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A KFF közbeszerzési ellenőrzésének fázisai  

• Jogszabályi keret: 4/2011. (I. 28.) Korm. R.=> 272/2014. (IX.5.) Korm.R. 

 

 

 



Az ellenőrzés módszertana 

A beérkezett iratok 
ellenőrzése formai 
aspektusból 

• Iratok teljességének kérdése 

• Iratok eredetiségének 
kérdése 

A beérkezett iratok tartalmi ellenőrzése 

Iratok letöltése, szelektálása és csoportosítása 

• Az iratok keletkezése és tartalma jogszabályoknak 
való megfelelésének ellenőrzése 

• Szabályosság esetén az eljárás lefolytatása 
jogszabályoknak való megfelelésének ellenőrzése 

• Külön ellenőrzés alá esik, hogy a nyertes ajánlat 
valóban érvényes-e, illetve hogy az egyébként 
nyertes ajánlat valóban érvénytelen-e 

• Külön vizsgálat tárgya, hogy az érvénytelenségi 
okok besorolása megfelelő-e (ld. HNT jogalapok) 

• Ellenőrzés alá esik, hogy az eljárás megfelelt-e a 
hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvének 

• Valamennyi ellenőrzés legalább ún. „négyszemes 
ellenőrzés” 



A KFF ellenőrzési tapasztalatainak csoportosítása 

Tudomásszerzés szerint 

• Minőségellenőrzés során feltárt szabálytalanságok 

• Szabályossági ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok 

• Szerződésmódosítások ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok 

• Bejelentésből származó információ alapján feltárt szabálytalanságok 

Eredete szerint  

• Felhívásból származó tapasztalatok 

• Dokumentációból származó tapasztalatok  

• KSZ észrevételezésből származó tapasztalatok 

• Bejelentő által eljuttatott nyilatkozatok, más iratok 

COCOF szerint 

• Feladással, közzététellel kapcsolatos szabálytalanságok 

• Felhívás előírásaival kapcsolatos szabálytalanságok 

• Diszkriminatív műszaki leírásból származó szabálytalanságok 

• Bontás utáni alapelvi sérelemből származó szabálytalanságok 

• Szerződésmódosítás során a szerződéses tartalom jogellenes változása 



Feladással, közzététellel kapcsolatos 
szabálytalanságok I. 

Nem tettek 
közzé 
szerződési 
hirdetményt 

• Gyakorlatilag 
nem releváns 

A 
szerződések 
mesterséges 
megosztása 

• Ritka 
problémakör 

• A fordítottja, az 
ún. artifical 
joining sokkal 
gyakoribb 

Ajánlattételi
/részvételi 
határidő 
lerövidítése 

• Gyakorlatilag 
nem releváns 

Nem tették közzé 
az ajánlattételi/ 
részvételi 
határidő 
meghosszabbí-
tására vonatkozó 
hirdetményt 

•Gyakori 
problémakör a 
kiegészítő 
tájékoztatások útján 
történő 
módosítások miatt 



Feladással, közzététellel kapcsolatos 
szabálytalanságok II. 

A potenciális 
ajánlattevők/részvétel
re jelentkezők 
számára nem áll 
rendelkezésre 
elegendő idő az 
ajánlattételi 
dokumentáció 
megszerzésére 

• Gyakorlatilag nem 
releváns 

Nincs megfelelő 
jogalap a 
hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás 
lefolytatására 

• Ex-ante során szűri a 
KFF, utólagos 
ellenőrzésben 
előforduló probléma 

A honvédelem és 
biztonság területén a 
2009/81/EK irányelv 
hatálya alá tartozó 
szerződések odaítélése 
esetében a szerződési 
hirdetmény 
közzétételének nem 
kellően indokolt 
elmaradása 

• Gyakorlatilag nem 
releváns 



Felhívás előírásaival kapcsolatos 
szabálytalanságok 

• Gyakorlatilag nem releváns 
Nem határozták meg az 

alkalmassági követelményeket 

• Összetettség 

• 55. § (3) bekezdés megsértése 

• Indokolatlan nehezítés 

• Túl specifikálva - személyre szabva 

Jogellenes és/vagy 
diszkriminatív alkalmassági 

követelmények meghatározása 

• Gyakorlatilag nem releváns 
Nem határozták meg az 
értékelési szempontokat 

• Nincs kapcsolat a szerződéssel 

• Alkalmasság vizsgálatot is jelent 

• Szubjektív 

Jogellenes és/vagy 
diszkriminatív értékelési 

szempontok meghatározása 



Diszkriminatív műszaki leírásból származó 
szabálytalanságok 

Nem átlátható előírások - 
szerződés tárgyának elégtelen 

meghatározása 

Egyenlő elbánás elvének 
sérülése 

Egyenértékűség vizsgálata 

Összefüggés a műszaki 
leírás/beszerzés tárgya és az 
alkalmassági követelmények, 
értékelési szempontok között 

Műszaki sajátosság miatti 
hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárások 

Kiegészítő építési 
beruházások/szolgáltatás 

megrendelések összefüggései 
a műszaki tartalommal 

KFF gyakorlati lehetőségei a 
probléma kezelésére: 

piackutatás eredményeinek 
vizsgálata, kizárólagos jogok 
kiszűrése, szabálytalansági 

gyanúbejelentő 



Bontás utáni alapelvi sérelemből származó 
szabálytalanságok I. 

Az alkalmassági követelményeknek az ajánlatok bontása utáni, az 
ajánlattevők nem szabályos elfogadását eredményező megváltoztatása 

Az alkalmassági követelményeknek az ajánlatok bontása utáni, az 
ajánlattevők nem szabályos elutasítását eredményező megváltoztatása 

Az ajánlattevők/részvételre jelentkezők értékelése jogellenes 
kiválasztási feltételek vagy bírálati szempontok alkalmazásával történt 

Az átláthatóság és/vagy egyenlő bánásmód alapelve nem érvényesül az 
értékelés alatt 



Bontás utáni alapelvi sérelemből származó 
szabálytalanságok II. 

Az ajánlatot módosították az értékelés alatt, ajánlatkérő 
hozzájárulásával 

Tárgyalás az odaítélési szakaszban, nem tárgyalásos eljárásban 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás a szerződési 
hirdetményben vagy az ajánlattételi dokumentációban meghatározott 
feltételek jelentős módosításával – amely új eljárást indokolna 

A kirívóan alacsony ajánlatok elutasítása oly módon, hogy az elutasítás 
előtt nem kér indokolást az általa relevánsnak ítélt elemekre 

Összeférhetetlenség ajánlatkérő oldalán 



Szerződésmódosítás során a szerződéses 
tartalom jogellenes változása 

A szerződési hirdetményben vagy az ajánlattételi dokumentációban 
meghatározott szerződési elemek jelentős módosítása 

A szerződés tárgyi hatályának szűkítése 

Kiegészítő szerződések versenyeztetés nélküli odaítélése amennyiben az ilyen 
odaítélés az eredeti szerződési feltételek jelentős módosítását képezi a következő 
feltételek egyikének nem teljesülése esetén:  

• előre nem látható események miatt előállt rendkívüli sürgősség 

• előre nem látható körülmény miatt előállt kiegészítő építési beruházások, szolgáltatások, árubeszerzések 

A vonatkozó rendelkezésekben meghatározott értékhatárt meghaladó 
kiegészítő építési beruházások vagy szolgáltatások 
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