szerződés módosítását indokoló 
körülmények megfelelnek-e a Kbt. szóban forgó előírásainak. 

Általánosságban elmondható, hogy az előre nem láthatóság 
követelménye alapvetően akkor valósulhat meg, ha a 
szerződés módosítását indokoló körülmény jövőbeli 
bekövetkezéséről a feleknek nem volt tudomásuk, és arra a 
felek a legnagyobb gondosság mellett a beszerzés 
körülményeinek ismeretében nem is számíthattak.  



Nem lényeges módosítás I. 

(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új 
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás 
nem lényeges. 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; 
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. 
  

 



Nem lényeges módosítás II. 
 

A jogszabályhely a 2011. évi Kbt. 132. § (1) bekezdés a-
b-c) pontjaival egyezően határozza meg a lényegesség 
kritériumait az alábbi eltérésekkel: 

- a 2011. évi Kbt. 132. § (3) bekezdésében foglalt 5 %-os 
korlátozást a 2015. évi Kbt. nem tartalmazza. 

- a szerződés tárgyának kiterjesztése az eredeti 
ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre 
nem lehetséges, nem jelentős új elemekre tehát 
kiterjeszthető a szerződés.  



Nem lényeges módosítás III. 
 
A hátrányos megkülönböztetés tilalmát, egyenlő bánásmódot, átláthatóság elveit az uniós jog az 
odaítélési eljárás keretében biztosítja, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő 
feltételeket meghatározó módosításra nem kerülhet sor az odaítélési eljárás mellőzésével.  
→Feleknek a szerződés alapvető feltételeinek újratárgyalására irányul a szándéka.  
Pressetext ítélet megállapítása: csak az olyan lényeges szerződésmódosítások indokolják az odaítélési 
eljárás ismételt lefolytatását, amelyek konkrétan alkalmasak az érintett piacon a verseny torzítására, és 
az ajánlatkérő szerződéses partnerének más lehetséges szolgáltatókkal szemben előnyben részesítésére. 
Három alapelem következik az ítéletből, amelyek fennállása esetén valamely változás a szerződéses 
elemek között lényegesnek minősül: 
 
• lényeges a módosítás, ha a módosítás következtében olyan szerződéses feltételek kerültek 

meghatározásra, amelyek esetén az eredeti beszerzési eljárásban az eredeti ajánlattevőkön kívül 
más ajánlattevők is részt vehettek volna, vagy az eredetileg nyertes ajánlaton kívül más ajánlat is 
kiválasztásra kerülhetett volna. →egyéb érdekeltek ezzel feltételezhetően kizárásra kerültek az 
ajánlattétel lehetőségéből. 

• lényeges a módosítás, ha annak következtében a szerződés olyan szolgáltatásokra is jelentős 
mértékben kiterjed, amelyekre az eredeti szerződés nem terjedt ki.  →a szerződés tárgyának 
jelentős kibővítésére kerül ezzel sor.  

• lényeges a módosítás, ha a szerződés gazdasági egyensúlya felborul a nyertes ajánlattevő, azaz a 
szerződő fél javára, olyan módon, amely az eredeti ajánlati felhívásban nem szerepelt.  

 



Új elem 

D.277/15/2010., D. 282/15/2010.:  

„Mindaddig, amíg a teljesítési feladatok, létrehozandó 
eredmények megmaradnak az ajánlati felhívásban, 
dokumentációban, eljárást lezáró szerződésben 
meghatározott megvalósítandó feladatok körében, új 
beszerzési szükséglet, új megvalósítandó feladat, 
elérendő eredmény hiányában nem terheli közbeszerzési 
eljárás lefolytatási kötelezettség az ajánlatkérő 
szervezetet.” 



Pótmunka-többletmunka, új 
beszerzési igény 

Szegedi Ítélőtábla 1/2006. (XI.30.) kollégiumi ajánlása : 
• Többletmunka esetén az eredetileg célul tűzött munkaeredmény nem változik meg, hanem 

a változatlan munkaeredmény az előzetesen becsülthöz képest csak többletmunka 
végzéssel, illetve többlet költségvonzattal valósítható meg.  

• A pótmunka a megrendelő által a szerződés megkötése után pótlólag megrendelt 
munkákat, az újfajta megrendelői igényeket jelenti, amelyek rendszerint tervmódosítás 
formájában jelennek meg.  

• A munka objektív természete miatt előre nem látható, műszakilag szükséges munkák – 
főszabályként a vállalkozóra telepíti a kockázatát, kivéve ha természetére, nagyságrendjére 
figyelemmel a vállalkozó kellő gondosság mellett sem számolhatott vele 

6:244. § [Többletmunka. Pótmunka] 
(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a 
vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát 
is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem 
történhet meg (többletmunka). 
(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás 
miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát 
aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 

 
 
 
 
 

 

 



A szerződésmódosítás semmissége I. 

142. § (3) Semmis a szerződés módosítása, ha az arra 
irányul, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő felet 
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve 
szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide 
nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - 
alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), 
vagy amely arra irányul, hogy az ajánlatkérő átvállaljon a 
nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy 
indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes 
ajánlattevőt terhelő kockázatokat. 



A szerződésmódosítás semmissége 
II. 
 

Az új rendelkezés értelmében semmis a közbeszerzési 
szerződés módosítása, ha arra irányul, hogy 

- a nyertes ajánlattevőt mentesítse az olyan szerződésszegés 
(szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei alól 
(ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), 
amelyért felelős, VAGY 

 - ajánlatkérő átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő 
többletmunkaköltségeket, vagy egyébként indokolatlanul 
átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő egyéb 
kockázatokat. 

 



Köszönöm a 

figyelmet! 


