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A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételes jellege 

 
 kivételesen  alkalmazható eljárásfajta 

 taxatív módon meghatározott feltételek 

 

 a Kbt. 98. § (2)-(5) 

 Kbt. Harmadik Része szerint: Kbt. 114. § (9) és 115. §  

 

 jogalap feltételrendszere konjunktív, együttesen és hiánytalanul 

kell fennállniuk az adott jogalap jogszerű alkalmazásához 

 

 kis mértékben változnak  a jogalapok 
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Változások: 
 

Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

A jogalap fennállásának elemei  nem változtak. 

 

Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás  

új fordulat: 

 csak alapvetően nem megfelelő  ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak 

be, feltéve, hogy a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak 

meg; minderről az ajánlatkérő köteles az Európai Bizottság kérésére - a 

közbeszerzésekért felelős miniszteren keresztül - tájékoztatást adni.  

 

 Alapvetően nem megfelelőnek kell tekinteni az ajánlatot, ha az olyan okból 

érvénytelen, amely alapján a szakmai ajánlat jelentős változtatások nélkül 

nyilvánvalóan nem képes teljesíteni az ajánlatkérő által meghatározott igényeket 

és követelményeket,  

  a részvételi jelentkezést  akkor kell alapvetően nem megfelelőnek tekinteni, ha 

az a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen; 
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A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás  

 
szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt  
 
kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg  feltéve, hogy 
 
az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és 
a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt 
indokolatlanul szűkítő módon határozták meg; 
 

Új feltételek:  
-meg kell vizsgálni, hogy létezik-e más reális alternatíva, megoldás, melynek alkalmazása 
esetén kevésbé versenykorlátozó, 
-a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt 
indokolatlanul szűkítő módon határozták meg. 
 
A Közbeszerzési Hatóság felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy mutassák be és igazolják 
dokumentumokkal azokat a műszaki-technikai sajátosságokat, illetve kizárólagos jogokat, 
amelyek védelme miatt az eljárás eredményeként a szerződés kizárólag egy meghatározott 
személlyel, szervezettel köthető meg. Továbbá az új feltételeknek is megfelel. 

 
 

 
 
 
 



A Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás  

 a szerződés egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, mivel annak célja 

egyedi művészeti alkotás vagy művészi előadás létrehozása vagy ajánlatkérő általi 

megszerzése; (korábban művészeti szempontok) 

 

A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

 

 az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt 

rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt 

határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények 

azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által 

előidézett okból. 

 

 

5  



A Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás 

A korábbi szabályozás [94. § (3) bekezdés] szerinti a) pont kikerült a HNT köréből. A korábbi 
94. § (3) bekezdés b) pontja megfelel a jelenlegi (3) bekezdésnek egy kiegészítéssel: 

Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési 
beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha olyan új építési beruházásra vagy 
szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg 
ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési beruházás vagy szolgáltatás 
teljesítésére. Ennek feltétele, hogy az új építési beruházás vagy szolgáltatás összhangban 
van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt vagy meghívásos eljárásban 
megkötötték, és a korábbi eljárást megindító vagy meghirdető hirdetményben az 
ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, megjelölte a lehetséges további 
építési beruházások és szolgáltatások tárgyát és azok beszerzésének feltételeit, valamint a 
korábbi eljárásban az építési beruházás vagy a szolgáltatás becsült értékének 
meghatározásakor figyelembe vette az újabb építési beruházás vagy szolgáltatás becsült 
értékét is (az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából). Ilyen 
tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított három 
éven belül lehet indítani.  
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Harmadik Rész szabályai 

További jogalapokat rögzít az uniós eljárásrendben alkalmazandó jogalapokhoz 

Kbt. 114. § (9) bekezdés, ez a korábbi Kbt. 122.§ (7) b) pontjában szabályozott 

alkalmazhatósági feltétel 

Kbt .115. § 

a változtatás célja a gyorsabb és egyszerűbb eljárásforma 

 korábbinál alacsonyabb értékhatárhoz kötött (18 M és 100M) 

ajánlatkérő választ, hogy a nyílt vagy a hirdetmény nélküli  tárgyalásos eljárás szabályait 

alkalmazza 

Kbt. 103. § szerinti tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn 

 nem alkalmazható, a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország 

országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos 
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Kbt. 103. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettség 

A törvényben meghatározott szigorú feltételek fennállását az ajánlatkérőnek 

kell igazolnia a Közbeszerzési Hatóság felé fennálló tájékoztatási 

kötelezettsége keretében (Kbt. 103. §.), már nem a Döntőbizottságnak kell 

megküldeni.  

A 2015. november 1-je után indítandó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások 

103. § (1)-(3) bekezdései szerinti iratanyagát a Közbeszerzési Hatóság 

Titkársága a hnt@kt.hu email címen fogadja. 

A 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti tárgyalásos eljárás esetében a 

Közbeszerzési Hatóság részletes indokolással ellátott döntést hoz, amely 

alapján a tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága egyértelműen 

megállapítható. A Közbeszerzési Hatóság döntését honlapján is közzéteszi.  
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


