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A Közbeszerzési Hatóság Elnökének útmutatója 
 

a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági 
nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről 

 
(KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.) 

 

 
A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 172. §-a (2) bekezdésének k) pontjában foglalt hatáskörében az alábbi 
útmutatót bocsátja ki. 
 
A Kbt. 36. §-ának (5) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem 
kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, 
amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, 
hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti 
nyilvántartások is. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVI. 
törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 36. §-a 2013. július 1-jei hatállyal akként módosította a 
Kbt. 36. §-ának (5) bekezdését, hogy a közhiteles nyilvántartás mellőzése mellett kizárólag 
hatósági nyilvántartásokról rendelkezik. Ennek oka, hogy a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CCX. törvény (a továbbiakban: 2012. 
évi CCX. törvény) 2013. július 1-jével hatályba lépő rendelkezései értelmében a Ket. 
hatósági nyilvántartásokra vonatkozó szabályozása a közhiteles nyilvántartásokra szűkül le. 
 
A szóban forgó módosítás a nyilvántartások jogi jellegét a következőképpen rendezi: 

- amely nyilvántartás hatósági nyilvántartás, tehát érinti az ügyfelek jogát, jogos 
érdekét, az egyben közhiteles is, és fordítva, vagyis 

- amely hatóság által vezetett nyilvántartást közhiteles nyilvántartásként szabályoz 
az ágazati jogszabály, az a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti hatósági nyilvántartásnak, és 
vezetése hatósági ügynek minősül, illetve 

- amely nyilvántartás egyáltalán nem tartalmaz közhiteles adatkört, az 
szükségképpen nem hatósági nyilvántartás. 

 
Hangsúlyozzuk, hogy a fenti rendelkezések a Kbt. 181. §-ának (6) bekezdése alapján a Mód. 
tv. hatályba lépését követően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra, 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatban indított 
jogorvoslati eljárásokra alkalmazandó. 
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A Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek a 2012. évi CCX. törvény változásaival történő 
összehangolása mellett a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) érintett előírásai is 
módosításra kerültek 2013. július 1-i hatállyal. E szabályokat a Korm. rendelet 29. §-ának 
(3) bekezdése szerint az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 
238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet hatályba lépését (2013. július 1.) követően 
megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni. 
 
A Korm. rendelet 5. §-a rögzíti, hogy a kizáró okok hiányának igazolásakor olyan esetekben 
is, ahol e rendelet azt kifejezetten nem rögzíti, az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró ok hiányát, 
ha azzal kapcsolatos tények, adatok ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven 
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult.  
 
A Kbt. 36. §-ának (6) bekezdése alapján a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti – a 
közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó – elektronikus, hatósági 
nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót 
ad ki, mely feladatának a Közbeszerzési Hatóság a jelen útmutató kibocsátásával tesz 
eleget. 
 
A Korm. rendelet 13. §-ának (2) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság – a Kbt. fent 
idézett 36. §-ának (6) bekezdése alapján – a magyarországi hatósági elektronikus 
nyilvántartásokról ad ki útmutatót. 
 
Fentiek alapján jelen útmutató célja az ajánlatkérő számára ingyenesen, magyar nyelven 
rendelkezésre álló, közbeszerzési eljárásokban gyakran alkalmazandó, magyarországi 
elektronikus, hatósági nyilvántartások körének és internetes elérhetőségének feltüntetése. 
 
A Közbeszerzési Hatóság felhívja azonban a jogalkalmazók figyelmét arra, hogy a Kbt. 36. §-
ának (6) bekezdése – előzőeken túl – előírja, hogy amennyiben a Kbt. 36. §-ának (5) 
bekezdése szerinti nyilvántartás jelen útmutatóban nem szerepel, úgy ajánlattevőnek 
(részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a 
közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. 
 
Annak érdekében, hogy az ajánlattevő (részvételre jelentkező) vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet eleget tudjon tenni fenti kötelezettségének, illetve, hogy 
az ajánlatkérő ezeket a nyilvántartásokat, adatokat figyelembe tudja venni, javasoljuk az 
ajánlatkérőknek, hogy a felhívásban/dokumentációban hívják fel a gazdasági 
szereplők figyelmét a jelen útmutatóban nem szereplő, de a gazdasági szereplő által 
felhasznált (felhasználni kívánt) magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, 
hatósági nyilvántartások megjelölésére, melyekből az ajánlatkérő ingyenesen jogosult 
valamely adatot, tényt ellenőrizni. Célszerű arról is nyilatkoztatni a gazdasági szereplőket, 
hogy figyelembe vettek-e a jelen útmutatóban nem szereplő nyilvántartás(oka)t. 
 
A Közbeszerzési Hatóság előrebocsátja továbbá, hogy a jelen útmutató a Korm. rendeletben 
konkrétan nevesített nyilvántartásokat (ld. Korm. rendelet 2. § a)-d), f) és ia) pont, valamint 
3. § b) pont), valamint azok elérhetőségét nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy a 
Közbeszerzési Hatóságnak a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal 
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kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kibocsátott útmutatója 
(Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 58. szám) ezen nyilvántartásokat tartalmazza. 
 
Fontos rögzíteni végül, hogy az ajánlatkérő feladata és felelőssége, hogy a konkrét 
beszerzés összes sajátosságának és körülményének ismeretében meghatározza az 
ajánlattételre vonatkozó feltételrendszerét, nevezetesen, hogy a Kbt. 56-57. §-aira, 
valamint a Korm. rendelet 2-13. §-aira tekintettel előírja az eljárásban alkalmazandó kizáró 
okokat, a Kbt. 55. §-ában, valamint a Korm. rendelet 14-17. §-aiban foglaltaknak 
megfelelően a gazdasági szereplők – pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg 
szakmai – alkalmasságának feltételeit és igazolását, valamint az ajánlattétel egyéb 
feltételeit.   
 
Jelen útmutató szerinti nyilvántartásokat és azok Internetes elérhetőségeit az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 


