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A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZLEMÉNYE 
 

a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel és a minősített ajánlattevői 
státusz megújításának rendjéről 

 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. § (2) 
bekezdés a) pontjának ab) alpontja értelmében a Közbeszerzési Hatóság (a 
továbbiakban: Hatóság) naprakészen vezeti és a honlapján közzéteszi a minősített 
ajánlattevők Hatóság által létrehozott hivatalos jegyzékét (a továbbiakban: minősített 
ajánlattevői jegyzék). 
A minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel és a minősített ajánlattevői státusz 
megújításának rendjét a Hatóság az alábbiak szerint határozza meg. 
 
 
I. A minősített ajánlattevők hatósági hivatalos jegyzéke 
 
1. A közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek való megfelelés igazolása 

minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel 
 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg, hogy 
az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásában milyen igazolási módokat köteles 
elfogadni, illetve milyen dokumentumok benyújtását írhatja elő az alkalmasság és 
a kizáró okok körében. 

 
A Rendelet 1. § (4) bekezdése értelmében ezen igazolási módok kiválthatók, ha az 
érintett gazdasági szereplő a Hatóság által vezetett minősített ajánlattevői 
jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban 
előírt követelményeknek. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a kizáró okok 
hiányának igazolására, továbbá az alkalmassági követelménynek való megfelelés 
igazolására köteles elfogadni a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés tényét.  
A gazdasági szereplők nem kötelezhetők a közbeszerzési eljárásban való indulás, 
illetve a szerződés megkötésének feltételeként a minősített ajánlattevői jegyzékbe 
való felvételre.  

 
2. Minősítési szempontok 

 
A Kbt. 187. § (2) bekezdés r) pontja szerint a minősített ajánlattevői jegyzékkel 
kapcsolatos minősítési szempontokat és azok igazolási módjait a Hatóság 
határozza meg. 
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A Rendelet 35. §-a értelmében a Hatóság módosíthatja a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékére vonatkozó minősítési szempontokat és annak igazolási 
módjait. Ez esetben a Hatóság a minősítési szempontokat újra meghirdeti, 
valamint a jegyzékbe vett minősített ajánlattevőket és kérelmet benyújtókat 
egyidejűleg írásban tájékoztatja. A minősítési szempontok módosítása esetében a 
Rendelet 35. § (2) bekezdésének megfelelően a már jegyzékbe vett minősített 
ajánlattevőknek is igazolniuk kell az előírt módon megfelelőségüket az új vagy a 
módosult minősítési szempont tekintetében. Benyújtott kérelem folyamatban levő 
elbírálása esetében a Hatóság a minősítési szempontok módosítása miatt 
szükséges kiegészítések közlésére hívja fel a kérelmezőt.  
 

3. A minősített ajánlattevői jegyzék közhitelessége 
 
A minősített ajánlattevői jegyzék a Rendelet 29. § (1) bekezdése és 30. § (2) 
bekezdése értelmében közhiteles, az abban foglalt adatok valódiságát az ellenkező 
bizonyításig vélelmezni kell.  
 

4. A minősített ajánlattevői jegyzékbe vétel érvényességi ideje 
 
A minősített ajánlattevői jegyzékbe vétel érvényességi ideje a bejegyzést követő 
naptól számított 12 hónap,1 amely megújítható. 
 
Amennyiben a kérelmező január 1. és május 31. között nyújtja be a felvétel vagy a 
státusz megújítása iránti kérelmét, - illetve a Hatóság bejegyző határozatát január 
1. és május 31. között hozza meg - és a benyújtás, (illetve határozathozatal) 
időpontjában még nem rendelkezik a korábbi év számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolóval, a Hatóság a jegyzékbe vételről július 31-i érvényességi dátummal 
állít ki igazolást.  
Amennyiben a kérelmező július 31-ig az előírt módon igazolja a beszámoló 
elfogadását, valamint ismételten benyújtja az előírt igazolásokat és pénzintézeti 
nyilatkozatokat, a Hatóság egy évre szóló igazolást állít ki.  
 

5. Külön igazolás szigorúbban megállapított alkalmassági követelmények esetén 
 
A Rendelet 30. § (4) bekezdése szerint a minősített ajánlattevőnek külön kell 
igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági 
követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban 
vagy az előminősítési rendszerében a Hatóság által meghatározott minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és 
gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és 
igazolását.  
 
Amennyiben az ajánlatkérő felhívása a Hatóság által figyelembe vett alkalmassági 
feltételeken túlmenően tartalmaz kritériumokat (pl. mintapéldány csatolását, vagy 

                                                      
1 A határidő számítására az Ákr. 52. § irányadó. 
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a bevont szakemberek bemutatását írja elő), illetve a Hatóság által meghatározott 
minősítési szempontokon belül szigorúbb követelményeket támaszt, a minősített 
ajánlattevőnek - kizárólag e körben - kiegészítőleg kell igazolnia alkalmasságát. 

 
 
II. A kérelem benyújtása  
 
1. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételi és státusz 

megújítási eljárásra – a Rendelet vonatkozó szabályai mellett – az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, az elektronikus ügyintézésre az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezései irányadók.  
 

2. Az eljárás nyelve magyar. A Rendelet 32. § (1)-(3) bekezdései értelmében a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételt és a meglévő 
minősített ajánlattevői státusz megújítását a Hatóságnál kell kérelmezni. Az 
Adatbejelentő lapot, illetve valamennyi igazolást és dokumentumot az Ákr. és 
Eüsztv. szabályaival összhangban kell eljuttatni a Hatóság részére, idegen nyelven 
kiállított igazolások és dokumentumok esetében azok fordításával együtt.  
 
Természetes személy ügyfél esetén az Ákr. 26. § (2) bekezdése értelmében a 
kapcsolattartás formáját az ügyfél választja meg. A minősített ajánlattevői jegyzék 
tekintetében a nem természetes személy ügyfél figyelemmel az Eüsztv. 9. § (1) 
bekezdésére elektronikus kapcsolattartásra köteles. Az elektronikus 
kapcsolattartás további, részletes szabályai tekintetében, kérjük vegye figyelembe 
a Hatóság közleményét az elektronikus ügyintézéséről, mely a Hatóság honlapján 
elérhető az e-Ügyintézés menüpont alatt. 
 

3. A "Minősítési szempontok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő 
felvételhez" és a "Minősítési szempontok a minősített ajánlattevői státusz 
megújításához" c. dokumentumok tartalmazzák azokat a feltételeket, amelyek 
teljesítése esetén a kérelmező a jegyzékbe felvételt nyer, illetve a minősített 
ajánlattevői státusza meghosszabbodik. A kérelmező bármikor kérheti minősítését 
és a hatósági hivatalos jegyzékbe vételét az előírt adatok, tények bemutatása, a 
szükséges igazolások, nyilatkozatok vagy egyéb dokumentumok csatolása 
mellett.  

 
 
III. A Hatóság eljárása 
 
1. Az eljárás a kérelemnek a Hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. 

 
2. Amennyiben az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak – 

hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a Hatóság 
rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű 
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ügyfél – a Hatóság az Ákr. 50. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a sommás 

eljárás szabályai szerint jár el 8 napon belül.  
 
3. Ha a Hatóság megállapítja, hogy a III/2. pontban meghatározott bármely feltétel 

nem áll fenn, a sommás eljárás szabályait mellőzi és az ügyet az Ákr. 41. § (2) 
bekezdése és 43. § (13) bekezdése alapján teljes eljárásban intézi el. Az Ákr. 50. § 
(3) bekezdése, valamint a Rendelet 32. § (5) bekezdése alapján teljes eljárásban az 
ügyintézési határidő két hónap.  

 
 
IV. A Hatóság döntései 
 
Az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, 
az eljárás során hozott egyéb döntések végzések. 
 
A Hatóság az Ákr. 81. § (2) bekezdése alapján a jogorvoslatról való tájékoztatást 
mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését 
tartalmazó egyszerűsített döntést hoz, ha a Hatóság a kérelemnek teljes egészében 
helyt ad és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél 
jogát vagy jogos érdekét nem érinti. A Hatóság az Ákr. 81. § (3) alapján az indoklásban 
csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített 
döntést hoz az önállóan nem fellebbezhető végzésről. 
 
1. A Hatóság végzése 

 
a) Hiánypótlásra felszólítás 

 
Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, a Hatóság a kérelmezőt hiánypótlásra 
szólítja fel. A kérelmező a Hatóság hiánypótlásra történő felszólító végzése 
kézhezvételétől számított 30 napon belül pótolhatja a megjelölt hiányokat. 
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.  
 
Amennyiben a kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének határidőben nem tett 
eleget és nyilatkozata hiányában a kérelem nem bírálható el, a Hatóság az Ákr. 47. 
§ (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megszünteti.  
 

b) Eljárás megszüntetése  
 
Az Ákr. 47. § (1) bekezdésében meghatározott valamely feltétel fennállása esetén 
a Hatóság az eljárást megszünteti. 
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2. A Hatóság határozata 
 

a) Felvétel a minősített ajánlattevői jegyzékbe (bejegyző határozat) 
 
A jegyzékbe vétel feltétele, hogy a gazdasági szereplő megfeleljen a Hatóság által 
meghirdetett minősítési szempontoknak. 
 
A minősítési szempontokat a Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában 
foglalt feladatkörében a Hatóság határozza meg és a honlapján 
meghirdeti. Amennyiben a kérelmező a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a 
Hatóság által meghatározott követelményeknek megfelel, a kérelmező a határozat 
meghozatala napján felvételt nyer a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe. 
A kérelmező ettől az időponttól válik minősített ajánlattevővé. 

 
A Hatóság a jegyzékbe vétel tényéről igazolást állít ki, amelyet a határozattal 
együtt az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesít a minősített 
ajánlattevő részére; továbbá a minősített ajánlattevő adatai ezzel egyidejűleg 
közzétételre kerülnek a Hatóság honlapján elérhető közhiteles nyilvántartásban is.  
 
Az igazolás tartalmazza a minősített ajánlattevőre vonatkozó általános 
információkat, az egyes minősítési szempontok szerinti megfelelésre hivatkozást, 
a minősített ajánlattevő jegyzék szerinti besorolását, a jegyzékbe vétel időpontját, 
minőségirányítási tanúsítványának érvényességi idejét, illetve az igazolás 
felhasználásának határidejét. 
 

b) A minősített ajánlattevői státusz megújítása (megújító határozat) 
 
Amennyiben a kérelmező a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Hatóság által 
meghatározott követelményeknek megfelel, a minősített ajánlattevői státusza 
meghosszabbodik.  
 
Amennyiben a kérelmező január 1. és május 31. között nyújtja be a státusz 
megújítása iránti kérelmét, a bejegyző határozatnál ismertetettek megfelelően 
irányadók. 
A Hatóság a minősített ajánlattevői státusz megújításáról igazolást állít ki, amelyet 
az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesít a minősített ajánlattevő 
részére; továbbá a minősített ajánlattevő adatai ezzel egyidejűleg közzétételre 
kerülnek a Hatóság honlapján elérhető közhiteles nyilvántartásban is. 
 

c) A minősített ajánlattevői jegyzékből történő törlés (törlő határozat) 
 
A Rendelet 33. § (1) bekezdés értelmében Hatóság a minősített ajánlattevőt törli a 
hivatalos jegyzékből, ha: 

a) nem felel meg a minősítési szempontoknak; 
b) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban végleges határozattal 
eltiltották közbeszerzési eljárásban való részvételtől; 
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c) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban végleges határozattal 
elrendelték a hatósági hivatalos jegyzékéből való törlését; 
d) azt a minősített ajánlattevő kéri; 
e) megújítás nélkül lejárt a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés 
érvényességi ideje; 
f) a minősített ajánlattevő megszűnt, illetve meghalt. 

A minősített ajánlattevő csak akkor kérheti a hatósági hivatalos jegyzékből való 
törlését, ha folyamatban levő közbeszerzési eljárásban nem vesz részt. 
A minősített ajánlattevő a hatósági hivatalos jegyzékből való törléséről szóló 
határozat kézhezvételét követően köteles haladéktalanul törlését bejelenteni az 
ajánlatkérőnek, ha folyamatban levő közbeszerzési eljárásban vesz részt. 
 

d) Minősített ajánlattevői jegyzékben szereplő adatok módosítása (adatmódosító 
határozat) 
 
A minősített ajánlattevő a Rendelet 34. §-a alapján köteles a Hatóságnak 
bejelenteni, ha a minősítési szempontok szerinti adataiban, körülményeiben 
változás állt be a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a változástól 
számított öt munkanapon belül.  
Ha a változás következtében a minősített ajánlattevő nem felel meg a minősítési 
szempontoknak, a Hatóság törli a hivatalos jegyzékből. 
 
 

V. A Hatóság döntései elleni jogorvoslat 
 

1. Jogorvoslat a Hatóság végzése ellen 
 

A Hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény 
megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek 
hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat 
keretében gyakorolható. 
A Hatóság eljárást megszüntető végzése ellen az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) 
pontjának, valamint a 114. § (1) bekezdése értelmében közigazgatási per 
indításának van helye. A keresetlevelet a végzés kézhezvételétől számított 30 
napon belül kell a Hatósághoz benyújtani úgy, hogy a Fővárosi Törvényszékhez 
kell címezni. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 124. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a bíróság egyszerűsített perben jár el, az egyszerűsített 
perben hozott ítélettel szemben nincs helye fellebbezésnek.  

 
2. Jogorvoslat a Hatóság határozata ellen 

 
A Hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. 
A Hatóság határozatát az érintett minősített ajánlattevő a Kbt. 187. § (11) 
bekezdése értelmében közigazgatási perben támadhatja meg a határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül. A perre a Fővárosi Törvényszék 
kizárólagosan illetékes, a bíróság ítélete ellen fellebbezésnek nincs helye. A 
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keresetlevelet a Hatósághoz kell benyújtani úgy, hogy a Fővárosi Törvényszékhez 
kell címezni.  A bíróság ítélete ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 
 
VI. Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések 
 
1. A Hatóság a Kbt. 187. § (5) bekezdése alapján a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékének vezetése céljából jogosult a kérelmező által megnevezett személyek 
természetes személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre, 
szakmai gyakorlatra vonatkozó adatait kezelni.  
 

2. A Hatóság tájékoztatja a kérelmezőket, hogy az általuk megadott személyes 
adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.) összhangban kezeli.  
 

3. A Hatóság - az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően – a kérelmezőket az 
alábbiakról tájékoztatja:  

 

- az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 28. § (3) bekezdése, a Kbt. 187. § (2) 
bekezdés a) pontjának ab) alpontja, illetve r) pontja;  

- az adatkezelés célja: a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékének vezetése;  

- az adatkezelés időtartama: a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való 
szereplés időtartamára terjed ki;  

- az adatok megismerésére, kezelésére kizárólag a Hatóság azon tagjai és 
dolgozói jogosultak, akik a kérelem elbírálásban részt vesznek;  

- a kérelmező adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségére az 
Infotv. rendelkezései az irányadóak;  

- az adatkezelés nyilvántartási azonosítója: 942-0002;  
- az adatoknak a jegyzékből történő törlésére a Rendelet 33. § (1) bekezdése az 

irányadó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


