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A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdését követően, legkésőbb az eljárás meg-

kezdése napján az ajánlatkérő köteles benyújtani - az EKR-en keresztül, annak jogszabályban 

meghatározott üzemzavara esetén a Közbeszerzési Hatóság honlapján megadott elérhető-

ségen - a Közbeszerzési Hatósághoz az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhí-

vott gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), a beszerzés becsült értéké-

ről, a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást, valamint a 

törvényességi ellenőrzésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást (a to-

vábbiakban: tájékoztatás). 

 

A Kbt. 98. § (4) bekezdés c)-d) pont szerinti jogalapok [illetve az EKR üzemzavara] esetén ajánlat-

kérő a Közszolgálati és Támogató Főosztály önálló hivatali kapuján keresztül „Tájékoztatás a hir-

detmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról” elnevezésű elektronikus űrlapon köteles 

benyújtani a tájékoztatását. 

 

Az ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján köteles az EKR-

ben közzétenni a Közbeszerzési Hatóságnak megküldött minden dokumentumot, - a beszerzés be-

csült értékéről szóló tájékoztatás és az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők ne-

véről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről) szóló tájékoztatás kivételével -, valamint a köz-

beszerzési dokumentumokat és az ajánlatok bontását követően a bontásról készült jegyző-

könyvet. A beszerzés becsült értékéről szóló tájékoztatást, továbbá az ajánlattételre felhívni 

kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről) szóló tájékoztatást 

az ajánlatok bontását követően, az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvvel együtt kö-

teles az ajánlatkérő közzétenni. 
 

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételé-

nek szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves 

statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (a továbbiakban: hirdet-

ményminta rendelet) módosításáról szóló 21/2018. (XII. 21.) MvM rendelet új szabályokkal 

egészítette ki a hirdetményminta rendeletet [ld. új 15/A. §-t]. 
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A kiegészítés értelmében a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások Hatóság által végzett 

törvényességi ellenőrzéséért ellenőrzési díjat kell fizetni. Az ellenőrzési díj mértéke eljáráson-

ként 250 000 forint, amelyet a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-

01720361-00000000 számú számlájára kell befizetni.  

 

Az ellenőrzési díj kizárólag átutalással teljesíthető. Az átutalások beazonosíthatóságának 

biztosítása érdekében az átutaláskor a „Közlemény”, vagy ennek értelemszerűen megfelelő 

rovatban utalni kell az eljárás EKR azonosítójára, ennek hiányában az eljárás megnevezé-

sére. Felhívom az ajánlatkérők figyelmét, hogy a díj megfizetéséről a Hatóság számlát vagy 

számlát helyettesítő bizonylatot nem állít ki. 

 

A hirdetményminta rendelet alapján a 2019. január 21-én – vagy azt követően indított – 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások esetén a törvényességi ellenőrzés megkezdésé-

nek feltétele az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, valamint az erről szóló igazolás 

Hatósághoz történő benyújtása. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének – illetve a megfizetés igazolásának - elmara-

dása esetén a Hatóság - határidő tűzésével - hiánypótlási felhívást küld ajánlatkérő részére 

a díj megfizetésének haladéktalan igazolása céljából.  

 

Az Elnöki Közlemény csak a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályo-

zás leglényegesebb, általános rendelkezéseit foglalja össze, ugyanakkor felhívom ajánlatké-

rők figyelmét arra, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások megindítása előtt rész-

letesen ismerjék meg a speciális és kivételes eljárásfajta vonatkozó rendelkezéseit.  

 

 

 


