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Közbeszerzési irányelvek főbb 
rendelkezései 
Főszabály: 

• hirdetmények közzététele és a közbeszerzési dokumentumok 
rendelkezésre bocsátása elektronikus formában (az irányelvek 
átültetésétől /legkésőbb 2016. április 18-tól/)   

• minden kommunikáció és információcsere csak elektronikus 
kommunikációs eszközök útján történhet (központosított közbeszerzésben 
2017. április 18-tól, általánosságban 2018. október 18-tól);  

• a használandó eszközök és berendezések, valamint azok műszaki jellemzői 
tekintetében lefektetett elvárások: 

a) megkülönböztetésmentesség 

b) széles körben elérhetőnek kell lenniük 

c) a széles körben használt ICT-termékekkel interoperabilisnak kell lenniük 

d) nem korlátozhatják a gazdasági szereplők részvételét a közbeszerzési 
eljárásban 
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Közbeszerzési irányelvek főbb 
rendelkezései 

Kivételek: 

a) a közbeszerzés speciális tárgyával összefüggésben olyan sajátos eszközök, 
berendezések vagy fájlformátumok lennének szükségesek, amelyek nem állnak 
széles körben rendelkezésre 

b) az ajánlat tartalmának megjelenítésére alkalmas fájlformátumokat támogató 
alkalmazások olyan fájlformátumokat használnak, amelyek nem kezelhetők más 
nyílt vagy széles körben elérhető alkalmazással, vagy felhasználási engedélyhez 
kötöttek, és az ajánlatkérő szerv nem tudja ezeket letöltésre vagy távoli 
használatra rendelkezésre bocsátani (?) 

c) az elektronikus kommunikáció alkalmazása olyan különleges irodai berendezést 
igényelne, amely általában nem áll az ajánlatkérő szervek rendelkezésére 

d) a közbeszerzési dokumentumokban olyan fizikai vagy méretarányos modellek 
benyújtását írják elő, amelyek elektronikus úton nem továbbíthatók 
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Közbeszerzési irányelvek főbb 
rendelkezései 

Kivételek: 

e) eltérő kommunikációs eszköz szükséges vagy a biztonsággal, vagy az információ 
különösen érzékeny jellegének védelmével összefüggésben -> olyan magas 
szintű védelemre lenne szükség, amely nem biztosítható megfelelően olyan 
elektronikus eszközök és berendezések használatával, amelyek széles körben a 
gazdasági szereplők rendelkezésére állnak 

f) szóbeli kommunikációt is lehet alkalmazni, amennyiben nem érinti a 
közbeszerzési eljárás lényeges elemeit, feltéve, hogy a szóbeli kommunikáció 
tartalmát kellő mértékben dokumentálják 
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Közbeszerzési irányelvek főbb 
rendelkezései 

Az elektronikus kommunikációval kapcsolatos követelmények: 

a) kötelező biztosítani az adatok sértetlenségének, valamint az ajánlatok és 
részvételi jelentkezések bizalmasságának megőrzését 

b) az ajánlatok és részvételi jelentkezések elektronikus benyújtásának feltételeire 
vonatkozó információkat az érdekelt felek rendelkezésére kell bocsátani 

c) a tagállamoknak meg kell határozniuk az adott közbeszerzési eljárás különböző 
szakaszaiban az elektronikus kommunikációs eszközöktől elvárt biztonsági 
szintet. Az említett biztonsági szintnek arányosnak kell lennie a kapcsolódó 
kockázatokkal 

d) pontosan meghatározható legyen az ajánlatok és a részvételi jelentkezések 
kézhezvételének, benyújtásának napja és időpontja 

e) ésszerű módon biztosítható legyen, hogy határidő előtt senki ne férhessen hozzá 
a benyújtott anyagokhoz 

7  



Közbeszerzési irányelvek főbb 
rendelkezései 

Az elektronikus kommunikációval kapcsolatos követelmények: 

f) csak az arra jogosult személyek állapíthassák meg, illetve változtathassák meg 

(?) a beérkezett anyagok megnyitásának időpontját 

g) az eljárás különböző szakaszai folyamán a benyújtott anyagok összességéhez 

vagy egy részéhez való hozzáférés csak az arra jogosult személyek számára 

legyen lehetséges 

h) csak az arra jogosult személyek és csak az előírt időpontot követően 

biztosíthatnak hozzáférést az anyagokhoz 

i) az eljárás anyagai csak az azok megismerésére jogosult személyek számára 

maradhassanak hozzáférhetők 
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Közbeszerzési irányelvek főbb 
rendelkezései 

A kommunikációra vonatkozó egyéb szabályok: 

a) építési beruházás és tervpályázat esetében a tagállamok megkövetelhetik 
bizonyos konkrét elektronikus eszközök, például elektronikus épületinformáció-
modellezésre szolgáló vagy hasonló eszközök alkalmazását 

b) az ajánlatkérő szükség esetén megkövetelheti olyan eszközök és berendezések 
alkalmazását, amelyek nem állnak széles körben rendelkezésre, feltéve, hogy 
alternatív hozzáférést is biztosít 
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Közbeszerzési irányelvek főbb 
rendelkezései 

Az elektronikus aláírás kérdése: 

Amennyiben a tagállamok úgy ítélik meg, hogy a kockázatok miatt fokozott 
biztonságú elektronikus aláírásra van szükség, az ajánlatkérő szervek kötelesek 
elfogadni a minősített tanúsítvánnyal ellátott, fokozott biztonságú elektronikus 
aláírásokat (legalább a 2009/767/EK bizottsági határozatban meghatározott 
megbízható szolgáltató által kiadott e-aláírásokat). 

Jelenleg a tagállamok egy részében kötelező, más részében nem követelmény az 
ajánlatok (egyéb nyilatkozatok) elektronikus aláírása, ill. az e-közbeszerzés 
folyamatában e-aláíró eszköz megléte. 
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Közbeszerzési irányelvek főbb 
rendelkezései 

Az elektronikus aláírás kérdése: 
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Kockázatok Kockázatok kezelése 

 

nem tudjuk, hogy adott dokumentum attól 
a szervezettől származik-e, akinek a neve 
alatt beküldésre került (ill. adott esetben 
az azonosítási adatokat illetéktelen 
személy megszerezte) 

 

regisztrációhoz kötött rendszerhasználat, 
regisztráció engedélyezése valós adatok 
alapján, hozzáférési adatok megfelelő 
kezelése, erős jelszavak kikényszerítése, 
kétszintű azonosítás minden használat 
alkalmával (pl. sms-ben kapott ideiglenes 
kód)  

 

nem tudjuk, hogy adott dokumentumot a 
szervezetnél a megfelelő személy 
jóváhagyta-e  

 

hozzáféréséi adatok megfelelő kezelése, a 
nem megfelelő dokumentum (a szabályok 
keretei között) módosítható, visszavonható 

(az a felhasználó, aki ilyen dokumentumot 
tölt fel a rendszerbe, legfeljebb a saját 
szervezetére nézve okoz hátrány)  



Közbeszerzési irányelvek főbb 
rendelkezései 

Az elektronikus aláírás kérdése: 
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Kockázatok Kockázatok kezelése 

 

nem tudjuk bizonyítani, hogy a 
dokumentum mikor készült  

 

a rendszernek alkalmasnak kell lennie 
arra, hogy a különböző tevékenységeket 
naplózza, és megfelelő biztonsági 
intézkedések alkalmazásával elérhető, 
hogy a napló szerinti események ne 
legyenek megváltoztathatók, időpecsét is 
alkalmazható (a rendszer automatikusan 
lekérhet adott dokumentumra) 

 

nem tudjuk bizonyítani, hogy a 
dokumentum nem lett-e a későbbiek során 
módosítva (➞meghamisítva)  

 

átfogó IT biztonság megteremtésével a 
dokumentumok tartalmának a 
megváltoztatása (és a korábbi állapotok, 
bejegyzések eltüntetése) kevéssé reális 



Tagállami gyakorlatok 

Eltérő üzleti modellek: 

a) egy állami rendszer 

• egyedi fejlesztés (Szlovákia, Lengyelország) 

• meglévő rendszer implementálása, testreszabása (Ciprus, Litvánia) 

b) többszereplős modell 

• keretmegállapodás, koncesszió (Portugália, Csehország) 

• piaci verseny /tanúsítással, vagy tanúsítás nélkül/ (Svédország, Dánia, 
Hollandia, Franciaország) 
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Tagállami gyakorlatok 

E-közbeszerzési folyamatok: 

a) e-tervezés 

b) e-közzététel 

c) e-hozzáférés 

d) e-benyújtás 

e) e-bírálat 

 

 

 

 

 

f) e-aukció, e-katalógus 

g) e-szerződés odaítélés 

h) e-megrendelés 

i) e-számlázás 

j) e-fizetés 
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Új Kbt. alapvető szabályai 

A Közbeszerzési Hatóság e-közbeszerzéssel összefüggő feladatai: 

187. § (2) bekezdés: 

b) nyilvántartást vezet a közbeszerzésekről 

f) Közbeszerzési Értesítő kiadása, hirdetmények közzététele, ellenőrzése, 

összefoglaló tájékoztatások honlapon történő közzététele 

k) Közbeszerzési Adatbázis, közbeszerzési dokumentumok közzététele  

u) elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartása és működtetése 
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Új Kbt. alapvető szabályai 

Közbeszerzési dokumentumok (Kbt. 39. §):  

Főszabály: kötelező elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének 
kivételével - korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tenni 

Kivételek:  

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

b) 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 
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Új Kbt. alapvető szabályai 

Közbeszerzési dokumentumok (Kbt. 39. §):  

Főszabály: kötelező elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének 
kivételével - korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tenni 

Kivételek:  

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

d) 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 
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Új Kbt. alapvető szabályai 

Kommunikáció a közbeszerzési eljárás során: 

Kbt. 40. § - hatályba lépés 2017. február 1. 

A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Közbeszerzési Hatóság által 
üzemeltetett elektronikus közbeszerzési alkalmazás igénybevételével kell 
lebonyolítani.  

Az elektronikus közbeszerzési alkalmazás létrehozataláról, működéséről, valamint 
igénybe vételének feltételeiről külön jogszabály rendelkezik.  

Kbt. 31. § (5) / 32. § (3): a központosított közbeszerzési eljárásokat elektronikus úton 
kell megvalósítani – hatályba lépés 2016. november 1. 
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Új Kbt. alapvető szabályai 

Dinamikus beszerzési rendszer (Kbt. 106. §): 

Lényege: 

• gyakran felmerülő közbeszerzések megvalósítására szolgáló beszerzési forma 

• elektronikus folyamatként kell működtetni, amelyben az ajánlatkérő és az 
ajánlattevők között minden kommunikáció elektronikusan történik 

• a rendszerhez annak teljes időtartama alatt bármely olyan gazdasági szereplő 
csatlakozhat, amely megfelel az alkalmassági feltételeknek 

• több részre (beszerzési kategóriákra) osztható 

• a rendszerbe történő felvételre az ajánlatkérő a meghívásos eljárás részvételi 
szakaszának szabályait, a dinamikus beszerzési rendszerben a beszerzés 
megvalósítására a meghívásos eljárás ajánlattételi szakaszának szabályait 
alkalmazza meghatározott eltérésekkel 
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Új Kbt. alapvető szabályai 

Dinamikus beszerzési rendszer (Kbt. 106. §): 

A DBR létrehozása:  

a) a közbeszerzési dokumentumokban a beszerzés tárgyát úgy kell meghatározni, hogy a tervezett 
beszerzések jellege egyértelműen megállapítható legyen 

b) meg kell határozni a tervezett beszerzések becsült mennyiségét és a leglényegesebb szerződéses 
feltételeket 

c) meg kell adni a dinamikus beszerzési rendszerrel, annak működésmódjával, a használt elektronikus 
eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges 
információt 

d) az alkalmassági feltételeknek megfelelő minden részvételre jelentkezőt fel kell venni a dinamikus 
beszerzési rendszerbe 

e) az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket a beérkezésüktől számított tíz munkanapon belül köteles 
elbírálni és a részvételre jelentkezőket a dinamikus beszerzési rendszerbe történő felvételükről vagy 
annak elutasításáról értesíteni 

f) az ajánlattételre felhívandó részvételre jelentkezők száma nem korlátozható 

g) a DBR-t létrehozó felhívásban az ajánlatkérőnek fel kell tüntetnie a dinamikus beszerzési rendszer 
fennállásának időtartamát 
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Új Kbt. alapvető szabályai 

Dinamikus beszerzési rendszer (Kbt. 106. §): 

DBR működtetése: 

a) a közbeszerzési dokumentumokhoz való ingyenes, közvetlen elektronikus 
hozzáférést a rendszer fennállásának teljes időtartama alatt biztosítani kell 

b) az alkalmassági feltételeknek megfelelő minden részvételre jelentkezőt fel kell 
venni a dinamikus beszerzési rendszerbe 

c) az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket a beérkezésüktől számított tíz 
munkanapon belül köteles elbírálni és a részvételre jelentkezőket a dinamikus 
beszerzési rendszerbe történő felvételükről vagy annak elutasításáról értesíteni 

d) a gazdasági szereplők számára a dinamikus beszerzési rendszerben való 
részvételre tekintettel nem számolható fel díj 
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Új Kbt. alapvető szabályai 

Dinamikus beszerzési rendszer (Kbt. 106. §): 

Konkrét szerződések versenyeztetése: 

a) az ajánlatkérő a rendszerbe felvett minden gazdasági szereplőt felhív arra, hogy 
nyújtson be ajánlatot 

b) a pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket az ajánlattételi felhívás 
megküldésével egyidejűleg kell elérhetővé tenni 

c) az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely a dinamikus beszerzési rendszerről 
szóló, a DBR-t létrehozó felhívásban közzétett értékelési szempontok alapján a 
legkedvezőbb ajánlatot tette 
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Új Kbt. alapvető szabályai 

Elektronikus árlejtés (Kbt. 108. §): 

Lényege: 

• ismétlődő elektronikus folyamat (~újabb és újabb megajánlások beadása) 

• az (induló) ajánlatok értékelését követően veheti kezdetét 

• ajánlatok automatikus értékelése, rangsorolása -> legjobb ajánlat kiválasztása 
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Új Kbt. alapvető szabályai 

Elektronikus árlejtés (Kbt. 108. §): 

E-árlejtés kezdeményezhető az alábbi esetekben:  

a) a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásban, ha a közbeszerzési dokumentumok 
tartalma, különösen a műszaki leírás pontosan meghatározható, 

b) a 105. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti keretmegállapodás felei közötti verseny 
újranyitása esetén, 

c) a szerződéseknek a 106. § szerinti dinamikus beszerzési rendszer keretében való 
odaítélése esetén 

Nem alkalmazható: 

a) építési beruházásnál 

b) olyan szolgáltatásnál, amelynek tárgya szellemi alkotómunka, különösen építmények 
megtervezése 

24  



Új Kbt. alapvető szabályai 

Elektronikus árlejtés (Kbt. 108. §): 

E-árlejtés során értékelhető ajánlati elemek:  

a) csak ajánlati ár (ha az ajánlatok értékelése kizárólag ár alapján történik);  

b) ajánlati ár + az eljárásban alkalmazott más értékelési szempont(ok) (ha az 
ajánlatok értékelésére a legjobb ár-érték arányt vagy a legalacsonyabb költséget 
megjelenítő szempontok alapján kerül sor).  

A b) pont szerinti esetben elektronikus árlejtés olyan szempontok esetében 
kezdeményezhető, amelyek kellő pontossággal meghatározhatók = ha azok olyan 
módon számszerűsíthetők és számjegyekkel vagy százalékban kifejezhetők, amely 
lehetővé teszi az ajánlatoknak előre meghatározott képlet szerinti automatikus 
rangsorolását. 
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Új Kbt. alapvető szabályai 

Elektronikus katalógusok (Kbt. 109. §):  

Ha az ajánlatkérő kötelezővé teszi az elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát, a felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatokat elektronikus katalógus 
formájában kell benyújtani vagy, hogy az ajánlattevőnek elektronikus katalógust kell 
csatolnia az ajánlatához. 

Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles:  

a) ezt a felhívásban közölni;  

b) a közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni a külön kormányrendelet szerinti, 
az elektronikus katalógus formátumával, a felhasznált elektronikus eszközökkel 
és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi 
szükséges információt.  

Keretmegállapodás esetén további szabályok; dinamikus beszerzési rendszerben is 
alkalmazható. 
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E-közbeszerzési koncepció 

Minimum követelmények: 

• a szereplők elfogadható hitelességi szint mellett történő beazonosíthatósága 

• az eljárások során előforduló különböző típusú és adattartalmú dokumentumok létrehozása / 
feltöltése, illetve elérhetővé tétele 

• ha bizonyos dokumentumok elektronikus formában nem állnak rendelkezésre, a 
dokumentumok leíró adatainak rögzíthetősége 

• a dokumentumok küldési, az adatok beviteli, illetve az egyes rendszerfunkciók meghívási 
időpontjának hiteles tárolása 

• a dokumentumokhoz / adatokhoz történő hozzáférés jogosultságtól függően 

• adott típusú dokumentumok / adatok esetében a hozzáférés csak meghatározott időpontot 
követően lehetséges 

• az elküldött dokumentumok / bevitt adatok kicserélhetetlensége, tartalmuk 
megváltoztathatatlansága, illetve a jogi értelemben megengedett módosításaik kezelése 

• a dokumentumokhoz / adatokhoz történő hozzáférés esetén a megtekintéssel kapcsolatos 
adatok tárolása, megjelenítése 

• a dokumentumok / adatok meghatározott ideig történő tárolása 
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E-közbeszerzési koncepció 

Támogatott folyamatok: 

• egységes központi regisztráció, bejelentkezés, jogosultságkezelés 

• e-cégdosszié 

• e-tervezés 

• e-közzététel és kapcsolódó ügymenet online intézése 

• e-tendereztetés (e-hozzáférés a tender anyagaihoz, e-benyújtás, előzetes 
vitarendezés, egyéb kommunikáció online módon) 

• e-értékelés 

• e-archiválás 

• szerződéskezelés (szerződések, szerződésmódosítások, teljesítések, 
számlázások adatai és dokumentumai / e-számla feltöltésének lehetősége/) 

• hirdetmény nélküli eljárásokkal kapcsolatos KH ellenőrzés és online ügyintézés 
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E-közbeszerzési koncepció 

Támogatott folyamatok: 

• dokumentumok publikálása 

• adatkapcsolat a központosított közbeszerzési rendszerrel (rendszerekkel) 

• statisztikai elemzés 

• jogorvoslat 

• e-fizetés (a rendszer használatával, KH szolgáltatásokkal összefüggésben) 

• e-aukció, e-licit 

• dinamikus beszerzési rendszer (DBR), előminősítési rendszer lefolytatása 

• e-híd (a rendszerben valamely fázisban már megadott adatok átemelése 
különböző dokumentumokba, sablonokba, felületekre) 

• adatkapcsolat a Cégnyilvántartással és a NAV köztartozásmentes adózói 
adatbázisával 

• közbeszerzési ellenőrzést támogató funkciók 

29  



  

2015. november 11. 

Köszönöm figyelmüket! 


