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A közbeszerzés becsült értéke 
 A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor 

annak tárgyáért általában kért vagy kínált - általános forgalmi 

adó nélkül számított, a 12-18. §-okban foglaltakra tekintettel 

megállapított - legmagasabb összegű teljes 

ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). 

A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális 

részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész 

értékét. 

 

 Árubeszerzés – dolog használata, hasznosítási jog 

megszerzése 

 Határozott idő, <1 év – a szerződés időszaka alatti érték 

 Határozott idő,1 év< – a szerződés időszaka alatti érték  + 

maradványérték 

 Határozatlan idő – a havi ellenszolgáltatás × 48 

 

 



A közbeszerzés becsült értéke 

 Árubeszerzés / szolgáltatás – időszakosan visszatérő 

szolgáltatás 

 Előző naptári év hasonló tárgyú szerződése / szerződései 

ellenértéke + a következő naptári év alatt várható mennyiségi 

változás 

 12 hónapnál rövidebb szerződés – a következő 12 hónap alatti 

becsült ellenszolgáltatás 

 12 hónapnál hosszabb szerződés – a szerződés időtartama 

alatti becsült ellenszolgáltatás 

 Építési beruházás – a teljes beruházásért járó ellenérték (a 

megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő által 

rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült 

értékét is bele kell számítani) 

 Keretmegállapodás – a megállapodás alapján az adott 

időszakban kötendő szerződések becsült legmagasabb 

összértéke 

 



Egybeszámítás szabályai  

 Régi Kbt.:  

 A becsült érték kiszámítása során mindazon áru beszerzések vagy építési 

beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek 

 beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor (kivéve építési 

beruházás), és 

 beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá 

 beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk 

egymással közvetlenül összefügg. 

 

 Új Kbt. : 

 Az ajánlatkérőnek egybe kell számítania azon hasonló áruk beszerzésére, 

vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét, 

amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel, 

valamint az ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányuló 

szerződések értékét 

 



Egybeszámítás szabályai  
 A törvény Harmadik Része szerinti eljárás alkalmazható 

olyan szerződés megkötésére, amelynek becsült értéke – az 

egybeszámítás alkalmazása nélkül - szolgáltatás 

megrendelése és árubeszerzés esetében 21 824 000 (21 

031 200) forintnál, az építési beruházások esetében pedig 

272 800 000 (262 890 000) forintnál kevesebb, feltéve, hogy 

ezen egybe nem számított rész értéke nem haladja meg 

annak az értéknek a húsz százalékát, amit az 

egybeszámítás bekezdés alkalmazása esetén állapított 

volna meg az ajánlatkérő a beszerzés becsült értékeként. 

(109 120 000 Ft / 1 364 000 000) 

 Ha egybeszámítással egyébként elérné az uniós értékhatárt, 

a nemzeti fejezet kivételi körei nem alkalmazhatóak a fentiek 

szerint  egybe nem számított közbeszerzésre 

 



Kiegészítő tájékoztatás új szabályai 

 Célja változatlan: „a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi 

jelentkezés érdekében” 

 Ugyanúgy kérhető az ajánlatkérőtől, vagy az általa kijelölt 

más szervezettől (pl. lebonyolító szervezet) 

 Határidők: 

 Megadásának határideje: 

 Ajánlattételi határidő előtt 6 nappal 

 Gyorsított – 4 nappal 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos – 3 nappal 

 Részvételi határidő előtt 4 nappal 

 Kérésének határideje: 

 A megadás határideje előtt 4 nappal  

 Gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos – 3 nappal 



Kiegészítő tájékoztatás új szabályai 

 További változások:  

 Ha határidő után kérik, az ajánlatkérő dönti el, hogy 

megadja-e – „csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás 

elkészítése és (5) bekezdés szerinti megküldése még az 

ajánlattételi, illetve részvételi határidő letelte előtt 

lehetséges” 

 Az ajánlattételi/részvételi határidő csak akkor hosszabbítható 

meg a kiegészítő tájékoztatás megadására hivatkozva, ha a 

megadási határidőt megelőző 4. napon kérik 

(gyorsított/tárgyalásos: 3. napon)  

 Új szabály – anonimizáls 

 az ajánlatkérő nem jelölheti meg, hogy a kérdést melyik gazdasági 

szereplő tette fel, valamint  

 nyílt eljárásban arra sem tartalmazhat információt a tájékoztatás, hogy 

azt az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg.” 

 

 



Kiegészítő tájékoztatás új szabályai 

 A kiegészítő tájékoztatásnál már nem mondja ki a Kbt., hogy 

nem eredményezheti a felhívás és dokumentáció 

feltételeinek módosítását – általános érvénnyel viszont 

továbbra is kimondja, hogy a módosításról hirdetményt kell 

feladni – így nehezebben számonkérhető! 

 Semmisség kimondása kiegészítő tájékoztatásban: 

 Korábban: „ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, 

információ több ponton eltérően szerepel” 

 Új szabály: ezen felül + „vagy a dokumentáció valamely 

eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, vagy e 

törvénytől” 

 Ezzel kapcsolatban a Kbt. már nem mondja ki, hogy 

„kiegészítő tájékoztatást kell adnia, ha kiegészítő 

tájékoztatást nem kértek” – helyette: „a 42-43. § alkalmazása 

nélkül kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlatkérő” 



A közbeszerzés tárgyának meghatározása, 

részajánlattétel  
 A közbeszerzés mennyiségét úgy is meg lehet határozni, hogy az 

ajánlatkérő a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséget 

vagy értéket közli, és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét, előírva 

az eltérés százalékos mértékét. 

 Részajánlattétel: 

 Korábban: Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését abból a 

szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-

e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. 

Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan 

részajánlattételi lehetőség biztosítható, az ajánlatkérő az ajánlati 

felhívásban köteles lehetővé tenni a közbeszerzés egy részére 

történő ajánlattételt, ha annak lehetővé tétele várhatóan 

 nem okozza a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését 

és (!) 

 nem hat negatívan a beszerezni kívánt szolgáltatás vagy építési 

beruházás megvalósításának vagy az árunak a minőségére vagy a 

közbeszerzési szerződés teljesítésének más körülményeire. 

 



Részajánlattétel 

 Új szabály: Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését 

abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege 

lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő 

ajánlattétel biztosítását. Amennyiben a beszerzés tárgyának 

természetéből adódóan részajánlat-tételi lehetőség 

biztosítható, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban 

- feltéve, hogy az gazdasági, műszaki és minőségi, vagy a 

szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat 

figyelembe véve sem ésszerűtlen - köteles lehetővé tenni a 

közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, illetve 

részvételre jelentkezést. 

 

 

 



Csoportos közbeszerzés 

 Az ajánlatkérő más ajánlatkérőt is meghatalmazhat 

azzal, hogy a javára ajánlatkérőként közbeszerzési 

eljárást folytasson le. Ez azonban nem eredményezheti 

a meghatalmazást adó ajánlatkérőre e törvény alapján 

alkalmazandó szabályok megkerülését. 

 Több ajánlatkérő közösen is megvalósíthat egy 

közbeszerzést olyan módon, hogy egy maguk közül 

kiválasztott ajánlatkérőt meghatalmaznak a 

közbeszerzési eljárás lefolytatásával. 

 



Fedezettel kapcsolatos új szabályok 

 Bontás: közölni kell a fedezet összegét  

 (Az ajánlatkérő az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban a 

végleges ajánlatok - bontásának megkezdésekor, az 

ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a 

szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi 

fedezet összegét.) 

 Kirívóan alacsony ár megítélése: a fedezet összegét is 

figyelembe kell venni 

 Kötelező indokolást kérni a min. 20 %-os eltérés 

esetén  

 Eredménytelenség: kiegészítő kötelezettség – 

magyarázatot kell adni a fedezet tervezett összegéről, 

és arról, hogy mikor került elvonásra 

 



Összeférhetetlenséggel kapcsolatos új 

szabályok 
 Új szabályok:  

 Nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában 

az ajánlatkérő nevében:  

 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 

 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 

 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 

 



Összeférhetetlenséggel kapcsolatos 

új szabályok 

 Korábbi szabályok: 

 Érdekelt gazdasági szervezet (munkavállaló, vezető 

tisztségviselő, fb tag, tulajdonos, hozzátartozó) az 

ajánlatkérő nevében nem járhatott el 

 Kivéve, ha írásban nyilatkozott, hogy nem indul el az 

eljárásban 

 Az ajánlatkérő nevében tulajdonosi jogokat gyakorló 

személy sem járhatott el az eljárásban az ajánlatkérő 

nevében (pl. önkormányzati vállalat) 

 Kivéve, ha a tulajdonosi jogokat is ugyanaz a testület 

(képviselőtestület vagy bizottság) gyakorolja, mint aki 

az eljárást lezáró döntést is meghozza, ha a testület 

egyetlen tagja sem végez más cselekményt az 

eljárásban 



Alkalmasság igazolásával kapcsolatos új 

szabályok 
 Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös 

részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a 

gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági 

követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel 

meg 

 Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre 

jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 

támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 

függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több 

szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és 

az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 

alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az 

adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 



Alkalmasság igazolásával kapcsolatos új 

szabályok 
 Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során 

más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 

 ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által 

rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során 

ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen 

nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre 

került, vagy 

 ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy 

építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre 

jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során 

azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához 

felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának 

felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 

 a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban 

foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) 

ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más 

szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az 

ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az 

ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült 

meg. 



Alkalmasság igazolásával kapcsolatos új 

szabályok 
 Vizsgálandó nyilatkozatok, iratok: 

 A kapacitást biztosító szervezet megnevezése (cím/székhely nem kell) 

 Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek történő 

megfelelést igazol  

 A szervezet a felhívás szerint igazolja a megfelelést 

 A kapacitást biztosító szervezet nyilatkozata, hogy az erőforrások 

rendelkezésre fognak állni 

 Ellenőrizni kell, hogy alvállalkozóként megjelölésre került-e 

 Ha nem, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja 

venni és ennek módjáról is nyilatkoznia kell 

 Referencia igazolása esetén az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, milyen 

módon vonja be a teljesítés során a szervezetet, amely lehetővé teszi e 

más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés 

teljesítése során (akkor is kell, ha a szervezet alvállalkozóként 

megjelölésre került 

 Pénzügyi alkalmasság esetén a szervezet kezességvállaló nyilatkozata 

(ha van ilyen, nem kell megjelölni alvállalkozóként és nem kell 

nyilatkozni az erőforrás igénybevételéről és annak módjáról)  

 



Alkalmasság igazolásával kapcsolatos 

szabályok 
 Az alvállalkozó fogalma: 

 Régi: 

 az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan 

közvetlenül vesz részt, kivéve  

 az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban 

álló személyeket,  

 azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos 

jog alapján végzi,  

 a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, 

alkatrész- vagy alapanyag szállítót,  

 építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót  

 Új: 

 az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül 

vesz részt, kivéve 

 azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján 

végzi, 

 a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, 

alkatrész- vagy alapanyag szállítót, 

 építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót 

 



Ajánlati kötöttséggel kapcsolatos új 

szabályok 
 Kbt. 60. (8) Az ajánlattevő ajánlati kötöttségére a közbeszerzési eljárás 

egyes fajtáira vonatkozóan meghatározott szabályok irányadóak. 

 Az ajánlati kötöttség időtartama:  

 Nyílt eljárás: „A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a 

dokumentációban meghatározott feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), 

az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi 

határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát az 

ajánlatkérő az ajánlati felhívásban nem határozhatja meg annak 

kezdetétől számított harminc - építési beruházás esetén, valamint ha a 

közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített 

ellenőrzés mellett folytatják le hatvan - napnál hosszabb időtartamban.” 

 Meghívásos: „A meghívásos eljárásban az ajánlatkérő a részvételi 

felhívásban meghatározott feltételekhez a részvételi határidő lejártától, 

az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi 

határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát az 

ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban nem határozhatja meg annak 

kezdetétől számított harminc - építési beruházás esetében, valamint ha 

a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített 

ellenőrzés mellett folytatják le hatvan - napnál későbbi időtartamban.” 

 



Ajánlati kötöttséggel kapcsolatos új 

szabályok 
 Az ajánlati kötöttség időtartama:  

 Hirdetménnyel induló tárgyalásos: „A tárgyalásos eljárásban az 

ajánlatkérő a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a 

dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az 

ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az 

ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban 

nem határozhatja meg annak kezdetétől (a tárgyalások befejezésétől) 

számított harminc - építési beruházás esetén, valamint ha a 

közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített 

ellenőrzés mellett folytatják le hatvan - napnál későbbi időtartamban.” 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos: „Az ajánlatkérő az ajánlattételi 

felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az 

ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének 

időpontjától van kötve. Az ajánlattételi felhívásban az ajánlati kötöttség 

időtartamát az ajánlatkérő nem határozhatja meg annak kezdetétől (a 

tárgyalások befejezésétől) számított harminc - építési beruházás 

esetén, valamint ha a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt 

folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le hatvan - napnál 

hosszabb időtartamban” 



Ajánlati kötöttséggel kapcsolatos új 

szabályok 
 Az ajánlatok elbírálásának határideje: Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető 

legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt 

kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való 

értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 

 A részvételi jelentkezések elbírálásának határideje:  

 Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn 

belül elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy a 

részvételi szakasz eredményéről a részvételre jelentkezők értesítése 

megelőzze a részvételi felhívásban feltüntetett, az ajánlattételi felhívás 

megküldésének időpontját. 

 Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredménynek a részvételre 

jelentkezőkkel történt közlésétől számított öt munkanapon belül az 

ajánlatkérő köteles az alkalmasnak minősített jelentkezőknek az írásbeli 

ajánlattételi felhívást egyidejűleg megküldeni. 

 Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját az ajánlatkérő nem 

határozhatja meg a részvételi jelentkezések bontását követő harmincadik - 

építési beruházás esetén, valamint ha a közbeszerzési eljárást külön 

jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le 

hatvanadik - napnál későbbi időpontban 

 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlattételi felhívás megküldésére 

korábban megjelölt időpontot legfeljebb 30 nappal elhalaszthatja. 

 



Ajánlati kötöttséggel kapcsolatos új 

szabályok 

 Az ajánlati kötöttség meghosszabbítása:  

 

 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség 

lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket 

ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további 

fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban 

nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 

időpontjától számított 60 napot.  

 Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott 

határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy 

ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja.  

 Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, 

az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően 

az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát 

figyelmen kívül kell hagyni. 



Bírálattal, eredményhirdetéssel, 

szerződéskötéssel kapcsolatos szabályok 

 Határidők az egyes eljárástípusok esetében:  

 Nyílt eljárás:  

 45 nap  

 EÖT - 29 nap 

 Sürgősség – 22 nap 

 5 nap kedvezmény – ingyenesen elektronikusan letölthető 

dokumentáció  

 Meghívás eljárás: 

 Részvételi határidő – 30 nap (gyorsított – 10 nap) 

 Ajánlattételi határidő – 40 nap (gyorsított – 10 nap) 

 EÖT – 26 nap 

 5 nap kedvezmény – ingyenesen elektronikusan letölthető 

dokumentáció  



Bírálattal, eredményhirdetéssel, 

szerződéskötéssel kapcsolatos szabályok 

 Határidők az egyes eljárástípusok esetében:  

 

 Hirdetménnyel induló tárgyalásos: 

 Részvételi határidő – 30 nap (gyorsított – 10 nap) 

 Ajánlattételi határidő – nincs megkötés  



Bírálattal, eredményhirdetéssel, 

szerződéskötéssel kapcsolatos szabályok 

 A bírálati szemponttokkal kapcsolatos szabályozás:  

 

 A tartalmi korlát változatlan: a részszempontoknak mennyiségi vagy 

szakmai szempontok alapján (korábban: vagy más módon) 

értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, 

a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk; a 

részszempontok körében értékelhető a munkanélküli vagy tartósan 

munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során 

megajánlott mértéke 

 A módszer részletes ismertetése továbbra is maradhat a 

dokumentációban 

 Marad a felső korlát meghatározásának lehetősége, amely felett 

nem jár további pontszám  

 Marad a minimáis elvárás lehetősége 

 Holtverseny esetén marad a közjegyző jelenlétében történő 

sorsolás 



Bírálattal, eredményhirdetéssel, 

szerződéskötéssel kapcsolatos szabályok 

 Szereplők kapcsolata az ajánlattevői oldalon:  

 Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a 

közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi 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 [55. § (5) 

bekezdés]. 

 



Bírálattal, eredményhirdetéssel, 

szerződéskötéssel kapcsolatos szabályok 

 Eredménytelenségi okok változása:  

 „Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az 

ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új 

közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy 

eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az 

ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja 

eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen 

eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően 

jogszerű döntés meghozatalával az eljárás 

jogszerűsége helyreállítható.” 

 



A hiánypótlás új szabályai  

 Célja: A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban vagy 

részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és 

kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy 

részvételi jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve 

ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok 

előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági 

szereplőt bevonni az eljárásba.  

 A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 

 alapelvek sérelmével vagy 

 az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a 

szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai 

ajánlat) módosításával. 

 a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az 

ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre 

vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 

értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny 

eredményét és az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 



A hiánypótlás új szabályai  

 Korábbi szabályozás:  

 A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, 

hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció vagy a 

közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő 

módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással 

végrehajtani:  

 a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, 

amelyek a 81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek;  

 ha egy elbírálási részszempont a szakmai ajánlattal függ össze, akkor a 

szakmai ajánlatot sem lehet módosítani, kiegészíteni;  

 a hiánypótlás során az ajánlattevő új közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés 

értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan 

megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát;  

 a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt 

az már benyújtásakor a 88. § (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint 

érvénytelen. Ennek során figyelembe kell venni, hogy az ajánlati biztosíték 

nem azonos a róla szóló irattal.  



Aránytalanul alacsony ár 

 Mikor kell kérni:  

 ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára 

figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz 

bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó 

összeg tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan 

értékelésre kerül 

 Mire kell hagyatkozni ennek megítélése során:  

 az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira,  

 a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés 

eredményére vagy  

 a közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi 

fedezet meghatározásához felhasznált egyéb 

adatokra 



Aránytalanul alacsony ár 

 Mikor minősül ipso iure aránytalanul alacsonynak az 

ár:  

 az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz 

százalékkal eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló - 

az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő 

valamely eleme esetén az adott elemre eső - anyagi 

fedezet összegétől 

 Továbbra is lehet még egy további körben indokolást 

kérni:  

 Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott 

döntéshez, az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kér az 

ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan.  



Aránytalanul alacsony ár 
 Nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel az indokolás:  

 ha az ajánlati ár - a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-

ráfordítás mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet a külön 

jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által 

az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben az eljárás 

eredményéről szóló értesítés ajánlattevőknek történő megküldését 

megelőző egy éven belül megállapított munkabérre és az ahhoz 

kapcsolódó közterhekre.  

 (Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során 

ezen irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az 

ajánlattevőtől.) 

 

 Teljesen új elem – összehasonlítás végett a többi ajánlattevőtől is 

kérhető be tájékoztatás !!!!!! (Amennyiben az ajánlati ár 

megalapozottságáról szóló döntés meghozatalához az szükséges, 

az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is 

kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat.) 

 



Aránytalanul alacsony ár  
 Korábbi szabályozás:  

 Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 

megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a 

többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a többi ajánlattevő 

ajánlatához és becsült értékéhez viszonyítva kirívóan alacsonynak értékelt összesített 

ellenszolgáltatást tartalmaz a következő egységek valamelyike tekintetében: 

 az ajánlat egésze, vagy 

 részajánlat tétele esetén az ajánlat egyik része, vagy 

 ha az ellenszolgáltatásra vonatkozóan az ajánlati felhívásban több részszempont 

vagy alszempont szerepelt, legalább egyik részszempont vagy alszempont. 

 Az ajánlatkérő köteles az alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt – az (1) 

bekezdés a)–c) pontjai szerinti valamelyik egységre vonatkozó – összesített 

ellenszolgáltatás mértéke több mint tizenöt százalékkal eltér  

 ha egy ajánlat van, az ugyanezen egységre vonatkozó becsült értéktől;  

 legfeljebb három ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi ajánlattevő 

ugyanezen egységre vonatkozó ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre 

vonatkozó becsült értékből számít ki az ajánlatkérő;  

 legalább négy ajánlat esetén attól a számtani átlagtól, melyet a többi ajánlattevő 

ugyanezen egységre vonatkozó ajánlati áraiból és az ugyanezen egységre 

vonatkozó becsült értékből – a két szélső érték kiejtésével – számít ki az 

ajánlatkérő  



Betekintési jog gyakorlása 
 Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 

lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy 

adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely az 

értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a 

(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így 

különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

 Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat 

nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a 

közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 

adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.  

 Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról készített összegezés 

megküldését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat 

nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a (2)-(3) bekezdés 

körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő (részvételre jelentkező) kérheti, hogy 

más ajánlattevő ajánlatának (részvételre jelentkező részvételi jelentkezésének) 

azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az 

iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést 

munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon. 

 Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles 

tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz 

viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, 

figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is 



Az eljárás eredményével kapcsolatos további 

szabályok változása 

 Összegezés módosítása:  
 Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők 

részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult 

módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, 

továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése 

miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, 

ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) 

törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja.  

 Előzetes vitarendezés:  
 Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három 

munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket (részvételre 

jelentkezőket) három munkanapos határidővel hiánypótlás [67. §], felvilágosítás [67. §] 

vagy indokolás [69-70. § bekezdése] benyújtására felhívni, amennyiben az eljárás 

szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés 

ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az 

előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás vagy 

indokolás kérésének megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a 

kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon belül - faxon vagy elektronikus úton - 

tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket (részvételre jelentkezőket). 

 Amennyiben valamely ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az 

ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal 

kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját 

követő tíz napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést - ha részajánlat 

tétele lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést - ha eddig az 

időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna. 

 



Tárgyalásos eljárások új szabályai 

 Új elemek:  

 

 Az ajánlatok bírálata két szakaszban zajlik: a tárgyalás előtt 

döntés az érvényességről – a felhívásban meghatározható, 

hogy a szakmai ajánlat mely elemeiről nem lehet tárgyalni  

 Ha hiánypótlás szükséges, a tárgyalás lezárásáig lehet 

beadni 

 Új dokumentáció kiadásával, írásban végső ajánlat 

benyújtására szólíthatók fel az ajánlattevők  

 

 Hirdetmény nélküli (egyszakaszos) tárgyalásos eljárás: már 

a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles az 

ajánlatkérő megállapítani az ajánlattevő szerződés 

teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, 

valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen 



Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

 Új elem: kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs 

azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel 

tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött 

ajánlattételi felhívást. 

 Legalább hármat kell meghívni:  

 Korábban azért eredménytelen, mert nem adtak be ajánlatot 

 Rendkívüli sürgősség – ha ez ésszerűen lehetséges 

 Kutatás fejlesztés céljából előállított áru beszerzése 

 Nem kötelező dokumentációt készíteni – szerződési 

feltételeket, műszaki leírást, árazatlan költségvetést a 

felhívásban kell megküldeni 

 



Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

 Ajánlati kötöttséggel kapcsolatos szabályok: 

 Már a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles az 

ajánlatkérő megállapítani az ajánlattevő szerződés teljesítésére 

való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az 

ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen 

 A tárgyalások megkezdését megelőzően csak akkor lehet az 

ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő volta 

miatt megállapítani, ha az olyan elemében tér el az ajánlattételi 

felhívásban és a dokumentációban meghatározottaktól, 

amelyről az ajánlattételi felhívás szerint nem fognak tárgyalni.  

 Rendkívüli sürgősség: 

 Nem kell felhívást készíteni, elég tárgyalási meghívót küldeni  

 Nem kell alkalmassági követelményeket előírni és alkalmasságot 

vizsgálni 

 Elég a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkozni  

 A szerződéskötést követő 15 napon belül kell benyújtani az igazolásokat 

a kizáró okokhoz kapcsolódóan  



Nemzeti eljárásrend 

 Kétféle eljárásrend alkalmazható:  

 Az uniós eljárásrend néhány kiegészítő szabállyal  

 Az ajánlatkérő által szabadon megalkotott eljárásrend, amely 

kitér a törvényben meghatározott szempontokra 

 Az uniós eljárásrend alkalmazását kiegészítő szabályok:  

 A kizáró okok alkalmazása nem kötelező, kivéve az offshore 

ellenes szabályokat  

 Dokumentációt csak építési beruházás esetében kell 

készíteni 

 Ha készít dokumentációt árubeszerzés vagy szolgáltatás 

megrendelés esetében, a szerződéstervezet helyett 

elegendő a lényeges szerződéses feltételeket megadni  

 Ajánlattételi határidő:  

 Nyílt, meghívásos – min. 20 nap  

 



Nemzeti eljárásrend 
 A részvételi határidő minimumára nincs előírás 

 Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás bármikor alkalmazható 

 Kiegészítő tájékoztatás megadására nincs határidő, a határidő lejárta előtt 

ésszerű időben kell megadni 

 A módosító hirdetményt csak feladni kell a határidőig 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetei:  

 25/150 millió Ft alatti becsült érték  

○ nem kell előzetesen tájékoztatni a KDB-t  

○ legalább 3 ajánlattevőt meg kell hívni, akik 

○ mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek vagy költségvetési 

szervek és  

○ amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az 

ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják 

 „a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és 

kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az 

ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, 

továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az e rész szerinti eljárás 

alkalmazása esetén meghiúsulna” 

 Külképviselet számára történő beszerzés  

○ nem kell előzetesen tájékoztatni a KDB-t 



Nemzeti eljárásrend 
 Részvétel jogának fenntartása 

 Előző évben áfa nélküli árbevétel nem érte el a 100 millió / 1 milliárd Ft-ot 

 Építési beruházás esetén csak 500 millió Ft becsült érték alatt alkalmazható 

 Minden alvállalkozóra kiterjed 

 Előzetes vitarendezés az ajánlattételi/részvételi határidőig 

adható be 

 Alkalmasság igazolása nemzeti eljárásrendben: 

 Ha saját szabályzatot alkot bármilyen igazolási módot kitalálhat 

az ajánlatkérő 

 Az ajánlatkérő dönthet úgy, hogy igazolás helyett elfogadja az 

ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az 

alkalmassági feltételeknek, ha a becsült értékre figyelemmel 

alkalmaz „háromnak megküldős” eljárást 

 Ezen utóbbi esetben, - csak a műszaki alkalamsságnál – 

felvilágosítást kérhet, és kérheti az igazolást, ha kétségesnek 

tartja a nyilatkozat valóságtartalmát 

 Referencia esetében mindig elfogadható az ajánlattevő  

nyilatkozata is 



Szerződéskötés 

 Ameddig az ajánlatkérő köteles megkötni a 

szerződést:  

 Az összegezés megküldése után az ajánlati 

kötöttség fennállásáig kell megkötni  

 Az ajánlati kötöttség ipso iure meghosszabbodik 

30 nappal (építés 60 nappal) az összegezés 

megküldésétől  

 10 napos moratórium megmaradt 

 Jogorvoslati kérelem benyújtásától a 

közbeszerzési ügy lezárásáig továbbra sem lehet 

szerződést kötni.  



Szerződéskötés 
 Új elem, hogy bizonyos esetekben a moratórium lejárta 

előtt is megköthető a szerződés:  

 ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be; 

 ha a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során csak egy 

ajánlatot nyújtottak be, és amennyiben az eljárásban volt 

érvénytelen részvételi jelentkezés vagy sor került kizárásra 

az erre vonatkozó döntés ellen a jogorvoslat 

kezdeményezésének határideje az érintettek számára lejárt, 

vagy a döntést a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszerűnek 

ítélte; 

 ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a 94. § (2) 

bekezdés d) pontja (rendkívüli sürgősség) alapján indították; 

 a keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés 

esetében, kivéve, ha a közbeszerzés a verseny 

újranyitásával valósul meg [110. § (4) bekezdés b) pont]. 

 



A szerződéssel kapcsolatos előírások 

 nem lehet előírni a szerződés teljesítésével kapcsolatban a 

közbeszerzési műszaki leírás, az ajánlattevő szerződés 

teljesítéséhez szükséges alkalmassága vizsgálatának körébe 

tartozó, továbbá az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő 

által értékelési szempontnak minősített feltételt 

 Meghatározhatóak az alábbi jellegű feltételek:  
 Szociális 

 Környezetvédelmi  

 Minőségbiztosítási  

 Szociális feltételek:  
 a szerződésnek védett foglalkoztató, védett szervezeti szerződést kötött szervezet 

vagy szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szervezet bevonásával 

történő teljesítése; 

 álláskeresők, valamint munkanélküliek vagy fogvatartottak foglalkoztatása; 

 gyermekgondozási segélyben, valamint gyermeknevelési támogatásban részesülő 

személynek az ellátás folyósítása alatt, illetve az ellátás megszűnését követően, 

terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülő 

személynek az ellátás megszűnését követően részmunkaidőben történő 

foglalkoztatása; 

 az egyenlő bánásmód követelményének biztosítása érdekében teendő 

intézkedések előírása. 

 



A szerződéssel kapcsolatos előírások 
 Kötelező szerződéses feltételek   

 Nem számol el költséget offshore cég irányában  

 Tulajdonosi szerkezetét mindvégig átláthatóvá teszi  

 Kötelező felmondási okok:  

 A nyertes ajánlattevőben közvetlenül vagy közvetetten 25%-ot 

meghaladó részesedést szerez egy offshore cég 

 A nyertes ajánlattevő közvetlenül vagy közvetetten 25%-ot meghaladó 

részesedést szerez offshore cégben 

 A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 

ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. 

 Az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívásban 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. 

 Tartalékkeret max. 5 % 

 



Biztosítékok a szerződésben 

 A teljesítés elmaradásával kapcsolatos 

igények biztosítására – max. 5 % 

 A jótállási és szavatossági igények 

biztosítására – max. 5 % 

 Egyéb biztosíték is kiköthető  

 Az ajánlatban elegendő csak nyilatkozni a 

rendelkezésre bocsátásáról, más nem kérhető  

 A jótállási és szavatossági biztosíték az 

ellenértékből történő levonással is biztosítható   



A szerződés érvénytelensége 
 Semmisségi okok 

 közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként úgy kötötték meg, 

hogy nem álltak fenn a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

alkalmazhatóságának feltételei 

 (1) a felek a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok 

megsértésével kötöttek a szerződést, (2) és ezzel megfosztották az 

ajánlattevőt a szerződéskötést megelőző jogorvoslat lehetőségétől, (3) 

egyben olyan módon sértették meg a közbeszerzésekre vonatkozó 

szabályokat, hogy az befolyásolta az ajánlattevő esélyét a közbeszerzési 

eljárás megnyerésére. 

 Nem semmis a szerződés a fentiek mellett sem, ha:  

 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 e 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; 

 kiemelkedően fontos közérdek fűződik a szerződés teljesítéséhez. 

 



A szerződés érvénytelensége 

 A kiemelkedően fontos közérdek fogalma: 

 A szerződéshez közvetlenül kapcsolódó gazdasági érdek (így 

különösen a késedelmes teljesítésből, az új közbeszerzési 

eljárás lefolytatásából, a szerződő fél esetleges változásából 

vagy az érvénytelenségből következő kötelezettségekből eredő 

költség) nem tekinthető annak 

 A szerződés érvényességéhez fűződő további gazdasági 

érdekek  kizárólag akkor, ha a szerződés érvénytelensége 

aránytalan következményekkel járna. 

 Részleges semmisség:  

 kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése 

esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását 

 a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 301/A. §-ának (2) és 

(3) bekezdésében foglaltaktól a jogosult terhére tér el 

 A Kbt. rendelkezései nem zárják ki a Ptk. 200. §-a (2) 

bekezdésének alkalmazását a közbeszerzésre, illetve a 

közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző módon 

megkötött szerződés semmisségének megállapítása tekintetében. 

 



Alvállalkozó bevonása a teljesítés során 

 Köteles közreműködni, aki részt vett az alkalmasság igazolásában 

 Az alkalmasságot igazoló alvállalkozó csak az ajánlatkérő 

hozzájárulásával cserélhető az alábbi feltételek esetén: 

 Előre nem látható körülmény / alvállalkozó hibás teljesítése 

 A szerződés nem lenne teljesíthető az eredeti alvállalkozóval  

 Az új alvállalkozóval is megfelel az ajánlattevő az alkalmassági 

feltételeknek 

 Kimondásra került, hogy a jogutód is teljesítheti a szerződést 

 128. § (2) Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés 

során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett 

igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet 

az ajánlatában nem nevezett meg.  

 128. § (4) Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan 

esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele 

az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a 

közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [63. § (4) 

bekezdése] meghatározó körülménynek minősült. 

 

 



Projekttársaság teljesítése 

 A szerződést a nyertes ajánlattevővel kell 

megkötni, a szerződésben elő kell írni, 

hogy az abban foglalt jogok és 

kötelezettségek a projekttársaságot illetik 

és terhelik annak létrejöttétől 

 A szerződést fel lehet mondani, ha a 

társasági szerződés aláírását a nyertes 

nem jelenti be a cégbírósághoz a 

közbeszerzési szerződés aláírásától 

számított 20 napon belül 



Teljesítési igazolás kiállítása 

 A teljesítéstől vagy a teljesítésről szóló értesítéstől 

számított 15 napon belül kell kiadni  

 Akkor is ki kell adni, ha ezt az ajánlattevő írásban nem 

kéri, nem jelzi a teljesítést 

 Építési beruházás esetén ki kell adni:  

 Készre jelentést követő 15 napon belül nem kezdi meg 

az átadás-átvételi eljárást  

 Az átadás-átvételi eljárás nem fejeződik be a 

szerződésben meghatározott határidőben 

 Az átadás-átvételi eljárás max. 25 nap lehet – kivéve, 

ha próbaüzemre kerül sor  

 



A közbeszerzés ellenértékének megfizetése – 

régi Kbt. 

 Kétlépcsős kifizetés 

 A teljesítési igazolás kiállításáig nyilatkozatot kell beszerezni 

a vállalkozótól az alvállalkozói teljesítésről  

 Külön-külön kell az egyes alvállalkozókat megillető 

összegeket megjelölni 

 Két számla kerül kiállításra 

 Első számla: a „bevallott” alvállalkozói teljesítés összegéig  

 Az „alvállalkozói számla” fizetési határideje 15 nap  

 Erre vonatkozóan nem lehet halasztott fizetésben 

megállapodni  

 Ez a 15 nap a szállítói finanszírozásra is vonatkozik – 

ellentmond a Kbt.-nek az alsóbb szintű jogszabály, amely 

szerint a szállítói kifizetés határideje 30 nap  

 



A közbeszerzés ellenértékének megfizetése – 

régi Kbt. 

 A második számlához mellékelni kell: 

 Az alvállalkozói kifizetések igazolása  

 Alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolása  

 A fővállalkozói számla fizetési határideje: 15 nap; uniós 45 

nap 

 A fővállalkozói számla esetében halasztott fizetésben lehet 

megállapodni  



A közbeszerzés ellenértékének 

megfizetése – új Kbt.: 
 130. § (3) Az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén 

szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet e § alkalmazásában (a továbbiakban együtt: 

ajánlatkérőként szerződő fél) a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

 a) a fizetési 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 

ajánlattevőként 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. 

 (4) A szerződésben foglalt fizetési határidő a (3) bekezdés a)-b) pontjaiban megállapított határidőket 

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. 

 (5) A felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ebben az 

esetben minden részletre alkalmazni kell az e törvényben a kifizetésekre előírt szabályokat. 

 (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból 

eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja 

be. 

 



A közbeszerzés ellenértéknek megfizetése - 

különbségek  

 Megszűnik a kétlépcsős kifizetés (kivéve építés!) 

 Egységesen 30 nap a fizetési határidő (uniós esetében 

is)  

 A halasztott fizetés esetén megjelenik egy felső határ: 

60 nap 

 A határidő jogszabálynál fogva vonatkozik az 

ajánlatkérőre és a közreműködő szervezetre  

 A határidő kezdő időpontja a számla kézhezvételének 

napja 

 Probléma: az ajánlattevőként szerződő fél nem tudja, 

hogy a közreműködő szervezet mikor vette kézhez  



Előlegfizetés 

 Az ajánlattevő kérésére kötelező előleget fizetni 

 Feltételek: 
 Építési beruházás vagy uniós szolgáltatás megrendelés 

 Min. 2 hónap a teljesítés 

 Mértéke: „teljes ellenszolgáltatás” 5 %, de max. 10 millió Ft 

 Építési beruházás: 

 Alapja a „teljes nettó ellenszolgáltatás” 

 A munkaterület átadását követő 15 napon belül kell kifizetni 
(szállítói finanszírozás esetében a közreműködő szervezetnek is! – 
ellentétes az alacsonyabb rendű jogszabállyal) 

 Ha a kötelezőnél nagyobb összegű az előleg, részletekben is 
fizethető  

 Az első részletet kell 15 napon belül kifizetni  

 Nincs előírás, hogy mennyi a 15 napon belül fizetendő első részlet 



Részletfizetés – építési beruházások 

 Kötelező részszámlázás 

 Min. 6 hónap teljesítési időszak és 

 Min. 50 millió Ft nettó ellenérték 

 Részszámlák minimális száma: 

 Nettó 1 milliárd Ft „alatti” szerződés: 4 db 

 Nettó 1 milliárd Ft-ot „meghaladó” szerződés: 6 

db 

 Nettó 25 % teljesítése esetén 

lehetőséget kell adni az első 

részszámlára  

 Előleg + részszámlák > nettó 70 %  



 Igazgatási szolgáltatási díj: 

 Uniós – becsült érték 1 %-a, de max. 25.000.000,- Ft 

 Nemzeti – becsült érték 1 %-a, de min. 200.000,- Ft max. 

6.000.000,- Ft  

 Kérelmi elemek számához igazodóan:  

 1-3 elem – 100 % 

 4-6 elem – 125 % 

 7-10 elem – 150 % 

 11-15 elem – 175 % 

 16< elem – 200 % 

 Nyertesség esetén is csak a 200.000,- Ft-on felüli rész jár vissza, 

az is csak a nyertes kérelmi elemek arányában 

 Kérelmi elem fogalma definiálásra került: kérelmi elemen a - 

szükség esetén kiegészített - kérelemnek azt a jól körülhatárolt 

részét kell érteni, mely tartalmazza a jogsértőnek vélt ajánlatkérői 

(kérelmezetti) magatartást, az azzal megsértett jogszabályi 

rendelkezés vagy rendelkezések megjelölését, valamint a 

Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt és 

annak indokait 

Jogorvoslati díjak  
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