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Közbeszerzések története röviden 

 1995: (1995. évi XL. törvény) 

 1999: A közbeszerzési törvény első átfogó módosítására 

került sor  

 2002: január 1-jén lépett hatályba a második jelentősebb 

módosítás 

 2003: az Európai Unióhoz való csatlakozásunkra tekintettel 

a közbeszerzések új törvényben, a 2003. évi CXXIX. 

törvényben szabályozódnak 

 2006-2010: 2003. évi CXXIX. törvény többszöri fontosabb 

átfogó módosításai: 2006. január 15; 2009. április 1; 2010. 

szeptember 15. 

http://www.vizmuvek.hu/pdf/kozbeszerzes.pdf
http://www.tisztagazdasagert.uni-corvinus.hu/images/d/de/K%C3%B6zbeszerz%C3%A9si_t%C3%B6rv%C3%A9ny.pdf


Közbeszerzési statisztika 2004-2011 

Az eljárások darabszámának megnövekedése 



Főbb eljárástípusok részesedésének 

alakulása 2011. I-VI. hó 

 



A közbeszerzések megoszlása a 

beszerzések tárgya szerint 

 



A 2012. január 1-től hatályos törvény 

 alapja: Széll Kálmán Terv 

 T/3502. számú törvényjavaslatként került benyújtásra 2011. június 

10-én Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési Miniszter előadásában 

 összesen 230 módosító és kapcsolódó módosító javaslatot 

nyújtottak be hozzá rövid idő alatt 

 a Parlament 2011. július 11-én hagyta jóvá, 2 zárószavazás előtti 

módosító javaslat jóváhagyását követően 

 hatálybalépés: 2012. január 1; cél: megfelelő felkészülési idő 

biztosítása a végrehajtási rendeletekkel együtt 

 kivéve: nemzetbiztonsági beszerzések új szabályai (2011. augusztus 

21-én lépett hatályba) 

 kihirdetés: 2011. július 20., 2011. évi CVIII. törvény a 

közbeszerzésekről 

 



Új törvény – Új szerkezet - Új logika = 

jelentősen kevesebb § 

175  + 8  a Közbeszerzési Hatóság jogállásának 
zárószavazás előtti módosító javaslat keretében következő 
jóváhagyásából következően – összesen 183  - Lényeges 
egyszerűsítés korábbi közel 400  helyett 183  - 
RENDELETEK 
 
A Törvény szerkezete (részekre és fejezetekre tagolódik) 
 
I.    rész: Általános rendelkezések 
II.   rész: Az uniós értékhatár feletti közbeszerzések szabályai 
III.  rész: Az uniós értékhatár alatti beszerzések szabályai 
IV.  rész: A szerződésekkel kapcsolatos szabályok 
V.   rész: A jogorvoslat 
VI.  rész: A Közbeszerzési Hatóság 
VII. rész: Záró rendelkezések 



I. Rész Általános rendelkezések 

I. Fejezet: A törvény célja és alapelvei 

II. Fejezet: Értelmező rendelkezések 

III. Fejezet: A törvény személyi és tárgyi hatálya (ideértve az 
alkalmazandó eljárásrend meghatározását is) 

IV. Fejezet: Az ajánlatkérőre és a gazdasági szereplőkre 
vonatkozó rendelkezések 

V. Fejezet: A közzétételre és a kommunikációra vonatkozó 
szabályok 



A 2012. január 1-től hatályos törvény 

fontosabb sarokpontjai I. 

 1. Eredményhirdetés intézményének megszüntetése, csak 

Összegezés kiküldése 

 2. Szerződés megkötésével kapcsolatos szabályok 

változása, nem kell a pontos időpont, eredmény közlését 

követő harminc napon belül kell megkötni 

 3. A gyorsítás igényének eleget tétele 

 4. Egyes eljárástípusok megújítása, rugalmasabbá tétele 

 HNT 

 Versenypárbeszéd 

 Keretmegállapodás 

 Uniós értékrendbe nem tartozó eljárások (Uniós 

értékhatárt el nem érő = nemzeti eljárásrend) Köv. Dia 

 



A 2012. január 1-től hatályos törvény 

fontosabb sarokpontjai II. 

 5. Visszaélések és korrupció visszaszorítása 

 Fedezet mértékének ismertetése a bontás előtt 

 Összeférhetetlenségi szabályok újragondolása 

 6. Alvállalkozók és az alkalmasság igazolásának 

újragondolása (megszűnő fogalmak – Erőforrás szervezet, 

10% feletti alvállalkozó) 

 7. Szerződések teljesítése – Kkv-k segítése – Uniós 

értékhatárt elérő szolgáltatásnál, építési beruházásnál előleg 

 8. Uniós értékhatárt el nem érő beszerzések esetén 

diszpozitivitás 

 9. Jogorvoslati eljárás újraszabályozása 



A törvény szabályozásának jellege és keretei 

I. 
 alapszabály (továbbra is): kógencia 

 lényeges különbség: a nemzeti eljárásrendben nagy teret kap a diszpozitivitás 

(ha az ajánlatkérő is úgy akarja) 

 a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás 

előkészítése, lefolytatása, a szerződés megkötése és teljesítése során a 

közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés 

alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni 

 cél: nem minden magatartás alapvetően tilos, amelyet a törvény nem szabályoz 

kifejezetten, feltéve, hogy az a törvénnyel és annak alapelveivel nem ellentétes 

 amikor a jogalkalmazó nem talál kifejezetten arra a helyzetre vonatkozó 

szabályt, amellyel a gyakorlatban szembesül, a törvény céljára és alapelveire 

figyelemmel kell eljárnia 

  az alapelvek szerepének növelése a visszaélésszerű magatartásokkal szembeni 

hatékonyabb fellépés és az eljárás lefolytatása során jelentkező kérdések jobb 

megoldása érdekében 



A törvény szabályozásának jellege és keretei 

II. 
 a törvényi kereteket végrehajtási rendeletek egészítik ki azokon a 

területeken, ahol speciális jogszabályi rendezés indokolt; 

indoka: az érintett érdekelti körrel egyeztetve, az adott terület 

problémáit előtérbe helyezve, törvénymódosítási igény nélkül 

igazodhat a szabályozás a gazdaság igényeihez,  

 rendeletben kerülnek szabályozásra egyes új tárgykörök, például: 

a Közbeszerzési Hatóság által vezetett jegyzékekre, 

nyilvántartásokra vonatkozó szabályok; a műszaki leírásokra 

vonatkozó részletes szabályok; a kizáró okok és az alkalmasság 

körében szükséges igazolások szabályai; az elektronikus 

közbeszerzés egyes szabályai; az építési beruházások 

közbeszerzési eljárásainak és szerződéses feltételeinek egyes 

részletes szabályai; stb. 

 



A törvény célja és alapelvei 

Célok 

 

-a jogszabályi cél jellegénél fogva 
különbözik az alapelvektől, az ezeket 
megjelenítő jogszabályi rendelkezés 
hiányában ezen célkitűzésekre önállóan 
jogot alapítani nem lehet, a Közbeszerzési 
Döntőbizottság vagy bíróság döntésének 
alapjául önmagában nem szolgálhat 

 

-e jogpolitikai célokat a  törvényben vagy 
külön jogszabályban foglalt konkrét 
szabályok juttatják érvényre 

 

 

Alapelvek 

-a törvény egyes részletszabályai külön is 

kibontják az alapelvekből eredő 

kötelezettségeket az eljárási cselekmények 

vagy akár már a közbeszerzés útján 

megkötött szerződés teljesítésének 

szabályozásában 

-a törvény egyes szabályait mindig az 

alapelvekre figyelemmel kell értelmezni; 

- az alapelvek önálló generálklauzulaként is 

működnek, azokra a közbeszerzés szereplői 

jogot alapíthatnak, az alapelvek megsértése 

önmagában is olyan jogsértést valósít meg, 

amellyel szemben jogorvoslattal lehet élni 

a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt; cél:  

a közbeszerzés alapelveinek hézagpótló 

szerepe a külön részletszabállyal nem 

rendezett kérdésekben; 



A törvény céljai 

Régi (maradó) 

 

a közpénzek hatékony 
és átlátható elköltése  

a közpénzek 
elköltésének nyilvános 
ellenőrizhetősége 

a verseny tisztasága 

Új 

 

a kis- és 
középvállalkozások 
közbeszerzési eljárásban 
való részvételének 
elősegítése 

a fenntartható fejlődés, 
az állami szociális 
célkitűzései,  

 a jogszerű 
foglalkoztatás  

 

 



A törvény alapelvei I. 

Régi (maradó) 

 

a verseny tisztasága,  

a verseny nyilvánossága,  

az ajánlattevők 
esélyegyenlőségének és az 
egyenlő bánásmód biztosítása,  

a nemzeti elbánás biztosítása az 
Európai Unióban letelepedett 
ajánlattevők (és az általuk nyújtott 
szolgáltatások tekintetében) és a 
közösségi áruk számára, valamint 
a nemzetközi kötelezettségek 
alapján egyéb ajánlattevők 
(szolgáltatások), áruk számára 

 
 

Új 

 

az átláthatóság elve,  

a jóhiszeműség és tisztesség elve,  

a rendeltetésszerű joggyakorlás  
követelménye, 

a közpénzek hatékony és felelős 
felhasználásának elve, 

 a magyar nyelv használatának 
biztosítása, az eljárás nyelve a 
magyar, lehetővé lehet tenni más 
nyelvet is – nem lehet kötelező 
más nyelv 
 



A törvény alapelvei II. 

 átláthatóság: az átláthatóság túlmutat azon, hogy a 

közbeszerzés ajánlatkérőjének milyen adatokat kell 

nyilvánosságra hoznia, és magában foglalja az ajánlatkérő 

döntéseinek kiszámíthatóságát, a diszkrecionalitás kizárását 

is 

 rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye: a magyar 

polgári jog alapelveként ismert rendeltetésszerű 

joggyakorlás követelményének átvétele; azt biztosítja, hogy 

egyes eljárási szabályok konkrét alkalmazása ne 

fordulhasson szembe a közbeszerzési szabályok céljával és 

ne vezethessen a törvény rendeltetésével ellentétes 

eredményre 

 



A törvény alapelvei III. 

 jóhiszeműség és tisztesség elve: a magyar polgári jog alapelvi szintű 

elvárásként rögzíti versenyjogi területen az ebből eredő 

követelményeket a jogalkotó részletesen is szabályozta, tiltva a 

gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatását, a tisztességtelen piaci 

magatartást; mivel a közbeszerzési jog területe szorosan kötődik a 

gazdasági élethez, a közbeszerzési eljárás a felek szerződéskötést 

megelőző magatartását határozza meg, az eljárásban részt vevő felek 

cselekményeit gazdasági motivációk határozzák meg, így szükséges, 

hogy a közbeszerzési eljárásban is általános jelleggel kifejezze a 

törvény a tisztességtelen eljárás tilalmát; a jóhiszeműség és tisztesség 

követelménye általánosított – tehát nem az egyén szubjektív 

megítélését tükröző – etikai megalapozottságú, a gazdasági életben 

kialakult elvárásokat megjelenítő zsinórmértéket fogalmaz meg az 

eljárás résztvevőivel szemben 

 



Többes megjelenés tilalma (A verseny 

biztosítása) 

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési 

eljárásban - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon 

rész tekintetében - 

nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem 

nyújthat be másik  részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel 

közösen, 

 

más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem 

vehet részt, 

 

más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést 

benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való 

alkalmasságát nem igazolhatja 



Személyi hatály I. 
 

Újdonság: (Új Kbt.) 

 

 Konkrét szervezetek nincsenek megjelölve (korábban pl. MNB) 

 

 Közjogi szervezetek fogalmából indul ki a törvény 

 

A 2004/18/EK irányelv „Közjogi intézmény” minden olyan intézmény, 

 amely kifejezetten olyan közérdekű célra jött létre, amely nem ipari 
vagy kereskedelmi jellegű; 

 b) amely jogi személyiséggel rendelkezik; valamint 

 c) amelyet többségi részben az állam, vagy a területi vagy a települési 
önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény finanszíroz; vagy 
amelynek irányítása ezen intézmények felügyelete alatt áll; vagy 
amelynek olyan ügyvezető, döntéshozó vagy felügyelő testülete van, 
amely tagjainak többségét az állam, a területi vagy a települési 
önkormányzat, vagy egyéb közjogi intézmény nevezi ki. 



Személyi hatály II. 

6. § (1) E törvény alkalmazásában ajánlatkérők: 

 

 a) a minisztérium, a Miniszterelnökség, a központosított közbeszerzés során 
ajánlatkérésre feljogosított szervezet; (ALACSONYABB ÉRTÉKHATÁR) 

 b) az állam, a helyi önkormányzat és minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a 
helyi és országos kisebbségi nemzetiségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok 
társulása, a helyi önkormányzat által a helyben központosított közbeszerzés 
keretében, valamint több helyi önkormányzat, illetve az ezer fő lakosnál kevesebb 
lélekszámú a közös hivatalhoz tartozó települések központosított közbeszerzési 
rendszere keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a 
területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi 
fejlesztési tanács, a regionális térségi fejlesztési tanács; (Ptk. Szerinti ÁLLAM és 
minden Áht. Szerinti költségvetési szerv) 

 c) az a jogképes szervezet, amelyet közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi 
jellegű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, vagy amely ilyen 
tevékenységet lát el, ha az a)-)–d) pontokban meghatározott egy vagy több 
szervezet, az Országgyűlés vagy a Kormány külön-külön vagy együttesen, 
közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes felette gyakorolni vagy 
működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza; 
(Közjogi Intézmény) 

 d) a 9. § (1) bekezdés k) pontja szerinti gazdálkodó szervezet; (In-house) 



Személyi hatály III. 
 e) az a)-d) pontok hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pontja], 

amely a 114. § (2) bekezdésében meghatározott közszolgáltatói tevékenységek 
valamelyikét folytatja, és amely felett az a)-)–d) pontokban meghatározott egy vagy 
több szervezet közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást képes gyakorolni, a 
114. § (2) bekezdése szerinti közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából 
lefolytatott beszerzése során; (közszolgáltatók) 

 f) az a)-)–e) pontok hatálya alá nem tartozó szervezet, amely a 114. § (2) bekezdésében 
meghatározott egy vagy több közszolgáltatói tevékenységét különleges vagy 
kizárólagos jog alapján folytatja, a 114. § (2) bekezdése szerinti közszolgáltatói 
tevékenységének biztosítása céljából lefolytatott beszerzése során; (közszolgáltatók) 

 g) a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában az a)-)–f) pontok hatálya alá 
nem tartozó szervezet – az uniós értékhatárt el nem érő beszerzés esetén az egyéni 
vállalkozó kivételével – , amelynek szolgáltatásmegrendelését, árubeszerzését vagy 
építési beruházását az a)-)–d) pontok hatálya alá tartozó egy vagy több szervezet az 
uniós értékhatárt elérő értékű beszerzés esetében többségi részben, a nemzeti 
értékhatárt elérő, de az uniós értékhatárt el nem érő értékű beszerzés esetében hetvenöt 
százalékot meghaladó részben közvetlenül támogatja vagy az Európai Unióból 
származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatják; (támogatott 
szervezetek) 

 h) az adott beszerzés megvalósításakor az az a)-)–g) pontok hatálya alá nem tartozó 
szervezet, amely önként vagy szerződésben vállalt erre vonatkozó kötelezettség vagy 
külön jogszabály kötelezése alapján folytat le közbeszerzési eljárást. (önként 
csatlakozók) 

 



Közbeszerzés tárgyai I. 

 A korábban  hatályos törvénytől eltérően a 2012. január 

elsejével hatályba lépő törvény nem definiál minden 

eljárásrendben külön beszerzési tárgyakat. A közbeszerzési 

tárgyak meghatározását a 7. § átfogóan szabályozza, amely 

mellett a kivételek köre (9. §) és a 19-20. §-ok alapján kell 

megítélni, hogy mely eljárásrend alkalmazandó az adott 

közbeszerzésre. 

 

 A közbeszerzés tárgyai az árubeszerzés, az építési 

beruházás, az építési koncesszió, a szolgáltatás 

megrendelése és a szolgáltatási koncesszió. 



Közbeszerzés tárgyai II. 

Az árubeszerzés: 

 

olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya 

forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog 

tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására 

vonatkozó jognak -– vételi joggal vagy anélkül történő 

-– megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az 

árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe 
helyezést is.  



Közbeszerzés tárgyai III. 

Az építési beruházás  

 

olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő 
valamelyik munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő 
részéről: 

a) az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó 
munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban 
meghatározott tervezése együtt; 

b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban 
meghatározott tervezése együtt; 

c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő 
építmény bármilyen eszközzel, vagy módon történő kivitelezése. 



Közbeszerzés tárgyai IV. 

A szolgáltatás megrendelése 

 

 árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - 

olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya 

különösen valamely tevékenység megrendelése az 

ajánlatkérő részéről. 



Közbeszerzés tárgyai V. 

 

Az építési koncesszió  

 

olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az 
építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése 
vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a 
hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább 
jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. 

 

A szolgáltatási koncesszió  

 

olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a 
szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre 
átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése 
pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó 
kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes 
ajánlattevő viseli. 



Közbeszerzés tárgyai VI. 

Abba az esetben, ha egy szerződés több közbeszerzési tárgyat foglal 
magában: 

 

Meghatározó értékű közbeszerzési tárgyat kell figyelembe venni. (Kbt. 
8.§) további szabályozás Kbt. 16.§ (3) 

 

FONTOS: 

Meghatározó értékű beszerzési tárgy csak akkor „nyelhet el” más 

beszerzési tárgyat vagy tárgyakat, ha a különböző beszerzési tárgyak 

egymással szükségszerűen összefüggenek. Amennyiben nem függ 

szükségszerűen össze, az ajánlatkérő nem alkalmazhatja az előbbi szabályt 

annak érdekében, hogy a kisebb értékben megjelenő beszerzési tárgyra ne 

kelljen külön közbeszerzési eljárást lefolytatnia.  

 

 



Értékhatárok I. 
 

 

• Kbt. nem tartalmazza az értékhatárokat; mind az európai uniós, mind a 
nemzeti értékhatárokat a költségvetési törvény tartalmazza, a 
Közbeszerzési Hatóságnak az év elején kell ezeket közzé tennie a 
Közbeszerzési Értesítőben – kötelezi a Kbt. 10. § (4) bekezdése 

• Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 72-73. §-
a szabályozza az általános forgalmi adó nélkül számított uniós 
közbeszerzési értékhatárokat 2012. január 1-jétől 2012. december 31-ig 

 

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2012. évre 

irányadó közbeszerzési értékhatárokról (KÉ 2012. évi 3. szám, 2012. 

január 6.) 

 



Értékhatárok II. (Uniós) 

A Kbt. II. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével 
történő (közszolgáltatók) – alkalmazásakor: 

 

Árubeszerzés esetén: 

 a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében 
a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem 
terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 
130 000 euró, 35 464 000 forint; 

 a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő 
esetében, valamint a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a 
beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: 200 000 
euró, azaz 54 560 000 forint. 



Értékhatárok III. (Uniós) 

 

Építési beruházás esetén: 
 

 5 000 000 euró, azaz 1 364 000 000 forint. 

 

Építési koncesszió esetén: 
 

 5 000 000 euró, azaz 1 364 000 000 forint. 



Értékhatárok IV. (Uniós) 

Szolgáltatás megrendelése esetén: 

  

 a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, 
ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba 
tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 
7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 130 000 euró, azaz 35 
464 000 forint; 

 

 a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha 
a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba 
tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 
7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 200 000 euró, azaz 54 
560 000 forint; 

 

 a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési 
szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú 
távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti 
szolgáltatások esetében: 200 000 euró, azaz 54 560 000 forint; 



Értékhatárok V. (Uniós - közszolgáltatók) 

A Kbt. II. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő 

együttes alkalmazásakor, azaz közszolgáltatók 

esetében: 
 

 Árubeszerzés esetén: 400 000 euró, azaz 109 120 000 

forint. 

 Építési beruházás esetén: 5 000 000 euró, azaz 1 364 

000 000 forint. 

 Szolgáltatás megrendelése esetén: 400 000 euró, azaz 

109 120 000 forint. 



Értékhatárok VI. (nemzeti) 

Költségvetési törvény a 70. §-a következőképpen rögzíti 2012. 

január 1. és 2012. december 31. közötti időszakban irányadó, 

általános forgalmi adó nélkül számított nemzeti közbeszerzési 

értékhatárokat, melyek a 2011. évi nemzeti közbeszerzési 

értékhatárokhoz képest változatlanok maradtak. 

A Kbt. III. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő 

(közszolgáltatók) – alkalmazásakor: 

 Árubeszerzés esetén: 8 millió forint, 

 Építési beruházás esetén: 15 millió forint, 

 Építési koncesszió esetén: 100 millió forint, 

 Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint, 

 Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint. 



Értékhatárok VII. (nemzeti - közszolgáltatók) 

 

A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő 

együttes alkalmazásakor: 

 

 Árubeszerzés esetén: 50 millió forint, 

 Építési beruházás esetén: 100 millió forint, 

 Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint. 



Alkalmazandó eljárásrend I. 

Alanyi hatály – Tárgyi hatály – Értékhatár 

 

Főszabály:  

Kbt. 19. § (1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy 
meghaladó értékű közbeszerzésekre a törvény Második 
Részét, az ezek alatti és egyben a nemzeti 
értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a 
Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha a 
törvény másként rendelkezik. 



Alkalmazandó eljárásrend II. 

Kiegészítő szabály: 
 

A 4. melléklet szerinti szolgáltatások esetében a törvény 
Harmadik Része alkalmazható. Ha a közbeszerzés tárgya olyan 
összetett szolgáltatás, amely a 3. melléklet, valamint a 4. 
melléklet szerinti valamely szolgáltatást is magában foglal, e 
törvény Harmadik Része alkalmazható, feltéve, hogy a 4. 
melléklet szerinti szolgáltatás értéke meghaladja a 3. melléklet 
szerinti szolgáltatás értékét. 

 

A 4. melléklet szerinti jogi szolgáltatások megrendelése esetében 
az ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia, az 
uniós értékhatárt elérő értékű szerződés megkötéséről azonban a 
külön jogszabályban meghatározott hirdetményt közzé kell tenni 
és a szerződést szerepeltetni kell a külön jogszabályban foglaltak 
szerint elkészítendő éves statisztikai összegezésben. 
 



Kivétel I. 

Kivételek rendszere nem változott sokat az új Kbt.-ben 

Kivételek köre bővült – in-house beszerzés (eddig 2.§/A, 

most Kbt.9.§ (1) 

 

Kivételek hármas köre: 

  9.§ Általános kivételek 

  116.§ Közszolgáltatói kivételek 

  120.§ Nemzeti eljárásrendben kivételek 



Kivétel II. 

 Két új kivételi kör jelenik meg: 
 

 A védelmi irányelv átültetésével összefüggő 

beszerzések 

 Közfeladat átruházásához kapcsolódó kivételek 

 Közoktatás 

 Közjogi jellegű feladat átruházás 



Összeférhetetlenség I. 

Kbt. 24.  (1) Az ajánlatkérő köteles 

minden szükséges intézkedést megtenni 

annak érdekében, hogy elkerülje az 

összeférhetetlenséget és a verseny 

tisztaságának sérelmét eredményező 

helyzetek kialakulását 

 

 



Összeférhetetlenség II. 

 összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és 

lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy 

szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 

gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy 

az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más 

közös érdek miatt nem képes 

 

 összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, 

részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az 

eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 

bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban 

a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti 

 



Összeférhetetlenség III. 

• az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy 

szervezet figyelmét arra,– különösen az általa megszerzett többlet-

információkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban való részvétele 

összeférhetetlenséget eredményezne (indokolás: a konkrét eljárás ismeretében 

ítélhető meg a versenyelőny megléte) 

 

• az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet 

írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az 

összeférhetetlenség 

 

• visszakerül a törvénybe a helyzet-, illetve piacfelméréssel, valamint támogatási 

igény benyújtása esetén az árajánlat-kéréssel érintett személyek /szervezetek 

összeférhetetlenségi szabályok alóli kivétele 



Összeférhetetlenség IV. 

Kivétel:  

 nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem 

összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, 

akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel 

kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült 

értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése 

időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében 

szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, 

vagy 

 a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges 

árajánlatot kapott feltéve, hogy az ajánlatkérő nem közölt vele a 

közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) 

részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. 



Közbeszerzés tervezése I. 

 Közbeszerzési terv 

 

A 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott „klasszikus” 
ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni 
az adott évre tervezett közbeszerzéseikről 

  Kivéve: Közszolgáltatók, központosított közbeszerzésben 
ajánlatkérésre feljogosított szervek 

 

A közbeszerzési tervben nem kell szerepeltetni a kivételi körbe 
tartozó, és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket. 

 

Formai előírás: a Kbt. nem határozza meg 



Közbeszerzés tervezése II. 

 Előzetes összesített tájékoztató 

 

Az előzetes összesített tájékoztató közzététele nem kötelező, azonban 

hasznos mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők számára. 

Előbbiek a közbeszerzési tervnél részletesebben adhatják meg a 

közbeszerzésekre vonatkozó információkat, elősegítve ezzel a 

megfelelő tervezést, a potenciális ajánlattevők pedig szintén 

szélesebb körű információkhoz juthatnak. 

 

Formai előírás: Hirdetményminta 

 

Nincs kötelező ereje, hasonlóképpen mint a Közbeszerzési tervnek 

 

 

 



Közbeszerzés tervezése III. 

 Közbeszerzési Szabályzat 

 

Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai 

előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének 

felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba 

bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a 

közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a 

vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell 

határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, 

személyeket, vagy testületeket. 

 

Iratok megőrzésének rendjét tartalmaznia kell 



A közzétételre vonatkozó szabályok I. 

 

 Továbbra is a hivatalos lapokban (eljárásrend 
függvényében), a Közbeszerzési Hatóságon keresztül 

 Részletszabályokat (hirdetményminták, 
hirdetményellenőrzés, díjak) továbbra is végrehajtási 
rendeletek határozzák meg (ideértve az esetleges 
mentességek – 1000 fő alatti önkormányzatok, NFÜ 
minőségellenőrzési tanúsítvány - szabályait is) 

 Nem kell majd közzétenni a szerződés teljesítéséről 
szóló tájékoztatót – visszamenőleges hatállyal (de! a 
honlapon megmarad a teljesítésről való tájékoztatási 
kötelezettség) 



A közzétételre vonatkozó szabályok II. 

A közzéteendő hirdetmények köre: 

 

 Eljárást megindító hirdetmények (150 000 HUF) 

 Módosítás, határidő-meghosszabbítás és visszavonás 
(50 000 HUF) 

 Eljárás eredményéről szóló tájékoztató 
(eredménytelenné nyilvánítás/szerződéskötés/ 
szerződéskötés megtagadásától számított 10 munkanap) 
(80 000 HUF) 

 Szerződés módosításáról szóló tájékoztató (a szerződés 
módosításától számított 15 munkanap) (50 000 HUF) 



Honlapon való közzétételi kötelezettség 

 

 

 

 

 

 

A közzéteendő információk köre: 

- közbeszerzési terv és módosításai 

- általános vitarendezéshez kapcsolódó információk 

- jogorvoslathoz kapcsolódó információk 

- in-house szerződés (teljesítéstől számított 5 évig!) 

- szerződés teljesítésével kapcsolatos információk (továbbra is évente) 

- éves statisztikai összegezés 

 

 

 

 

ajánlatkérő 
honlapja 

önkormányzati 
intézmény esetén a 
fenntartó honlapja  

Közbeszerzési 
Hatóság honlapja 



Iratmegőrzési kötelezettség 

Differenciáltabb szabályozás: 

 a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó iratok: az eljárás 

lezárultától számított 5 év 

 a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok: a 

szerződés teljesítésétől számított 5 év 

 ha bármelyik esetében jogorvoslat: az ennek jogerős 

(bírósági felülvizsgálatra is kiterjedő) befejezésétől 

számított 5 év 



A közbeszerzési szerződések 

Kbt. 4. Rész, A közbeszerzési szerződések 

 

• A szerződés megkötése 

• A szerződés tartalma 

• A szerződés érvénytelensége 

• A szerződés teljesítése  

• A szerződés módosítása 



A szerződés időtartama (XV. Fejezet) 

 

• az ajánlatkérőnek a szerződés időtartamát úgy kell meghatároznia, hogy 
amennyiben  

• a szerződés tárgya,  

• a választott szerződéses konstrukció vagy 

•  a hozzá kapcsolódó fizetési feltételek vagy  

• a nyertes ajánlattevő által eszközölt befektetés  

nem indokolja, a szerződés ne kösse határozatlan vagy aránytalanul hosszú 
határozott időtartamra, amely a verseny fenntartása és a közpénzek hatékony 
elköltésének céljával ellenkezik 

 

• a verseny fenntartása és a közpénzek hatékony elköltése érdekében (C-451/08)  



A szerződés megkötése I. 

• szerződés: nyertessel/nyertesekkel kötendő meg írásban, az eljárásban 

közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat alapján 

• marad: a szerződésnek tartalmaznia kell az ajánlat értékelésre kerülő 

elemeit 

• nem kell megadni az eljárást indító felhívásban a szerződés 

megkötésének pontos napját 

•  az ajánlati kötöttség ideje alatt kell a gazdasági szereplőket értesíteni 

az összegezés megküldésével az eljárás eredményéről  

• a nyertes és a második (ha van) tekintetében az ajánlati kötöttség 30 

nappal meghosszabbodik (építési beruházásnál 60 nappal) 

• Ajánlatkérő szerződés megkötése alóli mentesülésének kivételes 

jellege is érvényesül továbbra is (összegezés megküldését követő általa 

előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében a szerz. kötésre, 

teljesítésre nem képes) 



A szerződés megkötése II. 

• szerződéskötési moratórium marad kötelező és időtartama is 10 nap marad 

(összegezés megküldésének napját követő 10 nap) 

• a szerződéskötési moratórium alóli kivételek köre bővül: 

• ha a nyílt eljárásban csak 1 ajánlatot nyújtottak be, 

• meghívásos/hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos és 

versenypárbeszéd eljárásban csak 1 ajánlat érkezett, és ha az eljárásban volt 

érvénytelen jelentkezés vagy kizárást alkalmaztak, már nem nyújtható be 

jogorvoslati kérelem (határideje lejárt) vagy a döntést a Döntőbizottság 

jogszerűnek ítélte, 

• rendkívüli sürgősségen alapuló hirdetmény nélküli eljárás esetében, 

• keretmegállapodásos eljárás, kivéve, ha az a verseny újranyitásával valósul 

meg 

• a határidőben benyújtott előzetes vitarendezés a szerződéskötési moratóriumot 

továbbra is kitolja 

• ha jogorvoslati eljárás indul, a szerződés továbbra sem köthető meg, hacsak a 

Döntőbizottság nem engedélyezi 

 



A szerződés megkötése III. 

Az előzetes vitarendezés és az egyéb korrekciós lehetőségek 

az eredményhirdetést követően: 

 

 törvénysértő döntés kijavítása: 20 nap 

 összegezés kijavítása (elírás miatt): 10 nap 

 előzetes vitarendezés:  

 megkeresés: 3 munkanap tudomásszerzéstől 

 válasz: 3 munkanap vagy 3 munkanapon belül újabb 

eljárási cselekmények (hp. vagy felvilágosítás, indokolás 

kérés) és válasz a 7. munkanapig 



A szerződés tartalma I. 
• az ellenszolgáltatás max.  5%-a jogszerűen kiköthető tartalékkeretként 

• biztosítékok: előírása, a biztosíték(ok) körének és mértékének 
meghatározása az eljárást megindító felhívásban szükséges  

• a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként 
legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-át 
elérő biztosíték köthető ki 

• a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 5%-át elérő biztosíték köthető ki 

• a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a 
szerződéskötéskor, a jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot a 
jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, a szavatossági igények 
teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási időtartam lejártakor vagy 
amennyiben a szerződésben jótállást nem kötöttek ki, a teljesítés 
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani 

• az egyéb biztosítékot – a szerződésben foglalt feltételek szerint - abban az 
időpontban kell rendelkezésre bocsátani, amelytől kezdve a biztosítékkal 
biztosított esemény bekövetkezhet, de legkorábban a szerződéskötés 
időpontjában 

 



A szerződés tartalma II. 

Biztosítékokra vonatkozó új szabályok: 

 

• biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az 
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat 
a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető (KIVÉVE: 
ajánlati biztosíték) 

• a rendelkezésre bocsátás formáját továbbra is a nyertes ajánlattevő 
választhatja meg a Kbt. és az ajánlatkérő által meghatározott kereteken 
belül 

• az ajánlatkérő a jótállási és a szavatossági igények teljesítésére kikötött 
biztosíték vonatkozásában a szerződésben lehetővé teheti, hogy a fizetési 
számlájára történő befizetés helyett a biztosíték meghatározott része az 
ajánlattevőnek a (rész)teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön 
biztosításra; az ilyen módon az ellenértékből visszatartott biztosíték aránya 
nem érheti el a biztosíték összegének 50%-át 

• a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az egyik biztosítéki formáról a 
másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek 
és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia 



A szerződés tartalma III. 

A teljesítés-igazolás kiadása (szigorodó feltételek) 
• teljesítés-igazolás kiadásának határideje: a szerződés teljesítésének 
elismeréséről (teljesítés - igazolás) vagy az elismerés 
megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél 
teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül írásban  
 
• építési beruházás megvalósítására kötött építési szerződés esetén az 
ajánlatkérőként szerződő fél, amennyiben az ajánlattevőként 
szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 
15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy 
megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben - mely 
legfeljebb 25 nap lehet - nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő 
fél kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni 
 
• kivéve: próbaüzem: hosszabb átadás-átvétel is meghatározható 
 



A szerződés tartalma IV. 

Fizetési határidő: (szigorodó feltételek) 

 

• az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy – támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén 
szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles által meghatározott kifizetési határidő nem 
haladhatja meg: 

         a) számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő 
30 napot; a számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek között megállapodás 
tárgyát; 

         b) amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének 
időpontja vagy az ajánlatkérőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a 
számlát, a fizetési határidő nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és 
tartalommal történő teljesítés (építési beruházás esetén az átadás-átvételi eljárás 
befejezésének) napját követő 30 napot 

 

• a szerződésben foglalt fizetési határidő fentieket csak akkor haladhatja meg, ha a 
szerződésben a felek az ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodtak meg, feltéve, 
hogy a választott szerződéses konstrukció vagy a szerződéssel kapcsolatos más egyedi 
körülmények miatt az tényszerűen indokolt, a fizetési határidő azonban ebben az esetben 
sem haladhatja meg a 60 napot 

 

 

 



A szerződés tartalma V. 

Fizetési határidő: (szigorodó feltételek) 

 

• részletfizetés is lehetséges, fenti szabályok valamennyi 
részletfizetés tekintetében irányadók 

 

• ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás vagy az uniós 
értékhatárt elérő értékű szolgáltatás megrendelése és a szerződés 
teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlattevő 
a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő 
összeg, de legfeljebb 10 millió forint előlegként történő kifizetését 
kérheti 

 

• magasabb összeg is kiköthető előlegként! 

 



Szerződés módosítása I. 
• nem tiltott minden olyan kisebb módosítás, amelynek a szerződés odaítélése 

szempontjából egyébként semmilyen jelentősége nem volt 

• továbbra sem megengedett az a módosítás, amely 

       a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést 

megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre 

jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a 

nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy 

       b) a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg 

(eredeti ellenszolgáltatás 5%-át meghaladó emelés minden esetben!), vagy  

       c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 

kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki (új beszerzési igény) 

 

• az a) pont szerinti feltételek vizsgálata mellőzhető, ha előre nem látható okból előállt 

jogsérelem bekövetkeztekor szükséges a szerződés módosítása; ekkor azonban, ha az 

értékelési szemponttal összefüggő elem változik, kötelező minden ajánlattevő értesítése, 

az indokokról is 

• módosításról továbbra is kell tájékoztató 



A szerződés módosítása II. 

Összefoglalva: 

 

a) A módosítás meghatározott feltételek mellett jogszerű lehet 

b) A módosítás abszolút tilalma 

c) A módosítás abszolút tilalma 

 

Minden egyéb esetben a módosítás a Ptk. Szabályai szerint 

megengedett (ebben tér el alapvetően az új Kbt. A korábbi 

szabályozás logikájától, amely minden módosítás tekintetében 

a Kbt. 303. § szerinti feltételek vizsgálatát követelte meg) 



A szerződés érvénytelensége I. 

Semmis a Kbt. alapján kötött bármilyen szerződés, ha 

 a) azt a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötték 
meg; 

 b) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként úgy 
kötötték meg, hogy nem álltak fenn a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának feltételei; 

 c) a felek a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok 
[10 nap] megsértésével kötöttek szerződést, és ezzel 
megfosztották az ajánlattevőt attól, a szerződéskötést megelőző 
jogorvoslat lehetőségétől, egyben olyan módon sértették meg a 
közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat, hogy az befolyásolta 
az ajánlattevő esélyét a közbeszerzési eljárás megnyerésére. 

Kivételek Lásd. Köv. 



A szerződés érvénytelensége II. 

A szerződés nem semmis, ha 

 a) az ajánlatkérő azért nem folytatott le hirdetmény 
közzétételével induló közbeszerzési eljárást, vagy kötött 
közbeszerzési eljárás mellőzésével megállapodást, mert úgy 
ítélte meg, hogy a hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárás 
alkalmazásával, vagy a közbeszerzési eljárás mellőzésével 
történő szerződéskötésre a törvény szerint lehetősége volt, 
valamint szerződéskötési szándékáról külön jogszabályban 
meghatározott minta szerinti hirdetményt tett közzé, továbbá 
a szerződést (megállapodást) nem kötötte meg a hirdetmény 
közzétételét követő naptól számított tizedik napon belül; 

 b) kiemelkedően fontos közérdek fűződik a szerződés 
teljesítéséhez. 



A szerződés érvénytelensége III. 

A szerződéshez közvetlenül kapcsolódó gazdasági érdek 

(törvény pontos felsorolás ad: így különösen a 

késedelmes teljesítésből, az új közbeszerzési eljárás 

lefolytatásából, a szerződő fél esetleges változásából 

vagy az érvénytelenségből következő 

kötelezettségekből eredő költség) nem tekinthető 

kiemelkedően fontos közérdeknek, a szerződés 

érvényességéhez fűződő további gazdasági érdekek 

pedig kizárólag akkor, ha a szerződés érvénytelensége 

aránytalan következményekkel járna. 



A szerződésekhez kapcsolódó 

tájékoztatók 

2012. Január 1. előtt: 

 

 Tájékoztató a szerződés módosításáról 

 Tájékoztató a szerződés teljesítéséről 

 Tájékoztató a szerződéskötésről (jogi szolgáltatások) 

 

2012. Január 1. után: 

 

 Tájékoztató a szerződés módosításáról 

 Tájékoztató a szerződéskötésről (jogi szolgáltatások) 

 A teljesítésről nem kell tájékoztató hirdetményt közzétenni 



Főbb eljárási típusok I. 

Uniós vagy nemzeti értékhatár (eljárásrend) 

 

 Nyílt eljárás 

 Meghívásos eljárás 

 Tárgyalásos eljárás 

  Hirdetmény közzétételével induló 

  Hirdetmény nélküli 

 Versenypárbeszéd 

 Keretmegállapodásos eljárás 

 Dinamikus beszerzési rendszer 



Főbb eljárási típusok II. 

 tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd csak akkor 

alkalmazható ha a Kbt. engedi 

 az eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a 

másikra 

 a tervpályázati eljárás és a dinamikus beszerzési rendszer 

fogalma az Értelmező rendelkezések között szerepel a Kbt.-

ben nincs részletezve, Kormányrendelet tartalmazza a 

részletes szabályait 

 a gyorsított eljárás nem külön eljárási fajta, hanem a 

meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos eljárás rövidebb határidőkkel lefolytatható 

változata 



Főbb eljárási típusok III. 

Nyílt eljárás 

 

 egy szakaszból áll 

 minden érdekelt gazdasági szereplő tehet ajánlatot 

 ajánlati felhívással indul 

 ajánlattal együtt kizáró okok és alkalmasság igazolásának 

benyújtása 

 nem lehet tárgyalni 

 ajánlattételi határidőre szabályok (minimum idő) 

 új elem: bírálat maximum 30 nap, építés vagy folyamatba 

épített ellenőrzés során 60 nap) gyorsítás 



Főbb eljárási típusok IV. 

Meghívásos eljárás 

 

 két szakaszból áll 

 részvételi szakasz: döntés alkalmasságról vagy 
alkalmatlanságról, bárki benyújthat részvételre jelentkezést, 
ajánlatot tenni nem lehet 

 ajánlattételi szakasz: csak a ajánlattételre felhívottak, csak 
az alkalmasok, ajánlatot kell tenni 

 részvételi felhívással indul 

 nem lehet tárgyalni 

 keretszám (alkalmazása nem kötelező, ha van minimum 5 
és a részvételi felhívásban meg kell adni) 



Főbb eljárási típusok V. 

Tárgyalásos eljárás (Hirdetmény közzétételével) 

 

 két szakaszból áll 

 részvételi szakasz: döntés az alkalmasságról vagy 
alkalmatlanságról, bárki benyújthat részvételre jelentkezést, 
ajánlatot tenni nem lehet 

 ajánlattételi szakasz: csak ajánlattételre felhívottak, csak az 
alkalmasok 

 csak akkor lehet indítani, ha a Kbt. szerinti jogalapja megvan 
(taxatív felsorolás) 

 tárgyalás a szerződéses feltételekről 

 keretszám (alkalmazása nem kötelező, ha van minimum 3 és a 
részvételi felhívásban meg kell adni) 

 

 



Főbb eljárási típusok VI. 

 Tárgyalásos eljárás (Hirdetmény közzététele nélkül) 

 

 egy szakaszból áll 

 ajánlattételi felhívással indul 

 csak az ajánlattételre felhívottak tehetnek ajánlatot 

 az ajánlattételre egyedül felhívottak közösen nem tehetnek 

ajánlatot, de közös ajánlat tehető egy ajánlattételre fel nem 

hívott gazdasági társasággal 

 csak akkor lehet indítani, ha a Kbt. Szerinti jogalapja 

megvan (taxatív felsorolás) 
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