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I. A közbeszerzés gazdaságtani alapja: a beszerzés, a 

közbeszerzés közgazdaságtani jelentősége 

A közbeszerzés közgazdasági jelentősége 

A közbeszerzés igazi jelentőségét az a tény adja, hogy az egyes országok GDP-jük jelentős 

hányadát költik el e jogilag szabályozott beszerzés keretében (Magyarországon ez a GDP kb. 

5-8 %-a- 2009. évben 6,9%, 2008. évben 5,4%). Ez a hatalmas pénzösszeg egyáltalán nem 

lényegtelen, hogy milyen eljárás keretében kerül a gazdaság szereplőihez (ajánlattevők). 

Fontos (és ezt a jogszabályok már az ún. preambulumban is kifejtik), hogy az állami szervek 

beszerzése, a közpénz elköltése versenysemleges, átlátható módon történjék. Az állami 

beszerzési rendszer hatékonysága, kultúrája sokban eltér a piacorientált szervezetek 

beszerzésétől. Ezeknél a szervezeteknél általában „bürokratikusabb” szabályokkal 

találkozhatunk, szemben a piacorientált társaságok rugalmasabb beszerzési szabályaival és 

éppen ezért talán hatékonyabb, adaptívabb beszerzési tevékenységével. A közbeszerzési 

szabályozás közelebb viszi az államot a piacorientált szervekhez és megteremti a köz - és a 

magánszféra együttműködésének alapját. Ennek legszembetűnőbb példája a PPP projektek 

esetében figyelhető meg.  Nagyon fontosnak tartom, hogy ebben a kölcsönhatásban e két 

szféra egymásra hatása kölcsönös legyen: azaz adott esetben a piacon már bevált módszerek 

adaptálása történjék meg az állami beszerzések területén, illetve az adminisztratív terhek 

csökkentésével (ebbe beleértve az e-közbeszerzés szabályainak megteremtését is) jelentősen 

váljon könnyebbé a „piacra jutás” lehetősége. Meg kell említenem azt is, hogy míg a 

piacorientált szervezetek beszerzése alapvetően „tárgyalás-központú”, addig az állami szervek 

(köz)beszerzésében a nyílt eljárások alkalmazása és azt kell, hogy mondjam, hogy ezen 

eljárás típus kifejezett preferálása a domináns (például a tárgyalásos eljárások alkalmazása 

kivételes és nem általános lehetőség, sőt a Közbeszerzési Döntőbizottság is kiemelt figyelmet 

fordít különösen a hirdetmény közzététele nélkül indított tárgyalásos eljárásokra). Az utóbbi 

időben figyelhető meg az a változás, miszerint a lefolytatott közbeszerzési eljárások értéke 

alapján (számát tekintve az egyszerű eljárás a legdominánsabb) a tárgyalásos eljárások 

előtérbe kerülnek. 

A közbeszerzés fogalma 

A közbeszerzés fogalma: egy olyan jogilag szabályozott versenyeztetési eljárás, 

melynek során a „közpénzt” felhasználó szervezetek (az ún. ajánlatkérők), a közbeszerzésre 



irányadó jogszabályokban meghatározott eljárásrend és az alapelvi rendelkezések figyelembe 

vételével, beszerzési igényük kielégítése céljából ajánlatot kérnek potenciális ajánlattevőktől, 

melyek közül az adott eljárásban, az adott bírálati szempontnak leginkább megfelelővel 

szerződést kötnek. A közbeszerzési piac közgazdasági jelentőségét éppen az adja, hogy a 

beszerzési igények kielégítése révén hatalmas összegű tőke áramlik a gazdaságba (2005. 

évben: 1291,3 Mrd Ft, 2006. évben: 1685,8 Mrd Ft, 2008. évben: 1417,9 Mrd Ft, 2009. 

évben: 1809.8 Mrd). A közpénzek elköltésének GDP-hez viszonyított aránya megítélésem 

szerint folyamatosan növekedni fog, hiszen a magyar gazdaságba az elkövetkező időszakban 

nagy valószínűséggel még óriási összegű EU támogatás érkezik, amelyet – nagyobbrészt - 

szintén közbeszerzés keretében kell felhasználni. Ennek kapcsán kell megemlítenem azt is, 

hogy a jövőben a közbeszerzési piac jelentősége meg fog növekedni. Egyes területeken, így 

például a számítástechnika, vagy az építőipar területén már ma is csak úgy szerezhető nagy 

összegű állami megrendelés, amennyiben az közbeszerzés útján történik. 

A közbeszerzési piac definíciója 

 A közbeszerzési piac definícióját tekintve nem más, mint az eladók (ajánlattevők) és a 

vevők (ajánlatkérők) olyan jogilag szabályozott találkozási helye, ahol a közbeszerzési 

tárgyakra, mint beszerzési igényre vonatkozóan (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés – 

szolgáltatási koncesszió -, építési beruházás – építési beruházás -), szabályozott eljárásrendet 

követve szerződés köttetik. Mint minden közgazdaságilag értelmezett piacon nagyon fontos 

annak körülhatárolása, hogy kik, mely szervezetek ezen piacok szereplői és ezen szereplők 

tevékenységét milyen előírások, követelmények határozzák meg, illetve határolják be. Abban 

az esetben, ha közbeszerzési piacról beszélünk felmerülhet egy tágabb és egy szűkebb 

behatárolás.  

A közbeszerzési piac tágabb értelemben: a közbeszerzési piac szereplője bárki, 

bármely szervezet lehet, hiszen pont az a közbeszerzési szabályozás lényege, hogy átlátható, 

versenysemleges és - ami talán ebből a szempontból a legfontosabb – biztosítsa az 

esélyegyenlőséget. Tehát ez a piac a jogi szabályozás következtében kellőképpen 

„demokratikus” kell, hogy legyen, hiszen a közbeszerzés alapelvei csak így tudnak 

érvényesülni.  

A közbeszerzési piac szűkebb értelemben: Szűkebb értelemben tehát csak úgy 

beszélhetünk közbeszerzési piacról, hogy a közbeszerzésben valóban részt vevő szereplőkről 

teszünk említést, tehát azokról, akik valóban részesei ennek a piaci szegmensnek, tehát 

potenciálisan eladók, illetve vevők. Meg kell jegyezni azonban, hogy a szűkebb értelemben 



vett közbeszerzési piacon inkább a vevői oldalt tekinthetjük körülhatárolhatóbbnak, hiszen ez 

az oldal, amely a tágabb értelemben vett állami szervek körét, vagy éppen a közpénzen 

megvalósított beszerzéseket és az azokat megvalósító szervezeteket foglalja magába. De hogy 

ne legyen ilyen egyszerű a lehatárolás figyelemmel kell lennünk arra is, hogy a Kbt. 

lehetőséget teremt a jogszabály önkéntes alkalmazására is, így az így megvalósuló 

beszerzések szintén a közbeszerzési rendszer keretében valósulnak meg, annak ellenére, hogy 

ebben az esetben nincsen szó közpénz felhasználásáról. 

  



A közbeszerzési piac szereplői 

A közbeszerzési piac szereplői 

1. sz. táblázat 

A  K Ö Z B E S Z E R Z É S I  P I A C  S Z E R E P L Ő I  

J O G A L K O T Ó K  

 

AJÁNLATKÉRŐK AJÁNLATTEVŐK 

 

- állami, önkormányzati 

szervezetrendszer (klasszikus 

és közszolgáltató ajánlatkérők) 

- bizonyos esetben a 

támogatásból, közpénz 

felhasználásából megvalósuló 

beszerzést végző szervezetek  

- a közbeszerzési 

eljárásokon ajánlatot 

tevő, vagy egyébként 

érdekelt piaci szereplők   

E L L E N Ő R Z É S I  S Z E R V E Z E T R E N D S Z E R  

Forrás: A táblázat saját szerkesztés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján 

 

A közbeszerzési piac szereplőit a fentiekben meghatározott táblázat szerint ábrázoltam. 

Nézzük meg az egyes szereplőket!  

A jogalkotók a közbeszerzési piac szabályozását, jogi környezetét teremtik meg. Jogi 

oldalról közelítve jogalkotó nélkül nem is létezne a mai értelemben vett közbeszerzési piac, 

hiszen közbeszerzésről csak a közbeszerzési jogszabályok alkotta környezetben megvalósuló 

beszerzések esetében beszélünk. A téma szempontjából fontos szabályokat nem kizárólag 

törvényi szinten (kormányrendeletek, miniszteri rendeletek) találjuk meg, de kétségtelen, 

hogy az elsőrendű szabályokat a törvényi szabályozás, így maga a Kbt. teremti meg. A 

közbeszerzési piac valamennyi szereplőjére közvetlen hatást gyakorol. 



A Közbeszerzések Tanácsa (az új törvény szóhasználatában „Közbeszerzési Hatóság) 

olyan, közvetlenül az országgyűlésnek alárendelt autonóm jogállású szervezet, amely 

kifejezetten arra hivatott, hogy feltárja és a rendelkezésére álló eszközeivel szankcionálja a 

közbeszerzési piacon történt visszaéléseket, segítse a piacon történő eligazodást, a 

jogszabályokban foglalt alapelvek, szabályok érvényre jutását. A közbeszerzési piac 

szereplőire feladatából eredően közvetlen hatást gyakorol: például a hirdetmények ellenőrzése 

(Szerkesztőbizottság), a Döntőbizottság által végzett „bíráskodási” tevékenység, a minősített 

ajánlattevők listájának, illetve a hivatalos közbeszerzési tanácsadók listájának vezetése útján. 

A közbeszerzési piac klasszikus szereplői kétségtelenül az ajánlattevők és az 

ajánlatkérők. E két szereplő között számos átfedés is található: a Kbt. nem zárja ki, hogy egy 

egyébként ajánlatkérőként definiált szervezet egyben ajánlattevőként más ajánlatkérő által 

indított beszerzésben részt vegyen. Maga a törvény minősíti ajánlatkérőnek az egyébként 

klasszikusan ajánlattevőnek minősített szervezeteket, amennyiben az államháztartási 

alrendszerből kapott támogatásból, mintegy közpénzt költenek. Mindazonáltal leegyszerűsítve 

rögzíthetjük, hogy az ajánlatkérői oldal elsősorban az állami szervezetrendszer szerveiből, 

míg az ajánlattevői oldal az ún. profitorientált szervekből tevődik össze. 

A közbeszerzés szakma. A szakmaiságot pedig egy professzionális, gyakorlattal 

rendelkező réteg hivatott biztosítani, illetve elősegíteni. Ezt a szakmaiságot közvetítik a 

hivatalos közbeszerzési tanácsadók. Ezt a jogintézményt már az új Kbt. vezette be, tehát 

korábban nem létezett. A tanácsadói rendszert önmagában jónak tartom, de figyelemmel kell 

lenni arra is, hogy a minden esetben történő kötelezővé tétele a közbeszerzés költségeit emeli. 

Ezért a hatályos közbeszerzési szabályozás csak a közösségi értékhatárt elérő, vagy azt 

meghaladó értékű beszerzések, valamint a versenypárbeszéd esetén teszi kötelezővé hivatalos 

közbeszerzési tanácsadó alkalmazását. 

A közbeszerzés ellenőrzési rendszere nagyon széles körű: az egyes ajánlatkérőknél 

megvalósuló belső ellenőrzési rendszertől kezdve, a közigazgatási hivatalokon át, a központi 

ellenőrzési szervekig (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal), de a 

Közbeszerzések Tanácsa és a beszámoltatáson keresztül maga az Országgyűlés is részt vesz 

benne. 

A közbeszerzési piac tárgyai 

 A közbeszerzési piac fő tárgyai: árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, építési 

beruházás. A szolgáltatásokon belül beszélhetünk a szolgáltatási koncesszióról, míg az építési 

koncessziós tevékenység pedig az építési beruházáshoz köthető. A gyakorlatban ma még 



szolgáltatási koncessziós eljárás kevésbé fordul elő, pedig ez az eljárástípus alkalmas lehetne 

például egy önkormányzat parkolási tevékenységének megszervezésekor. Az építési 

koncessziós eljárásokkal az ún. PPP projektek keretében találkozhatunk.  

PPP projektek
1
 

A „Public Private Partnership”, azaz a köz- és magánszféra partnersége olyan együttműködési 

formát jelent, amelyben a felek a közszolgáltatás nyújtásának felelősségét és kockázatát 

közösen viselik. A PPP-modell esetében – a hagyományos gyakorlattal ellentétben – az állam 

a közszolgáltatás hosszú távú – jellemzően 20-30 éves – biztosítását rendeli meg a 

magánszférától. A magántársaság felelőssége az infrastruktúra tervezése, megépítése, 

működtetése, valamint (legalább részben) a projekt finanszírozása, míg az állam (és/vagy a 

szolgáltatások tényleges igénybe vevője) szolgáltatási díjat fizet. Az állam feladata a projekt 

definiálása, a szolgáltatás minőségének meghatározása, az árazási politika kialakítása, és az 

ellenőrzési, monitoringfeladatok ellátása lesz, vagyis a szolgáltatásnyújtás közvetlen 

menedzselése helyett a szerződés menedzselésére koncentrál. A PPP-projektek tipikus 

szereplői a magánszféra- és a közszférabeli szerződő fél. A magánszférabeli szerződő fél a 

projekt megvalósítására jellemzően projekttársaságot alapít. A projekttársaság alapítói 

nyújtják a társaság saját tőkéjét, külső finanszírozási forrásokért a pénz- és tőkepiaci 

intézményekhez fordulnak. Míg a hagyományos állami beruházások esetében a kormányzat a 

beruházás költségeit legkésőbb a létesítmény átvételéig megtéríti az építőtársaságnak, PPP-

beruházáskor azt csak az infrastruktúra üzemeltetési időszakában, a nyújtott szolgáltatásért 

fizeti meg. A PPP-projekteknél tehát az állam nem kényszerül arra, hogy a beruházás 

megvalósításához jelentős forrásokat biztosítson, hanem a szerződés futamideje alatt 

szétterített, jól tervezhető szolgáltatási díjat fizet a magántársaságnak. Továbbá az építéshez 

és üzemeltetéshez kapcsolódó esetlegesen felmerülő többletki-adások kockázatát sem az 

állam/önkormányzat, hanem a magántársaság viseli.  

 

Nemzetközi tapasztalatok alapján a PPP-struktúra a magánszféra hatékonyságának, valamint a 

kockázatok optimális megosztásának, és a magánszféra fokozottabb kockázatvállalásának 

köszönhetően egységnyi befektetés mellett több értéket teremt. A PPP-struktúrákban a 

szolgáltatásnyújtást szolgáló beruházások tervezéséhez, megépítéséhez és üzemeltetéséhez 

kötődő kockázatok, valamint a finanszírozási kockázatok jellemzően a magánszektort 
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terhelik. A PPP keretében az állam/önkormányzat feltételes kötelezettségvállalást tesz, amely 

csak abban az esetben kötelezi pénzügyi teljesítésre, ha a beruházás révén nyújtott szolgáltatás 

a pályázati kiírásban, illetve a szolgáltatóval kötött szerződésben foglalt feltételek szerint 

kerül biztosításra. A megrendelő állam/önkormányzat főleg a politikai, szabályozási 

változások bekövetkezéséből adódó kockázatot vállalja át a magánszektortól. PPP-

konstrukciók esetén az állami/önkormányzati finanszírozási igény egyenletesebben, időben 

szétterítve, 20–30 év alatt jelentkezik – azaz a költségvetést ugyan hosszú időn keresztül, ám 

évente csak viszonylag alacsony kiadási összeggel terheli. A PPP-projektek viszonylag magas 

tervezési, beszerzési, illetve egyéb tranzakciós költséggel járnak, és az előkészítési periódus 

hosszabb, mint hagyományos állami/önkormányzati beruházás esetén. Ez azonban nem jelenti 

azt, hogy a megvalósítás összköltsége is több, illetve teljes időtartama is hosszabb lenne. A 

PPP-szerződések különösen fontos eleme az adott projekttel kapcsolatban felmerülő, összes 

lehetséges kockázat felsorolása és a kockázatviselő megnevezése, amelynek összeállítása 

komoly és részletes szakmai ismereteket igényelhet. A PPP-struktúrákban az 

állam/önkormányzat ellenőrzési jellegű feladatai megnőnek, a projektek megvalósítása 

speciális pénzügyi és jogi képzettséget igényel a közszféra oldaláról. Emiatt általános nem-

zetközi gyakorlat, hogy a PPP-projektek menedzselésére a kormányzati szféra önálló 

szervezeti egységet hoz létre. A PPP-projektek összetettsége miatt a szerződést javasolt 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében odaítélni.  

A közbeszerzési piac hatékonysága, avagy közbeszerzéssel drágább? 

A közbeszerzési piac hatékonyságról szóló fejezet elején vizsgáljuk meg - Friedman 

gondolatai alapján
2
 - hogyan is osztályozzuk a kiadásokat, aszerint, hogy kit is tekinthetünk a 

pénz elköltőjének: 

Kiadások osztályozása 

2. sz. táblázat 

Kinek a pénzét költi? Kire költi a pénzt? 

Saját magára költi a 

pénzt 

Másra költi a 

pénzt 

Magáét költi el I. II. 

Más pénzét költi III. IV. 

Forrás: (Friedman M.-Friedman R.[1988]) 
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Az I. esetben: saját pénzemet saját magamra költöm, ami nagyon erős indítékot jelent arra, 

hogy megfelelően takarékoskodjunk 

A II. esetben: saját pénzünket másra költjük, ami az I. csoporthoz hasonlóan erős ösztönzést 

jelent arra, hogy takarékoskodjunk, de már mégsem annyira erőset, mint az I. esetben.  

A III. esetben: abban az esetben, ha más pénzét saját magunkra költjük már nagyon kicsi 

indítatásunk van arra, hogy a költségeket minimalizáljuk, illetve, hogy megfelelően 

takarékoskodjunk. 

A IV. esetben: más pénzét költjük el, de nem magunkra, hanem másra. Ebben az esetben 

szintén kevés az indítatásunk arra, hogy takarékoskodjunk. Ezt a csoportot tekinthetjük a 

közbeszerzés szempontjából is releváns csoportnak, hiszen ott is általában arról van szó, hogy 

más pénzét költjük el (közpénzt), de nem magunkra, tehát nem magunknak veszünk például 5 

db személygépkocsit, hanem annak a költségvetési szervnek a részére, aki nevében 

(ajánlatkérő) lefolytattuk a közbeszerzési eljárást.  

Friedman szerint csak az „emberi jóindulat” az, ami gátat szabhat a pazarló gazdálkodásnak. 

Éppen ezért nagyon fontos, hogy a pénzt költők megfelelő hozzáállással bírjanak a beszerzés 

során.   

Nagyon szomorúnak tartom azt a sajnos általánosnak tekinthető véleményt, miszerint 

az emberek jelentős csoportja a közbeszerzést a korrupcióval, illetve a drágasággal azonosítja. 

Azonban a közbeszerzési piac védelmében azt is meg kell jegyeznünk, hogy a közbeszerzési 

rendszer önmagában véve nem rossz és a szabályai nem feltétlenül hordozzák magukban a 

fentiekben megnevezett negatív jelenségeket. Egy olyan rendszer, ami alapvetően a verseny 

növelésére, az átláthatóság és az esélyegyenlőség biztosítására hivatott, elméleti szinten nem 

lehet rossz. A piaci törvények alapján kimondhatjuk, hogy a verseny növelése a beszerzési 

igények minőségibb, költséghatékonyabb kielégítésével egyenesen arányos, tehát elméleti 

szinten minél nagyobb egy adott területen a verseny, annál inkább számíthatunk arra, hogy 

igényeinket az eladók (ajánlattevők) mind magasabb szinten elégítik ki. Egy ilyen kiélezett 

versenyhelyzetben ugyanis az egyes eladónak azt kell bebizonyítania, hogy az ő terméke, 

szolgáltatása miben és mennyivel tér el mások áruitól, szolgáltatásától.  

 

A verseny tehát növeli a hatékonyságot: „value for money”, a pénzünkért értéket 

kapunk. De akkor mi lehet az oka annak, hogy sok esetben a közbeszerzési piac kevésbé 

olyan hatékony? Úgy vélem ennek okait az alábbiakban kereshetjük:  

a) a közbeszerzéssel szükségszerűen együtt járó adminisztratív költségekben (az 

eljárások időbeni lefolytatása, közzétételi, illetve ellenőrzési díjak, hivatalos 



közbeszerzési tanácsadó alkalmazása, nem megfelelő szakértelemből adódó 

költségtöbbletek (bírságok)), 

b) a közbeszerzés alapján kötött szerződésekből eredő szigorú szabályokban, 

c) az eljárások nem megfelelő előkészítésének hiányában, illetve a nem 

programozott beszerzési politikában (az ún. ad-hoc jellegű beszerzések), 

d) a valódi versenyt gátló, megakadályozó korrupciós tevékenységekben, 

e) a „hatékonyság” mérésének nehézségében.  

 

Ad. a) A közbeszerzés során felmerülő egyes adminisztratív költségek magából a 

szabályozásból erednek (közvetlen adminisztratív költségek): a hirdetmények 

közzététele során fizetendő díjak (ez a költség jelentősen visszaszorult, de korábban 

jelentős volt), egyes esetekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó kötelező 

igénybevétele (az eljárás becsült értékének 0,5%-2%-a körüli összeg). A felmerülő 

költségek másik részét közvetett adminisztratív költségnek nevezem, mert ezek a 

költségek nem expressis verbis a jogszabályokból fakadnak, hanem például a nem 

megfelelő szakértelemre vezethetők vissza. Vegyünk egy példát! Ajánlatkérő 

tárgyalásos eljárást indít, azonban annak jogszabályban előírt feltételei hiányoznak, 

így a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága az így feladott hirdetményt végül 

nem jelenteti meg: a tárgyalásos eljárás elindítására kidolgozott hirdetmények 

előkészítésére fordított idő – és költségráfordítás egy része elveszik (az így felmerülő 

többletköltség végső soron a közbeszerzési eljárás költségeit növeli). 

Ad. b) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására szigorú törvényi 

szabályok vonatkoznak. Ez azzal a következménnyel jár, hogy az ajánlattevők mintegy 

„előre bekalkulálják” a későbbi piaci változások árváltozásait, hiszen egyáltalán nem 

biztos, hogy valahányszor (egyébként az árat is befolyásoló tényező módosulása 

esetén) sikerül konszenzusra jutni az ajánlatkérővel a szerződés módosítása tárgyában. 

Ad. c) Sajnos a tágabb értelemben vett állami szektor működése inkább rosszabb értelemben 

vett túlbürokratizált, mintsem hatékonyságra törekvő. A közjavak esetében gyakran 

találkozhatunk azzal, hogy „ami mindenkié, az igazából senkié”. Általában hiányzik a 

professzionális beszerző-elosztó szervezet, sőt a beszerzések gyakran ad-hoc 

jellegűek, hiányzik belőlük az előrelátás, a tervszerűség. Az ilyen alapon 

megszervezett beszerzési struktúra felesleges költségeket okoz. Megoldási javaslat: 

tervszerűen, megfelelően előkészített, objektív piacfelmérésen alapuló, 

programozottan végzett beszerzés politika megvalósítása. 



 

Ad. d) Csoportosításom talán legnehezebben modellezhető részéhez érkeztünk. Ezen 

tevékenységek nagyon széleskörűek lehetnek az ajánlattevői kartell megállapodásoktól 

kezdve az ajánlatkérői oldalon felmerülő korrupciós mechanizmusokig. Mindazonáltal 

azt is leszögezhetjük, hogy jelen d) pontban körülírt törvénytelen tevékenységek azok, 

amelyek a közbeszerzésekkel szembeni ellenszenvet leginkább kiváltják és amely 

ellen össztársadalmi fellépés szükséges. 

 

Ad. e) Az állami közszolgálati tevékenység hatékonysága nagyon nehezen mérhető, szemben 

a piaci szféra egyértelműbb értékalapú hatékonyságának mérési lehetőségével. Az 

állami szolgáltató tevékenység hatékonyságát az állampolgárok 

„megelégedettségével” szoktuk arányba állítani. Ugyanakkor az is igaz, hogy: „A 

közvélemény figyelme nagyon nagymértékben ráirányul a közszolgálati szektorban 

tapasztalható inkompetenciákra, a magánszektor szereplőinek inkompetenciája 

korántsem kelt akkora feltűnést.” (Stiglitz [2000]).
3
 

 

A közbeszerzés gazdaságtani alapja: a beszerzés  

 

A beszerzés olyan folyamat, amely jelentősen túllép az egyszerű vásárláson. Magába 

foglalja a beszerzés tervezését, a beszerzési stratégia kialakítását. A beszerzés feladata a 

megfelelő szállító kiválasztása, a szerződéskötés, a szállítók folyamatos ellenőrzése és 

fejlesztése, valamint a vállalat egyéb szerveivel kialakítandó tevékenység koordinációja. Ezek 

révén járul hozzá a beszerzés a vállalati eredményhez. {dr. Majoros 1998}
4
 

A beszerzés szerepe a fejlett piacgazdaságokban az 1950-es évek végétől kezdett növekedni. 

Ekkorra a II. Világháború miatt kialakult hiánygazdálkodás megszűnt, a piac egyre jobban 

telítődött, s a marketingszemlélet és -módszerek fejlődése következtében kialakult a piacokon 

az eladók versenye. Ebben a versenyben a nyereségez jutás fontos eszközévé vált a 

költségcsökkentés. A vállalatok vezetői költségstruktúrájuk elemzése után felismerték, hogy a 

beszerzések révén takarékoskodni lehet. {dr. Majoros 1998} 
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Az 1950-1970-es évek marketingforradalmának eredménye a következők lettek:  

 különböző piaci szegmenseknek megfelelő széles vállalati termék- és 

szolgáltatásstruktúra kialakítása,  

 az egyre rövidülő termék életciklusok,  

 a növekvő minőségi igények.  

 

Ezek a változások megkövetelték, hogy a termelők megtalálják azokat a szállítókat, akik 

képesek a megnövekedett kívánalmaknak megfelelő széles anyag- és alkatrészválaszték 

szállítására. Lerövidítették a fejlesztései ciklusokat, és megfeleltek a szigorú minőségi 

követelményeknek. Az 1980-as években a termelésszervezésben jelentős változások 

következtek be: a JIT termelés vagy a TQM módszerek. Ezek a módszerek csak akkor 

hatékonyak, ha a szállítói kapacitások képesek biztosítani a fennakadás nélküli anyag- és 

részegység ellátást kisebb mennyiségben, de jóval gyakoribb szállítással, megfelelő 

minőségben és elfogadható áron. Így e termelési rendszerek bevezetésével a beszerzés 

jelentősége tovább nőtt. Az 1990-es évek fontos beszerzésre is kiható változása az 

úgynevezett outsourcing módszer kialakulása. A módszer lényege, hogy a vállalat átszervezi 

saját rendszerét, az egyes vállalati tevékenységeket kihelyezi, amellyel jelentős 

költségmegtakarítást és létszámcsökkentést ér el. A vállalat számára szükségesé vált, hogy a 

nem alapvető tevékenységek leválasztásával, kifejlesszen egy beszállító-alvállalkozó 

hálózatot, amelyet a későbbiekben folyamatosan fejlesztenie kell. 

 

A beszerzés célja: 

- a megfelelő minőségű anyag, termék, szolgáltatás beszerzése, 

- a megfelelő időben, 

- a megfelelő mennyiségben, 

- a megfelelő forrásból, 

- a megfelelő áron. (Baily-Farmer [1994])
5
 

 

A közbeszerzések hazai gyakorlatában a „legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás”, mint 

bírálati szempont dominál. Saját gyakorlatomban is – általában – előnyben részesítem a 

részletes műszaki és jogi elvárásokat tartalmazó dokumentációs előírások mellett az 
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árversenyt, hiszen abban az esetben, ha az ajánlatkérő pontosan tudja az elvárásait (minőségi, 

határidős, szerződést biztosító mellékkötelezettségek, garanciális stb.) akkor célszerű – az 

általában amúgy is korlátos költségvetési előírások mellett – kizárólag az árat versenyeztetni. 

Tapasztalatom szerint az ajánlatkérők nagyon gyakran látszatelőírások alapján alkalmazzák az 

összességében legelőnyösebb ajánlatot, mint bírálati szempontot. Gyakran szerepeltetik az ár 

mellett a teljesítési határidőt, a garanciákat, a vállalt kötbér nagyságát. Az ilyen típusú 

előírásokért cserébe egyáltalán nem biztos, hogy „best value for money” beszerzést kapunk 

cserébe: gondoljunk csak bele, hogy egy ajánlattevő a nyertesség reményében akár olyan 

összegű kötbért, vagy esetleg az irrealitás határát súroló teljesítési határidőt, vagy szinte 

teljesíthetetlen garanciális kötelezettségeket is hajlandó vállalni, amelyekért „cserébe” 

drágább ellenszolgáltatást kérhet. Ha ezek után belegondolunk a bíróság számára a Ptk.-ban 

biztosított szerződésmódosítási lehetőségekbe, akkor már nem is olyan egyértelmű a 

választás: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás és az összességében legelőnyösebb 

ajánlat, mint bírálati szempont előírása között. Olyan összetett esetekben, mint például egy 

települési önkormányzat számlavezető pénzintézetének kiválasztása, indokolt, sőt 

kizárólagosan jó megoldás az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. Ebben az 

esetben nagyon jól látszik, hogy annyira összetett beszerzésről van szó, hogy szinte nem is 

lehet a legalacsonyabb ellenszolgáltatás alapján dönteni.  

A beszerzésnek 

 Biztosítani kell az ellátás folyamatosságát;  

 Gondoskodni kell a szükséges anyagokról, szolgáltatásokról; 

 Hatékonyan és bölcsen kell vásárolni;  

 Etikus módon kell megszerezni a legjobb minőséget minden kiadott forintért; 

 A készletet úgy kell szabályozni, hogy a felhasználónak a legalacsonyabb költséggel a 

legjobb szolgáltatást nyújtsuk; 

 Folyamatosan együtt kell működni más osztályokkal, szükség szerint információt és 

tanácsot kell adni, figyelemmel a szervezet egészének eredményes működésére; 

 Az előbbiek megvalósítása érdekében fejleszteni kell a személyzeti állományt, az 

irányelveket, az eljárásokat és a szervezetet. (Majoros [1999] alapján)
6
 

 

 

A beszerzési stratégia legfőbb tényezői: 
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 a szállítóval szemben támasztott követelmények az ár mellett ma már a minőségre, a 

szállítási időre, a szállítást kísérő szolgáltatásokra is vonatkoznak; 

 a beszerzési forrás megválasztása: a megfelelő minőségű beszerzők közötti választás, valamint 

a sürgős rendelések kielégítési lehetőségeinek előzetes feltárása; 

 a beszerzési információs rendszer, amelynek a szervezeten belüli információkat kell 

tartalmaznia illetve feldolgoznia (pl. minőségi elvárások, helyettesíthetőségi lehetőségek, stb.), 

másrészt az egyes szállítókra, az elérhető árakra, minőségre vonatkozó külső információkkal 

kell rendelkeznie. (Baily-Farmer [1994])
7
 

A különböző típusú szervezeti megoldások közös jellemzője, hogy a beszerzőknek üzlet- és 

sikerorientáltnak kell lenniük, ismerniük kell cégüket, ugyanis a beszerzés olyan funkció, 

amely kölcsönhatásban van a vállalat minden más feladatával. {dr. Majoros 1998} 

Beszerzési szervezet típusai:  

  Centralizált  

  Decentralizált 

  Kombinációs 

  Termékorientált 

Centralizált beszerzési szervezet 

Önálló, centralizált, magas beosztásban lévő vezető által irányított önálló beszerzési 

szervezet. Minden beszerzést ez a központi beszerzési részleg bonyolít le. 

Előnyei: 

 Könnyebben átláthatók a vállalat teljes beszerzési szükségletei, s igény szerint 

csoportosíthatók, összevonhatók az igények. 

 Hasonló kedvezmények összevonása, a nagyobb mennyiségben való vásárlás 

árkedvezmény elérését teszi lehetővé. 

 Elkerülhető a vállalat egyes részlegei közötti beszerzési verseny hiánycikkekért, 

valamint a fölös készletek beszerzése. 

 A nagyobb beszerzési szervezet nyomást gyakorolhat a szállítókra, akár a 

hiánycikkek esetében, de akár a határidők betartásában. 

 A nagyobb beszerzési szervezetben specializálódhatnak az alkalmazottak egy-egy 

területre, termékköre, s az adott területen nagyobb ismeretük, ismeretségük lesz, 

amely alacsonyabb árakat eredményezhet. 
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 Csökkenthetők a szállítási költségek is a rendelések csoportosításával, nagyobb 

mennyiségek fuvarozásával. 

 Alacsonyabbak az adminisztrációs költségek. 

 Jobb, átfogó készletgazdálkodás és anyaghasznosítás, magasabb szintű kontroll, és 

pénzügyi tranzakciók konzisztenciája valósulhat meg. 

Decentralizált beszerzési szervezet 

Beszerzési funkciókat az egyes termelési részlegek látják el, minden egységnek önállóságot 

biztosítanak a beszerzés területén. Előnyeit a heterogén termékek előállítói használhatják ki 

leginkább. 

Előnyei: 

 Adott részleg beszerzője jobban ismeri saját részlege szükségleteit, a műszaki 

specifikációkat, az esetleges helyettesíthetőség lehetőségeit. 

 Jobban ismerik a helyi potenciális szállítókat, ezért képesek gyorsan reagálni az 

igények illetve a kínálat változásaira. 

 Kevesebb a papírmunka. 

 Jobb az együttműködés a termelési vezetővel, jobban ellenőrizhetők a kiadások. 

 A termelés felelőssége lesz a szállító kiválasztás, s így az output minősége, az 

eredményesség csak tőlük függ, nő a felelősségük. 

 Lehetőség nyílik a szállítói lánc közvetlen befolyásolására. 

 A termelés jobban ismeri a fogyasztói igényeket, s gyorsabban, rugalmasabban tud 

reagálni ezek változásaira. 

 

Kombinációs beszerzési metodika 

 

Ebben az esetben az előző két típus kombinációjáról beszélünk: egyes területeken 

központosított a beszerzés, másutt nem. Ebben az esetben van egy kisebb központi beszerzési 

osztály, amely a vállalat szempontjából meghatározó értékű termékek beszerzését bonyolítja, 

míg egyes termelési részlegeknél is van egy beszerzési csoport, aki a kisebb értékű helyi 

beszerzésekért felelős. A központi osztály felelős a beszerzési stratégia, a szabványok és 

specifikációk meghatározásáért, a nyers- és alapanyag beszerzéséért, a beruházási javak 

beszerzéséért, az importbeszerzésért, ő koordinálja a termelési részlegnél lévő beszerzők 



tevékenységét, felelős munkatársak továbbképzéséért. Ez a szervezeti megoldás igyekszik 

elkerülni az egyes megoldások hátrányait.  

 

Termékorientált beszerzési metodika 

Ritkán alkalmazott szervezeti megoldás, főleg alapanyaggyártó nagyvállalatok használják, 

ahol az egyes nyersanyagok beszerzésére szakosodott csoportok alakulnak, illetve egy csoport 

foglalkozik minden egyébbel. 

 

A hatályos szabályozás alapján elmondható, hogy a magyar közbeszerzési koordináció 

egyfelől centralizált, másfelől pedig decentralizált jegyeket is magában hordoz. A 

centralizáltság a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság tevékenységében érhető tetten, hiszen 

ún. kiemelt termékkörbe tartozó termékeket, a kormány irányítása alá tartozó szervezetek 

nagy része csak a központi beszerző szervezeten keresztül szerezheti be. A decentralizáltság 

pedig abban látható, hogy azok a szervezetek (ajánlatkérők), akik nem tartoznak az 

előbbiekben meghatározott körbe, beszerzéseiket szabadon valósíthatják meg, akár úgy is, 

hogy csatlakoznak az ún. központosított közbeszerzési rendszerhez, de úgy is, hogy önálló 

beszerzésbe kezdenek. 

 

A szervezeti piacok és a vevők magatartásának elemzésekor Kotler (2004) megkülönbözteti 

az intézményi, valamint a kormányzati piacokat.
8
 A szervezeti vásárlás "olyan döntéshozatali 

folyamat, melynek során a formális szervezetek megteremtik az igényt a megvásárolt 

termékekre és szolgáltatásokra, azonosítják és értékelik a lehetséges árukat és szállítókat, 

majd választanak közülük." A szervezeti beszerzésekhez különböző célok kapcsolódnak: 

profitszerzés, költségcsökkentés, az alkalmazottak igényeinek kielégítése, társadalmi és jogi 

kötelezettségeik teljesítése érdekében. A szervezet beszerzési döntéseit több személy hozza, 

mint a fogyasztóit, különösen nagyobb érték, nagyobb tételek esetében. A szervezeti vásárló 

tehát olyan piaci szereplő, aki egy formális szervezet részére végez beszerzési tevékenységet. 

A döntésben részt vevőknek különböző szervezeti kötelezettségeik vannak, így a beszerzésről 

eltérő feltételek szerint döntenek. Szem előtt kell tartaniuk a szervezetük által kialakított 

beszerzés-politikát, megszorításokat, követelményeket (Kotler [2004]). 

A szervezeti vásárlói magatartás döntési folyamat, mely számos elkülöníthető lépésből áll. 

Hogy a szervezeti vásárlók milyen módon döntenek, nagymértékben függ a vásárlási helyzet 
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újdonságától, azaz attól, hogy az adott vásárló milyen mértékben szembesült a konkrét termék 

beszerzésével a korábbiakban. 

Gyakorlatilag három esetet lehet megkülönböztetni: 

 

- a közvetlen újravásárlás 

- a módosított újravásárlás, valamint 

- az új feladat, a teljesen új vásárlás esetét. (Kotler [2004]) 

 

A legösszetettebb feladat a beszerző részére az új vásárlás esete, amikor a vevő számára 

teljesen ismeretlen helyzetbe kerül. Ekkor a termék műszaki paramétereinek a definiálásától 

kezdve a rendelési paraméterek elkészítéséig számtalan új feladatot kell megoldania, 

amelyhez az első két esettel ellentétben a korábbi tapasztalatokra nem lehet számítani. A 

kormányzati piacok esetében a döntéskor az elsődleges szempont a költségeknek, (áttételesen 

az adófizetők költségeinek) minimálisra csökkentése. A kormányzati vásárlók általában 

azokat a legalacsonyabb árat ajánló eladókat részesítik előnyben, akik eleget tudnak tenni a 

meghatározott specifikációknak. (Kotler [2004]) 

 

Az állami kereslet hatása a gazdaságra általában 

 

Az egyes nemzetállamokban a közkiadások nagysága hatással van az adott állam gazdasági 

növekedésére.
9
 A központi kormányzat attól függően, hogy mire is költi el felhalmozott 

bevételeit, rendelkezésére álló pénzeszközeit, növelheti, illetve csökkentheti az adott ország 

gazdasági növekedését. Báger Gusztáv rámutat arra is, hogy nincs egyenes arányú 

összefüggés önmagában az állam mérete és a gazdasági növekedés között. Zártan működő, 

nagyobb gazdaságban az állam akkor élénkíti a keresletet (növekedést), ha egyébként több 

pénzt oszt újra, mint amennyit a centralizáció útján a gazdaságból kivon.  

A költségvetés nagy arányú deficitje és a magas államadósság a kiszorító hatás 

következtében fékezi a nemzetgazdaság növekedését, tekintettel arra, hogy ebben az esetben 

az állami finanszírozás forrásokat von el a gazdaság egyéb szereplőitől. „Az állam és a 

gazdaságirányítás igen pozitív befolyást gyakorolhat a gazdaság működési feltételeinek 

biztosításával, illetve tökéletesítésével. Például az intézményi, törvényi háttér megteremtése, a 
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jogbiztonság, a kiszámítható, stabil gazdaságpolitikai szabályozás, mind olyan tényezők, 

amelyek kedvezően hatnak a kínálati oldalra. Az ilyen közvetett eszközök mellett azonban az 

állam közvetlenül is hatást gyakorolhat a termelésre, elsősorban a kormányzati kiadásokon 

keresztül.”
10

(Mellár Tamás 1995.) 

Nézzük meg a „kiszorító hatást (crowding out)” egy kicsit közelebbről! Ennek lényegi 

eleme, hogy a növekvő állami gazdasági szerepvállalás (kormányzati kiadások) csak kisebb 

mértékben lehet hatékony, hiszen pontosan azáltal, hogy az államnak több pénzre lesz 

szüksége ahhoz, hogy a megemelkedett állami kiadásokat finanszírozni tudja, ez azzal a 

nemkívánatos hatással jár együtt, hogy a kamatlábak megemelkednek és jól tudjuk, hogy a 

kamatlábak növekedése csökkenteni fogja a beruházási kedvet (a vállalkozások csak 

drágábban jutnak hitelhez), ami végső soron azzal jár, hogy az állami kiadások 

növekedésének hatására annak ellenére, hogy az állam növelte a keresletet, a kiszorító hatás 

következtében csökkenteni fogja a magánberuházásokat. Azt is meg kell állapítanunk, hogy 

az infrastruktúra fejlesztő kiadások esetében ez a hatás nem jelenik meg ilyen élesen. Az 

adminisztratív, illetve a jóléti kiadások esetében azonban a „crowding-out” töretlenül 

érvényesül és ez végső soron fékezi a gazdaság növekedését. Természetesen az sem mindegy, 

hogy az állam miből finanszírozza a megemelkedett kiadásokat. Adókból? Az adóztatás 

köztudottan csökkenti a fogyasztást és emellett a beruházásokat, viszont nem okoz kiszorító 

hatást. Ha a kiadások növekedése növeli a költségvetési deficitet és növeli a kamatlábat, így a 

kiszorító hatás már érvényesül.  

Alapösszefüggés, hogy minél kisebb a háztartások megtakarítási hajlandósága és 

emellett minél nagyobb a deficit és az államadósság, annál inkább nő a kamatláb és ezzel 

egyenesen arányosan nő a kiszorító hatás jelentősége. Ha csak a deficit nő, az önmagában 

még nem okozza a kamatláb emelkedését, hiszen ha a megtakarítások is nőnek, akkor ez a két 

hatás kioltja egymást és összességében nem okozza a kamatláb emelkedését. Elképzelhető az 

is, hogy a többletkiadásokat pénzteremtés útján finanszírozzák (pénzt pumpálnak a 

gazdaságba), ez nem okozza a kamatláb emelkedését (nem áll elő a pénzhiány állapota), 

viszont a pénz elértéktelenedéséhez vezet, inflációt okoz, különösen, ha a termelés nem nő 

megfelelő mértékben. Az infláció növekedése, az államadósság magas szintje pedig 

kedvezőtlen hatással jár a kínálatra, ugyanis ezzel együtt természetesen a termelési költségek 

is nőnek.      
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A gazdaság szempontjából az állami megrendelések egyfajta külső gazdasági 

hatásként jelennek meg. Azonban az vitathatatlan, hogy az állam bármilyen gazdasági 

szerepvállalása hatást gyakorol a kínálatra és ezáltal befolyásolja a gazdaság 

teljesítőképességét. Vegyük például egy útépítést! Azáltal, hogy a nyertes ajánlattevőt az 

állam közbeszerzési eljárás keretében kiválasztja, pénzt pumpál a gazdaságba, munkahelyet 

teremt, ugyanakkor az ajánlattevői teljesítés következtében az adóztatáson keresztül pénzt von 

ki a gazdaságból, amit az állami redisztribúciós mechanizmusokon keresztül újraelosztásba 

helyez és most nem is beszélve az infrastrukturális hatásokról.   

 

„Magyarországon a munkaerő a termelékenységéhez képest jelentős mértékben 

alulértékelt, így a tőke határtermelékenysége magasabb, mint Nyugat-Európában. Ennek – a 

felügyelet szerint – az egyik megjelenési formája a jobb nyereségesség, amely különösen a 

magasabb átlagos kamatrésben nyilvánul meg: az bizony az EU15 átlagának két és 

félszerese.” 
11

 (Máté T. Gyula 2005.) 

„A kormányzati kiadások növekedése növeli a foglalkoztatást, a reál GDPt, a reálbért 

és (megfelelő erősségű termelésnövelő hatás esetén) a magánberuházásokat, ugyanakkor 

viszont a kamatlábra és az árszínvonalra gyakorolt hatása kétirányú lehet, az egyes 

részelemekre gyakorolt hatások viszonylagos erősségétől függően.”
12

(Mellár Tamás 1995.) 

 

A kormányzati kiadások azonban nem egyforma hatással vannak a gazdaság növekedésére: 

nem mindegy hogy az állam milyen mértékben költ beruházásokra, szociális jellegű és 

adminisztratív kiadásokra. Ezen kiadások mindegyike csökkenti a rendelkezésre álló 

pénzmennyiséget, ugyanakkor a makrogazdasági növekedésre kifejtett hatása jelentősen eltér 

egymástól. „Egyértelműen kedvező hatásokat csak a termelés feltételeit javító, 

infrastruktúrafejlesztő és beruházást támogató kiadások jelentenek. A másik két típusú 

kiadásnak szinte semmi előnye, csak hátránya.”
13

 (Mellár Tamás 1995) 
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A beruházási, illetve az infrastruktúrát fejlesztő kormányzati kiadások nagyrészt a 

belföldre irányuló keresletet élénkítik. Ezek a pénzköltések alapvetően nem módosítják 

negatív módon a külkereskedelmi mérleg pozícióit. Az importot érintő tételek pedig 

alapvetően nem fogyasztási javak (gépek és berendezések), amelyek használatával a 

későbbiek során a termelés növekedése, akár az export növekedése is várható. Lényeges tehát 

mindenképpen annak rögzítése, hogy a gazdaság növekedésére való tekintettel egyáltalán nem 

mindegy, hogy milyen kormányzati kiadások kerülnek túlsúlyba! Az aktuális hírek szerint ma 

Magyarországon „a kormányzati kiadások lefaragása visszarántotta a GDP bővülését.”
14

 

(www.hvg.hu) 

 

Az állami kereslet növekedésének hatása a klasszikus modellben 

Ebben a modellben nincs munkanélküliség és a rugalmas árbér alkalmazkodás 

következtében állandóan egyensúly van, az aggregált kínálati függvény függőleges egyenes és 

független az árszínvonal alakulásától. A kormányzati kiadások növekedése növeli a munka 

iránti keresletet és egyúttal nő a munka határtermelékenysége is, hiszen ez fejezi ki azt, hogy 

mennyivel is változik meg a termelés a munka mennyiségének egy-egy egységgel való 

növelésével. A munkakeresleti függvény felfelé tolódik és ez megemeli az egyensúlyi 

foglalkoztatási szintet. A foglalkoztatás növekedése pedig a termelési függvény értelmében 

megnöveli a nemzeti termelést. A termelési függvény a kormányzati kiadások növekedése 

miatt felfelé tolódik. Az állami megrendelések növekedésének hatására ugyancsak növekszik 

a tőke határtermelékenysége is, ami végső soron a beruházások növekedését idézi elő, adott 

kamatláb mellett. A fogyasztás növekedése megnöveli a kamatlábat, a kamatláb növekedése 

pedig gátat szab a beruházások növekedésének és ez által forrásokat von el a beruházásoktól. 

Azért meg kell jegyezni, hogy abban az esetben, ha egyébként a tőke határtermelékenysége 

nagyobb mértékben emelkedik, mint ahogy a kamatlábak nőnek, akkor növekvő kamatlábak 

mellett is nőhetnek a beruházások. Függőleges aggregált kínálati függvény esetében teljes a 

keresleti oldalú költségvetési kiszorító hatás (crowding-out). 

Az állami kereslet növekedésének hatása a keynesi modellben 

 A keynesi modellben a kínálati függvény pozitív hajlásszöge (pozitív meredekségű) 

mellett, kényszerű munkanélküliség van, tehát a munkapiac nem tökéletes. A keynesi 

modellben tehát könnyen előállhat a munkanélküliség, a foglalkoztatás szintjét a 
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munkakereslet határozza meg és a munkakínálat független a reálbértől. A kormányzati 

kiadások hatására növekszik az aggregált kereslet és ezzel párhuzamosan nőni fog az 

árszínvonal. Amennyiben a nominálbérek rögzítettek, akkor az árszínvonal növekedésének 

hatására csökkeni fog a reálbérek szintje, ami azonban emelni fogja a munka keresletét, 

aminek hatására nő a foglalkoztatottság, ami végső soron nem a reálbérek nagyságától, hanem 

a nominálbérektől függ. Az aggregált kereslet növekedésének hatására növekszik a termelés. 

Amikor Keynes neve szóba kerül nem folytathatjuk anélkül, hogy ne tegyünk említést az IS-

LM görbék helyzetéről, az állami beruházások kapcsán. Az IS görbe azon a jövedelem és a 

kamatláb által meghatározott térben elhelyezkedő pontok mértani helyét (koordinátáját) jelöli 

meg, amelyek esetében az árupiac egyensúlyban van.  Az IS görbe negatív meredekségű és 

annál meredekebb, minél nagyobb a megtakarítási hajlandóság és minél kevésbé érzékenyek a 

beruházások a kamatláb változásaira.  

 

Fiskális expanzió esetén az IS görbe jobbra- felfelé tolódik el, hiszen a növekvő állami 

kereslet esetén az árupiac vagy a növekvő árupiaci kínálat, vagy a növekvő kamatláb mellett 

visszaeső beruházási kereslet alapján kerülhet ismét egyensúlyba. Az LM görbe a keynesi 

elméletben a pénzpiaci egyensúlyt szimbolizálja. A keynesi gazdaság egyensúlyi helyzete az 

IS és LM görbék metszéspontjával jellemezhető. A növekvő költségvetési kiadások pozitív 

hatással vannak a termelésre, így a termelési függvény felfelé tolódik. A munka 

határtermelékenysége is nő és ezáltal nő a foglalkoztatási szint, mivel nő a munka iránti 

kereslet. Az árszínvonal csökkenése azzal a hatással jár, hogy csökken a munka iránti kereslet 

és ezáltal csökken a foglalkoztatottság és a termelés szintje.   

Az állami kereslet növekedésének hatása a nyitott gazdaságban 

Láttuk korábban, hogy a költségvetési kiadások növekedése esetén a termelés 

növekszik, az azonban a nyitott gazdaságokban rontja a külkereskedelmi mérleget, hiszen a 

növekvő termeléshez az országnak több importra lesz szüksége. Sőt, ha növekvő állami 

gazdasági szerepvállalás következtében az árszínvonal is emelkedik, akkor ez is tovább rontja 

a külkereskedelmi mérleget, mert ez végső soron az export visszafogására és az import 

fokozására ösztönöz. Ezt a hatást a kormányzat enyhítheti a nemzeti valuta leértékelésével, ez 

azonban gerjeszti az inflációt és ez mint egy körforgás a későbbiekben újabb felértékelődést 

idézhet elő.  

Ha a kormányzati kiadások növekedése miatt nő az import, akkor ennek finanszírozása 

miatt csökkenni fog az ország valutatartaléka. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezzel a 



folyamattal párhuzamosan számolnunk kell azzal is, hogy a pénzkínálat is csökkenni fog. A 

pénzkínálat csökkenésének egyenes következménye pedig a kamatláb növekedése. Ha a 

kamatláb jelentős mértékben nő; ebben az esetben a külföldi tőkebeáramlás pótolhatja a 

pénzkínálatot, de ennek ára a kamatláb emelkedése és a beruházások csökkenése lesz. Ha a 

kamatláb nem nő, vagy csak kis mértékben nő, akkor viszont a külföldi fizetésimérleg deficit 

fog jelentősen emelkedni.  

A költségvetési kiadások növelése tehát kedvezőtlenül érinti a külső egyensúlyi helyzetet, 

amely végső soron a fizetési mérleg deficitjében és a külső adósság növekedésében ölt testet. 

„Mindazonáltal van két pozitív momentuma is ennek az összefüggésrendszernek. Az egyik az, 

hogy a külső egyensúlytalanság növekedésével enyhül a belső felhasználási feszültség, az 

importtöbblet ugyanis forrásul szolgál a beruházások növekedéséhez, tehát ebben az esetben 

nem szükségszerűen lép fel a kamatlábak emelkedése és a kiszorító hatás.”... A költségvetési 

kiadások növelésének az a nagy veszélye, hogy a kiadásnövekedés nem a belföldi termelést 

növeli, hanem az importot. Az import egyoldalú növekedése pedig rontja a külkereskedelmi és 

a fizetésimérleg pozíciókat, ami előbb utóbb a külső eladósodás és/vagy (amennyiben 

leértékeléssel kívánják korlátozni az importot) a belső infláció növekedéséhez fog vezetni. A 

külső és belső egyensúlytalanság fokozódása viszont a kormányzatot erős megszorításokra 

kényszeríti, tehát nem marad tere a költségvetési kiadások növekedésének. Az imént vázolt 

mechanizmus sajnos nemcsak elméleti lehetőség, hanem a gyakorlat által többszörösen 

bizonyított tény. A magyar gazdaság legutóbbi három évtizede jószerével erről szólt: a 

kormányzati kiadások növelése megemelte a belföldi keresletet, a belföldi termelés ehhez nem 

tudott felzárkózni, következésképpen elszaladt az import, és ezek után szigorú visszafogásokat 

kellett foganatosítani, majd az egyensúlyi feszültségek enyhülése után újabb, ismét csak a 

kormányzati kiadások növelésére alapozott, élénkítési periódus kezdődött. Ez a "stopgo" 

politika azonban fokozatosan felélte a tartalékait, s a nyolcvanas évek végére egyre 

világosabbá vált, hogy ez tovább így nem folytatható.”
15

(Mellár Tamás 1995.) 

 

A fiskális expanzió hatása a gazdaság növekedésére 

 Fentiekben láttuk, hogy az állami fiskális expanzió következtében a gazdaságba pénz 

áramlik, ami élénkítheti a gazdaság növekedését. A közbeszerzések alapján, illetve ezek 

hatására elköltött milliárdok jellemzően beruházási, infrastrukturális jellegű pénzköltések. 
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(552-570. o.) 



Kutatások kimutatták, hogy a keresletteremtő államháztartási hiány és a gazdasági növekedés 

közötti kapcsolat egyes országokban egy irányban mozgott, de ez még önmagában nem 

igazolja az egymás közötti ok-okozati kapcsolatokat.
 16

 

  

Békesi szerint: „…az úgynevezett bűvös négyszög ellentétpárjai (növekedés versus 

egyensúly, illetve foglalkoztatás versus infláció) ma már nem szabadon választhatók, hanem 

egyre keményedő korlátokat, betartandó követelményeket jelentenek…”
17

(Békesi 2001.) Az 

egyensúlyi pozíciók romlása árán nem lehet fokozni a gazdasági növekedést és nem járható út 

az infláció erőteljes növelése a foglalkoztatás viszonyai javítása érdekében. Az 

államháztartási deficit és ezzel együtt az államadósság szintjének csökkentése lehetőséget 

teremt a magánszektor részére, hogy a gyorsabb arányú növekedéshez szükséges forrásokat 

megteremthesse. Csillag elemzése szerint „a maastrichti kritériumok szerint még megengedett 

nominálisan 3 százalékos deficitráta csak akkor nem vezet a még éppen megengedett 60 

százalékos adósság/GDP ráta növekedéséhez, ha a gazdaság növekedése eléri az 5 százalékos 

mértéket. Ebből adódóan az egyensúly közeli államháztartási mérleg követelményét legfeljebb 

3 százalékos deficit szintjéig lazíthatjuk a gyors növekedés (5 százalék GDP-növekmény) 

esetében ahhoz, hogy ne romoljon az adósságállomány megengedett aránya.”
18

(Csillag 

István 2001.) 

 

Nézzük meg a különböző elméleteket!
19

 

 Keynesi elmélet: az adott keretben a fiskális expanzió növeli az aggregált keresletet, 

az árakat és a kamatokat 

 Barro-féle ricardoi ekvivalencia tétel szerint a gazdasági szereplők a fiskális 

expanziót érzékelve megváltoztatják jövőbeli várakozásaikat, és az adók jövőbeli 

növekedését anticipálva csökkentik jelenbeli fogyasztásukat. Tehát a fiskális 

politikának nincs hatása a növekedésre. 
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 Monetáris elmélet: a költségvetési kiadások növelése a kamatok növekedéséhez 

vezet, ami megdrágítja a beruházásokat, illetve kiszorítja a versenyszféra beruházásait. 

Ezért a költségvetési politika hatástalan a növekedésre. 

 Mundell-Flemming modell (nyitott gazdaság): lebegő árfolyamrendszer mellett a 

költségvetési expanzió felértékeli a valutát, növeli a jövedelmet és a kamatlábat, rontja 

a külkereskedelmi egyenleget és tőkebeáramlást generál (tökéletes tőkeáramlás mellett 

a kamatláb és a jövedelem nem változik); rögzített árfolyam mellett nő a kamatláb és a 

jövedelem, viszont a folyó fizetés mérleg deficites. 

 Lucas-Sargent-Wallace-féle rugalmas árak elmélete: a fiskális expanzió az árak 

növekedéséhez vezet, ami a reálpénzmennyiség csökkenésén keresztül oda vezet, hogy 

a reáljövedelem nem nő. 

 

Fentiekben láthatjuk, hogy az egyes elméletek eltérnek abban, hogy az állami fiskális 

expanzió sikeres lehet-e gazdaság növekedésében, azonban abban mindenki egyetért, hogy az 

állami szerepvállalásnak stabilizáló hatása van. Még egy dolgot érdemes kiemelnünk: a 

megtakarításokat. Ugyanis nincs olyan ország, amely alacsony háztartási megtakarítási rátával 

és emellett államháztartási hiánnyal küzdve nagyarányú gazdasági növekedést tudna 

produkálni. 

 A korábbiakban már kitértem arra, hogy a gazdasági növekedés szempontjából nem 

mindegy, hogy milyen jellegű állami kiadások hatnak a gazdaságra. Ezek közül a beruházási 

jellegű kiadásokat emeltem ki. László Csaba elemzésében rámutat arra, hogy „… a gazdasági 

fejlettséghez képest túlméretezett állam egyértelműen fékezi a gazdasági 

növekedést…”.
20

(László Csaba 2001.) 

 

A költségvetési deficit növelése által eszközölt beruházások az emelkedő kamatlábak 

révén a magánberuházásoktól vonnak el tőkét (kiszorítási hatás), ami abban az esetben nem 

jelentene problémát, ha az állami beruházások hatékonysága magasabb lenne mint a 

magánberuházásoké. Ugyanakkor a költségvetési deficitet és a magánberuházásokat a hazai 

megtakarítások, illetve a külföldi forrásbevonás finanszírozza, de a megtakarítások jelenlegi 

alacsony szintje miatt a finanszírozás csak a külföldi eladósodás növekedése révén valósulhat 
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meg.
21

 A Japán gazdaság - az állami megrendelések növelésével - dinamizálására tett kísérlet 

látványos kudarcba fulladt.  

 

„A modern államok anticiklikus céllal, tudatosan költekező költségvetési politikát már nem 

folytatnak. Rövid távon és átmenetileg természetesen a növekvő költségvetési kereslet 

kiválthat anticiklikus hatást, de erre építeni egy stagnáló vagy recesszióba hajló gazdaság 

növekedési indikátorainak erősítését, káros és zsákutcás gyakorlatnak bizonyul.”
22

(Bécsi-

Mársi-Patkó-Zúgó) 

 

A Pénzügyminisztérium Gazdaságpolitikai Főosztályának elemzése szerint a fiskális keresleti 

hatás és a gazdasági növekedés között a vizsgálatba bevont 18 országból mindössze 2 

esetében volt felfedezhető egyértelmű pozitív összefüggés. Jelentős növekedést a keresleti 

hatásban a gazdasági növekedés lassulása esetén volt kimutatható. Az viszont mindenesetre 

említésre méltó, hogy – ahogy Magyarországon is – az állami keresletnek vannak gazdaságot 

stabilizáló, élénkítő hatásai, sőt egyes iparágak (gyógyszeripar, informatika, építőipar, 

bankszektor) nagyon sokat köszönhet az állami megrendeléseknek. 

 

Az állami kereslet, illetve az állami piac nagysága 

Báger Gusztáv írásában
23

 rámutat arra, hogy az állami közkiadásokat közgazdasági tartalmuk 

szerint két nagy csoportra lehet felosztani: 

1. folyó (működési célú) kiadásokra 

2. és tőkejellegű, felhalmozási célú kiadásokra 

Az állami piac nagysága az állam keresletnövelő hatásának mértékével azonosítható. Ahhoz, 

hogy ezt meghatározzuk vizsgálni szükséges az államháztartás összes konszolidált kiadásának 

a szerkezetét, keresve benne a piaci típusú megrendeléseket, illetve a keresletélénkítő 

kiadásokat. Az állam méretét az összes konszolidált közkiadás GDP-ben mért arányszámával 

jellemezhetjük. Az állami piac nagyságát az államháztartás konszolidált kiadásai közül a 

termék- és szolgáltatás vásárlások és a tőkejellegű kiadások nagysága határozza meg. 
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Magyarországon az állami piac növekedésének jövőbeni forrása a beruházási kiadások 

növekedésében ragadható meg, különös tekintettel arra, ha az Európai Unióból származó 

növekvő nagyságrendű támogatási forrásokra gondolunk. „A prognózis eredményei egyfelől 

egy jelentős gazdasági fejlődést, másfelől a beruházási piacon a közszféra fontos szerepét, 

gazdaságélénkítő hatását valószínűsítik. Eszerint a 2007–2013-as időszakban maximum 6000 

milliárd forintra becsülhető a strukturális támogatás, amiből 3500–4000 milliárd forint 

vehető igénybe nemzetgazdasági beruházási célokra. Ehhez azonban jelentős hazai 

(költségvetési és magán) társfinanszírozást kell kapcsolni, ami az egyébként is megvalósuló 

kormányzati beruházásokkal együtt 10 000 milliárd forintot meghaladó közcélú fejlesztési 

forrást, illetve beruházást involválhat. Ez az összes beruházás közel 22%-a, azaz a beruházási 

piacnak, de tovagyűrűző hatásai révén az áruk és a szolgáltatások piacának is egy nagyon 

jelentős keresleti tényezője, a gazdasági növekedés serkentője lesz. A lehetőség tehát 

várhatóan megteremtődik, az ország tőke-abszorciás képességét pedig ehhez igazodva kell 

fejleszteni, elsősorban a meglévő „hungarikumokra”, ezek bővítésére és továbbfejlesztésére 

alapozva, illetve a gazdaság tudásalapú teljesítményét erőteljesen növelve.”
24

(Báger Gusztáv 

2006.) 

   

A GDP növekedésének üteme és az állami piac nagysága között nincs egyenes arányú 

összefüggés, pusztán arról van szó, hogy a fiskális expanzió hatására – egyéb ezirányú 

gazdasági folyamatok esetén – gyorsulhat a gazdaság növekedése és fordítva. A GDP 

növekedése és az állami piac növekedésének üteme nem feltétlenül egyirányú folyamat, 

hanem akár ellentétes irányú is lehet (például 2003. évben annak ellenére nőtt a hazai GDP 

4,2%-kal, hogy az állami piac nagysága mintegy 20%-kal csökkent, vagy 2005. évben szinte 

stagnáló (kis mértékben csökkenő) állami piac mellett sikerült 4,1 %-os GDP növekedést 

realizálnunk).   

 

A GDP változásának és az állami piac növekedésének ütemét vonaldiagrammal is szemléltetem, 

amelyet a következő oldalon lévő vonaldiagram szerint mutatok be: 
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A GDP változásának és az állami piac növekedésének összefüggése- vonaldiagram 
….. sz. táblázat 

 

Forrás: A diagram saját szerkesztés, alapadatok: www.pm.gov.hu, www.ksh.hu, www.mkogy.hu 

 

A közbeszerzési részpiac nagyságának alakulása 

Az állami piacon belül próbáljuk meghatározni a közbeszerzési részpiac nagyságrendjét 

Magyarországon. 

A közbeszerzési részpiac alakulása Magyarországon 

 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 

….. sz. 

táblázat 

Közbeszerzés 

összesen 523,6 606,9 804,6 558,4 1305 1441,3 1985,8  

Éves GDP 13529 15270 17181 18941 20717 22055 23757  

Közbeszerzés/GDP 3,87% 3,97% 4,68% 2,95% 6,30% 6,53% 8,36%  

Forrás: A táblázat saját szerkesztés (alapadatok www.ksh.hu, www.kozbeszerzes.hu) 

 

Fenti összefoglaló táblázatból látható, hogy a közbeszerzési részpiac Magyarországon 2000. 

évről- 2006. évre közel négyszeresére emelkedett (374,1 %- os növekedés), ami értékét 

tekintve 1462,2 Mrd Ft- nak felelt meg. Ez óriási összeg, különösen ha belegondolunk abba, 

hogy egy 25.000 fő lakosú város éves költségvetése kb. 5-6 Mrd Ft. A másik nagyon 

szembetűnő változás az, hogy csak a táblázat adataiból következtetni lehet az új Kbt. hatályba 

lépésének idejére. Látszik, hogy 2003. évről- 2004. évre (az új Kbt. 2004. május 1-től lépett 

hatályba) a közbeszerzések összértéke mintegy 233,6 %-kal emelkedett, ami 746,3 Mrd Ft-

nak felelt meg. Megállapíthatjuk tehát, hogy az új Kbt. különösen kedvezett a közbeszerzési 

részpiac GDP-hez viszonyított aránya növekedésének. 

A GDP változásának és az állami piac növekedésének 

összefüggése
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A közbeszerzési részpiac Magyarországon- vonaldiagram 

 

21. sz. 

táblázat 

 

Forrás: A diagram saját szerkesztés (alapadatok www.ksh.hu, www.kozbeszerzes.hu) 

 

Az alábbi táblázatban kívánom szemléltetni az állami piac nagyságának és a közbeszerzési 

részpiac nagyságának alakulását. Érdekes lehet a táblázat adatainak elemzése abból a 

szempontból, hogy vajon van-e összefüggés az állami piac nagyságának és a közbeszerzési 

részpiac nagyságának alakulása között? 

A közbeszerzési részpiac és az állami piac nagysága közötti összefüggés 

 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 

…... sz. 

táblázat 

Közbeszerzési 

részpiac a GDP %-

ban 3,97 4,68 2,95 6,3 6,53 8,36  

Állami piac a GDP %-

ban 13 15,8 12,7 12,5 12,4 13,1  

Forrás: A táblázat saját szerkesztés (alapadatok www.ksh.hu, www.kozbeszerzes.hu) 

 

A jobb szemléltetés érdekében meghatároztam a közbeszerzési részpiac és az állami piac 

nagyságrendje alakulásának trendjét, melyet az alábbi vonaldiagramon ábrázoltam. 
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A közbeszerzési részpiac és az állami piac alakulása Magyarországon a GDP %-ban 
 

…... sz. táblázat 

 
 

Forrás: A diagram saját szerkesztés (alapadatok www.ksh.hu, www.kozbeszerzes.hu) 

 

Mi is látszik a táblázatból és az ábrázolt trendértékekből? Az biztosan, hogy 2001.-2002. 

évben az állami piac GDP- hez viszonyított aránya növekedésével egyidejűleg nőtt a 

közbeszerzési részpiac GDP- hez viszonyított aránya is, ugyanakkor 2002.-2003. évben az 

állami piac csökkenésével egyidejűleg csökkent a közbeszerzési részpiac nagysága is. Az új 

Kbt. hatályba lépésekor az állami piac nagysága gyakorlatilag stagnált (2003.-2004. évben), 

ugyanakkor a – a szabályozás változása miatt – közbeszerzési piac erőteljesen növekedni 

kezdett. 2004. évet követően már újból a korábbi trendnek megfelelően változott az állami 

piaci növekedés és ezen belül a közbeszerzési részpiac növekedése: 2004.-2005. évben 

gyakorlatilag stagnáltak, míg 2005.-2006. években látható, hogy az állami piac növekedésével 

egyidőben a közbeszerzési részpiac GDP- hez viszonyított aránya is dinamikusan növekedett.  

 

Összefoglalva tehát az azért látszik, hogy az állami piac nagyságának változása és a 

közbeszerzési részpiac nagyságának változása között van némi összefüggés. Ez a kapcsolat 

természetesen nem egyenesen arányos, tehát semmiképpen nem jelenti azt, hogy egységnyi 

állami piaci növekedés egyben egységnyi növekedést okoz a közbeszerzési részpiac 

alakulásában is, de azt azért jelenti, hogy több évre visszamenőleg kigyűjtött és ábrázolt 

adatokból megállapítható, hogy e két „piac” változása nagyjából egyirányú, tehát adott évben 

az állami piac növekedéséből valószínűsíthető egyben a közbeszerzési részpiac növekedés is 

és természetesen fordítva is valószínűsíthető e két „piac” együttes mozgása. 
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Közbeszerzési statisztikák 

 

Az alábbi táblázatban összefoglaltam a 2004.-2006. évek közötti időszak legfontosabb, 

közbeszerzésekre vonatkozó adatait.  

 

A részletes elemzés előtt egy megjegyzés: az egyszerű eljárások adatai a Közbeszerzések Tanácsa 

becslésén alapulnak, tekintettel arra, hogy az adott évi beszámoló készítésekor az ajánlatkérők által 

beküldött statisztikai összegezések nem kerültek feldolgozásra és arra vonatkozó pontos adatokat 

sajnos a tárgyévet követő év beszámolójában sem találunk.  

 

Az elemzett 3 év adatából látszik, ahogy 2004. évet megelőzően 2004.-ben is a nyílt eljárások 

domináltak az egyes eljárás típusok között. Látszik, hogy 2004.-ben a lefolytatott közbeszerzések 

értékét tekintve a 68,8 %-át nyílt eljárásként folytatták le az ajánlatkérők. 

A közbeszerzések alakulása Magyarországon 2004.-2006. között 

 

  2004 2005 2006 

….. sz. 

táblázat 

  
Száma 

(db) 

Értéke 

(Mrd 

Ft) 

Arány 

(%) 

Száma 

(db) 

Értéke 

(Mrd 

Ft) 

Arány 

(%) 

Száma 

(db) 

Értéke 

(Mrd 

Ft) 

Arány 

(%)  

Közbeszerzés 

összesen 28658 1304,7 100,00% 28782 1441,3 100,00% 32457 1985,8 100,00%  

Nyílt 2690 897,622 68,80% 2470 598,378 41,52% 3013 758,258 38,18%  

Meghívásos 32 8,32467 0,64% 68 25,2011 1,75% 126 74,5155 3,75%  

Tárgyalásos 891 216,515 16,59% 926 638,08 44,27% 1474 811,506 40,87%  

Egyszerűsített 45 7,2603 0,56% 318 29,6602 2,06% 343 41,4901 2,09%  

Versenypárbeszéd 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 0,01908 0,00%  

Egyszerű 25000 175 13,41% 25000 150 10,41% 27500 300 15,11%  

Központi szerv 1039 206,961 15,86% 905 294,916 20,46% 1034 207,742 10,46%  

Önkormányzat 1474 242,33 18,57% 1691 291,662 20,24% 2240 537,016 27,04%  

Közszolgáltató 390 182,204 13,97% 541 572,293 39,71% 753 605,743 30,50%  

Közjogi szerv 199 398,817 30,57% 510 114,79 7,96% 642 280,697 14,14%  

Egyéb szervek 556 0,09941 0,01% 135 0,01766 0,00% 288 0,05459 0,00%  

Áru 1073 243,511 18,66% 1129 325,313 22,57% 1346 404,544 20,37%  

Szolgáltatás 1263 238,273 18,26% 1304 522,329 36,24% 1846 799,712 40,27%  

Építési beruházás 1322 647,938 49,66% 1342 443,21 30,75% 1759 479,649 24,15%  

Építési koncesszió 0 0 0,00% 3 0,3896 0,03% 2 1,46092 0,07%  

Szolgáltatási 

koncesszió 0 0 0,00% 4 0,0787 0,01% 4 0,42271 0,02%  

Éves GDP 20717,1 22055,1 23757,2  

Közbeszerzés/GDP 6,30% 6,53% 8,36%  

 

Forrás: A táblázat saját szerkesztés (alapadatok www.ksh.hu, www.kozbeszerzes.hu) 
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Az elemzett 3 év adatából látszik, ahogy 2004. évet megelőzően 2004.-ben is a nyílt eljárások 

domináltak az egyes eljárás típusok között. Látszik, hogy 2004.-ben a lefolytatott közbeszerzések 

értékét tekintve a 68,8 %-át nyílt eljárásként folytatták le az ajánlatkérők. Az új Kbt. eredeti 

szabályozása a nyílt eljárást helyezte előtérbe. Ennek az volt az oka elsősorban, mivel ennél a típusnál 

valósulhat meg a legteljesebben a törvényben deklarált alapelvi és egyéb rendelkezések érvényesülése. 

Véleményem szerint azonban ez az eljárástípus a gyakorlatban nem minden esetben jó megoldás. 

Induljunk ki abból, hogy a közbeszerzési eljárás végső soron mire is irányul: a közpénzből teljesítendő 

szerződés elnyerésére az ajánlattevő részéről. A lényeg tehát a szerződéskötésen van, a (köz)beszerzési 

metodika „csupán” a keretet adja meg. Ha a lényeg a szerződéskötés, akkor az a felek kölcsönös, 

egybehangzó akaratnyilvánítása (konszenzusa) alapján jön létre. A nyílt eljárással gyakorlati 

szempontból álláspontom szerint pont ez a probléma, nevezetesen, hogy a szabályai annyira 

„merevek”, hogy nem engedi meg – főszabály szerint – a tárgyalást az ajánlatkérő és az ajánlattevő 

között, tehát nem engedi azt, hogy igazi konszenzuson alapuljon a szerződés. Ugyanakkor persze a 

nyílt eljárás „védői” azt hozhatják fel érvül, hogy pont emiatt nincs lehetőség arra, hogy az ajánlatkérő 

esetlegesen a versenyt jogellenesen korlátozza, vagy más, a közbeszerzés semlegességét befolyásoló 

intézkedést tegyen. Sajnos azonban ez az eljárástípus sem védi meg az ajánlatkérőt az ajánlattevői 

oldalon felmerülő esetleges visszaélésektől: piac felosztása, kartell megállapodások. 2005. évtől 

kezdődően érvényesült az a véleményem szerint helyes tendencia, miszerint – jogszabály módosítás 

következtében – az eljárástípusok között egyre inkább a tárgyalásos eljárás típus (most is az érték 

alapján) érvényesült (2004. 16,6 %, 2005. 44,27 %, 2006. 41 %). A törvény alapvetően kétféle 

tárgyalásos eljárást ismer: hirdetménnyel induló és hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást. Ezen 

eljárások közül a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárásokat tekintem a „jobb” eljárás típusnak, 

hiszen ebben az eljárásban biztosítható a verseny, míg a hirdetmény nélküli eljárás esetében – 

Döntőbizottsági kontroll mellett – a verseny korlátozott. A meghívásos eljárást a közbeszerzések 

mintegy 2-3 %-ban alkalmazzák és meggyőződésem, hogy akkor is csak időtakarékossági okokból: 

gyorsított meghívásos eljárás esetében (ugyanis a nyílt lejárás esetén az ajánlatkérőnek nincs 

lehetősége az eljárás gyorsítására). Szeretném külön is kiemelni, hogy az egyszerűsített és az egyszerű 

eljárások alkalmazásakor mindenféle külön indoklás nélkül van lehetősége az ajánlatkérőnek arra, 

hogy az eljárásban tárgyalást tartson. Azt is hozzáteszem, hogy az egyszerűsített eljárásokat - a 

jellemzően határokon át nem nyúló szolgáltatások esetén alkalmazható eljárás - a közösségi értékhatárt 

elérő, vagy azt meghaladó értékű beszerzések esetében is alkalmazni lehet. Az egyszerű eljárásokat 

vizsgálva két dolgot állapíthatunk meg: számát tekintve a közbeszerzések túlnyomó többsége egyszerű 

eljárás, míg az eljárások értékét tekintve csupán annak 13-15 %-át bonyolítják az ajánlatkérők 

egyszerű eljárás keretében. 

 

 

 



  2009. éves adatok 

….. sz. 

táblázat 

  Száma (db) 

Értéke 

(Mrd Ft) Értékarány (%)  

Közbeszerzés 

összesen 6611 1809,8 100,00%  

Nyílt 2364 811,4 44,83%  

Meghívásos 316 70,9 3,92%  

Tárgyalásos 1209 714,2 39,46%  

Egyszerűsített 192 49,3 2,72%  

Versenypárbeszéd 3 11,4 0,63%  

Egyszerű 2507 152,3 8,42%  

Egyéb eljárás 20 0,3 0,02%  

Központi szerv 1577 403,9 22,32%  

Önkormányzat 3442 583,7 32,25%  

Közszolgáltató 618 481,8 26,62%  

Közjogi szerv 639 286,9 15,85%  

Egyéb szervek 335 53,5 2,96%  

Áru 1601 350,9 19,39%  

Szolgáltatás 2647 586,3 32,40%  

Építési beruházás 2353 868,9 48,01%  

Építési koncesszió 3 0,4 0,02%  

Szolgáltatási 

koncesszió 7 3,4 0,19%  

Éves GDP 26054  

Közbeszerzés/GDP 6,95%  

 

Forrás: A diagram saját szerkesztés (alapadatok www.ksh.hu, www.kozbeszerzes.hu) 
 

 

„Összességében megállapítható, hogy a 2009. évben a beszerzésekből a nyílt eljárások  

részesedtek a legnagyobb mértékben, azzal a kiegészítéssel, hogy az eljárásszám tekintetében 

némileg az egyszerű eljárásokból több került lefolytatásra. Ha azonban az eljárások  jellegét 

is figyelembe vesszük, és az egyszerű eljárásokon belül a hirdetménnyel induló tárgyalás 

nélküli altípust is – annak jogi szabályozása alapján – a nyílt eljáráshoz hasonló jellegűnek 

tekintjük, akkor az eljárásszám vonatkozásában a nyílt jellegű eljárások 63 %-os arányt 

mutatnak. E típusok az érték tekintetében is meghaladják az 50 %-os részesedést. 

(Kiegészítésképpen megjegyezzük, a meghívásos eljárások – nevükkel ellentétben – 

lényegében két fordulós nyílt  eljárások, míg az április 1-jét megelőző időszak egyszerűsített 

eljárásai is részben hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli eljárások voltak.) Ezzel szemben 

azon eljárások, amelyekben tárgyalásra került sor, számban 28,5 %-os, értékben pedig 42 %-

os arányt mutatnak. Ezen tárgyalásos típusokon belül a leginkább korlátozott nyilvánosságú, 

hirdetmény közzététele nélkül induló eljárások számbeli részesedése a korábbi 65,2 %-ról 

http://www.ksh.hu/
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54,5 %-ra csökkent, míg értékben a 2008. évi szint körül alakult (2008: 28,9 %; 2009: 30,0 

%). Az eljárások számát alapul véve a 2009. évben is a korábbi év sorrendje köszön vissza.  A 

szolgáltatás-megrendelésre irányuló eljárások részesedése  40 % körül alakult, megelőzve 

ezzel az építési beruházásokat (melyek száma ugyanakkor megduplázódott a korábbi évhez 

képest), és az árubeszerzéseket (35,6 % és 24,2 % a két beszerzési tárgy részesedése). Az 

értéket tekintve még szembetűnőbb a változás: az önkormányzatok beszerzései több mint 

kétszeresére növekedtek a korábbi évhez képest: részesedésük 32 % fölé ugrott a 2008. évi 

18,7  %-kal szemben, megelőzve ezzel a korábbi listavezető közszolgáltatókat és központi 

költségvetési szerveket. Az önkormányzatok közbeszerzéseinek növekedésében több tényező is 

szerepet játszott. A Kbt. módosítása következtében  a Tanács statisztikai nyilvántartásában  

megjelenő egyszerű eljárások döntő részét (mintegy 67 %-át, mind az eljárások száma, 33 

mind az érték alapján) ez az ajánlatkérői kör folytatta le, ami elsősorban az eljárások 

számában tapasztalt növekedésüket magyarázza. Az értéket alapul véve viszont az EU  

támogatások szerepét lehet kiemelni. Az egyes ajánlatkérői csoportok által lefolytatott 

eljárások értékét a beszerzések tárgya szerinti csoportosításban vizsgálva megállapítható, 

hogy a helyi önkormányzatok, a közjogi szervek és az egyéb ajánlatkérők által megvalósított 

eljárások legnagyobb része építési beruházásra irányult, míg a központi költségvetési szervek 

és közszolgáltatók elsősorban szolgáltatás-megrendeléseket valósítottak meg.”
25

 

                                                      
25 J/354. B E S Z Á M O L Ó  az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsa 2009. január 1. – december 31. közötti időszakban végzett 

tevékenységéről, a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a jogorvoslati eljárásokról, 2010. 

július 
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II. A közbeszerzés története, intézményrendszere, a 

szabályozás alapjai (alapelvek, a szabályozás célja, jellege) 

Közbeszerzési történeti bevezető- általában 

Minden tudományterület bevezetésekor különös figyelmet kell fordítani annak 

történeti előzményeire és minél régebbi időkre nyúlik vissza egy-egy tudományterület 

művelése, annál kiforrottabbak lehetnek annak jelenlegi, hatályos szabályai. Nos a 

közbeszerzések területén is találhatunk távoli gyökereket, de majd ahogy azt később látni 

fogjuk mégis azt mondhatjuk, hogy ez a terület inkább a XX. század „szülöttje”. 

 A modern kori közbeszerzések legkorábbi, történeti előzményeként említeném 

meg az ókori Rómában, a középítkezések elnyerésére kialakult versenytárgyalások 

rendszerét. Talán innen kezdődhetett minden. Abban az időben a szerződések 

megkötésének különös jelentősége volt: „pacta sunt servanda” (a kötelmi jog egyik 

hagyományos alapelve. Lényege az, hogy a megállapodások a felekre kötelező erővel 

bírnak, függetlenül a megállapodás formájától, illetve attól, hogy beleillik-e az adott 

megállapodás valamely szerződéstípusba.).
26

 Ebben a korban annak ítélték oda a munkát, 

aki a nyilvános szóbeli licittárgyaláson a legkedvezőbb ajánlatot tette. Azt persze külön 

mondanom sem kell, hogy ezeket a szerződéseket – a szigorú római jogi szabályozásnak 

köszönhetően -  mindenki betartotta és betartatta.
27

 

  A középkorban az ingolstadti erődítmény építésekor külön hercegi utasítás szólt 

arról, hogy a vállalkozókat (építőket) árlejtés útján válasszák ki. Majd a XVII. században 

Jean-Baptiste Colbert – XIV. Lajos pénzügyi főfelügyelője, „pénzügyminisztere” -  a 

közmunkák és a közszállítások területén bevezette az írásos dokumentálás követelményét  

(így például a Louvre, vagy a Versailles-i Palota építése kapcsán). Azt kell azonban 

mondanunk, hogy a versenytárgyalások rendszere a XIX. századig csak nagyon kis 

szerepet játszott az egyes államok pénzköltési gyakorlatában. 

 Később, mikor az államok rájöttek arra, hogy a fiskus számára takarékosabb 

megoldásnak bizonyul a versenyeztetés, először az önkormányzatok szintjén, majd a 

központi állami igazgatásban is egyre inkább meghonosodott, általánossá vált a 

versenyeztetés rendszere (1883. Franciaország, Bajorország; 1834. Poroszország). Ebben 
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a korban, ha versenyre került is sor, még csak a legalacsonyabb ellenszolgáltatás, mint 

bírálati szempont érvényesült az állami megrendelések odaítélésekor. 

 1885.-ben Poroszországban, majd 1903.-ban Bajorországban vezettek be olyan 

értékelési rendszert, amely alapján megszűnt a legalacsonyabb ellenszolgáltatás 

kiválasztása, mint kizárólagos bírálati szempont és ehelyett már egyéb szempontokat is 

figyelembe vettek. Talán ezt tekinthetjük a mai gyakorlatban „összességében 

legelőnyösebb ajánlat” kiválasztásának. 

 

 A következőkben ismerjük meg a közbeszerzési szabályozás európai unióban, 

majd a magyar gyakorlatban kialakult történetét, helyzetét.  

A közbeszerzés szabályai az EU-ban 

 

A Római szerződésben még nem található kifejezetten közbeszerzésekre 

vonatkozó rendelkezés. Ami viszont nagyon lényeges, hogy tartalmazza az egész közös 

piac alapját jelentő négy alapszabadságot: az áru, a munkaerő, a szolgáltatások és a tőke 

szabad mozgására vonatkozó alapvető előírásokat, illetve olyan fontos alapelveket, mint 

például a diszkrimináció tilalma. A közbeszerzések területén létrejövő egységes piac 

lényegének azt tekinthetjük, ha létrejön egy olyan piac, ahol az egyes tagállamokban 

letelepedett ajánlattevők egyenlő eséllyel indulhatnak a másik tagállamban meghirdetett 

közbeszerzési pályázaton. Mindazonáltal kijelenthető az is, hogy önmagában a Római 

szerződés rendelkezései kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy az igazi közösségi 

közbeszerzési piac (rendszer) kialakulhasson: ehhez valódi közösségi szabályozásra is 

szükség volt. Az első közbeszerzési irányelvet a Tanács 1971. évben fogadta el, amely az 

építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról rendelkezett.
28

 

Ezen kívül egy másik irányelv rendelkezett az építési beruházásra irányuló közbeszerzési 

szerződésekkel kapcsolatos, a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások 

megszüntetéséről és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéseknek 

képviseleteken, vagy fióktelepeken keresztül eljáró ajánlattevők számára történő 

odaítéléséről.
29

 Az árubeszerzésekre vonatkozóan az első közösségi szintű szabályozás 

1976. évben született meg.
30
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 71/305/EGK irányelv 

29
 71/304/EGK irányelv 

30
 77/62/EGK irányelv 



39 

 

Ki kell emelnünk, hogy a közösségi szintű szabályozás az alábbi főbb elvárásokat kívánta 

megvalósítani: 

 

1. közösségi szintű versenyhelyzet; 

2. diszkrimináció tilalma; 

3. alkalmassági kritériumok objektív előírása. 

 

A fentiekben említett irányelveket többször is módosították, majd 1990. évben
31

 a 

közszolgáltatói szektor beszerzéseit szabályozta a Tanács, míg 1992. évben a szolgáltatás 

megrendelésére irányuló eljárások összehangolásáról alkottak irányelvet.
32

 

 

Az eddig írtakból is kiderül, hogy a Közösség a közbeszerzést irányelvekkel szabályozza, 

ami annyit jelent, hogy nem „uniformizáltságra”, hanem csak az elérendő célokat illetően 

kötelezi a tagállamokat. Mindegy, hogy milyen eszközökkel, módszerekkel éri el az adott 

tagállam a célokat, csak érje el. A Közösség az összhang megvalósítására törekszik. 

Megjegyzem, hogy a közbeszerzések területén létezik rendeleti szabályozás is: A 

Bizottság 2151/2003/EK rendelete a közös közbeszerzési szószedetről (CPV) szóló 

2195/2002/EK európa parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról.  

 

Hatályos közösségi irányelvek rendszere 

I. Klasszikus irányelvek
33

 

II. Közszolgáltató irányelvek
34

 

III. Jogorvoslati irányelvek
35

 

IV. Hirdetményeket szabályozó irányelvek
36
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 90/531/EGK irányelv 
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 92/50/EGK irányelv 
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 92/50/EGK irányelv: a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról, 
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 93/38/EGK irányelv, ez az irányelv a vízügyi, az energia, a közlekedési és a távközlési ágazatokra 

tartalmaz szabályokat 

35
 89/665/EGK irányelv a klasszikus irányelvekkel kapcsolatban, illetve a 92/13/EGK irányelv a 

közszolgáltatói irányelvekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárások összehangolásáról rendelkezik 



40 

 

A magyar közbeszerzési szabályozás természetesen igazodik a közösségi irányelvek által 

meghatározott keretekhez. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 407. §-a 

tételesen is felsorolja azokat az irányelveket, amelyek a törvény megalkotásakor a 

jogalkotót orientálták.  A törvény szerkezetileg is követi az irányelveket, hiszen általános 

és különös eljárásokat szabályoz, ami megfelel a klasszikus és a közszolgálati irányelvek 

felosztásának. Meg kell jegyeznünk, hogy a közösségi irányelvek csak a közösségi 

értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű beszerzésekre vonatkoznak. Ezt a felépítést 

és logikát követi a magyar törvényi szintű közbeszerzési szabályozás is, hiszen a törvény 

elején az ún. közösségi rezsim szabályait találhatjuk, majd a későbbiekben rendelkezik a 

törvény a nemzeti értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű, illetve a nemzeti 

értékhatár alatti értékű beszerzésekről. A tagállamoknak tehát joguk van szabályozni a 

„nem közösségi” közbeszerzéseket is. A hatályos magyar közbeszerzési szabályozás 

alapján állíthatjuk, hogy a „nem közösségi” szabályozást a jogalkotó igencsak 

„közösségivé” tette, hiszen a törvény alapszabályait a közösségi jellegű szabályozás 

jelenti és a nemzeti szintű szabályozásnál a törvény a visszautalás jogalkotási technikáját 

alkalmazza. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a „nem közösségi” közösségivé vált 

volna, de azt azért állíthatjuk, hogy a főbb szabályok igencsak hasonlatosak egymáshoz. 

A nemzeti és az ún. egyszerű eljárásrendben találhatunk nem a közösségi irányelvekből 

következő szabályokat (pl. a nemzeti eljárásrendben az ingatlan vétele árubeszerzésnek 

minősül). Az 1996. évben kiadott Zöld Könyv célja az volt, hogy a hatályos irányelveket 

felülvizsgálják. A legújabb közösségi szintű irányelvi szabályozás már rugalmasabb, az 

elektronikus lehetőségeket mind inkább kihasználó közbeszerzést tesz lehetővé.
37

 A 

közbeszerzési törvény 2006. januári módosítását követően a hatályos magyar szabályozás 

már a legújabb közbeszerzési irányelvekkel harmonizált. A jogorvoslati irányelvek 

felülvizsgálata jelenleg is folyik, így néhány éven belül várható a jogorvoslati rendszer 

felülvizsgálata is. 

 

Összefoglalásul tehát, a jelenleg hatályban lévő közbeszerzési törvényünknek, illetve a 

kapcsolódó végrehajtási rendeleteknek a következő EU irányelvekkel kell 

harmonizálniuk: 

 

                                                                                                                                                               
36

 Módosított 93/38/EGK irányelv 

37
 Klasszikus ajánlatkérők: 2004/18/EGK irányelv, Közszolgáltatók esetében: 2004/17/EGK irányelv 
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1. a Tanács 71/304/EGK irányelve (1971. július 26.) az építési beruházásra irányuló 

közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos, a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó 

korlátozások megszüntetéséről és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési 

szerződéseknek képviseleteken vagy fióktelepeken keresztül eljáró ajánlattevők számára 

történő odaítéléséről; 

 

2. a Tanács 89/665/EGK irányelve (1989. december 21.) az árubeszerzésre és az építési 

beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati 

eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 

összehangolásáról; 

 

3. a Tanács 92/13/EGK (1992. február 25.) irányelve a vízügyi, energiaipari, szállítási és 

távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi 

szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 

összehangolásáról; 

 

4. az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a 

vízügyi, az energia-, a közlekedési és a postai ágazatokban működő szervezetek 

közbeszerzési eljárásainak összehangolásáról; 

 

5. az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési 

beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési 

eljárások összehangolásáról; 

 

6. a Bizottság 1874/2004/EK rendelete (2004. október 28.) a 2004/17/EK és a 

2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárások 

értékhatárai tekintetében történő módosításáról; 

 

7. a Bizottság 2005/51/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közbeszerzésről szóló 

2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XX. mellékletének, valamint a 

2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. mellékletének módosításáról. 

 

Közösségi közbeszerzési alapelvek 
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I. A mennyiségi és azzal egyenértékű korlátozások megszüntetése (áruk szabad 

mozgása, szolgáltatások nyújtásának szabadsága); 

II. Letelepedés szabadsága (munkaerő szabad áramlása); 

III. Diszkrimináció tilalma; 

IV. Esélyegyenlőség; 

V. Egyenlő elbánás elve; 

VI. Tisztességes verseny; 

VII. Transzperancia, átláthatóság; 

VIII. Nyilvánosság; 

IX. Közpénzek ésszerű elköltése; 

X. Nemzeti elbánás, arányosság. 

 

Ad. I.  A Közösség egyik lényege a közös piac létrejötte, ami a Római szerződés 

23. cikke alapján, a vámunión alapul. A 28. és a 29. cikke egyenesen azt mondja ki, hogy 

a tagállamok között tilos a behozatalra és a kivitelre vonatkozó minden mennyiségi és az 

azzal azonos hatású intézkedés. A kivételeket a 30. cikk szabályozza (közerkölcs, 

közrend, közbiztonság, egészség és az élet védelme, művészet, történelem, régészet stb.). 

A kivételi szabályozás azonban nem eredményezhet önkényes megkülönböztetést. 

 

Ad. II.  A Római szerződés 43. cikke rendelkezik arról, hogy egy uniós 

állampolgár másik tagállam területén történő letelepedésére vonatkozó minden korlátozás 

tilos.   

 

Ad. III.  A Római szerződés 12. cikke rendelkezik arról, hogy tilos az 

állampolgárság alapján történő bármely hátrányos megkülönböztetés: ha azonos 

tényállásokat eltérően, vagy eltérőket azonosan kezelnek.  

 

Ad. IV.-V. Az esélyegyenlőség és az egyenlő elbánás követelménye a magyar 

szabályozásban is számos helyen jelenik meg.
38

 

 

Ad. VI. A valódi közbeszerzési piacon valós verseny alakul ki, e nélkül 

véleményem szerint nem is beszélhetünk közbeszerzésről, legfeljebb csak állami 
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„megrendelésről”. A valódi verseny egyértelműen jótékony hatással bír közösségi (köz) 

pénzköltésre. Már az Európai Gazdasági Közösség létrehozásakor is kiemelt fontossággal 

bírt a célok megvalósításához a verseny biztosítása (közösségi versenyjog). A tisztességes 

verseny követelménye azt jelenti, hogy az egyes szerződéseket (állami megrendeléseket) 

minél szélesebb körben meghirdetjük (nyilvánosságra hozzuk) és a versenyben való 

részvétel során mindenkinek egyenlő esélyt biztosítunk arra, hogy valóban a bírálati 

szempontok alapján a legelőnyösebb piaci lehetőségeket biztosító ajánlattevővel köttessék 

meg az adott szerződés.  

 

Ad. VII.-IX. A közpénz költése minden esetben nyilvánosan kell, hogy történjen, hiszen 

az adott állami szerv nem a saját pénzét, hanem mindannyiunk pénzét költi. Erre 

egyébként az alapelvi rendelkezéseken kívül a hatályos magyar szabályozás az „üzleti 

titokként” nyilvántartható rendelkezések körében is külön kitér és hasonlóan az 

államháztartásról szóló törvényben is találunk ún. „üvegzseb” rendelkezéseket, amelyek 

mind- mind az átláthatóság követelményét hivatottak érvényre juttatni. Az 

átláthatóságnak az egész eljárás során érvényesülnie kell: iratbetekintés, szerződések 

nyilvánossága, közbeszerzési tervezés stb.   A nyilvánosság szoros kapcsolatban áll az 

átláthatósággal, hiszen egymás nélkül egyik alapelv sem tudna maradéktalanul 

érvényesülni: a nyilvánosságnak különösen az egyes eljárási cselekmények 

megismertetésénél van kiemelt szerepe: ajánlatok bontása, jegyzőkönyvek nyilvánossága, 

eredményhirdetés stb. A EU szabályozása elsősorban a verseny biztosítását szolgálja 

(elsődleges cél) és nem a közpénzek felhasználásának ellenőrizhetőségét (másodlagos 

cél). Az utóbbi időben azonban, mint ahogy azt az Európai Bizottság 1998. március 11. 

napján kiadott közleményében is kifejtette: „a közbeszerzés a korrupcióellenes harc egyik 

jelentős tényezője lehet.”
39

 

 

Ad. X.  Az arányosság követelménye a közösségi jog írott forrásaiban és az 

Európai Bíróság esetgyakorlatában is megjelenő alapelv. Az egyes intézkedéseknek az 

elérendő cél tekintetében szükségesnek és megfelelőnek kell lenniük. Bármely tagállami 

megszorító intézkedésnek csak a lehető legszűkebb körben szabad korlátoznia a 

gazdasági tevékenységek szabad gyakorlását. A hatályos közbeszerzési törvényben az 

arányosság követelménye jut kifejezésre például az ajánlati biztosíték mértékének 
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meghatározásában, az alkalmassági követelmények a közbeszerzés tárgyára való 

korlátozásában, illetve abban is, hogy az alkalmassági követelményeket a közbeszerzés 

becsült értékére is figyelemmel legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen 

szükséges mértékig lehet előírni. 

 

A közbeszerzés rövid története Magyarországon 

 

A magyarországi közbeszerzési szabályozás legrégibb szabályozása – Baross 

Gábor „vasminiszter” elképzelései alapján alkotott - az 1907. évi III. törvénycikkben 

fedezhető fel. A szabályozás lényegét tekintve azt a célt szolgálta, hogy a Monarchia 

egyes tagállamai között egyenlő arányban osszák fel az állami megrendeléseket. A 

jogszabály a „hazai ipar fejlesztéséről” szólt. Külön fejezete rendelkezett a 

„közszállításokról”, amely tulajdonképpen az állami protekcionizmust juttatta érvénybe: 

„Az állam, törvényhatóságok, községek, az ezek által fenntartott vagy segélyezett 

intézetek és intézmények, valamint a közforgalomra berendezett hazai közlekedési 

vállalatok ipari szükségletei és munkálatai rendszerint a magyar korona országainak 

ipara révén fedezendők.”
40

 Arról is rendelkezett a jogszabály, hogy a különböző állami és 

közhatósági megrendelések számláit 30, illetve 60 napon belül ki kell egyenlíteni. Az 

állami megrendelések korabeli rendszere sem volt tökéletes, erre utal a törvénycikk 15. §-

a: „A szállításoknál vagy munkáknál tapasztalt beigazolt visszaélés esetén a szállitó vagy 

vállalkozó az illető miniszter által, a kereskedelemügyi miniszter hozzájárulásával végleg 

vagy meghatározott időre kizárható és ismétlés esetén kizárandó.” 

 A magyarországi közbeszerzési szabályozás 1948.-ig követte az európai 

hagyományokat (például az iparfejlesztésről szóló 1931. évi XXI. törvénycikk), majd a 

magyar politikai és gazdasági élet „rendszerváltása” után jónéhány évtizedig a feledés 

homályába merültek a nyilvánosság, a közpénzek ésszerű felhasználása és ami a 

legfontosabb a verseny jótékony hatásai. A szocialista tervutasításos gazdasági 

rendszerben ugyanis ezek az eszmék nem voltak tarthatóak. Váltásnak tekinthető az 1960-

as években kialakult új gazdasági mechanizmusra történő áttérésünk, bár meg kell 

jegyeznünk azt is, hogy a tulajdonképpeni közbeszerzési rendszer felélesztése csak az 

1980-as években volt igazából érezhető. A tervutasításon alapuló gazdaságirányítási 

rendszer keretei között 1981.-ben az Állami Tervbizottság „5012/1981. ÁTB” számú 
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határozata lehetővé tette az építőiparban a költség-kalkulációs és elszámolási rendszer 

bevezetését, majd ezt követően 1982.-től a „14/1982.(IV. 22) MT” számú rendelet, mint 

jogszabály lehetővé tette a vállalkozási és szállítási szerződések versenytárgyalás útján 

történő megkötésének rendszerszintű bevezetését, vagyis a beruházások jelentős részének 

kötelező lebonyolítási formájaként a versenytárgyalást jelölte meg (VÖRÖS, 1984.).
41

 

 A versenytárgyalásról szóló 1987. évi 19. törvényerejű rendelet már igazi 

közbeszerzési szabályozásnak minősült és mint ilyen a mai hatályos rendszer valódi 

történeti előzményének tekinthető. A verseny tisztaságának védelmét tűzte ki céljául és 

emellett számos mai jogintézményt is szabályoz, így: a versenytárgyalási biztosíték 

(ajánlati biztosíték), versenytárgyalási ajánlat (ajánlat), bírálati szempontok stb. Azért azt 

is el kell mondanunk, hogy ez a szabályozás ugyanakkor nagyon tág teret engedett a 

visszaéléseknek is, hiszen ez a szabályozás még nagyon pontatlan volt és emellett 

alapvető fogalmakat sem tisztázott kellőképpen, így például adós maradt a „beszerzés” 

fogalmának meghatározásával, vagy például tág teret engedett a nyilvánosságot kizáró, 

zártkörű verseny eljárás alkalmazásának, amely tulajdonképpen a célul kitűzött verseny 

elsődlegességi szempontokat aligha szolgálta.    

 Az Európai Unióhoz történő csatlakozási szerződés aláírását követően alkotta 

meg a Parlament a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényt (a továbbiakban: régi 

Kbt.), amely egyben felváltotta a korábbi elnagyolt és szétszórt közbeszerzési jogi 

szabályozást. Ez a jogszabály már egy „igazi” közbeszerzési szabályozás volt, viszont 

még lehetővé tette egy 10 éves átmeneti időszakra a magyar gazdasági érdekek előnyben 

részesítését (hazai foglalkoztatás, illetve a hazai áru előtérbe helyezése). A régi Kbt. 

fontosabb módosításai voltak: 1999. évi LX. törvény és a 2002. évi XXIII. törvény. 

Érdekességképpen szeretném kiemelni, hogy a régi Kbt. lehetővé tette az ajánlattevők 

számára, hogy irreális vállalásokkal nyerjenek el bizonyos szerződéseket.  

Ezt a „technikai” problémát a közbeszerzésekről szóló – jelenleg is hatályos – 

2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) feloldotta és szabályt alkotott az 

irreálisan alacsony ár, vagy az egyéb irreális vállalások elleni fellépésre. Azt hogy ez a 

hatályos szabályozás mennyire is hatékony már egy teljesen más kérdés. Úgy vélem, 

hogy ezen szabályok kikristályosítását a jogalkalmazás fogja elvégezni. Ebben a 
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folyamatban nagy szerep hárul a Közbeszerzések Tanácsára, különös tekintettel a 

Döntőbizottságra. A Kbt. már nem egyszerűen „igazi” közbeszerzési szabályozás, hanem 

„igazi európai uniós” szabályozás, amely jelenleg hatályos állapotában már a legújabb 

közbeszerzési irányelvekkel is harmonizált. Gyakorlatilag egy külön szakkönyvet lehetne 

írni arról, hogy milyen változások is következtek be közbeszerzésünkben. Néhány 

fontosabb változás: értékhatárok csökkentése és ezzel párhuzamosan a közbeszerzési 

kötelezettség növelése, új eljárások bevezetése (keretmegállapodásos eljárás, 

versenypárbeszéd), hivatalos közbeszerzési tanácsadói jogintézmény bevezetése, 

elektronikus közbeszerzési megoldások stb. 

 

A közbeszerzés legújabb kori története Magyarországon 

A 2003. évi CXXIX. törvényt (a továbbiakban: régi Kbt.) a 2004. évi hatálybalépése 

óta számos alkalommal, évente akár többször is módosították. A módosításokkal a 

törvény mind bonyolultabbá és átláthatatlanabbá vált. Mindezen okok miatt már nem volt 

elegendő a törvény egy újabb, átfogó módosítása, hanem egy új, egyszerűbb, rövidebb és 

könnyebben átlátható közbeszerzési törvény elfogadása vált szükségessé, ezért az 

Országgyűlés elfogadta a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt (a 

továbbiakban: új Kbt.). Az új törvény áttekinthetőbb szerkezetben készült és 

figyelembe vette a közbeszerzések során szerzett eddigi tapasztalatokat. Áttekinthetősége 

okán jobban szolgálja a közbeszerzés alapvető céljait: a közpénzek elköltése 

átláthatóságának és a verseny tisztaságának biztosítását.  

Az új Kbt. több olyan rendelkezést is tartalmaz, ami a visszaélések és a korrupció 

visszaszorítására irányul, illetve az átláthatósága, egyszerűbb szerkezet miatt - a törvény a 

minden eljárási típusban követendő szabályokat nem egy eljárási fajta szabályai között, 

hanem a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó általános rendelkezésekként 

tartalmazza - könnyebbé válik a jogszabály alkalmazása.  

Kiemelendő, hogy a törvény fontos rendelkezéseket tartalmaz: 

- a vállalati körbetartozás és lánctartozás elleni küzdelemben, valamint 

- a kis- és középvállalkozások közbeszerzésben való részvételének elősegítésében 

(adminisztratív terhek csökkentése, az uniós értékhatár alatti rezsimben a lehető 

legegyszerűbb és legrugalmasabb keretek megteremtése, a fizetési határidőkre, az 

előlegre, a közvetlen kifizetésre, és a biztosítékra vonatkozó szabályok stb.). 
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A közbeszerzés intézményrendszere 

 

 

A közbeszerzési szabályozás alapjai (alapelvek, a szabályozás célja, jellege) 

 

Hasonlóan a régi Kbt. szabályaihoz az új Kbt. is alapvetően kógens jellegű, azaz csak 

kevés helyen enged eltérést a törvény szabályaitól, ugyanakkor külön ki kell emelnünk, hogy 

a nemzeti eljárásrendben megjelenik a diszpozitivitás (például önálló eljárási szabályok 

megállapítása szolgáltatásmegrendelés és árubeszerzés esetén). 

3. § E törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten 

megengedi. E törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor, valamint 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. A 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre az e törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A törvény kiemeli, hogy 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. A régi Kbt. azt a szabályozási elvet követte, hogy megpróbált mindent 

részletesen szabályozni, de ez gyakran nem volt megfelelő, ami a gyakorlatban 

jogalkalmazási nehézségeket okozott. Az új Kbt. már a jogszabály elején kifejezésre juttatja, 

hogy az alapelveknek kiemelt jelentőséget tulajdonít. A régi Kbt.-ben nem volt egyértelmű az 

alapelvek „generálklauzula” jellege, hanem azt a jogalkalmazási gyakorlat tette „hézagpótló” 

szerepűvé, figyelemmel arra, hogy a Döntőbizottság korábban több határozatában is 

rámutatott arra, hogy az alapelvi rendelkezések megsértése esetén is helye van bírság 

kiszabásának, jogsértés megállapításának. 

Az új Kbt. filozófiája más: nem minden jogalkalmazói magatartás eleve tiltott, melyet a 

törvény nem szabályoz kifejezetten, de ezeknek a magatartásoknak meg kell, hogy feleljenek 

a törvény alapelvi rendelkezéseinek és összhangban kell állniuk a törvény céljaival.     

A jogszabály alapelvi rendelkezéseinek tehát minden eddiginél nagyobb szerep jut, ennek 

megfelelően a törvényben több az eddigiek mellett új alapelvek is erősítik az eljárások 

integritását: a verseny tisztasága és nyilvánossága, az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód, 

valamint a nemzeti elbánás mellett, a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű 

joggyakorlás, az átláthatóság, a közpénzek hatékony és felelős felhasználásának elve is 

rögzítésre kerül. 
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2. § (1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben 

tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 

(2) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők 

számára. 

(3) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint 

a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. 

(4) Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva 

kell eljárnia. 

(5) Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell 

nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi 

áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar Köztársaságnak és az Európai Uniónak a 

közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. 

(6) A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé teheti - de 

nem követelheti meg - a magyar helyett más nyelv használatát is. 

 

Az új Kbt. „átláthatósága” mellett azonban számolnunk kell még azzal a 25 darab 

végrehajtási rendelettel is, melyek megalkotására a törvény 182.§-a ad felhatalmazást. Ennek 

az az előnye, hogy a az érintett érdekelti körrel megfelelőbb egyeztetés során alakulhat ki a 

végleges szabályozás, illetve a törvényi „főszabályok” mellett a részletszabályok rendeleti 

szinten történő rögzítése az indokolt. 

182. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza 

1. a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának módját, az ennek körében kérhető 

dokumentumok körét, az alkalmasság és a kizáró okok ajánlatkérő általi ellenőrzésére, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírások meghatározására és tartalmára vonatkozó részletes szabályokat; 

2. a minősített ajánlattevőkre vonatkozó rendelkezéseket, a minősített ajánlattevők jegyzékbe vételének 

feltételeit és igazolási módjait, a jegyzék vezetésének szabályait, a jegyzék szerinti igazolás által tanúsított, 

kizáró okokra és alkalmasságra vonatkozó követelményeket, valamint az Európai Unió egy másik tagállamának 

szervezete által kiadott ilyen igazolás által tanúsított követelményeket; 

3. a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciók alkalmazásának részletes szabályait, a 

Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható bírság és a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díj mértékét; 

4. a tervpályázati eljárásra vonatkozó szabályokat; 

5. a XIV. Fejezet szerinti eljárások sajátos közbeszerzési szabályait; 

6. az általa irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok, valamint az állami 

tulajdonú gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályait, 

a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet részére fizetendő, kizárólag a 

végrehajtással felmerülő költségeket fedező díj mértékét; 

7. az ezer fő lakosnál kevesebb lélekszámú települések központosított közbeszerzésének részletes szabályait; 

8. az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott szervezeteknél az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

központosított eljárások részletes szabályait, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított 

szervezet részére fizetendő, kizárólag a végrehajtással felmerülő költségeket fedező díj mértékét; 

9. az elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények, az elektronikus árlejtés szabályait, valamint az 

elektronikus úton történő beszerzés részletes szabályait; 

10. az építési beruházások közbeszerzéseire vonatkozó részletes szabályokat, valamint az építési beruházások 

megvalósítására irányuló közbeszerzési szerződések teljesítésének, a szerződésben foglalt ellenérték 

kifizetésének részletes szabályait; 

11. a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök közbeszerzésének - e törvénytől az ilyen eljárások 

sajátosságai miatt szükséges eltérő - sajátos szabályait; 

12. a minősített adatot, illetve alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági 

intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályait; 

13. a védelem terén kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, 

szolgáltatások megrendelésére, valamint építési beruházásokra vonatkozó sajátos szabályokat; 

14. a NATO Biztonsági Beruházási Programja, valamint az egyéb közös finanszírozású NATO támogatott 

programok keretében megvalósuló beszerzésre vonatkozó részletes szabályokat; 

15. a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó szabályokat; 
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16. a védett foglalkoztatók, védett szervezeti szerződést kötött szervezetek, valamint szociális foglalkoztatási 

engedéllyel rendelkező szervezetek részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályait, valamint a szociális 

szempontoknak a közbeszerzésben történő érvényesítése kötelező eseteit és módját; 

17. a közúti járművek üzemeltetésével járó, a jármű teljes élettartamára vetített energetikai és környezeti 

hatások megállapítására és figyelembevételére vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokat, valamint a 

kapcsolódó jelentési kötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat; 

18. az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, továbbá az azok vagyonkezelésébe 

tartozó, többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, valamint a Kormány közalapítványai 

közbeszerzései megindításának engedélyezésére és lefolytatásának központi ellenőrzésére vonatkozó sajátos 

szabályokat, e szervezetek közbeszerzési szerződései teljesítésének ellenőrzésére és módosításának 

engedélyezésére vonatkozó sajátos szabályokat, valamint e szervezetek és a kezelésükben lévő, vagy általuk 

alapított alapítványok nem közbeszerzés útján megkötött, beszerzést megvalósító szerződései megkötésének és 

módosításának engedélyezését; 

19. az általa irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok, valamint az állami 

tulajdonú gazdálkodó szervezetek vonatkozásában, az uniós értékhatárokat el nem érő árubeszerzésekre, 

valamint szolgáltatás megrendelésekre e törvény 123. §-ának alkalmazásában kötelezően alkalmazandó eljárási 

szabályokat; 

20. a közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszára kiterjedő környezetvédelmi, fenntarthatósági és 

energiahatékonysági követelmények tekintetében előírható részletes szabályokat, valamint az általa irányított 

vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó 

szervezetek vonatkozásában a környezetvédelmi, fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontoknak a 

közbeszerzésben történő érvényesítése kötelező eseteit és módját. 

(2) Felhatalmazást kap az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza 

a) a hirdetmények és a közbeszerzési terv megküldésének, feladásának és közzétételének szabályait, a 

hirdetmények ellenőrzésének rendjét, díjának mértékét, befizetését, a közbeszerzések éves statisztikai 

összegezésére vonatkozó szabályokat, továbbá a Közbeszerzési Értesítőben, illetve a Közbeszerzési Hatóság 

honlapján történő közzététel rendjét; 

b) a hirdetmények, bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezés mintáját, a hirdetmények egyes 

tartalmi elemeit; 

c) a hivatalos közbeszerzési tanácsadók tevékenységére, a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység 

feltételét képező közbeszerzési gyakorlatra és annak igazolására, a hivatalos közbeszerzési tanácsadók 

névjegyzékére, annak vezetésére, valamint a névjegyzékbe vétel feltételeire vonatkozó szabályokat; 

d) a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó 

szabályokat, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével; 

e) a közbeszerzések központi ellenőrzésével és engedélyezésével összefüggésben megküldendő adatok körét, 

továbbá a beszerzési tervvel, közbeszerzési tervvel, annak módosításával, illetve a közbeszerzési eljárásokkal, 

valamint a nem közbeszerzési eljárás keretében megkötött, illetve módosított, beszerzést megvalósító 

szerződésekkel kapcsolatos adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozó részletes szabályokat. 

(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben szabályozza a helyben 

központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályait, a helyben központosított közbeszerzés szabályai 

szerint eljárni köteles szervek körét, a helyben központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított 

szervezet részére fizetendő, kizárólag a végrehajtással felmerülő költségeket fedező díj mértékét. 

 

A törvény céljai is kibővültek: a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános 

ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának 

biztosítása nem csak alapelv, hanem egyben célja is a szabályozásnak, valamint az is cél, 

hogy elősegítse a jogszerű foglalkoztatást, az állam szociális célkitűzéseinek megvalósítását, 

valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételét. 

 

1. § E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat szabályait 

érdekében. E törvény és a végrehajtása alapján alkotott jogszabályok célja továbbá a mikro-, kis- és 

középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének, a fenntartható fejlődés, az állam szociális 

célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítése. 
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A szabályozás céljainak elérése érdekében: 

1. Megszűnik az eredményhirdetés intézménye: a régi Kbt.-ben az eredményhirdetés 

önmagában nem szolgálta az eljárás jogszerűségét, hiszen az ajánlatkérők ugyanazt az 

írásbeli összegezést ismertették, amelyet az eredményhirdetést követően haladéktalanul 

meg kellett küldeni az ajánlattevők részére, amennyiben nem vettek részt az 

eredményhirdetésen. Ugyanakkor a gyakorlatban az eredményhirdetés gyakorta 

kiüresedett, mert az ajánlattevők általában részt sem vettek azon, illetve a kötelező 

jegyzőkönyvezés (mint az eljárás eseményének írásbeli dokumentálása) tovább növelte 

az eljárás adminisztrációs terheit és ezáltal a költségeket.  

 

Az új szabályok szerint az ajánlatkérőnek eljárást (vagy a részvételi szakaszt) lezáró 

döntése meghozatalát követően egyidejűleg kell minden ajánlattevő (részvételre 

jelentkező) számára megküldenie az írásbeli összegezést. Nem kell előre megadni az 

összegezés megküldésének pontos időpontját, az ajánlatok elbírálásáról készített 

összegezést az ajánlati kötöttség időtartama alatt, a részvételi jelentkezések elbírálásáról 

készített összegezést azon időpontot megelőzően kell kiküldeni, amelyet az ajánlatkérő 

a felhívásban az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjaként megjelölt 

2. Szerződés megkötésével kapcsolatos szabályok: Nem kell megadni az eljárást indító 

felhívásban a szerződés megkötésének pontos napját. Az ajánlatkérő a szerződést - adott 

esetben a szükséges moratórium kivárása után - az eredmény közlését követő harminc 

napon belül köteles megkötni, jogorvoslati eljárás miatt megtartandó moratórium esetén 

pedig az eljárás lezárultát követően, amennyiben ajánlatát a nyertes még fenntartja.  

3. A gyorsítás igénye: Az ajánlatkérőnek az ajánlatok elbírálásáról készített összegezést 

az ajánlati kötöttség időtartama alatt kell kiküldenie az ajánlattevőknek, a 

szerződéskötési moratóriumot csak olyan esetekben kell megtartani, amikor azt az 

irányelvi rendelkezések előírják (gyorsabban megköthető a szerződés olyan esetekben, 

amikor a moratórium elhagyása más ajánlattevő jogorvoslati jogát nem sérti), a bírósági 

felülvizsgálat egyfokúvá válik (a bíróság jogerős döntésével szemben a Legfelsőbb 

Bírósághoz lehet felülvizsgálat iránt fordulni). 

4. Rugalmasabb eljárástípusok alkalmazása: ehelyütt a tárgyalásos eljárás szabályait 

emelem ki, miszerint a szabályozás iránymutatást tartalmaz arra nézve, hogy tárgyalás 

alkalmával az eredeti feltételek hogyan változhatnak, amennyiben az ajánlattevők az 

eredetinél korszerűbb műszaki javaslattal élnek. A hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárással kapcsolatban osztrák példára került a törvénybe az a szabály, hogy 
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amennyiben lehetőség van rá, kis- és középvállalkozásnak minősülő szervezetet kell 

ajánlattételre felhívni. 

5. Fedezet összegének bontás előtti ismertetése: az ajánlatkérőnek a bontást megelőzően 

nyilvánosan ismertetnie kell, hogy a szerződés teljesítéséhez mekkora anyagi fedezet áll 

rendelkezésére. Már a régi Kbt. is tartalmazta azt a lehetőséget, hogy az eljárást 

eredménytelennek lehetett nyilvánítani akkor, ha egyik ajánlattevő sem tett a 

rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. Ugyanakkor 

viszont az előírások nem követelték meg kötelezően, hogy a fedezet mértéke 

egyértelműen kimutatott legyen. A hirdetményi mintában szerepelt ugyan az, hogy a 

becsült érték összegét feltüntethette az ajánlatkérő, de ez nem volt kötelező, illetve a 

becsült érték nem tekinthető azonosnak a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékével. 

A becsült érték, mint „legmagasabb ellenszolgáltatás” általában magasabb összegű, mint 

a „rendelkezésre álló anyagi fedezet”, ami így kisebb is lehet a becsült értéknél. 

6. Alvállalkozó-erőforrást nyújtó szervezet fogalmi újragondolása:  Az új Kbt. 

megszünteti az ún. „erőforrást nyújtó szervezet”-et és általános jelleggel rögzíti, hogy az 

előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők más szervezet kapacitására 

támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 

függetlenül, amennyiben egy külső szervezet adatait olyan alkalmassági feltételek 

tekintetében használja fel az ajánlattevő, amelyeket a szerződés teljesítése során nem tud 

ténylegesen igénybe venni (ilyenek különösen a beszámoló adatai vagy a múltban 

teljesített szerződéses referenciák), az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 

hogyan veszi igénybe a referenciák által jelzett szakértelmet, a pénzügyi és gazdasági 

alkalmasság körében pedig pénzügyi felelősséget kell vállalnia. 

Az új törvény megszünteti a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozó külön szabályokat (kizáró 

okok igazolása helyett az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, nem írható elő a 10% feletti 

alvállalkozóra külön alkalmassági feltétel). Ha egy szervezet a közbeszerzés értékének 

25 százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés 

teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem közös 

ajánlattevőként kell szerepelnie. 

7. A szerződés módosítása: Az új Kbt. szakít a korábbi általános gyakorlattal, miszerint a 

szerződés módosítására csak előre nem látható ok miatt kerülhetett sor, ha valamelyik 

fél lényeges jogos érdekét sértette a kialakult helyzet. A törvény már nem tiltja a kisebb 

módosításokat általános jelleggel, viszont az nem jeleníthet meg új beszerzési igényt, 
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nem sértheti a verseny tisztaságát és nem boríthatja fel a szerződés gazdasági 

egyensúlyát. A törvény szerint előre nem látható okból előállt jogsérelem 

bekövetkeztekor lehetséges olyan feltétel módosítása, amely befolyásolta az 

ajánlattevők eljárásban kialakult sorrendjét, a módosítás jogszerűségének erősebb 

kontrollját biztosítja ugyanakkor, hogy az ajánlatkérőnek ilyen esetben a módosításról 

és annak indokairól értesítenie kell az eljárásban részt vett versenytársakat, amelyek 

érdekeltek lehetnek a jogorvoslati eljárás kezdeményezésében. 

8. Szerződés teljesítése, a kifizetés szabályai: A szerződésben foglalt fizetési határidő a 

harminc napot 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 ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 

napot. Gyakorta előfordult, hogy az ajánlatkérők bírálati szempontként értékelték a 

minél hosszabb időtartamú fizetési határidő vállalását az ajánlattevők részéről, ez az új 

elem szakít ezzel a lehetőséggel. A támogatásból megvalósuló nagyobb beszerzések 

esetében – ugyan nem a törvényben szabályozottak miatt –de eddig is lehetőség volt 

legfeljebb 10% előleg igénybevételére. Az új Kbt. ezt törvényi szabályozássá emeli és 

kimondja, hogy az építési beruházás és az uniós értékhatárt elérő értékű szolgáltatás 

megrendelése esetén az ajánlattevők előlegre jogosultak. Külön kiemelem, hogy a 

jótállási és a szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában az 

ajánlatkérő a szerződésben lehetővé teheti, hogy a fizetési számlájára történő befizetés 

helyett a biztosíték meghatározott része az ajánlattevőnek a (rész)teljesítésért járó 

ellenértékből - amely nem érintheti a közvetlen alvállalkozói kifizetésre elkülönített 

összeget - levonás útján kerüljön biztosításra. 

9. Nemzeti eljárásrend-saját eljárási szabályok: Árubeszerzés és szolgáltatás 

megrendelése esetén az ajánlatkérő alkalmazhat saját eljárásrendet is, amely 

rugalmasabbá teszi az eddigi szabályozást. Természetesen ezen szabályoknak 

összhangban kell lenniük az alapelvekkel és a törvény céljaival. 

10. Jogorvoslati szabályok: Jelentősebb módosítás nem történik, ugyanakkor külön 

kiemelem, hogy a Döntőbizottság elvi jelentőségű kérdésekben ún. elvi döntést hoz és 

tesz közzé a honlapján, amely az egységes jogalkalmazás irányába hat. A 

Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálatára indított eljárás egyfokúvá válik. 
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A közbeszerzés intézményrendszere 

A Közbeszerzések Tanácsa helyett az új törvény a Közbeszerzési Hatóság elnevezést 

használja, mint a közbeszerzési rendszer megfelelő működéséért felelős legfőbb, kizárólag az 

Országgyűlésnek alárendelt, autonóm szervezet neve. A Hatóság feladatkörét a törvény 

több részében találhatjuk meg, a fontosabb ismereteket az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 

A Közbeszerzési Hatóság keretében Tanács működik, amely tíz tagból áll. A Tanács 

tagja évenként köteles beszámolni az őt kijelölőnek (kijelölőknek) az általa érvényesítendő 

célok, illetőleg képviselendő általános érdekek, továbbá e törvény céljainak megvalósulása 

érdekében a Tanácsban folytatott tevékenységéről, valamint ezeknek a közbeszerzések terén 

való érvényesüléséről. 

A Hatóság elnökének öt évre történő kinevezéséről a Tanács a jelen levő tagok kétharmados 

szótöbbségével dönt. A kinevezés egyszer ismételhető. 

 

A Tanács 

a) figyelemmel kíséri a közbeszerzési törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi 

az arra jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását; 

b) véleményezi a közbeszerzésekkel és a Tanács működésével kapcsolatos 

jogszabálytervezeteket, valamint jogszabály-koncepciókat; 

c) megállapítja a Közbeszerzési Döntőbizottság létszámát; 

d) kinevezi, illetőleg felmenti a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökét, elnökhelyettesét és a 

közbeszerzési biztosokat; elbírálja a közbeszerzési biztosokkal kapcsolatos 

összeférhetetlenségi ügyeket; 

e) naprakészen vezeti és a honlapján közzéteszi 

ea) a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők listáját, 

eb) a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét, meghatározza a minősítési szempontokat 

és azok igazolási módjait, 

ec) a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét, 

ed) a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját, amely lista 

tartalmazza az eltiltás idejét is; 

f) nyilvántartást vezet a közbeszerzésekről; 

g) éves összesített statisztikai jelentést készít; 

h) gondoskodik a „Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja” 

szerkesztéséről, a közbeszerzési és a tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmények 

közzétételéről, valamint ellenőrzéséről, továbbá az e törvény által előírt egyéb adatok, 

információk honlapján, illetve a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről; 

i) honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását 

kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés - ideértve a Döntőbizottság 

elnöke által megindított jogorvoslati eljárás kezdeményező iratát - adatait, a Közbeszerzési 

Döntőbizottság érdemi és a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatát, továbbá a 

határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozatát (határozatait); 

j) kialakítja és működteti, valamint honlapján közzéteszi a jogorvoslati határozatok 

nyilvános adatbázisát, amelyben biztosítja, hogy a döntőbizottsági és a bírósági határozatok 
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elektronikusan, ingyenesen, teljeskörűen, tárgyszavas keresési lehetőséggel bárki által 

elérhetőek legyenek; 

k) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel egyeztetve a közbeszerzési 

jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a jogorvoslati döntésekből levonható 

tapasztalatok alapján, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról; az 

útmutatót honlapján, továbbá a Közbeszerzési Értesítőben közéteszi; 

l) figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítását és 

teljesítését; 

m) elősegíti a közbeszerzési információk nyilvánosságát, az elektronikus közbeszerzési 

adatbázisok használatának elterjedését, továbbá az elektronikus eljárási és kommunikációs 

lehetőségek támogatását; 

n) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel együttesen részt vesz a közbeszerzési 

eljárásban részt vevők oktatására vonatkozó feltételrendszer kialakításában és a közbeszerzési 

tárgyú képzések koordinálásában, felügyeletében és ellenőrzésében; 

o) kapcsolatot tart más államok közbeszerzési szervezeteivel; 

p) folyamatosan frissíti, karbantartja és honlapján közzéteszi az egyes ágazatokban 

szokásos vagy megállapított béreket és kapcsolódó közterheket; 

q) elfogadja saját szervezeti és működési, valamint más, működését érintő belső 

szabályzatát - így különösen a hirdetmények vizsgálata kapcsán a jogorvoslati eljárás 

indításának eljárásrendjét -, továbbá költségvetési javaslatát és éves költségvetési 

beszámolóját; 

r) ellátja a részére törvényben előírt egyéb feladatokat. 

 

A Tanács évente beszámolót készít az Országgyűlésnek tevékenységéről, a 

közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 

jogorvoslati ügyek tapasztalatairól. A beszámolónak megállapításokat kell tartalmaznia a 

közbeszerzési eljárások számának és értékének alakulására, a hazai ajánlattevők és ezen belül 

a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetére vonatkozóan. A Tanács a beszámolót 

tájékoztatásul az Állami Számvevőszéknek is megküldi. 

 

A Tanács testületi üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tartja. A 

Tanács határozatképes, ha a tagok kétharmada jelen van. 

 

A Tanács tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek előkészítését és 

végrehajtását, továbbá az ennek végzéséhez szükséges adatgyűjtő, nyilvántartó, valamint 

adminisztratív tevékenységet a Hatóság Titkársága végzi. A Titkárságot a főtitkár vezeti. 

A Tanács mellett a Hatóság keretében Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: 

Döntőbizottság) működik, amelynek feladata a közbeszerzésekkel és a tervpályázati 

eljárásokkal kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatti jogorvoslat intézése. 

A Döntőbizottság elnökét és elnökhelyettesét a Tanács a jelen lévő tagok kétharmadának 

szavazatával, öt évre választja meg. A Döntőbizottság elnökhelyettesét a Tanács a 
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közbeszerzési biztosok közül választja meg, az elnökhelyettes személyére a Döntőbizottság 

elnöke tesz javaslatot. A Döntőbizottság elnöke és elnökhelyettese újraválasztható. 

 

- A közbeszerzési törvényt nem kell alkalmazni, ha a szolgáltatási koncesszió a 

koncessziós törvény hatálya alá tartozik, azzal, hogy a koncessziós törvény 

szerinti eljárásról az ajánlatkérőnek a Közbeszerzési Hatóságot 

haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell, valamint akkor sem kell 

alkalmazni a közbeszerzési törvényt, ha a szolgáltatási koncesszió az 

autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról vagy villamossal 

végzett helyi közforgalmú vasúti szolgáltatás esetén a vasúti közlekedésről 

szóló törvények hatálya alá tartozik, azzal, hogy az e törvények szerinti 

eljárásról az ajánlatkérőnek a Közbeszerzési Hatóságot haladéktalanul írásban 

tájékoztatnia kell. 

- Az egyes közbeszerzési tárgyakra vonatkozó uniós értékhatárokat, valamint a 

nemzeti értékhatárokat a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Értesítőben 

minden év elején közzéteszi. 

- Az ajánlatkérők kötelesek a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozásukról, 

valamint adataikban bekövetkezett változásról a Közbeszerzési Hatóságot 

értesíteni a Kbt. hatálya alá kerülésüktől, illetve a változástól számított 

harminc napon belül. 

- A Közbeszerzési Hatóság naprakész nyilvántartást vezet az ajánlatkérőkről 

(ajánlatkérők nyilvántartása), és azt a honlapján közzéteszi, továbbá a 

nyilvántartásban szereplő ajánlatkérőkről szükség szerint tájékoztatást nyújt az 

Európai Bizottság részére. 

- Az ajánlatkérőnek a hirdetményeket külön jogszabályban meghatározott 

elektronikus úton és módon kell megküldenie a Közbeszerzési 

Hatóságnak. Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, 

dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem 

rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a 

fenntartó honlapján közzétenni 

- Az előzetes összesített tájékoztatónak (időszakos előzetes tájékoztatónak) az 

ajánlatkérő honlapján történő közzététele esetén az ajánlatkérő köteles a 

hirdetmény a felhasználói oldalon megnevezésű hirdetményt - a 
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Közbeszerzési Hatóságon keresztül - megküldeni az Európai Unió 

Kiadóhivatalának. 

- Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az 

ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét 

megküldeni. 

- Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban 

feljogosított más szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat 

megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani. 

- Az elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és 

internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. 

- Az ajánlatkérő - az érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének 

(székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint 

a kizárás időpontjának megjelölésével - köteles tájékoztatni a Közbeszerzési 

Hatóságot a „verseny tisztaságát veszélyeztető hamis adatszolgáltatás, vagy 

hamis nyilatkozattétel” miatti kizárásról, és a kizárás időpontjáról.  

- Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt 

ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja 

érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az 

ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami 

támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okból érvénytelen ajánlatokról az 

ajánlatkérő köteles tájékoztatni - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - az 

Európai Bizottságot. 

- A „bírálati” módszerekről, az ajánlatok elbírálásáról a Közbeszerzési 

Hatóság útmutatót készít. 

- Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezést az Európai Bizottság, valamint 

a Közbeszerzési Hatóság, a közbeszerzéshez támogatásban részesülő 

ajánlatkérő esetében a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői 

kérésére meg kell küldeni. Az Európai Bizottság részére az összegezést a 

Közbeszerzési Hatóságon keresztül kell megküldeni. 

- A részvételi jelentkezésekről készített összegezést a részvételre 

jelentkezőknek történő megküldéssel egyidejűleg a Közbeszerzési Hatóság 

részére minden esetben, a közbeszerzéshez támogatásban részesülő 
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ajánlatkérő esetében a külön jogszabályban meghatározott szervek 

képviselőinek kérésre meg kell küldeni. 

- Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a nyílt 

vagy a meghívásos eljárás vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

eljárás azért volt eredménytelen, mert az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot 

vagy részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a felhívásnak és a dokumentációnak 

a feltételei időközben lényegesen nem változtak meg; minderről az ajánlatkérő 

köteles az Európai Bizottság kérésére - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - 

tájékoztatást adni; 

- Keretmegállapodás legfeljebb négy évre köthető. A keretmegállapodásban 

ajánlatkérő megjelölheti, hogy az előirányzott teljes mennyiség keretein belül 

meghatározott részre kötelezettséget vállal közbeszerzés megvalósítására. Az 

ajánlatkérő akkor nem köteles a keretmegállapodás alapján közbeszerzést 

megvalósítani, ha a keretmegállapodás megkötését követően - általa előre nem 

látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt 

a szerződés (szerződések) megkötésére, vagy a szerződés megkötése esetén a 

teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek 

haladéktalanul írásban értesítenie kell a keretmegállapodást kötött 

ajánlattevőket és a Közbeszerzési Hatóságot. 

- A kizárás kérdésében a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke dönt. Ha a 

Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke az eljáró tanács tagjaként részt vesz az 

eljárásban, a kizárása kérdésében a Közbeszerzési Hatóság elnöke dönt. 

- A Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelem benyújtását követően 

haladéktalanul gondoskodik a kérelemmel érintett eljárás megnevezésének, 

tárgyának, az ügyfelek megnevezésének és a kérelem megérkezése 

időpontjának a Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételéről. 

- A Közbeszerzési Döntőbizottság a kezdeményezés benyújtását követően 

haladéktalanul gondoskodik a kezdeményezéssel érintett eljárás 

megnevezésének, tárgyának, az ügyfelek megnevezésének és a kezdeményezés 

megérkezése időpontjának a Közbeszerzési Hatóság honlapján történő 

közzétételéről. 

- A Közbeszerzési Hatóság elnöke kezdeményezi a Közbeszerzési 

Döntőbizottság hivatalból való eljárását, ha az ajánlatkérő a külön 

jogszabályban meghatározott határidő lejártáig nem küldi meg a 
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Közbeszerzési Hatóságnak az éves statisztikai összegezést, illetőleg, ha az 

érintett szervezet a Közbeszerzési Hatóság felhívása ellenére nem tesz eleget 

a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők listájába való bejelentkezési, illetve 

bejelentési kötelezettségének. 
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III. A közbeszerzési tervezés, az éves statisztikai összegezés, a 

közzététel szabályai 
 

A közzététel szabályai 

30. § (1) Az ajánlatkérő hirdetmény útján köteles közzétenni: 

a) a nyílt eljárást megindító ajánlati felhívást; 

b) a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást és a versenypárbeszédet megindító 

részvételi felhívást, kivéve a külön jogszabályban foglaltak szerint időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 

hirdetménnyel meghirdetett és az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárást 

megindító közvetlen részvételi felhívást; 

c) a 123. §-ban szabályozott eljárást megindító felhívást; 

d) az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett, és az előminősítési 

hirdetménnyel meghirdetett meghívásos és tárgyalásos eljárást meghirdető időszakos előzetes tájékoztatót és 

előminősítési hirdetményt; 

e) az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót; 

f) a tervpályázati eljárás tervpályázati kiírását; 

g) a tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztatót; 

h) a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót. 

 

Az új Kbt. Első Részében lévő általános szabályok minden közbeszerzésre irányadóak. A 30. 

§ felsorolást tartalmaz arról, hogy mely hirdetményeket kötelező közzétenni. A felsorolásból 

egyértelművé válik az is, hogy a nemzeti eljárásrendben, az ajánlatkérő által alkotott önálló 

eljárásrend alapján lefolytatott felhívás közzététele is kötelező.  

 

A felsoroltakon kívül a jogi szolgáltatások esetében tartalmaz még a törvény hirdetményi 

közzétételre vonatkozó szabályozást: 

19. § (3) 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. 

  

Az új Kbt.-ben módosul az eljárás eredményéről (eredménytelenségéről) szóló tájékoztató 

hirdetmény megküldésének határideje is: a hirdetményt 10 munkanapon belül kell 

megküldeni közzétételre (a régi Kbt.-ben ez 5 munkanap volt). 

30.§ (2) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót [(1) bekezdés e) pont] az ajánlatkérő legkésőbb a 

szerződéskötést, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés 

megkötésének megtagadásáról [124. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül 

kell megküldeni. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le. 

 

Az ajánlatkérő a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától számított 

tizenöt munkanapon belül köteles a tájékoztatót tartalmazó hirdetményt közzétételre 

megküldeni. Az ajánlatkérőnek a hirdetményeket külön jogszabályban meghatározott 

elektronikus úton és módon – a jogszabályban meghatározott minta szerint - kell megküldenie 
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a Közbeszerzési Hatóságnak. A hirdetmények közzététele érdekében előzetes regisztráció 

szükséges, majd ezt követően, a kapott elektronikus tanúsítvány birtokában lehet belépni a 

www.kozbeszerzes.hu honlapon található hirdetménykezelői felületbe, ahol valamennyi 

hirdetmény mintája megtalálható és az elektronikus közzététel kezdeményezhető. 

 

A közbeszerzési tervezés 

A törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők – kivéve a központosított közbeszerzés során 

ajánlatkérésre feljogosított szervezeteket, valamint a közszolgáltatókat - minden költségvetési 

év elején, legkésőbb március 31. napjáig (a régi Kbt.-ben április 15-e volt a határidő) éves 

közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. 

A közbeszerzési tervben nem szükséges feltüntetni a kivételi körbe tartozó, és a 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket. A közbeszerzési terv közérdekből 

nyilvános adatnak számít az új Kbt. szerint. 

A közbeszerzési terv nyilvános közzétételével megelőzhető lehet az eljárások jogtalan 

részekre bontása, valamint az ajánlattevők tájékozódhatnak arról, hogy mely ajánlatkérők 

milyen közbeszerzési eljárásokat terveznek az adott évben. 

Az ajánlatkérő köteles 
saját honlapján, ha ezzel 

nem rendelkezik a 
Közbeszerzési Hatóság 

vagy önkormányzati 
intézmény esetén a 
fenntartó honlapján 

közzétenni 
a közbeszerzési tervet, 

valamint annak 
módosítását 

(módosításait)- tárgyévet 
követő közbeszerzési terv 

közzétételéig 

in-house beszerzéseket- a 
teljesítéstől számított 5 

évig folyamatosan 

az előzetes vitarendezési 
kérelmet 

Jogorvoslat esetén 

a jogorvoslati kérelmet 
Döntőbizottság szerződés 
megkötését engedélyező 

végzését 

a közbeszerzés alapján 
kötött szerződéseket- a 
teljesítéstől számított 5 

évig folyamatosan 

a szerződés teljesítésére 
vonatkozó adatokat 

az éves statisztikai 
összegzést 

http://www.kozbeszerzes.hu/
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Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési eljárást, de 

azokat a tervben később szerepeltetnie kell, és olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, 

amely nem szerepelt a közbeszerzési tervben, ha általa előre nem látható okból előállt 

közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel, valamint mellőzheti a tervben szerepeltett 

eljárás lefolytatását. Ilyen jellegű változások esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell, 

megadva a módosítás indokát is és közzé kell tenni az előzőek szerint. 

Az éves közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek 

kérésére az ajánlatkérő megküldeni köteles. 

Az éves statisztikai összegezés 

 

Korábban már említettem, hogy a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács évente 

beszámolót készít az Országgyűlés részére. Ez a beszámoló azonban nem készülhetne el, ha 

az ajánlatkérők nem szolgáltatnának ehhez adatokat az általuk lefolytatott közbeszerzésekről. 

Az új Kbt.-ben azonban nem igen találunk rendelkezéseket a statisztikai összegezésre 

vonatkozóan, csupán annyit, hogy külön jogszabályban határozzák meg az erre vonatkozó 

rendelkezéseket. Külön ki szeretném emelni (és ez a régi Kbt-ben is hasonló volt), hogy 

hivatalbóli jogorvoslati eljárás lefolytatását kockáztatja az az ajánlatkérő, aki a határidő 

lejártáig nem küldi meg a Hatóságnak a statisztikai összegezést. A régi Kbt.-ben az éves 

statisztikai összegezés megküldésének határideje május 31-e volt.  
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IV. A közbeszerzési törvényben szabályozott eljárásrendek 

(értékhatárok), a törvény személyi és tárgyi hatálya, az 

ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont 

személyek, az ajánlatkérő eljárása 

A törvény személyi és tárgyi hatálya 

 

Az új Kbt. 6.§-a sorolja fel az ajánlatkérőnek minősülő szervezeteket. A régi Kbt.-hez képest változás, 

hogy 

- az új Kbt. csak itt szabályozza az ajánlatkérő szervezeteket- a régi Kbt.-ben ez 

több helyen fordult elő; 

- az új Kbt.-ben nincsenek konkrét szervezetek, a régi Kbt. vegyes szabályozást 

alkalmaz, azaz a felsorolásban előfordulnak konkrét szervezetek, 

szervezettípusok, valamint olyan feltételek is, amelyek „körbeírják”, hogy 

mitől válik egy-egy szervezet ajánlatkérővé. 

6. § (1) E törvény alkalmazásában ajánlatkérők: 

a) a minisztérium, a Miniszterelnökség, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított 

szervezet; 

b) az állam, a helyi önkormányzat és minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi és országos kisebbségi 

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 

települések központosított közbeszerzési rendszere keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított 

szervezet, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési 

tanács, a regionális fejlesztési tanács; 

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; 

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

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; 

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; 

g) a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában az a)-f) pontok hatálya alá nem tartozó szervezet, 

amelynek szolgáltatás-megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az a)-d) pontok hatálya alá tartozó 

egy vagy több szervezet többségi részben közvetlenül támogatja vagy az Európai Unióból származó forrásból 

többségi részben közvetlenül támogatják; 

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. 

 



64 

Az a) és b) pontban felsoroltak nem igényelnek különösebb magyarázatot, a c) pontban 

foglaltak az uniós irányelvek közjogi intézmény kategóriáját jeleníti meg a törvényben. 

A „Közjogi intézmény” az irányelvek szerint minden olyan intézmény, 

a) 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. 

A d) pont alapján a törvény ajánlatkérőnek minősíti az ún. „in-house” szervezeteket. 

Az új Kbt. a 6.§ (1) bekezdésének e)-f) pontjában szabályozza az ún. közszolgáltató 

szervezetek ajánlatkérői minőségét. 

A g) pontban a támogatásból megvalósuló beszerzések esetén a többségi részben „államilag” 

finanszírozott projektek kedvezményezetti körét minősíti ajánlatkérőnek a törvény. 

A h) pontban pedig az önkéntesen, vagy szerződésben vállalt kötelezettség alapján 

ajánlatkérőnek minősülő szervezeteket láthatjuk. 

5. § Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése 

céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés). 

 

A törvény hatályánál – 5. § - ismerhetjük meg a „közbeszerzés” törvényi fogalmát. 

A nyertes ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás ellenértékét nem feltétlenül az ajánlatkérő 

fizeti meg (tipikusan koncessziónál a szolgáltatást igénybe vevők) - visszterhesség.  

Az Európai Bíróság gyakorlata szerint abban az esetben, ahol az ellenszolgáltatást 

ténylegesen nem az ajánlatkérő részére teljesítik, az ajánlatkérőnél megjelenő közvetlen 

gazdasági érdeket fogadja el a visszterhes, azaz a beszerzési jelleg alátámasztására (C-451/08. 

sz. Helmut Müller ügyben hozott ítélet). 

Eljárásrendek a Kbt.-ben 

 

A 2011. évre irányadó értékhatárokat a következő linken találhatjuk meg: 

http://www.kozbeszerzes.hu/static/fstemp/798F6DBE04E1424A8ABDD53BE3745558/FSFile.portal_

335856/2011.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20%C3%A9rt%C3%A9khat%C3

%A1rok.pdf.pdf 

http://www.kozbeszerzes.hu/static/fstemp/798F6DBE04E1424A8ABDD53BE3745558/FSFile.portal_335856/2011.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20%C3%A9rt%C3%A9khat%C3%A1rok.pdf.pdf
http://www.kozbeszerzes.hu/static/fstemp/798F6DBE04E1424A8ABDD53BE3745558/FSFile.portal_335856/2011.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20%C3%A9rt%C3%A9khat%C3%A1rok.pdf.pdf
http://www.kozbeszerzes.hu/static/fstemp/798F6DBE04E1424A8ABDD53BE3745558/FSFile.portal_335856/2011.%20%C3%A9vi%20k%C3%B6zbeszerz%C3%A9si%20%C3%A9rt%C3%A9khat%C3%A1rok.pdf.pdf
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Az Európai Unió joga szerint két évente vizsgálják felül az uniós értékhatárokat, valamint 

azok nemzeti valutákban meghatározott összegét, a nemzeti közbeszerzési értékhatárok pedig 

minden évben a költségvetési törvényben kerülnek meghatározásra.  

A törvény meghatározza, hogy a Közbeszerzési Hatóság az uniós, valamint a nemzeti 

értékhatárokat a Közbeszerzési Értesítőben minden év elején közzéteszi. 

 

Az ajánlatkérő által az eljárásba bevont személyek, az ajánlatkérő eljárása 

Az új Kbt. fenntartja az ajánlatkérői szervezetek törvényi hatály alá történő bejelentkezési 

kötelezettségét, azaz az ajánlatkérőnek minősülő szervezeteknek be kell jelentkezniük a 

Közbeszerzési Hatóságnál. Külön kiemelem, hogy azon szervezet ellen, amely a Hatóság 

felhívása ellenére sem tesz eleget bejelentkezési kötelezettségének, a Közbeszerzési Hatóság 

elnöke kezdeményezi a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását. A törvény 30 

napos határidőt határoz meg. 

21. § (1) Az ajánlatkérők - kivéve a 6. § (1) bekezdés g)-h) pontja szerinti ajánlatkérőket - 

kötelesek az e törvény hatálya alá tartozásukról, valamint adataikban bekövetkezett 

változásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni az e törvény hatálya alá kerülésüktől, illetve 

a változástól számított harminc napon belül. 

 

Az új Kbt. rendezi azt a helyzetet is, amikor egy ajánlatkérő más szervezet nevében (vagy 

nevében is) kívánja lefolytatni a közbeszerzést. Erre a régi Kbt. hatálya alatt is volt lehetőség, 

a hirdetményminta tartalmazta azt, hogy választani lehetett ezt a lehetőséget. Annak sincs 

akadálya természetesen, hogy az ajánlatkérők tartós együttműködést alakítsanak ki. 

21.§ (2) 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. 

(3) Több ajánlatkérő közösen is megvalósíthat egy közbeszerzést olyan módon, hogy egy 

maguk közül kiválasztott ajánlatkérőt meghatalmaznak a közbeszerzési eljárás lefolytatásával. 

 

Az új Kbt. a régi Kbt.-hez hasonló módon szabályozza a törvény alapján az ajánlatkérő által 

készítendő „szabályzat”-ot (felelősségi rendet). A jogszabály értelmében általános 

szabályzatban, vagy ha ilyen nincs, akkor az adott beszerzésre vonatkozó felelősségi rendben 

kell szabályozni az alábbiakat: 
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- a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi 

rendjét,  

- az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek 

felelősségi körét, 

- az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása dokumentálási rendjét. 

 

Külön kiemeli a törvény, hogy meg kell határozni az eljárás során hozott döntésekért felelős 

személyt, személyeket, vagy testületeket. 

 

A rendelkezések értelmében az ajánlatkérő vagy általános érvényű „közbeszerzési 

szabályzatot”, vagy az adott beszerzés előkészítését megelőzően „felelősségi rendet” alkot. A 

felelősségi rendet a közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően kell elkészíteni, azaz 

mielőtt az eljárás megkezdéséhez szükséges cselekményeket elvégeznénk, így különösen az 

adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést, a közbeszerzés becsült értékének 

felmérését, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció 

előkészítését megelőzően. 

 

Az új Kbt. szerint – hasonlóan a régi szabályokhoz - a közbeszerzési eljárás előkészítése, a 

felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más 

szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és 

szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi 

- szakértelemmel kell rendelkezniük. 

 

A gyakorlatban, attól függően, hogy milyen beszerzést valósít meg az ajánlatkérő, a 

közbeszerzés tárgya szerinti szakértő személye gyakran változik. A közbeszerzési, a jogi és a 

pénzügyi szakértelmet gyakorta ugyanazok a személyek látják el.  

 

Az új Kbt. 22. § (4) bekezdése a régi Kbt. szabályaihoz képest részletesen szabályozza azt, 

hogy az ajánlatkérő mely döntéseit megelőzően kell – a legalább három tagból álló - 

bírálóbizottságnak eljárnia és a döntést meghozó személy vagy testület számára döntési 

javaslatot készítenie.  

A bírálóbizottságnak csak az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti 

értékelésére, valamint érvénytelenségének megállapítására kell döntési javaslatot 

készítenie. Így például a hiánypótlás, felvilágosítás kérésére, vagy irreálisan alacsony ár 
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miatti indokolás kérésére a törvényi szabályok alapján nem szükséges, hogy bírálóbizottsági 

előkészítés történjen.  

A törvény által kötelezően előírt esetkörön kívül is lehetősége van azonban arra az 

ajánlatkérőnek, hogy bírálóbizottságot állítson fel a döntések előkészítésére. A bírálóbizottság 

gyakorlati működését leíró ügyrendi szabályokat a felelősségi rendben, vagy az általános 

közbeszerzési szabályzatban kell rögzíteni. 

A régi Kbt. szabályozása és a gyakorlatban kialakult tapasztalatok alapján gyakori probléma 

volt a döntés-előkészítés és a döntéshozatal keveredése. Gyakran ugyanazok a személyek 

készítették elő a döntéseket, akik később az eljárást lezáró döntéshozatalban is részt vettek. 

Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a törvény egyértelművé teszi e két funkció 

szétválasztását. A felelősség megállapítása szempontjából bírhat jelentőséggel, hogy testületi 

döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni (ezt szintén nem szabályozta a régi 

Kbt.). 

Amit még külön ki kell emelnünk az az, hogy az új törvény egyértelműen kimondja azt, 

hogy a bírálóbizottsági tagoknak rendelkezniük kell a felsorolt négy szakértelemmel. Szintén 

gyakran fordult elő, hogy a bírálóbizottsági tagok – például önkormányzatoknál – 

képviselőkből álltak és nem feltétlenül rendelkeztek a négy felsorolt szakértelem 

mindegyikével. 
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V. A közbeszerzés tárgyai, a becsült érték meghatározásának 

szabályai, jelentősége 
 

A közbeszerzés tárgyai 

A közbeszerzés tárgyai az árubeszerzés, az építési beruházás, az építési koncesszió, a 

szolgáltatás megrendelése és a szolgáltatási koncesszió. Az új. Kbt.-ben a 7. § felsorolja a 

közbeszerzés tárgyait (meghatározza a törvény tárgyi hatályát), míg a 19.-20.§ alapján pedig 

eldől, hogy az adott tárgyra vonatkozóan mely eljárásrendet kell alkalmazni. 

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. A korábbi időszakban a nemzeti 

eljárásrendben az ingatlanok esetében is kellett közbeszerzési eljárást lefolytatni, azonban erre 

már egy ideje nincsen szükség, sőt az új Kbt. a kivételek körében szintén szabályozza azt, 

hogy az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó 

jognak a megszerzése nem tartozik a törvény hatálya alá (9. § (4) a)). 

Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik 

munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: 

a) az új Kbt. 1. számú mellékletében 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. 

A szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - 

olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése 

az ajánlatkérő részéről. 

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 szolgáltatásmegrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő 

a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és 
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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. A szolgáltatási koncesszióval kapcsolatban meg 

kell említenünk, hogy az nem tartozik a uniós közbeszerzési irányelvek hatálya alá, ezért 

ebben az esetben – értékhatártól függetlenül – a nemzeti eljárás szabályait kell alkalmazni. 

Az építési koncessziót az építési beruházástól, valamint a szolgáltatási koncessziót a szolgáltatás 

megrendelésétől elkülönítő ismérv, hogy a díjazási mód, amelyben a felek megállapodtak, a hasznosítás jogának 

átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt amelynek - az Európai Bíróság 

következetes gyakorlata alapján - magában kell foglalnia azt a feltételt is, hogy a hasznosításhoz kapcsolódó 

kockázatokat a koncesszor viseli. (lásd pl. a C-458/03.sz., Parking Brixen ügyben hozott ítéletet). Koncesszióról 

kizárólag akkor beszélünk, ha az előbbi ismérvek együttesen teljesülnek az adott szerződés tekintetében. A 

hasznosítás átengedésének egy formája lehet, amikor a koncesszor részére járó ellenszolgáltatás az építmény 

vagy szolgáltatás igénybe vevői által közvetlenül fizetett díjból származik, ilyenkor is csak akkor van szó azonban 

koncesszióról, ha megvalósul a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatok átruházása. Így az igénybe vevők 

közvetlen díjfizetése esetén sem minősül koncessziónak a szerződés, ha az állam valamilyen módon biztosítja a 

koncesszor befektetéseinek megtérülését. A köz- és magánszféra partnerségén alapuló (PPP) építési projektek 

sem minden esetben építési koncessziók a beszerzés tárgya szerint, csak amennyiben a magánfél viseli az 

építmény hasznosításához kapcsolódó gazdasági kockázatot. 

Nem zárja ki a koncesszióvá minősítést, ha az ajánlatkérő pénzbeli ellenszolgáltatást is fizet a koncesszornak, 

a hasznosítási jog átruházása mellett azonban az ajánlatkérő csak olyan mértékben fizethet pénzbeli 

ellenszolgáltatást, amely nem csökkenti jelentősen a koncesszor által vállalt gazdasági kockázatot. Amennyiben 

ugyanis a pénzbeli ellenszolgáltatás következtében a koncesszor már nem visel jelentős kockázatot, a beszerzés 

tárgya nem koncesszió lesz. 

A hasznosítással járó kockázat vállalásával, mint elhatároló ismérvvel kapcsolatban kérdésként vetődött fel, 

hogy a kockázatok pontosan milyen mértékű átruházása esetében lehet koncesszióról beszélni. Az Európai 

Bíróság gyakorlata alapján akkor minősül a szerződés koncessziónak, ha az ajánlatkérő szerv teljes egészében 

vagy legalább jelentős részben a koncessziós jogosultra hárította az általa viselt működtetési kockázatot. (C-

206/08. sz., WAZV Gotha ügyben hozott ítélet; C-451/08. sz., Helmut Müller ügyben hozott ítélet). 

A fenti gyakorlatot tükrözi a törvényben az építési koncesszió és a szolgáltatási koncesszió fogalmának 

kiegészítése olyan módon, amely szerint koncesszió esetén a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes 

egészében vagy legalább jelentős részben a gazdasági szereplő viseli. 

A részben azonos elnevezés ellenére a Kbt. szerinti építési és szolgáltatási koncesszió közbeszerzési 

kategóriája független a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvényben (a továbbiakban: koncessziós törvény) 

szabályozott koncessziós szerződés intézményétől, amely utóbbi törvény egy olyan szerződéstípust szabályoz, 

amelynek speciális tárgya a kizárólagos állami, önkormányzati tulajdon működtetése, vagy a kizárólagosan az 

állam vagy az önkormányzat hatáskörébe utalt tevékenységek gyakorlásának átengedése. A Kbt. fogalmai 

alapján önállóan kell megítélni, hogy a megkötni kívánt szerződés átfedi-e az építési vagy szolgáltatási 

koncesszió közbeszerzési jogi kategóriáját is. Mivel ebben az esetben - figyelemmel arra, hogy a koncessziós 

törvény tartalmaz pályáztatásra vonatkozó szabályokat - problémát jelentene a két törvény különböző 

szabályozása, a törvény 112. §-a a hatályos törvénnyel megegyezően rendezi, hogy ha az építési koncesszió 

egyben a koncessziós törvény hatálya alá is tartozik, az ajánlatkérőnek - koncessziós pályázat kiírása helyett - 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. A koncessziós törvényt azonban - a pályáztatásra vonatkozó, és a 

törvényben meghatározott szabályok kivételével - egyidejűleg megfelelően alkalmazni kell, a közbeszerzési 

eljárásban készítendő írásbeli összegezés tartalmára a koncessziós törvény 9/A. §-a is megfelelően 

alkalmazandó. Az építési koncesszióval szemben szolgáltatási koncesszió esetén ha a szolgáltatási koncesszió a 

koncessziós törvény vagy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról vagy villamossal végzett 

helyi közforgalmú vasúti szolgáltatás esetén a vasúti közlekedésről szóló törvények hatálya alá is tartozik, az 

ajánlatkérőnek ezen jogszabály szerint kell eljárnia és nem alkalmazandó a közbeszerzési törvény.
42
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 Lsd. a 2011. évi CVIII. törvény miniszteri indokolását 
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Abban az esetben, ha a szerződés több - egymással szükségszerűen összefüggő - 

közbeszerzési tárgyat foglal magában, akkor a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy 

szerint kell a szerződést minősíteni. Szolgáltatás megrendelésének minősül az a szerződés, 

amelynek a tárgya áru beszerzése és szolgáltatás megrendelése, ha a szolgáltatás értéke 

meghaladja az árubeszerzés értékét.  

Lényeges, hogy ennél a szabálynál a közbeszerzési tárgyaknak szükségszerűen kell 

összefüggőnek lenniük, azaz, ha nem szükségszerű az összefüggés, akkor ezeket a 

szabályokat nem lehet alkalmazni: a kisebb értékű beszerzésekre külön közbeszerzési eljárást 

kell lefolytatni (egyéb feltételek megléte esetén (értékhatár stb.)) A törvény 16. §-ának (3) 

bekezdése szerint, az építési beruházás megvalósításához nem szükséges árubeszerzés, 

illetőleg szolgáltatás becsült értékét az építési beruházás becsült értékébe nem lehet 

beszámítani azzal a céllal, hogy ilyen módon megkerüljék a törvény alkalmazását ezen 

árubeszerzésre, illetőleg szolgáltatás megrendelésére. 

A becsült érték meghatározásának szabályai, jelentősége 

A közbeszerzési eljárások lefolytatása során a becsült érték meghatározásának kiemelt 

jelentősége van, ugyanis a helyesen meghatározott becsült érték alapján dönti el az 

ajánlatkérő, hogy kell-e, illetve ha kell, akkor milyen eljárásrendben kell közbeszerzési 

eljárást lefolytatni. A becsült érték meghatározása a közbeszerzési eljárás előkészítésének 

szakaszába tartozik. A közbeszerzés (becsült) értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak 

tárgyáért általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a törvény 12-18. 

§-okban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást 

kell érteni. A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó 

ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét. A becsült érték tehát „nettó” érték és a törvényi 

definíció alapján annak összege az ún. „legmagasabb érték” kell, hogy legyen, ami azt jelenti, 

hogy ha például az ajánlatkérő piackutatás céljából (a becsült érték meghatározása érdekében) 

árajánlatokat szerez be, akkor a legmagasabb összegű ajánlat minősülhet „becsültnek”, azaz 

ez alapján kell megítélni a közbeszerzési kötelezettséget, illetve ez alapján kell eldönteni, 

hogy milyen eljárásrendben folytassuk le az eljárásunkat. 

A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre 

jelentkezők, vagy az ajánlattevők részére fizetendő díjat és kifizetést (jutalékot) is, 

amennyiben az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű kifizetést a részvételre jelentkezők, az 

ajánlattevők részére. 
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A becsült érték meghatározása tehát kiemelt jelentőséggel bír, ezt az is bizonyítja, hogy a 

törvény tiltja olyan módszerek alkalmazását, melyekkel a törvény alkalmazásának kikerülése 

érhető el. 

Becsült érték meghatározása Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelése 

Dolog használatára, vagy hasznosítására vonatkozó 
jognak a megszerzése esetében 

Határozott idő esetén: a 
szerződés időtartama alatti 

ellenszolgáltatás+becsült 

maradványérték 
Határozatlan idő esetén: a havi 

ellenszolgáltatás 
negyvennyolcszorosa 

- 

A rendszeresen vagy az időszakonként visszatérően 

kötött szerződés esetében 

az előző naptári év során kötött 

azonos vagy hasonló tárgyú 

szerződés, vagy szerződések 

szerinti tényleges 

ellenszolgáltatás, módosítva a 

következő naptári év alatt 
várható mennyiségi és értékbeli 

változással, vagy 

az első teljesítést követő, a 
következő tizenkét hónap alatti 

vagy a tizenkét hónapnál 

hosszabb időre kötött szerződés, 
vagy szerződések időtartama 

alatti becsült ellenszolgáltatás 

az előző naptári év során kötött 

azonos vagy hasonló tárgyú 

szerződés, vagy szerződések 

szerinti tényleges 

ellenszolgáltatás, módosítva a 

következő naptári év alatt 
várható mennyiségi és értékbeli 

változással, vagy 

az első teljesítést követő, a 
következő tizenkét hónap alatti 

vagy a tizenkét hónapnál 

hosszabb időre kötött szerződés, 
vagy szerződések időtartama 

alatti becsült ellenszolgáltatás 

Vételi jogos szerződés esetében a vételárral együtt számított 

legmagasabb ellenszolgáltatás 

- 

Árubeszerzést és szolgáltatást is tartalmazó 

szerződés esetében 

A becsült értékeket egybe kell 
számítani, beleértve az 

üzembehelyezést és a beállítást 

is 

A becsült értékeket egybe kell 
számítani, beleértve az 

üzembehelyezést és a beállítást 

is 

Olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a 

teljes díjat 

- 4 évre, vagy annál rövidebb 

idejű szerződés esetén: a 

szerződés időtartama alatti 

ellenszolgáltatás 
4 évnél hosszabb idejű 

szerződés esetén: a havi 

ellenszolgáltatás 
negyvennyolcszorosa 

Biztosítási szerződés esetében - A fizetendő biztosítási díjat és 

egyéb ellenszolgáltatásokat 

Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében - A díjat, a jutalékot, a kamatot és 

egyéb ellenszolgáltatásokat 

A tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében - A fizetendő díjat vagy jutalékot 
és egyéb ellenszolgáltatásokat 

Tervpályázat esetén   

 

Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a teljes beruházásért járó ellenértéket 

kell figyelembe venni. Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a 

megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és 

szolgáltatások becsült értékét is. Az építési beruházás megvalósításához nem szükséges 

árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értékét az építési beruházás becsült értékébe nem lehet 

beszámítani azzal a céllal, hogy ilyen módon megkerüljék e törvény alkalmazását ezen 

árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére. 
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Új Kbt. 18. § (1) Tilos e törvény, vagy e törvény Második Része alkalmazásának megkerülése céljából a 

közbeszerzést részekre bontani. 

(2) 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. 

(3) A (2) bekezdéstől eltérően mindig e törvény Harmadik Része szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződés 

megkötésére, amelynek becsült értéke - a (2) bekezdés alkalmazása nélkül - szolgáltatás megrendelése és 

árubeszerzés esetében 21 031 200 forintnál, az építési beruházások esetében pedig 262 890 000 forintnál 

kevesebb, feltéve, hogy ezen egybe nem számított rész értéke nem haladja meg annak az értéknek a húsz 

százalékát, amit a (2) bekezdés alkalmazása esetén állapított volna meg az ajánlatkérő a beszerzés becsült 

értékeként. 

(4) Amennyiben a beszerzés becsült értéke a (2) bekezdés szerint az uniós értékhatárt elérné, a (3) bekezdés 

alapján nem alkalmazhatóak azok a rendelkezések, amelyeket e törvény Harmadik Része a törvény alkalmazása 

alól kivételként határoz meg [120. §]. 

(5) Amennyiben az ajánlatkérő egy közbeszerzési eljáráson belül teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, 

minden rész értékét egybe kell számítani a közbeszerzés becsült értékének meghatározásakor. 

 

Az új Kbt. továbbra is elvi éllel rögzíti, hogy tilos a közbeszerzési kötelezettség vagy a 

szigorúbban szabályozott uniós eljárásrend alkalmazásának megkerülése céljából a 

közbeszerzést részekre bontani. 

Az új Kbt. az irányelvi rendelkezésekkel összhangban rögzíti, hogy az egy időben 

megkezdett beszerzéseket kell egybeszámítani. 

A törvény szerint az ajánlatkérőnek egybe kell számítania azon hasonló áruk beszerzésére, 

szolgáltatások megrendelésére, valamint az egy építési beruházás megvalósítására irányuló 

szerződések értékét, amelyekkel kapcsolatban a beszerzés megkezdésére egy időben kerül sor. 

A törvény különbséget tesz az áru- és szolgáltatás tárgyú beszerzések, valamint az építési 

beruházások tekintetében alkalmazandó szempontok között. A törvény értelmében 

változatlanul csak az egy beszerzési tárgyba sorolható beszerzéseket kell egymással 

egybeszámítani. Áru- és szolgáltatás esetében azokat a beszerzéseket kell egybeszámítani, 

amelyek hasonlóak, és bár több szerződés útján kerülnek beszerzésre, a beszerzések iránti 

igény egy időben merül fel. 

A hasonlóság - amelyet minden esetben a joggyakorlatnak kell megítélnie - egyúttal 

magában foglalja az azonosság esetét is. A korábbi szabályozásban találkozhattunk „azonos, 

vagy hasonló”, illetőleg az „azonos” jelzőkkel is. 

Az építési beruházások esetében az egy építési beruházásra vonatkozó szerződések 

értékét kell egybeszámítani. A gyakorlatnak kell majd megítélnie az adott eset 

körülményeinek megfelelően, hogy mi minősül egy építési beruházásnak, az irányelvi 

rendelkezésekben írt „építési projektnek”, amelynek értéke nem bontható részekre. 

Az egy éves egybeszámítási bázis megszüntetésével több olyan közbeszerzés valósítható 

majd meg az egyszerűbb nemzeti eljárásrend keretei között, amelyekre eddig - bár azt az 

irányelvek nem követelték volna meg - az uniós eljárásrendet kellett alkalmazni. A részekre 
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bontás általános tilalmának érvényesülése ugyanakkor változatlanul tiltja, hogy az ajánlatkérő 

visszaélésszerű magatartással kerülje meg a törvény alkalmazását. 

A közbeszerzési irányelvek által adott lehetőséggel élve a törvény fenntartja, hogy nem kell 

egybeszámítani több olyan szerződés értékét, amelyek bár egybeszámítandóak lennének, 

értékük azonban nem éri el a törvényben az irányelvi rendelkezésekkel megegyezően 

meghatározott összeget. A törvény szerint az ilyen kisebb értékű beszerzéseket mindig a 

nemzeti eljárásrend szabályai szerint kell megvalósítania az ajánlatkérőnek, nem használható 

fel ilyen módon e rendelkezés arra, hogy több szerződésre bontva egy beszerzést, az 

ajánlatkérő mentesüljön közbeszerzési kötelezettsége alól. Több beszerzés valósulhat meg 

ugyanakkor a nemzeti eljárásrend keretei között, amely hozzájárul a beszerzések egyszerűbb 

lebonyolításához. Szintén rögzíti a törvény, hogy ha egy kisebb értékű szerződés odaítélése, 

bár a közbeszerzés egybeszámított értéke egyébként elérné az uniós értékhatárt, de a 18. § (3) 

bekezdése alapján a nemzeti eljárásrend alkalmazható, ez nem jelenti azt, hogy az ajánlatkérő 

a nemzeti eljárásrend szabályai között meghatározott kivételi köröket is figyelembe veheti és 

ezáltal kivezetheti beszerzését a törvény alkalmazása alól. 
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VI. Az alkalmazandó eljárásrend, az eljárások 

dokumentálására, a kapcsolattartásra és a határidők 

számítására vonatkozó szabályok 

 

Az alkalmazandó eljárásrend 

Az új Kbt. hasonlóan a régi szabályokhoz két nagy eljárásrendet szabályoz a törvény 

Második Részében és a törvény Harmadik Részében. Az uniós értékhatárokat elérő vagy 

meghaladó értékű közbeszerzésekre alkalmazandó a Második Rész, míg az ezek alatti és 

egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre a törvény Harmadik Részét 

alkalmazva kell eljárni. Ilyen eltérés például, hogy a törvény 4. melléklete szerinti 

szolgáltatások esetében a törvény Harmadik Része alkalmazható, az uniós értékhatárt elérő 

értékű közbeszerzés esetében azonban azon rendelkezések kivételével, amelyeket a törvény 

Harmadik Része a törvény alkalmazása alól kivételként határoz meg. A kevésbé kötött 

nemzeti eljárásrend alkalmazásának lehetőségét az teremti meg, hogy a közbeszerzési 

irányelvek a szolgáltatások e csoportjának beszerzését csak részben szabályozzák. Az 

irányelveken túl az Európai Bizottság vonatkozó közleménye és a Bíróság gyakorlata 

megköveteli a verseny tisztaságát és az átláthatóságot biztosító követelmények megtartását. A 

Harmadik Rész alkalmazásával kapcsolatban ugyanakkor lényeges, hogy az ajánlatkérőknek 

nagy szabadságot adó kötetlen eljárás lehetősége a 4. melléklet szerinti szolgáltatások 

esetében is csak akkor adott, ha a beszerzés becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt.  

 

Abban az esetben, ha a közbeszerzés tárgya olyan összetett szolgáltatás, amely a 3. 

melléklet, valamint a 4. melléklet szerinti valamely szolgáltatást is magában foglal, a 

magasabb értékű szolgáltatás határozza meg az alkalmazandó eljárásrendet. A törvény 

Harmadik Része akkor alkalmazható (ide nem értve a harmadik részben meghatározott 

kivételeket), ha a 4. melléklet szerinti szolgáltatás értéke meghaladja a 3. melléklet szerinti 

szolgáltatás értékét (feltéve természetesen azt is, hogy az összetett szolgáltatás értéke 

együttesen eléri, vagy meghaladja az uniós értékhatárt). 

 

Jogi szolgáltatások esetében az ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia, a 

szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt azonban a külön 

jogszabályban meghatározott hirdetmény szerint közzé kell tenni és a szerződést szerepeltetni 

kell az éves statisztikai összegezésben. 
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Ha a beszerzés tárgya szolgáltatási koncesszió, figyelemmel arra, hogy a szolgáltatási 

koncesszió a törvény elfogadása időpontjában nem tárgya az uniós közbeszerzési jognak, a 

nemzeti eljárásrend alkalmazásával kell eljárni, szintén azzal a megkötéssel, hogy az uniós 

értékhatárt elérő értékű közbeszerzés esetében nem alkalmazhatóak azon rendelkezések, 

amelyeket a törvény Harmadik Része a törvény alkalmazása alól kivételként határoz meg. 

Az eljárások dokumentálására, a kapcsolattartásra és a határidők számítására 

vonatkozó szabályok 

 

Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás 

alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban, vagy az eljárási cselekmények 

elektronikus gyakorlása esetén külön, e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály 

szerint elektronikusan köteles dokumentálni. Az átláthatóság követelményének 

megfelelően a közbeszerzési eljárás előkészítését, lefolytatását, valamint a szerződés 

teljesítését írásban kell dokumentálni, illetve elektronikusan. A közbeszerzési 

szabályzatban, ennek hiányában az előírt más megfelelő módon meg kell határoznia a 

közbeszerzési eljárás dokumentálásának rendjét. 

 

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes 

iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot 

a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel 

kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a 

felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. Az 

ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szervek 

kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton 

hozzáférést biztosítani. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden 

nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban történik. 

 

Az írásbeli nyilatkozatok - ahol kifejezetten valamely kapcsolattartási formát e törvény nem 

kíván meg - teljesíthetőek: 

a) postai vagy közvetlen kézbesítés útján; 

b) faxon; 

c) elektronikus úton (nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott, vagy külön jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus 

dokumentumba foglalt formában); 
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Az ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem 

sértheti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét (a 2004/18/EK irányelv 42. cikk (2) 

bekezdésével és a 2004/17/EK irányelv 48. cikk (2) bekezdésével összhangban); a kizárólag 

elektronikus úton történő nyilatkozattétel - az elektronikus árlejtés esetének kivételével - nem 

követelhető meg az ajánlattevőktől (sok kisvállalkozás vagy mikrovállalkozás ugyanis 

feltételezhetően nem rendelkezik elektronikus aláírással, ezért egy ilyen előírás részükre 

egyértelműen hátrányt jelentene). 

 

Az új Kbt. szerint előírt tájékoztatásra vagy információ kérésére postai kézbesítés csak 

kivételesen és indokolt esetben vehető igénybe (a rövid határidők szükségessé teszik, hogy az 

ajánlatkérők gyors kommunikációs eszközöket alkalmazzanak például felvilágosítás kérés, 

vagy hiánypótlás elrendelésekor). 

 

A törvény szerint az eljárási cselekmények elektronikusan is gyakorolhatók. A közbeszerzési 

eljárási cselekmények elektronikus gyakorlásának módjáról külön kormányrendelet 

rendelkezik. 

 

Ahol a törvény a közbeszerzési eljárás során jegyzőkönyv készítését írja elő, ez a 

követelmény a közjegyző jelenlétében lefolytatott cselekmények esetében közokiratba 

foglalással is teljesíthető. Ahol a törvény vagy a törvény, illetve a felhatalmazása alapján 

megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 

dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírhatja az olyan 

nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül 

valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy 

kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 

dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Amennyiben az 

Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban a törvény 

által megkövetelt igazolás nem létezik, az ajánlatkérő jogosult elfogadni az adott 

igazolással egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is. 

 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kérheti azon tények, adatok igazolását, 

illetve az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell 
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igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven 

rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen 

jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. A nyilvántartásokban való 

szereplést az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta és az eljárás eredményéről szóló 

értesítés ajánlattevőknek való megküldése, vagy - több szakaszból álló eljárásban - a 

részvételi határidő lejárta és a részvételi szakasz eredményéről szóló értesítés részvételre 

jelentkezőknek való megküldése között egy alkalommal ellenőrzi, továbbá az ellenőrzés 

tényét és eredményét a közbeszerzési eljárás iratai között megőrzi. 

 

A napokban, hónapokban vagy években megállapított határidőbe vagy időtartamba a 

kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó 

cselekmény vagy egyéb körülmény esik. 

 

A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál 

fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a 

hónap utolsó napján. 

 

Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi 

munkanapon jár le. 

 

A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását, illetve a 

felhívás közvetlen megküldését követő napon kezdődik. 

 

A közbeszerzési eljárásban a fax és elektronikus út alkalmazása kötelező azzal 

összefüggésben, hogy a törvény az irányelvek által megengedett rövidebb határidőket ültet 

át, a törvény az egyes eljárási cselekményeknél rögzíti, hogy ott kizárólag mely 

kommunikációs eszköz alkalmazható. A törvény így az ajánlattételi és részvételi határidők 

rövidítésére tekintettel fenntartja, hogy a hirdetményeket kizárólag elektronikusan lehet 

feladni. A szerződéskötési moratórium és a jogorvoslat rövidebb határidejének átvétele pedig 

megköveteli, hogy az írásbeli összegezés megküldése, valamint az előzetes vitarendezés 

során a kommunikáció elektronikus úton vagy fax-on történjen. 

Az új Kbt. értelmében nem szükséges jegyzőkönyvet kiállítani azon eljárási cselekmények 

esetében, amelyek közjegyző jelenlétében folytak le és arról közokirat készült. 
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Az ajánlatkérők csak a törvényben meghatározott esetben követelhetnek meg eredeti vagy 

hiteles másolati dokumentumokat. Így különösen bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló 

nyilatkozat esetében. Igazolásokat, egyéb nyilatkozatokat, dokumentumokat (pl. beszámolót) 

nem lehet eredetiben vagy hiteles másolatban kérni az eljárásban. Így az ajánlattevőknek nem 

kell esetlegesen több közbeszerzési eljárásra ugyanazokat az igazolásokat, más 

dokumentumokat újra beszerezni és ennek ellenértékét viselni. A törvény rendelkezik továbbá 

a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok fordításáról is, amely szerint nem szükséges 

és nem követelhető meg hiteles fordítás benyújtása, elegendő az ajánlattevő általi felelős 

fordítás is. A gyakorlatban eddig sok ajánlattevő követelte meg az idegen nyelvű iratok hiteles 

magyar fordítását, ami jelentősen növelte az ajánlatadás költségeit. 

 

Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a törvény előírja, hogy ha a közbeszerzési 

eljárásban felmerülő tény vagy adat hatósági vagy közhiteles elektronikus nyilvántartásból 

ingyenesen, magyar nyelven megismerhető, akkor az ajánlatkérő nem kérhet ezzel 

kapcsolatban igazolást. A Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki a közbeszerzési 

eljárásokban gyakran alkalmazandó elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartások 

köréről és internetes elérhetőségéről. 
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VII. A közbeszerzési dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatás és 

az ajánlati biztosíték szabályozása 

 

A közbeszerzési dokumentáció tartalma 

 

Az új Kbt. VIII. fejezete az ajánlattételhez szükséges dokumentációval kapcsolatos főbb 

szabályokat tartalmazzák. Az ajánlatkérő - a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében - 

dokumentációt, versenypárbeszéd esetén ismertetőt köteles készíteni, a hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárásban pedig dokumentációt készíthet.  

A versenypárbeszédben az ismertető elnevezés azt a különbséget tükrözi a dokumentációhoz 

képest, hogy előbbi a közbeszerzés tárgyának, az arra vonatkozó közbeszerzési műszaki 

leírásnak, továbbá a szerződéses feltételeknek a meghatározását csak olyan mértékben adja 

meg, ahogyan az ajánlatkérő erre képes.  

 

Az ajánlatkérő - amennyiben a dokumentációt a részvételre jelentkezéskor még nem bocsátja 

rendelkezésre - kifejezetten a részvételi jelentkezés megtételének elősegítésére is 

rendelkezésre bocsáthat kiegészítő iratokat, amelyek különösen a részvételi jelentkezés 

elkészítésével kapcsolatban a részvételre jelentkezők részére szükséges információkról 

tájékoztatást, a részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok 

jegyzékét tartalmazhatnak. A kiegészítő iratokat is a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét 

biztosítva kell rendelkezésre bocsátani, a dokumentáció rendelkezésre bocsátására vonatkozó 

szabályok megfelelő alkalmazásával, a rendelkezésre bocsátás módjára az ajánlatkérőnek a 

részvételi felhívásban kell információt adnia. Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban 

előírhatja, hogy a részvételi jelentkezés elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott iratokat 

részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy alvállalkozónak át 

kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. 

 

 

A dokumentáció tartalmára vonatkozóan azonban a törvény eltérő helyen is tartalmaz 

rendelkezéseket, a dokumentáció tartalmának legfontosabb részét képezik  

- a szerződéstervezet (tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén az 

ajánlatkérő jogosult szerződéstervezet helyett csak az általa ismert szerződéses 

feltételeket meghatározni),  
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- a műszaki leírás, az értékelés során  

- a pontkiosztás módszerének részletes leírása.  

- Magában foglalja emellett a dokumentáció az ajánlat elkészítésével 

kapcsolatos egyéb információkat (az ajánlattevők részére szükséges 

információkról szóló tájékoztatást) és - segítve az ajánlat összeállítása során a 

teljesség ellenőrzését - a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, 

építési beruházás esetén árazatlan költségvetési kiírást.  

- Ha az ajánlatkérő nyilatkozatmintákat bocsát rendelkezésre, azok csak 

ajánlottak lehetnek, az ajánlatkérő tehát tartalmi szempontból vizsgálhatja, 

hogy megfelelő-e az ajánlattevői nyilatkozat. Az átláthatóság és a nyilvánosság 

elveinek megfelelően a törvény úgy rendelkezik, hogy az ajánlatkérő jogosult 

egyes, a felhívásban nem kifejtett elvárások, ajánlati elemek részletes 

szabályait a dokumentációban meghatározni, de ezek nem járhatnak azzal, 

hogy olyan gazdasági szereplő, amely az eljárást megindító felhívás alapján a 

közbeszerzési eljárásban ajánlatot tehetne, a dokumentáció szövegére 

tekintettel erre nem lenne képes. 

 

Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő az ajánlati vagy 

ajánlattételi felhívásban előírhatja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a 

környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 

esélyegyenlőségére, valamint köteles előírni, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére 

és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és 

a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen 

teszik elérhetővé. Ha az ajánlatkérő ezt előírja, a dokumentációban köteles megadni 

azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az 

ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 

 

A dokumentációval kapcsolatos főbb (egyéb) rendelkezések: 

 

- Ha az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi vagy 

megköveteli gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság), a 

dokumentációban megadja a létrehozandó gazdálkodó szervezettel 

kapcsolatos követelményeket, amelyek kizárólag a jogi formával, a jegyzett 

tőke minimális - a szerződés értékével arányosan meghatározott - összegével, a 
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gazdálkodó szervezet tevékenységi körével, valamint tevékenységének 

ellenőrzésével függhetnek össze. 

- Nyílt eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig 

módosíthatja az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban 

meghatározott feltételeket. 

- Az ajánlati felhívás módosított elemeiről, illetve a dokumentáció módosított 

elemeiről vagy - amennyiben a dokumentáció módosítása nagyobb terjedelmű 

- a dokumentáció módosításának tényéről, módosított pontjainak felsorolásáról 

és a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról, 

határidejéről, beszerzési helyéről az ajánlattételi határidő lejárta előtt új 

hirdetményt kell közzétenni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági 

szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így 

különösen akik a dokumentációt átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. 

Az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció módosítása esetén az 

ajánlattételi határidőt meg kell hosszabbítani. Az új határidőt úgy kell 

meghatározni, hogy minden esetben megfelelő időtartam, de legalább a 

módosító hirdetmény feladásának napjától e törvény által előírt minimális 

ajánlattételi határidő fele rendelkezésre álljon az ajánlat benyújtására. Ha ez 

a megfelelő időtartam az eredeti ajánlattételi határidő alapján is rendelkezésre 

áll, akkor az eredeti határidőt nem kell meghosszabbítani. Amennyiben 

kizárólag a dokumentáció módosul és az ajánlattételi határidőt nem kell 

meghosszabbítani, nem kell hirdetményt közzétenni, elegendő a módosításról, 

vagy a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül 

tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, akik a dokumentációt átvették. 

- Kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlatkérő, hogy a dokumentáció 

(ismertető) valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az 

adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely 

eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, a több szakaszból álló eljárás 

ajánlattételi felhívásától vagy e törvénytől. A dokumentáció semmisnek 

nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési 

szerződésben nem alkalmazandó. 

- Többváltozatú ajánlattétel lehetősége esetén az ajánlatkérőnek az eljárást 

megindító felhívásban vagy a dokumentációban meg kell határoznia, hogy a 

változatoknak milyen minimumkövetelményeknek és közbeszerzési műszaki 
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leírásnak kell megfelelniük, és azokat milyen egyéb követelmények szerint kell 

elkészíteni. Nem érinti valamely változat megfelelőségét az a tény, hogy 

elfogadása esetén a közbeszerzés tárgya árubeszerzés helyett szolgáltatás 

megrendelésének vagy szolgáltatás megrendelése helyett árubeszerzésnek 

minősülne. 

- A műszaki leírás azoknak a műszaki előírásoknak az összessége, amelyet 

különösen az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek 

meghatározzák a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, 

amelyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az 

megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. 

- Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati (ajánlattételi), több szakaszból álló 

eljárásban az ajánlattételi és részvételi felhívásban, valamint a 

dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 

- Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az 

ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati (ajánlattételi) vagy több szakaszból álló 

eljárás esetén a részvételi és ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást 

megindító felhívásban - több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi 

felhívásban - és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, 

valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot 

tette. 

- Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha egyéb módon nem 

felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt 

formai követelményeit. 

- Az ajánlattételi határidő legkevesebb negyvenöt vagy huszonkilenc napos 

időtartamát legfeljebb öt nappal le lehet rövidíteni, feltéve, hogy az 

ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben 

közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi 

az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától, és a 

hirdetményben megadja a hozzáférés adatait. 
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- 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. 

- 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 ajánlatkérőnek - amennyiben az ajánlattételi felhívás erre 

vonatkozóan nem adott pontos információt - egyértelműen előzetesen az 

ajánlattevők tudomására kell hoznia, hogy mikor fogja a tárgyalásokat lezárni. 

A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások 

nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az 

ajánlattevőket felhívhatja egy végleges ajánlat írásban történő beadására. 

 

A közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre bocsátása 

Az ajánlatkérő köteles gondoskodni arról, hogy a dokumentáció nyílt eljárás esetén az 

ajánlati felhívás megjelenésének napjától, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén - 

amennyiben készül dokumentáció - az eljárás megkezdésétől, meghívásos és hirdetmény 

közzétételével induló tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén legkésőbb az 

ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjától az ajánlattételi határidő lejártáig 

rendelkezésre álljon. Az ajánlatkérő előírhatja, hogy a dokumentációt ajánlatonként vagy 

részvételi jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek, részvételre jelentkezőnek vagy 

alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell 

érnie. Nem lényeges tehát, hogy az a gazdasági szereplő, aki a dokumentációt átveszi 

(megvásárolja, elektronikus úton eléri) később a részvételi jelentkezésben vagy ajánlatban 

milyen minőségben szerepel, és közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők közül is elég 

egynek átvennie a dokumentációt. Lényeges kiemelnünk, hogy az ajánlatkérőnek elektronikus 

elérés esetében is megoldást kell találnia arra, hogy a dokumentációt elektronikusan letöltő 

gazdasági szereplők adatait (nevüket, székhelyüket, fax-számot és elektronikus elérhetőséget) 

rögzítse. Ez azért nagyon fontos, mert az esetleges kiegészítő tájékoztatásról, a dokumentáció 

módosításáról stb. a megadott elérhetőségeken értesíthető a gazdasági szereplő. 
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Az ajánlatkérő a nyílt eljárás ajánlati felhívásában köteles megadni a dokumentáció 

rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét és pénzügyi 

feltételeit. 

Abban az esetben, ha a dokumentáció megküldését kérik, és az ajánlatkérő nem tette a 

dokumentációt teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton hozzáférhetővé, az 

ajánlatkérő vagy az általa meghatározott szervezet a kérelem kézhezvételétől számított két 

munkanapon belül köteles ennek eleget tenni, feltéve, hogy annak ellenértékét megfizették. 

 

Ha az ajánlatkérő – többszakaszos eljárás esetén - a dokumentációt az eljárás részvételi 

szakaszában még nem bocsátotta rendelkezésre, az ajánlattételi felhívás megküldésével 

egyidejűleg küldi meg az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőknek a dokumentációt 

vagy az ajánlattételi felhívásban megjelöli azt az elérési lehetőséget, amelyen a 

dokumentációt teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton hozzáférhetővé tette. Ha a 

dokumentáció vagy ismertető nem az ajánlatkérőnél található vagy más okból indokolt, az 

ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban megadja a dokumentáció, illetve ismertető átvételének 

határidejét, annak beszerzési helyét és pénzügyi feltételeit és a dokumentáció igénylésének 

kézhezvételét követő két munkanapon belül kell megküldeni a dokumentációt.  

 

A közbeszerzési dokumentáció ellenértéke 

A dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére történő 

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült 

költséget alapul véve kell megállapítani. A dokumentáció előállításának költsége nem csak az 

adminisztratív költségeket (a fénymásolás, nyomtatás költségét stb) foglalhatja magában, 

hanem az előállításhoz igénybe vett szellemi tevékenység ellenértékét, pl. adott esetben 

tanácsadói díjakat is. A törvény azt a kötelezettséget rója az ajánlatkérőre, hogy a 

dokumentáció ellenértékét valós költségekkel tudja alátámasztani, amennyiben erre nem 

képes, az önmagában is megalapozza a jogszabály megsértését. 

 

A dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha 

a) az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati, részvételi vagy ajánlattételi felhívást; 

b) az eljárás eredménytelensége esetén, akkor ha az eljárás azért eredménytelen mert egyik 

ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő 

rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot, vagy azért mert 

az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt 
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eredménytelenné nyilvánítja, vagy azért mert  az eljárásban benyújtott minden ajánlat 

tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát, vagy 

azért mert  a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, 

és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás 

lefolytatásának szándékától; 

c) az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati kötöttség ideje alatt nem közli az 

ajánlattevőkkel vagy az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi felhívás megküldése 

időpontjaként megjelölt határidőig nem küldi meg a részvételre jelentkezőknek. 

 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a dokumentációért ellenérték nem kérhető. 

 

A kiegészítő tájékoztatás szabályai 

 

A kiegészítő tájékoztatás azt szolgálja, hogy az érdekelt gazdasági szereplők a megfelelő 

ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében szükséges tájékoztatást kérhessenek az 

eljárást megindító felhívásban, az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban 

(ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban. 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező vagy 

ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében - az 

eljárást megindító felhívásban, több szakaszból álló eljárás esetén az ajánlattételi felhívásban, 

valamint a dokumentációban (ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 

(értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 

 

A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően a lehető leghamarabb meg kell 

adni, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal, gyorsított 

eljárás esetén legkésőbb négy nappal, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 

legkésőbb három nappal, a közbeszerzési eljárások részvételi szakaszában pedig a részvételi 

határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal kell megadni. 

 

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik, 

gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napnál később nyújtották 

be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás 

elkészítése és megküldése még az ajánlattételi, illetve részvételi határidő letelte előtt 
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lehetséges. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés 

megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges és a 

válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre - ilyenkor is élhet az ajánlattételi vagy 

részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi vagy részvételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő 

tájékoztatást legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző negyedik, gyorsított vagy 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napon kérték, az ajánlatkérő azonban nem 

tudja a tájékoztatást határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és 

egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt 

érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte, a több szakaszból álló eljárások ajánlattételi 

szakaszában, valamint a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás esetében pedig 

valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplőt. A 

hirdetményben közzétett határidő meghosszabbítására nem kell alkalmazni a Kbt. 41. § (2)-

(3) bekezdését, ha az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy a 

dokumentáció (ismertető) vagy a részvételi jelentkezés elkészítéséhez rendelkezésre bocsátott 

kiegészítő iratok megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Azokat a 

gazdasági szereplőket, akik a határidő meghosszabbításakor még nem vásároltak, illetve 

vettek át dokumentációt (kiegészítő iratokat), a dokumentáció (kiegészítő iratok) átadásával 

egyidejűleg kell erről a körülményről írásban tájékoztatni. 

 

 

Az új Kbt. tehát nem határoz meg objektív határidőt a gazdasági szereplők számára a 

tájékoztatás kérésére (a régi Kbt. még meghatározott). Abban az esetben viszont, ha a 

kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet olyan időpontban nyújtják be az ajánlatkérőhöz, hogy 

az ajánlatkérő nem képes a kiegészítő tájékoztatást a törvény szerinti határidőben megadni, a 

kiegészítő tájékoztatást csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése 

még az ajánlattételi, illetve részvételi határidő letelte előtt lehetséges.  

Az új Kbt. már előírja azt is, hogy a tájékoztatás iránti kérelem beérkezését követően a lehető 

leghamarabb kell az ajánlatkérőnek válaszolnia. Ez azt szolgálja, hogy a gazdasági szereplők 

által feltett kérdésekre az ajánlatkérő válaszát mihamarabb megadja, és ne úgy járjon el, hogy 

az akár hetekkel korábban benyújtott kérelmeket összegyűjtve, az ajánlattételi vagy részvételi 

határidőt megelőző hatodik napon adja meg az összes ajánlattevői kérdésre vonatkozó 

válaszát (ez sajnos gyakorlattá vált korábban).  



87 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi vagy részvételi határidőt a 2004/18/EK irányelv 38. cikkének 

(7) bekezdésére és a 2004/17/EK irányelv 45. cikkének (9) bekezdésére tekintettel köteles 

meghosszabbítani, ha a kiegészítő tájékoztatást megfelelő időben kérték, az ajánlatkérő 

azonban a tájékoztatást nem tudja az előírt időben megadni. Az ajánlatkérőnek ilyenkor nem 

kell hirdetményt feladnia a határidő módosításáról, ha az eljárást megindító felhívásban 

előírta, hogy a dokumentáció (ismertető) megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való 

részvétel feltétele. Azokat a gazdasági szereplőket, akik már átvették a dokumentációt, 

egyidejűleg írásban kell tájékoztatni a határidő meghosszabbításáról, azokat, akik még nem 

vásároltak, illetve vettek át dokumentációt, a dokumentáció átadásával egyidejűleg kell erről a 

körülményről írásban tájékoztatni. 

 

A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők 

esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni, illetve meg kell 

küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az 

ajánlatkérőnél jelezte, a több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és a nem 

hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy 

részvételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplő részére.  

A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli 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 tájékoztatásban közli az ajánlatkérő, hogy a dokumentáció (ismertető) valamely 

eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően 

szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, a több 

szakaszból álló eljárás ajánlattételi felhívásától vagy e törvénytől. A dokumentáció 

semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési 

szerződésben nem alkalmazandó. 

 

Kiegészítő tájékoztatás nyújtható konzultáció formájában is. Ebben az esetben az eljárást 

megindító felhívásban kell megadni a konzultáció időpontját és helyét. A konzultációról 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a konzultáció napjától számított öt napon belül meg 

kell küldeni, vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni. 
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A törvény a kiegészítő tájékoztatással egy tekintet alá veszi, azaz ugyanazok a szabályok 

vonatkoznak a helyszíni bejárás, illetve a helyszín megtekintése során nyújtott kiegészítő 

tájékoztatásra is. 

 

Az ajánlati biztosítékra vonatkozó szabályok 

 

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők ajánlati kötöttségének megtartását biztosítja. Előírása 

nem kötelező, de ha az ajánlatkérő elő kívánja írni, úgy azt az eljárást megindító felhívásban 

ajánlati biztosíték adásához kötheti a közbeszerzési eljárásban való részvételt. 

 

Csak az ajánlattétel köthető biztosítékhoz, a több szakaszból álló eljárásoknak a részvételi 

szakaszában történő részvétel nem. Ugyanakkor már a részvételi felhívásban fel kell tüntetni, 

hogy az ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában való részvételt milyen összegű 

biztosíték adásához fogja kötni. Ez természetesen az ajánlattevők megfelelő tájékoztatása 

miatt van így, annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők már ebben a szakaszban e tudják 

dönteni, milyen terhet ró majd rájuk az ajánlattételi szakaszban a biztosíték rendelkezésre 

bocsátása. 

 

Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg vagy az 

ajánlatkérő által az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontig (ez 

általában néhány nap az ajánlattételi határidőt megelőzően), az ott megjelölt mértékben kell az 

ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia is kell, hogy a biztosítékot 

az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatában nem csatolja 

az erre vonatkozó igazolást, azt hiánypótlás keretében nyújthatja be. Lényeges különbség 

azonban, hogy amennyiben az ajánlattevő a biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre 

nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre, ajánlata 

érvénytelen, magát az ajánlati biztosítékot tehát nem lehet hiányként pótolni. 

 

Az ajánlati biztosítéknak arányosnak kell lennie. A biztosíték mértékét ezért az 

ajánlatkérőnek azzal arányosan kell meghatároznia, hogy előre láthatólag mekkora 

költségeket okoz számára az ajánlatnak az ajánlati kötöttség ideje alatti visszavonása vagy a 

szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása. 
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Ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a 

szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték az ajánlatkérőt 

illeti meg. 

 

Az ajánlati biztosítékot főszabály szerint vissza kell fizetni a törvény által meghatározott 

határidőben minden olyan esetben, amikor az ajánlattevő ajánlati kötöttségéhez megfelelően 

tartja magát az eljárásban. Az előbbiektől eltérően a nyertes ajánlattevő részére akkor nem 

kell visszafizetni a biztosítékot, ha a biztosíték az ajánlati felhívás szerint a megkötött 

szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik. 

 

Az ajánlati biztosíték ugyanakkor az ajánlatkérőnek a törvényben meghatározott 

kötelezettségei teljesítését is biztosítja. Ha az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 

biztosíték adásához kötötte, a pénzben teljesített biztosíték kétszeres összegének 

megfizetésére köteles, ha nem tájékoztatja az elbírálásra rendelkezésére álló időtartam alatt az 

ajánlattevőket az eljárás eredményéről vagy ha a nyertes ajánlattevővel a szerződést nem köti 

meg. Amennyiben – az ajánlati kötöttség lejárta miatt - az ajánlatkérő felhívja az 

ajánlattevőket ajánlataik további fenntartására és egy ajánlattevő - vagy mindegyik ajánlattevő 

- úgy dönt, hogy nem tartja fenn ajánlatát, a biztosíték nem kétszeres összegben jár vissza. 

 

Tekintettel arra, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttséget biztosítja, a biztosítékot 

az ajánlatkérő is csak ezen időszakra írhatja elő. Amennyiben sor kerül az ajánlati kötöttség 

meghosszabbítására, az időközben lejárt kezességvállalás vagy bankgarancia megújítása 

szükséges, amelyre az ajánlatkérőnek már abban a felhívásban fel kell hívnia az ajánlattevők 

figyelmét, amelyben ajánlataik fenntartását kéri tőlük. 

 

A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az 

ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy 

biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 

kötelezvénnyel. A befizetés helyét, az ajánlatkérő fizetési számlaszámát, továbbá a befizetés 

igazolásának módját az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban meg kell határozni. 
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VIII. Bírálati szempontok a közbeszerzésben 

 

Az ajánlatok értékelési szempontjai 

Az új Kbt. – hasonlóan a korábbi szabályokhoz – a beérkezett ajánlatok elbírálására 

alapvetően kétféle értékelési szempontot rögzít a 2004/18/EK irányelv szerződés 

odaítélésének szempontjairól rendelkező 53. cikke és preambulumának (46) bekezdése, 

valamint a 2004/17/EK irányelv szerződés odaítélésének szempontjairól rendelkező 55. cikke 

és preambulumának (55) bekezdése figyelembevételével.  

 

 

Lényeges kiemelni, hogy az ajánlatkérő szabad mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy a 

közbeszerzési eljárás megindítása előtt melyik értékelési szempontot választja ki. Gyakorlati 

szempontból – a magam részéről – általában előnyösebbnek tartom a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást, mint bírálati szempontot, abban az esetben, ha az egyéb feltételek a 

szerződéstervezetben rögzíthetők (például jótállás, teljesítési határidő, korábbi vállalás stb.). 

Egy komplex tárgyú szerződés esetén azonban, ahol az ellenszolgáltatás összege mellett más 

értékelési tényezők is jelentős súllyal bírnak, az összességében legelőnyösebb ajánlat 

szempontrendszere lehet sok esetben célszerű.  

 

Az átláthatóság és a kiszámíthatóság érdekében a törvény úgy rendelkezik, hogy az 

ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles meghatározni az ajánlatok értékelési 

szempontját. 

 

Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, köteles 

meghatározni (a felhívásban – kivéve a „módszert”, mert az a dokumentációban is 

megadható) 

a) az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokat; 

b) részszempontonként az azok súlyát meghatározó - a részszempont tényleges 

jelentőségével arányban álló - szorzószámokat; 

Az ajánlatok 
értékelési 

szempontja 

a legalacsonyabb 
összegű 

ellenszolgáltatás 

az összességében 
legelőnyösebb 

ajánlat 
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c) az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határát, amely minden részszempont esetében azonos; 

d) azt a módszert (módszereket), amellyel megadja a ponthatárok [c) pont] közötti 

pontszámot. 

 

A részszempontokat az ajánlatkérőnek az alábbi követelményeknek megfelelően kell 

meghatároznia: 

a) a részszempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez 

szükséges pénzügyi-gazdasági és/vagy műszaki-szakmai alkalmassága; 

b) a részszempontok között mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás mértékének 

részszempontját; 

c) a részszempontoknak mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető 

tényezőkön kell alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, a szerződés lényeges feltételeivel kell 

kapcsolatban állniuk (az ellenszolgáltatáson kívül például: a minőség, műszaki érték, 

esztétikai és funkcionális tulajdonságok, környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok, 

működési költségek, gazdaságosság, költséghatékonyság, vevőszolgálat és műszaki 

segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés időpontja, időszaka); 

a részszempontok körében értékelhető a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek 

foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértéke; 

d) a részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri 

értékelését; 

e) ha részszempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, alszempontonként 

azok - tényleges jelentőségével arányban álló - súlyszámát is meg kell adni. Nem minősül 

alszempont megadásának, ha az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján értékelhető 

részszemponttal kapcsolatban a módszer megadása során leírja, hogy a részszemponttal 

összefüggő ajánlati elem mely összetevőit, vagy milyen tulajdonságait fogja vizsgálni; 

 

A nem mennyiségi alapon megítélhető tényezők esetében is megkövetelt tehát, hogy az 

értékelés szakmai mérce alapján ellenőrizhető legyen. 

 

Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást tartalmazó értékelési szemponton vagy részszemponton 

(alszemponton) kívüli részszempontokkal (alszempontokkal) összefüggő ajánlati elemmel 

kapcsolatban az eljárást megindító felhívásban jogosult meghatározni az adott ajánlati elem 

azon legkedvezőbb szintjét, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a 
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ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, valamint jogosult meghatározni olyan 

elvárást is, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. 

Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja kiválasztani, akkor az 

ajánlatoknak az értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító 

felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli a meghatározott módszerrel, majd 

az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a 

szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, 

amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

 

Ha több ajánlatnak azonos az kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül az 

összességében legelőnyösebbnek, amely  

1. alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz;  

2. azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési 

pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra 

nagyobb értékelési pontszámot kapott. 

 

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján 

kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha 

a) az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot kívánja 

kiválasztani, de a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos 

összegben tartalmazza, vagy 

b) az ajánlatok értékelési szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, 

de az összességében legelőnyösebb ajánlat az előzőek szerint sem állapítható meg. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően elektronikus árlejtést kezdeményezhet, 

amennyiben azt az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban előzetesen jelezte. Az elektronikus 

árlejtés részletes szabályait külön jogszabály határozza meg. 

 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító 

felhívásban - több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi felhívásban - és a 

dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési 

szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
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Az ajánlatkérő akkor rendelkezhet a többváltozatú ajánlattétel lehetőségéről, ha az 

összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló értékelési szempontot 

alkalmazza az eljárásban. 

 

Tervpályázatot követően lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az 

ajánlatok értékelési szempontja csak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

lehet. 

A versenypárbeszédben az ajánlatok értékelési szempontja kizárólag az összességében 

legelőnyösebb ajánlat kiválasztása lehet. 

Építési koncesszió esetén az ajánlatok értékelési szempontja csak az összességében 

legelőnyösebb ajánlat kiválasztása lehet. 

A kiadható pontszámok alsó és felső határa  

 

A gyakorlatban az alsó és felső ponthatárok megadására több lehetőség ismert. Ilyenek 

lehetnek:  

1. alsó határ 1 pont, a felső határ pedig 10 (azaz a pontkiosztás skálája 1-10)  

 a skála egyszerű, de csak tizedes jegyek alkalmazásával lehet a finomabb 

különbségeket kifejezni;  

2. alsó határ 1 pont, a felső határ pedig 100 (azaz a pontkiosztás skálája 1-100)  

 a skála arányai finom különbségtételeket is megengednek;  

3. mindkét esetben indulhat a skála nulláról is, amennyiben azt tartja az ajánlatkérő 

fontosnak, hogy a legkedvezőtlenebb ajánlat ne kapjon pontot egyáltalán 

 az egyetlen lehetséges gond ezzel a típusú skálával, hogy bizonyos számításoknál 

elvileg előfordulhat nullával való osztás – a gyakorlatban ez egyrészt csak akkor 

fordulhat elő, ha még a legelőnyösebb ajánlat is csak nulla pontot kapna, másrészt 

erre külön figyelni lehet, így a probléma könnyen kezelhető;  

 

Minden rész- és alszempontra ugyanazt a skálát kell alkalmazni. A törvényi előírás arra 

vonatkozik, hogy ellenkező esetben a pontszámok eltorzítanák a pontkiosztás skálájától 

függetlenül megállapított súlyokat.  
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A pontkiosztás alapvető módszerei 

 
 

A relatív értékelés esetében a legelőnyösebb vagy legkedvezőtlenebb ajánlathoz (vagy 

mindkettőhöz) viszonyítva történik a többi ajánlatra adott pontszámok meghatározása. A 

gyakorlatban igen gyakran használt “relatív” megoldás a lineáris arányosítás vagy aránypár 

számítás: 

(P - Pmin) : (Pmax - Pmin) = (Avizsgált  - Alegrosszabb) : (Alegjobb  - Alegrosszabb)  

ahol  

P:   a vizsgált ajánlati elem adott alszempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax:   a pontskála felső határa  

Pmin:   a pontskála alsó határa  

Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  

Alegrosszabb:  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi értéke 

Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke;  

 

Az abszolút értékelés esetében a pontszámok kiosztása nem függ a benyújtott és érvényes 

legjobb ajánlattól, nem ahhoz viszonyítva történik. Az aktuálisan jelenlévő más ajánlatok nem 

befolyásolják a kapott pontszámokat. 

A gyakorlatban gyakorta alkalmazott „abszolút” megoldás: a hasznossági függvény.  

 

Relatív értékelés 

- arányskála 

- a pontszámok kiosztása az ajánlatok 
egymáshoz való viszonyától függ 

- az értékelési pontok kiosztása az 
egyes ajánlatok tartalmi elem 

értékeinek arányát tükrözi 

Abszolút értékelés 

- a tartalmi elem lehetséges értékei 
felett kifejezett intervallumokon 

történik a pontkiosztás 

- intervallum skála  



95 

„Hasznossági függvények alatt olyan abszolút értékelést értünk, ahol táblázatokkal vagy 

függvények formájában általánosan vagy az adott értékelési részszempont tartalmához 

illeszkedő tartományon a kapott értékekhez közvetlenül kapcsolódóan (a tényleges 

ajánlatoktól függetlenül) adhatók meg az ajánlatkérő érdemi preferenciáit leképező értékelési 

pontok (azaz az értelmezési tartomány értékeihez függvénykapcsolattal rendel 

pontszámokat).”
43

 

Tartalmi jellemző értéke  Pontérték  

Nem  1  

Igen 100  

Az értékelési módszerek összehasonlítása:
44

 

 

 

Rész- alszempont jellege 

Mennyiségi 

jellemző 

 Szakmai Nem 

mennyiségi 

tény 

Ellenszolgáltatás 

Pontkiosztás 

módja 

Relatív Képlet számításos + x  x  ++  

Arányosítás ++ x  x  + 

Sorba-rendezés 

(relatív pontozás is)  

- ++ + - 

Abszolút  (közvetlen, 

közvetett) pontozás  

- +  x -  

hasznossági 

függvény 

++ ++ ++ ++ 

nem monoton 

hasznossági 

függvény 

++ x  x -  

Az alkalmazott jelölések:  

 ++   ajánlott  

 +:  alkalmas  

 x:   nem értelmezhető  

 -   nem ajánlott  

                                                      
43 Dr. Gelléri Péter, Dr. Várday György, Csáki Csaba: Döntéstechnológiai útmutató, 2004. Winsdom R&C Kft., Módszertani Útmutató a 

Közbeszerzések Tanácsa számára 
44 Dr. Gelléri Péter, Dr. Várday György, Csáki Csaba: Döntéstechnológiai útmutató, 2004. Winsdom R&C Kft., Módszertani Útmutató a 

Közbeszerzések Tanácsa számára 
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IX. Kizáró okok és az alkalmasság meghatározásának 

rendszere a közbeszerzésben, a részvételre jelentkezők és 

ajánlattevők által benyújtandó dokumentumok  

 

Kizáró okok lényege 

Az új Kbt. 56-57. §-ai a kizáró okokra vonatkozó szabályokat tartalmazzák. A kizáró okok 

lényege, hogy azok valamelyikének fennállása esetén az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, 

az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az eljárásból kizárásra 

kerül, azaz a benyújtott ajánlat érvénytelen lesz a törvény 74. § (1) bekezdés c) pontja szerint. 

Vannak ún. kötelező kizáró okok (56. §): ezeket a közbeszerzési eljárásban kötelező 

érvényesíteni és az ajánlattevői oldalon részt vevő minden szereplőre vonatkoznak 

(ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet) és vannak az 

ajánlatkérő által előírható kizáró okok (57. §). A választható kizáró okok közül kikerült az, 

hogy a helyi önkormányzati ajánlatkérő az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott 

adótartozásra vonatkozó kizáró okot írhat elő. 

56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az 

alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 

vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga 

szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek 

tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 

5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy 

ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a 

letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, 

kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért 

az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított 

időtartam végéig; 

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

ga) 15. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőre emelkedett 

közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló 

törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 

gb) 15. § (5) bekezdésének f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőre emelkedett 

közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 

kötelezéssel vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti 

közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 

történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 

költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt 

vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése 

jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 
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i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 

kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot 

meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - 

annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt két éven belül 

született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozat megállapította; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy 

hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel 

Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 

kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót 

figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után 

adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett 

fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne 

a szerződés alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 

tulajdonosa nem megismerhető. 

 

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles hivatkozni az ún. kötelező kizáró 

okokra. Az ajánlatkérő - az érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, 

lakóhelyének) az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás időpontjának 

megjelölésével - köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot a „hamis adatszolgáltatás” 

miatti kizárásról, és a kizárás időpontjáról. 

 

57. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 

részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 

szereplő, aki 

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős 

bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem 

régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti 

határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és 

bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen 

jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és 

egyúttal bírságot szabott ki; 

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt 

jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; 

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt 

szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön 

jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba 

ütköző cselekedetet követett el. 
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A részvételre jelentkezők és ajánlattevők által benyújtandó dokumentumok 

Az ajánlatkérő kizárólag olyan igazolások benyújtását írhatja elő a gazdasági szereplők 

számára, amelyek szükségesek az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések elbírálásához, 

mivel igazolják 

- az ajánlattevők megfelelőségét, az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását és a kizáró 

okok fenn nem állását; 

- azt, hogy az ajánlattevő által megajánlott áruk, szolgáltatások, illetve építési munkák, 

építmények megfelelnek az ajánlatkérő által előírtaknak. 

A Kormány rendeletben határozza meg, hogy az ajánlatkérő az alkalmasság és a kizáró 

okok ellenőrzésére milyen igazolási módokat, illetve milyen dokumentumok benyújtását 

írhatja elő, illetve köteles elfogadni. 

Az ajánlatkérő a jogszabályban foglalt igazolási kötelezettségen kívül csak olyan egyéb 

igazolások benyújtását írhatja elő, amely a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos ajánlatkérői 

előírásoknak való megfelelést szolgálja. 

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ajánlatában, illetve - több szakaszból álló eljárás 

esetén - a részvételi jelentkezésben csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, 

valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik 

az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. 

Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben benyújtott igazolások, 

nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági 

szereplőtől információt kérni. A megkeresett szervezet három munkanapon belül köteles az 

információt megadni.  

Az ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése céljából 

az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes 

személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, 

szervezeti, köztestületi tagságra, valamint gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó 

adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem állta ellenőrzésének keretében - a külön 

jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a büntetlen előéletre vonatkozó adatról 

hatósági igazolás is kérhető. 

 

A régi Kbt. felsorolta az alkalmasság és a kizáró okok tekintetében az ajánlattevők 

(részvételre jelentkezők) által benyújtandó dokumentumok, igazolások körét. Az új Kbt. 

rendszerében a Kormány rendeletben határozza meg, hogy az ajánlatkérő az alkalmasság és a 
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kizáró okok igazolására milyen igazolási módokat, illetve milyen dokumentumok benyújtását 

írhatja elő vagy köteles elfogadni.  

 

Az alkalmasság megítélése a közbeszerzésben 

 

Az új Kbt. szerint a közbeszerzési eljárásban csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot, 

amely megfelel az ajánlatkérő által támasztott 

a) szakmai tapasztalatra és képzettségre, 

b) műszaki és technikai feltételekre, 

c) minőségbiztosítási vagy környezetgazdálkodási szabványokra, 

d) gazdasági és pénzügyi helyzetre 

vonatkozó minimális követelményeknek (alkalmassági követelmények) és nem áll kizáró ok 

[56-57. §] hatálya alatt.  

 

A gazdasági szereplők jogi helyzetére vonatkozó előírásokat a törvény mint kizáró okokat 

jeleníti meg, míg a műszaki-szakmai és gazdasági-pénzügyi feltételek a szerződés teljesítésére 

való alkalmasság körében jelennek meg.  

 

Lényeges változás és egyben különbség is, hogy a kizáró okokat (kötelező és választható) a 

törvény taxatív módon felsorolja, míg az alkalmasságra vonatkozó követelmények nem 

találhatóak meg az új Kbt. szövegében. Külön jogszabály határozza meg, hogy milyen 

igazolások, nyilatkozatok kérhetőek be a gazdasági szereplőktől, az ajánlatkérő ezek 

ismeretében köteles az alkalmasság feltételeit úgy meghatározni, hogy legalább egy a 

műszaki, illetve szakmai alkalmasságra, valamint legalább egy a pénzügyi és gazdasági 

alkalmasságra vonatkozó alkalmassági követelményt előírjon. A régi Kbt. a törvény 

szövegében sorolta fel az alkalmassági követelményeket, melyek közül az ajánlatkérő 

választhatott, hogy milyen alkalmassági feltételt ír elő az eljárásban. Az alkalmassági 

követelményeket és az azoknak való megfelelés igazolására benyújtandó dokumentumokat az 

eljárást megindító felhívásban pontosan meg kell jelölni. 

 

Az alkalmassági feltételek meghatározásakor az ajánlatkérőnek a következőkre kell 

figyelemmel lenni: 

- pontosan határozza meg, hogy milyen körülmények megléte esetén alkalmas vagy milyen 

körülmények hiányában alkalmatlan a szerződés teljesítésére a gazdasági szereplő. Az 
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ajánlatkérő a gyakorlatban vagy pozitív módon (Alkalmas a részvételre 

jelentkező/ajánlattevő, ha ...) vagy negatív meghatározással (Alkalmatlan a részvételre 

jelentkező/ajánlattevő, ha ...) is előírhatja az alkalmassági feltételt. 

- az ajánlatkérőnek az alkalmassági követelmények meghatározását a közbeszerzés tárgyára 

kell korlátoznia. Az alkalmasság körében így pl. csak olyan referenciák követelhetőek meg, 

amelyek az adott közbeszerzés tárgyához kapcsolódó tapasztalatot igazolnak, vagy csak olyan 

műszaki felszereltség írható elő, ami az adott közbeszerzés teljesítéséhez szükséges. 

- azokat - a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel - legfeljebb a szerződés teljesítéséhez 

ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni. Az alkalmasság előírása arányos kell 

hogy legyen az adott közbeszerzés jellemzőivel, nem követelhet meg többet, mint ami 

valóban szükséges a teljesítéshez vagy pl. a referenciák esetében mint ami valóban 

alátámasztja, hogy a gazdasági szereplő egy megegyező nagyságrendű feladatot teljesíteni 

tud. 

 

A törvény 55. § (4) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös 

ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek azon, a 

pénzügyi-gazdasági alkalmasság körébe eső követelmények esetében pedig, amelyek 

értelemszerűen csak egy gazdasági szereplőre vonatkoztathatóak, elegendő, ha egyikük 

igazolja megfelelőségét. Ez a gyakorlatban nagy valószínűséggel jelentős könnyítést fog 

jelenteni a gazdasági szereplők alkalmasságának megítélése során. A régi Kbt. ugyanis a 

pénzügyi-gazdasági alkalmasság körében önálló megfelelési kötelezettséget írt elő. Ha 

például a közös ajánlattevők egyike nem felelt meg az előírt alkalmassági követelménynek, az 

a teljes ajánlat érvénytelenségét eredményezte.   

 

 

Az új Kbt. általános jelleggel rögzíti, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 

kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, két 

szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az ajánlati 

(részvételi) felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ezen 

szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A  külső szervezet adtainak felhasználása egyrészt 

helyettesítheti az ajánlattevő alkalmasság igazolása körében megjelölt adatait, másrészt 

kiegészítheti azokat. 
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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. 

 

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet 

kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 

 

a) 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 

b) 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 

c) 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. 
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Az új Kbt. pótolja a régi Kbt. azon hiányosságát és valljuk be furcsaságát, hogy korábban, 

ha valamely ajánlattevőnek az alkalmassági követelményként előírt nem megengedett negatív 

mérleg szerinti eredménye volt, alkalmasságát igazolhatta oly módon, hogy ez az ajánlattevő 

a szerződés teljesítésére való alkalmasságát „ún. erőforrás szervezetettel igazolta”, azaz olyan 

szervezet erőforrásaira támaszkodott, akinek nem volt negatív a mérleg szerinti eredménye. 

Az új Kbt. alapján ez szintén lehetséges, de a visszaélések elkerülése érdekében komoly 

felelősségvállalást ír elő (kezességet kell vállalniuk) azon szervezetek számára, amelyek olyan 

kapacitásaikkal igazolják az ajánlattevő alkalmasságát, amelynek a teljesítés során konkrét 

felhasználása nem elképzelhető.  
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X. Kivételek szabályozása, összeférhetetlenség, gazdasági 

szereplőkre vonatkozó szabályok 

 

Kivételek a közbeszerzés hatálya alól 

Vannak olyan esetek, amikor egy beszerzés önmagában, vagy az egybeszámítási szabályok 

alapján elérné a közbeszerzési értékhatárt és ez alapján közbeszerzést kellene lefolytatni, 

azonban a törvény mégis kiveszi az adott beszerzést a közbeszerzés hatálya alól: ezek az ún. 

kivételek. A törvény 9. §-ban szabályozottak minden eljárásrendben kivételt jelentenek a 

törvény alkalmazása alól, azaz az ilyen tárgyú beszerzések esetében nem kell közbeszerzést 

lefolytatni. 

A korábbi szabályozástól eltérően az in-house beszerzések köre a kivételek között került 

szabályozásra. Az ilyen szerződések esetében az ajánlatkérő és az egyedüli tulajdonában lévő 

gazdálkodó szervezet köt egymással szerződést. 

9. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni: 

a) a minősített adatot, valamint az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a 

különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésre - az uniós értékhatárt elérő értékű beszerzések esetén 

abban az esetben, ha az Országgyűlés illetékes bizottsága e törvény alkalmazását kizáró előzetes döntést hozott -, 

amely megrendelésére az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály szerint kell eljárni; 

b) a védelem terén kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk (fegyverek, lőszerek, 

hadianyagok) beszerzésére, szolgáltatások vagy építési beruházások megrendelésére, amelyek megrendelésére az 

e törvény felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály szerint kell eljárni, valamint ha az ilyen tárgyú 

beszerzés az ország alapvető biztonsági érdekének védelme érdekében - összhangban az Európai Unió 

Működéséről szóló szerződés 346. cikkével - az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály 

alkalmazása alól is kivételt képez; 

c) nemzetközi szerződés vagy nemzetközi megállapodás alapján meghatározott külön eljárás szerint történő 

beszerzésre, ha a szerződés vagy a megállapodás csapatok (katonai erők) állomásoztatására, átvonulására, 

alkalmazására vonatkozik, ideértve hadműveleti területre kihelyezésre (áthelyezésre), visszahelyezésre kerülő 

egységek esetében a kihelyezés (áthelyezés), visszahelyezés megvalósításával összefüggő beszerzéseket is; 

d) nemzetközi szerződésben meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre, ha az Európai Unión 

kívüli állammal kötött szerződés projekt közös megvalósításával vagy hasznosításával összefüggő beszerzésre 

vonatkozik; 

e) nemzetközi szervezet által meghatározott külön eljárás alapján történő beszerzésre; 

f) olyan beszerzésre, amelynek kizárólagos rendeltetése az, hogy lehetővé tegye az ajánlatkérő számára egy 

vagy több nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását, illetve nyilvános elektronikus hírközlő hálózat 

rendelkezésre bocsátását vagy igénybevételét; 

g) a központi beszerző szervezet által közbeszerzési eljárás útján beszerzett áru, szolgáltatás vagy építési 

beruházás megrendelésére azon szervezetek részéről, amelyek javára a központi beszerző szervezet 

közbeszerzési szerződést kötött; 

h) a 6. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti ajánlatkérők által odaítélt építési koncesszióra és szolgáltatási 

koncesszióra, amennyiben a koncesszió célja az ajánlatkérőnek a 114. § (2) bekezdése szerinti közszolgáltatói 

tevékenységének biztosítása és a 20. § vagy a 121. § (2) bekezdése értelmében e törvény XIV. Fejezete lenne 

alkalmazandó; 

i) ha a szolgáltatási koncesszió a koncessziós törvény hatálya alá tartozik, azzal, hogy a koncessziós törvény 

szerinti eljárásról az ajánlatkérőnek a Közbeszerzési Hatóságot haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell; 

j) ha a szolgáltatási koncesszió az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról vagy villamossal 

végzett helyi közforgalmú vasúti szolgáltatás esetén a vasúti közlekedésről szóló törvények hatálya alá tartozik, 

azzal, hogy az e törvények szerinti eljárásról az ajánlatkérőnek a Közbeszerzési Hatóságot haladéktalanul írásban 

tájékoztatnia kell; 

k) azokra a megállapodásokra, amelyeket 



104 

ka) a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkérő és az egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet 

köt egymással, amely felett az ajánlatkérő - tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy 

ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára - az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes 

körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek 

alapvető befolyásolására, feltéve hogy a szerződéskötést követően a gazdálkodó szervezet adott üzleti évben 

elért nettó árbevételének legalább 80%-a az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötendő szerződések 

teljesítéséből származik, 

kb) a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkérő és olyan gazdálkodó szervezet köt egymással, 

amelynek részvényei vagy üzletrészei kizárólag ezen ajánlatkérő és más a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti 

ajánlatkérő(k) tulajdonában vannak, amely felett az ajánlatkérők - tekintettel a közfeladat, illetve a 

közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára - az ügyvezetési jellegű 

feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal közösen rendelkeznek és képesek a gazdálkodó 

szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, feltéve, hogy a szerződéskötést 

követően a gazdálkodó szervezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a a tag 

ajánlatkérőkkel kötendő szerződések teljesítéséből származik; 

l) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat kötelező közoktatási 

feladatának nem állami intézményfenntartó útján történő ellátására, valamint a közoktatási intézmény 

intézményfenntartói jogának nem állami intézményfenntartónak történő átadására. 

 

A törvény a szolgáltatás megrendelésekre vonatkozóan külön kivételi szabályokat is 

megállapít, így nem kell közbeszerzést lefolytatni: 

a) meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele vagy ingatlanra vonatkozó egyéb 

jognak a megszerzése; kivéve az ilyen szerződéssel összefüggő pénzügyi szolgáltatásra 

irányuló (bármilyen formában, illetve tartalommal megkötött) szerződést; 

b) a törvény 3. melléklet 6. csoportjába tartozó pénzügyi szolgáltatás, amely értékpapírok 

vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátása, eladása, vétele vagy átruházása által valósul meg, 

vagy amely a monetáris, az árfolyam- vagy a tartalékkezelési politika, vagy a központi 

kormányzat adósságkezelési politikájának megvalósítása érdekében pénz- vagy tőkeszerzésre 

irányul, továbbá a jegybanki tevékenység; 

c) műsorszám (műsoranyag) médiaszolgáltató vagy a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap általi vétele, fejlesztése, előállítása vagy közös előállítása, valamint a 

műsoridőre vonatkozó szerződés; 

d) választottbírósági, közvetítői, békéltetési tevékenység; 

e) munkaszerződés, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, ügyészségi szolgálati 

jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres 

szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonya; 

f) kutatási és fejlesztési szolgáltatás; kivéve, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő 

hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő 

teljesíti; 

g) ha a szolgáltatást a 6. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott ajánlatkérők 

valamelyike vagy általuk létrehozott társulás jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog 

alapján nyújtja; 
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h) ha valamely közfeladat ellátását egy 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti ajánlatkérő 

egy másik 6. § (1) bekezdés a)-c) pontok szerinti ajánlatkérőnek adja át olyan módon, hogy az 

az átruházó ajánlatkérőtől teljesen függetlenül és saját felelősséggel, haszonszerzési cél nélkül 

végzi a feladat ellátását. 

Összeférhetetlenség 

Az új Kbt. a régi törvény részletező szabályozása helyett rövidebb és könnyebben átlátható 

szabályozásra törekszik. A legfőbb cél a jogszabály alapelvi rendelkezéseinek érvényre 

juttatása: a közpénzek elköltésének átláthatósága és a verseny tisztaságának biztosítása.  

A régi szabályok objektív szabályozásával ellentétben az új Kbt. lehetőséget biztosít az 

érintett szervezetnek, személynek annak bizonyítására, hogy az ajánlatkérő nevében eljárva 

képes funkcióinak pártatlan és tárgyilagos ellátásra, illetve az eljárásban való részvétele 

ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetként nem jár a verseny tisztaságának sérelmével. 

Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy 

elkerülje az összeférhetetlenséghez és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező 

helyzetek kialakulását. 

Az új Kbt. keretszabályt vezet be, amely szerint nem vehet részt az eljárás előkészítésében 

és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak 

pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból nem képes.  

Az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 

bevont személy vagy szervezet nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként, 

amennyiben közreműködésük az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 

Az új szabályozás megfelel az Európai Bíróság összeférhetetlenség tárgykörében hozott 

ítélkezési gyakorlatának, amely megköveteli a konkrét tényállás alapján a tényleges 

jogsérelem megállapíthatóságát (C-213/07. sz. Michaniki ügyben hozott ítélet), és bizonyítási 

lehetőséget biztosítanak az érintett ajánlattevőknek, hogy az ő sajátos esetükben a 

szabályozásban foglaltak nem állnak fent (C-21/03, C-34/03. sz. Fabricom egyesített ügyek). 

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 összeférhetetlenség. 
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Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan 

személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő 

a) 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 

b) 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. 

 

A gazdasági szereplőkre vonatkozó szabályok 

 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést 

(közös ajánlattétel). Ebben az esetben kötelesek maguk közül képviselőt jelölni (az 

ajánlatkérő a képviselő részére küldi meg az eljárás során felmerülő értesítéseket). Minden 

nyilatkozatuknak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre 

jelentkezők megjelölését. A közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer 

rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről 

történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. A közös ajánlattevők a 

szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az egy közös ajánlatot 

vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi vagy 

több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 

 

Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó 

mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása 

esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak 

minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során 

közös ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre 

jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében 

való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés 

tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Ez a rendelkezés jogalkotói 

szándék szerint visszafogja a körbetartozások keletkezését, illetve a hosszú alvállalkozói 

láncok kialakulását. 



107 

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó 

szervezet alapításához, azonban ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 

szerződés teljesítése érdekében indokolt, a nyertes ajánlattevő(k)től megkövetelheti. Az 

eljárást megindító felhívásnak a gazdálkodó szervezet alapítására vonatkozó ajánlatkérői 

elvárást egyértelműen rögzítenie kell. 

Ha az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi vagy megköveteli 

gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság), a dokumentációban megadja a 

létrehozandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelményeket, amelyek kizárólag a jogi 

formával, a jegyzett tőke minimális - a szerződés értékével arányosan meghatározott - 

összegével, a gazdálkodó szervezet tevékenységi körével, valamint tevékenységének 

ellenőrzésével függhetnek össze. 

 

A polgári jogképességtől a közbeszerzési eljárásban részvétel képessége nem választható el. 

A konzorciumi megállapodás nem hoz létre új jogalanyt, az a gyakorlatban a Ptk. szerinti 

polgári jogi társaság létesítését jelenti, amely a tagok közötti kötelmi jogviszony, a 

konzorcium jogképesség hiányában saját nevében nem szerezhet jogokat vagy vállalhat 

kötelezettségeket. A közös ajánlattevők egy egységes ajánlatot nyújtanak be, indokolt ezért, 

hogy egyes eljárási cselekmények esetében a közös ajánlattevők egységes fellépését ismerje el 

a törvény. 

 

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - 

részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik 

részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó 

részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja. 

 

Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci 

magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 

Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti 

rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt 

- a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági 

Versenyhivatalnak. 
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XI. A hiánypótlás főbb szabályai, a számítási hiba, a kirívóan 

alacsony ellenszolgáltatást, aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmazó ajánlatok kezelésére 

vonatkozó szabályozás 

 

A hiánypótlás és a felvilágosítás-kérés szabályai 

Az új Kbt. ezeket az előírásokat az uniós értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű 

beszerzésekre vonatkozó szabályoknál tárgyalja. Ezek a szabályok a törvény előírásai szerint 

természetesen a nemzeti eljárásrendben is alkalmazhatók. 

Céljuk egyaránt az érvényes ajánlattétel elősegítése, ezért lehetővé tételük és alkalmazásuk 

a közbeszerzésben kötelező. Az ajánlatkérő köteles minden ajánlattevő (részvételre 

jelentkező) számára azonos módon biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, nincs mód a 

hiánypótlás lehetőségének kizárására vagy a Kbt. szabályaihoz képest korlátozására. Szintén 

kötelező a felvilágosítás megadására felhívni az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a 

nem egyértelmű nyilatkozatok, kijelentések tartalmának tisztázása érdekében. A hiánypótlási 

felhívásban pontosan meg kell jelölni a pótlandó hiányokat.  

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívásban 

nem szereplő hiányt észlelt, ki kell azonban emelnünk, hogy a korábban már megjelölt 

hiányok az előírt hiánypótlási határidő lejárta után már nem pótolhatóak.  

A hiánypótlási határidőn, illetve határidőkön belül van lehetősége az ajánlattevőnek 

önkéntesen pótolni olyan hiányokat is, amelyeket az ajánlatkérő nem vett észre, ezért a 

hiánypótlási felhívásban nem szerepelnek.  

 

A hiánypótlás tágan értelmezendő, iratok pótlását és azok hibáinak javítását is jelentheti. 

Fontos megemlíteni, hogy a jogintézmény alkalmazása ne adjon lehetőséget valamely 

ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek a verseny tisztaságát sértő előnyben 

részesítésére, a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat a verseny 

tisztaságának, az átláthatóságnak, az esélyegyenlőségnek, a jóhiszeműség és tisztesség, 

valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás elveinek sérelmével.  

 

A szakmai ajánlatban is javítható olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó 

hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az 

ajánlattevők közötti verseny kimenetelét és az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
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befolyásolja. A szakmai ajánlat hiánypótoltathatóságával szemben a régi Kbt. nem volt 

egyértelmű, az új Kbt.-ben nem cél, hogy a szakmai ajánlat kisebb hibáját ne lehessen 

javítani, ez a javítás azonban nem járhat az ár változtatásával vagy az ajánlattevők sorrendjét.  

Amennyiben a hiánypótlást vagy a felvilágosítást nem, vagy nem az előírt határidőben, 

illetve a fentiek szerint nem módosítható körben teljesítették, kizárólag az eredeti példányokat 

lehet figyelembe venni a bírálat során. 

Az ajánlatokban előforduló számítási hiba javítása és az irreális ajánlati elem 

 

A törvény szerint az ajánlatkérő feladata az ajánlatokban előforduló és az értékelési 

szempontok szerinti eredményt befolyásoló számítási hiba javítása. Az ajánlatkérő akkor is 

végezhet számítási hibajavítást az ajánlatban, ha a hiba nem az ellenértékben, hanem 

valamely - értékelésre kerülő - más mennyiségi adatban fordul elő. Az ajánlatkérőnek arra van 

lehetősége, hogy az ajánlatban szereplő alapadatok felhasználásával végezzen matematikai 

műveletet, az ajánlatban feltüntetett alapadatokat azonban nem változtathatja meg. 

 

68. § Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási 

hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen 

meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az 

ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt 

egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 

Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a 

közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést 

megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra 

támaszkodik. A törvény objektív határt is megállapít, amely megkönnyíti annak eldöntését, 

mikor van szó aránytalanul alacsony árról. Köteles az ajánlatkérő alkalmazni az aránytalanul 

alacsony ár esetén követendő eljárást különösen akkor, ha 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.  

 

Az anyagi fedezet összegét az új Kbt. szerint az ajánlatok, illetve végleges ajánlatok 

bontását megelőzően az ajánlatkérőnek el kell árulnia. 

 

Az aránytalanul alacsony ár esetén az ajánlattevőnek – az ajánlatkérő felhívására - árának 

megalapozottságáról indokolást kell benyújtania, melyet ajánlatkérőnek értékelnie kell. Az 

ajánlattevő terhére esik, ha indokolásában nem bocsát megfelelő adatokat rendelkezésre.  
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Új szabályozási elemként került a törvénybe az az előírás, hogy az ajánlatkérő 

összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket 

megalapozó adatokat. Az ajánlatkérő – hasonlóan a régi szabályokhoz - köteles érvénytelenné 

nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel 

összeegyeztethetőnek az indokolást. 

 

69. § (1) 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 megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely 

olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. 

(2) Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést 

megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet 

meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles az ajánlatkérő az (1) bekezdést 

alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt - az (1) bekezdés szerinti - 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. 

(3) Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek 

megalapozottságáról. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott döntéshez, az ajánlatkérő írásban 

tájékoztatást kér az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati 

ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, 

hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. 

(4) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, 

b) a választott műszaki megoldásra, 

c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 

d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, 

e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén hatályos munkavédelmi 

rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre, vagy 

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik. 

(5) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a 

gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 

(6) A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás különösen akkor, 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. 

(7) Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról az (5) bekezdés szerinti döntés meghozatalához az 

szükséges, az ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati 

elemeket megalapozó adatokat. 

(8) Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó 

ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban 

tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást 

jogszerűen szerezte. Az ezen okból érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérő köteles tájékoztatni - a Közbeszerzési 

Hatóságon keresztül - az Európai Bizottságot. 

 

Az aránytalanul alacsony árhoz hasonló szabályozást tartalmaz a törvény az ún. lehetetlen, 

vagy túlzottan magas, vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt 

kötelezettségvállalások esetére is. Ebben az esetben is arról van szó, hogy valamelyik 

ajánlattevő a nyertesség érdekében olyan kötelezettségvállalást tesz, amely a törvény szerint 

sértené a törvény alapelveit.   



111 

 

70. § (1) Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy 

túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást 

tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban 

kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell. 

(2) Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek 

megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől írásban tájékoztatást kérhet a vitatott 

ajánlati elemekre vonatkozóan. 

(3) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a 

gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 
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XII. A legfontosabb napokban megállapított határidők az új 

Kbt.-ben 
 
 

Javasolt határidő 

Az új Kbt. az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról készített összegezés 

megküldését követően korlátozást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy nem lehet üzleti titokra 

hivatkozással meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani. 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. 

 

10 munkanapos határidők 

1. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót az ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötést, 

vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés 

megkötésének megtagadásáról szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül 

kell megküldeni. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le. 

2. Az ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárása 

eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt a keretmegállapodás alapján 

kötött szerződésekről együttesen is közzéteheti. Ebben az esetben a hirdetményt a 

keretmegállapodás alapján a megelőző negyedév során kötött szerződésekről a naptári 

negyedév utolsó napját követő tíz munkanapon belül kell megküldenie. A 

keretmegállapodás megkötését követő első - nem teljes - negyedévről nem kell külön 

hirdetményt közzétenni. 

 

15 munkanapos határidők 

1. Az ajánlatkérő a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától számított 

tizenöt munkanapon belül köteles a tájékoztatót tartalmazó hirdetményt megküldeni. 

2. A szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatást a szerződés mindkét fél általi teljesítésétől 

számított tizenöt munkanapon belül kell közzétenni, az egy évnél hosszabb vagy 

határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva 

évenként kell a közzétett adatokat aktualizálni. 
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3 napos határidők 

1. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően a lehető leghamarabb, 

valamint az ajánlattételi határidő lejárta előtt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 

legkésőbb három nappal kell megadni. 

2. Ha az ajánlatkérő által megküldött iratokból nem állapítható meg egyértelműen a 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságát megalapozó feltételek 

fennállása vagy az ajánlattételi felhívás jogszerűsége, a Közbeszerzési Döntőbizottság 

elnöke telefaxon vagy elektronikus úton felhívja az ajánlatkérőt a szükséges adatok 

három napon belüli pótlására. 

 

4 napos határidők 

1. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően a lehető leghamarabb, 

valamint az ajánlattételi határidő lejárta előtt gyorsított eljárás esetén legkésőbb négy 

nappal, a közbeszerzési eljárások részvételi szakaszában pedig a részvételi határidő 

lejárta előtt legkésőbb négy nappal kell megadni. 

 

5 napos határidők 

1. Kiegészítő tájékoztatás nyújtható konzultáció formájában is. Ebben az esetben az 

eljárást megindító felhívásban kell megadni a konzultáció időpontját és helyét. A 

konzultációról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a konzultáció napjától számított 

öt napon belül meg kell küldeni, vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni a 

gazdasági szereplőknek. 

2. A nem elektronikusan beadott ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a 

felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, 

amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes 

ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. 

3. A Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet - a Ket. 30. §-ában foglaltakon túl - 

érdemi vizsgálat nélkül öt napon belül végzéssel elutasítja, ha megállapítja, hogy 

a) a kérelmező a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidő alatt nem tett 

eleget, vagy a kérelmét újból hiányosan adta be; 

b) az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményét, felhívását 

jogszerűen visszavonta. 

4. A Közbeszerzési Döntőbizottság az eljárás megindításáról az ügyfeleket és a 

közbeszerzési ügyben érdekelteket értesíti és felhívja, hogy öt napon belül küldjék 
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meg észrevételeiket. A Közbeszerzési Döntőbizottság az értesítéshez csatolja a 

kérelmet, illetve a hivatalból indított eljárás esetén az annak alapjául szolgáló 

kezdeményező iratot. 

5. Az értesítéssel egyidejűleg a Közbeszerzési Döntőbizottság felhívja a közbeszerzési 

eljárás ajánlatkérőjét vagy a közbeszerzési eljárást mellőzve beszerzőt a 

közbeszerzéssel vagy a beszerzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló összes irat vagy 

amennyiben ez nem szükséges, az általa meghatározott iratok 5 napon belüli 

megküldésére. Ha a kérelmet az ajánlatkérő nyújtja be, a rendelkezésére álló iratokat a 

kérelemmel együtt köteles megküldeni. 

6. Amennyiben halasztást nem tűrő kiemelkedően fontos érdek vagy közérdek védelme 

(ideértve a nemzetgazdasági okot) indokolja, a Közbeszerzési Döntőbizottság az 

ajánlatkérő kérelmére végzéssel engedélyezheti a szerződés megkötését, ha annak 

előnyei meghaladják a szerződéskötéssel járó hátrányokat. A kérelemben a halasztást 

nem tűrő kiemelkedően fontos érdeket vagy közérdeket (nemzetgazdasági okot) meg 

kell jelölni, valamint a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Közbeszerzési 

Döntőbizottság rendelkezésére kell bocsátani a kérelem benyújtását megalapozó indok 

igazolására szolgáló dokumentumokat. E bekezdés alkalmazásában közérdek 

különösen a közszolgáltatási tevékenység ellátásbiztonsága folyamatosságának 

fenntartása. A Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelemről annak beérkezésétől 

számított öt napon belül dönt, a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

7. A Közbeszerzési Döntőbizottság az ügyfelek és a közbeszerzési ügyben érdekeltek 

142. § (1) bekezdése szerinti észrevételét azzal küldi meg az ellenérdekű ügyfeleknek, 

illetve egyéb érdekelteknek, hogy az arra vonatkozó nyilatkozataikat legkésőbb 5 

napon belül kötelesek megtenni. 

8. A Közbeszerzési Döntőbizottság a keresetlevelet az ügy irataival - a keresetlevélben 

foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt - a keresetlevél beérkezését követő öt 

napon belül továbbítja a bírósághoz és egyidejűleg tájékoztatja a bíróságot a 

Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásban részt vett ügyfelekről és azon 

érdekeltekről, akikre a határozat rendelkezést tartalmaz. 

9. Ha a keresetlevél a határozat végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelmet 

tartalmaz, a bíróság annak tárgyában az iratoknak a bírósághoz érkezését követő öt 

napon belül határoz és határozatát haladéktalanul megküldi a feleknek. 
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6 napos határidők 

10. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően a lehető leghamarabb, 

valamint az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni. 

8  napos határidők 

1. Ha a kérelem az 138. § (1) bekezdése szerinti adatokat nem tartalmazza, vagy az 

138. § (2) bekezdése szerinti díj befizetéséről szóló igazolást, illetve a 

meghatalmazott képviselő meghatalmazását nem csatolták, a Közbeszerzési 

Döntőbizottság felhívja a kérelmezőt a hiányok nyolc napon belüli pótlására, és 

egyben figyelmezteti, hogy ha a kérelmet újból hiányosan nyújtja be, a 

Közbeszerzési Döntőbizottság azt el fogja utasítani. A hiánypótlási határidő 

elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 

2. A jogorvoslati kérelmet a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül kell 

benyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. A Közbeszerzési Döntőbizottság a 

kérelmet az ügy irataival együtt beérkezését követően haladéktalanul továbbítja a 

bíróságnak. 

3. A bíróság a keresetlevelet nyolc napon belül megvizsgálja, valamint ezen belül a 

jogszabálynak megfelelő keresetlevelet a Közbeszerzési Döntőbizottság 

nyilatkozatával együtt megküldi a felperes részére. 

4. Az ellenérdekű felet, valamint a közbeszerzési ügyben szerepelt azon érdekelteket, 

akikre nézve a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata rendelkezést tartalmaz, a 

bíróság értesíti a beavatkozás lehetőségéről, azzal, hogy a beavatkozást az értesítés 

kézhezvételét követő nyolc napon belül kell bejelenteni a bíróságnak, mely 

határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. 

 

2 munkanapos határidők 

 

1. Ha a dokumentáció megküldését kérik, és az ajánlatkérő nem tette a dokumentációt 

teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton hozzáférhetővé, az ajánlatkérő vagy 

az általa meghatározott szervezet a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon 

belül köteles ennek eleget tenni, feltéve, hogy annak ellenértékét megfizették. 

2. Az ajánlatkérőnek minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készítenie, és azt a 

tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a 

tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül) minden, az adott tárgyaláson részt 
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vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni, vagy két 

munkanapon belül kell megküldeni. 

3. Ha az ajánlatkérő nem írja elő végleges ajánlatok írásbeli benyújtását, az utolsó 

tárgyalás befejezését követően két munkanapon belül minden ajánlattevővel 

egyidejűleg ismertetnie kell az ajánlatoknak azokat a számszerűsíthető adatait, amelyek 

az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 

4. Az ajánlatkérőnek - amennyiben a párbeszédre szóbeli tárgyalásokon (is) kerül sor - 

minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készítenie, és azt a párbeszéd következő 

fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a párbeszéd 

befejezését követő két munkanapon belül) minden, az adott tárgyaláson részt vett 

ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni, vagy két 

munkanapon belül kell megküldeni. 

 

10 napos határidők 

1. A dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha 

a) az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati, részvételi vagy ajánlattételi felhívást; 

b) az eljárás a 76. § (1) bekezdés c), d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; 

c) az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati kötöttség ideje alatt nem közli az 

ajánlattevőkkel vagy az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi felhívás megküldése 

időpontjaként megjelölt határidőig nem küldi meg a részvételre jelentkezőknek. 

2. A biztosítékot vissza kell fizetni 

a) az ajánlattevők részére az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás visszavonását, ajánlatának 

érvénytelenné nyilvánítását, vagy az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek 

megküldött értesítést követő tíz napon belül. 

3. Az ajánlatokról vagy részvételi jelentkezésekről készült írásbeli összegezésben észlelt 

bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló 

elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított 

írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás vagy a részvételi szakasz 

eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az 

összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. 

4. 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 megküldését követő 

tizedik napig akkor sem kötheti meg a szerződést (ha részajánlat tétele lehetséges volt a 
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beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést), ha eddig az időpontig a 

szerződéskötési moratórium egyébként lejárna. 

 

3 munkanapos határidők 

1. Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben benyújtott 

igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy 

gazdasági szereplőtől információt kérni. A megkeresett szervezet három 

munkanapon belül köteles az információt megadni. 

2. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni 

az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás 

eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kizárásáról, a 

szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának, illetve 

részvételi jelentkezésének a 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné 

nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a 

lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

3. Előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult a jogsértő eseményről való 

tudomásszerzést követő három munkanapon belül az ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az írásbeli 

összegezés, illetve az ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye vagy a közbeszerzési 

eljárásban keletkezett bármely dokumentum. 

4. Az előzetes vitarendezési kérelmet faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az 

ajánlatkérő részére, aki a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést 

kérelmezőt a kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül a 

benyújtási módnak megegyező módon tájékoztatja, továbbá az előzetes vitarendezési 

kérelem benyújtásáról, valamint az arra adott válaszáról az eljárás valamennyi - általa 

ismert - ajánlattevőjét vagy részvételre jelentkezőjét is tájékoztatja. 

5. 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 
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válaszáról a kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon belül - faxon vagy 

elektronikus úton - tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket (részvételre 

jelentkezőket). 

 

5 munkanapos határidők 

1. 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. 

2. Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredménynek a részvételre jelentkezőkkel 

történt közlésétől számított öt munkanapon belül az ajánlatkérő köteles az 

alkalmasnak minősített jelentkezőknek - amennyiben ajánlatkérő meghatározta az 

ajánlattevők keretszámát, a műszaki vagy szakmai alkalmasság alapján kiválasztott 

jelentkezőknek - az írásbeli ajánlattételi felhívást egyidejűleg megküldeni. 

3. Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredménynek a részvételre jelentkezőkkel 

történt közlésétől számított öt munkanapon belül az ajánlatkérő köteles az 

alkalmasnak minősített jelentkezőknek - amennyiben ajánlatkérő meghatározta a 

párbeszédben résztvevők keretszámát, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alapján 

kiválasztott jelentkezőknek - az ajánlattételi felhívást egyidejűleg megküldeni. 

 

15 napos határidők 

1. A rendkívüli sürgősségre tekintettel lefolytatott eljárásban legkésőbb a 

szerződéskötést követő tizenöt napon belül kell csatolnia a nyertes ajánlattevőnek 

a kizáró okok fenn nem állásának igazolásához szükséges igazolásokat. 

2. Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről 

(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként 

szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől 

számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

3. 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 tizenöt napon belül nem kezdi meg 

az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott 

határidőben - mely legfeljebb huszonöt nap lehet - nem fejezi be, az 
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ajánlattevőként szerződő fél kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. Ha az 

átadás-átvétel külön jogszabály vagy hatóság rendelkezése szerint próbaüzemmel 

történik, a felek 25 napnál hosszabb átadás-átvételi időtartamban is 

megállapodhatnak. 

4. A kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt 

napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a 

jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható 

be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet 

előterjeszteni nem lehet. 

5. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

megkezdéséről a Közbeszerzési Döntőbizottság részére megküldött iratok 

vizsgálata során megállapítja, hogy megalapozottan feltételezhető a 

közbeszerzésre, valamint a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok 

rendelkezéseinek, illetve alapelveinek megsértése, az iratok beérkezésétől 

számított tizenöt napon belül hivatalból megindítja a Közbeszerzési 

Döntőbizottság eljárását. 

6. A Közbeszerzési Döntőbizottság –főszabály szerint - az eljárás megindításától 

számított tizenöt napon belül köteles az eljárást befejezni, ha az ügyben tárgyalás 

tartására nem került sor. 

7. A keresetlevelet a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül kizárólag 

a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz lehet benyújtani. 

20 napos határidők 

1. Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha a nyertes ajánlattevő részére gazdasági társaság 

alapítását írja elő, és az ajánlattevő a társasági szerződés megkötését, illetve az 

alapszabály elfogadását a szerződés aláírásától számított húsz napon belül a 

cégbírósághoz nem jelenti be, a szerződést felmondhatja. 

2. A Közbeszerzési Döntőbizottság a tárgyalást az eljárás megindításától számított 20 

napon belüli időpontban köteles megtartani. 

 

30 napos határidők 

1. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság az ügyben tárgyalást tartott, az eljárás 

megindításától számított harminc napon belül köteles – főszabály szerint - az eljárást 

befejezni. 
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2. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérőnek az eljárást lezáró 

döntését, az ajánlatkérő köteles a határozat végrehajthatóságának időpontjától 

számított harminc napon belül új eljárást lezáró döntést hozni. Ha az eljárás előre 

láthatólag nem eredménytelen, döntése meghozatala előtt - határidő tűzésével - be kell 

szereznie valamennyi érvényes ajánlatot tevő nyilatkozatát arról, hogy ajánlatát 

fenntartja. Amennyiben az ajánlattevő a megadott határidőben nem nyilatkozott, úgy 

kell tekinteni, hogy ajánlatát nem tartja fenn. 

3. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában megállapítja a közbeszerzésre, 

illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértését, az 

ajánlatkérőként, illetve az ajánlattevőként szerződő fél - a Közbeszerzési 

Döntőbizottság határozatának kézbesítésétől számított harminc napon belül - elállhat 

az érintett közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéstől, feltéve, hogy a 

jogsértés befolyásolta a közbeszerzési eljárást lezáró döntést. 

4. A Pp. 332/B. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az első tárgyalást az 

iratoknak a bírósághoz érkezését követő harminc napon belül kell megtartani, és 

ha nincs szükség bizonyítási eljárás lefolytatására, vagy tárgyaláson kívüli eljárás 

esetén, e határidőn belül elbírálni. A határidők számításakor a hiánypótlásra fordított 

idő nem vehető figyelembe. 

 

60 napos határidők 

 

1. A Közbeszerzési Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés e 

törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése ügyében az eljárás megindításától 

számított hatvan napon belül köteles az eljárást befejezni. 

  

  



121 

XIII. A közbeszerzési eljárás szakaszai, az eljárás lefolytatása 
 

A közbeszerzési eljárásoknak 3 fő szakaszát különböztethetjük meg: 

I. A közbeszerzési eljárás előkészítése 

II. A közbeszerzési eljárás lefolytatása 

III. A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés teljesítése 

 

A közbeszerzési eljárás előkészítése 

 

A közbeszerzési eljárás előkészítéséhez tartozó főbb cselekmények az alábbiak: 

1. az adott eljárással kapcsolatos felelősségi rend, vagy az ajánlatkérő általános 

közbeszerzési szabályzatának megalkotása, 

2. a közbeszerzési terv megalkotása, 

3. az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés,  

4. a közbeszerzés becsült értékének felmérése,  

5. az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció 

előkészítése. 

Az előkészítés szakasza a közbeszerzési eljárás megkezdéséig tart. A közbeszerzési eljárás 

megkezdésének számít az új Kbt. szerint: A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési 

eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontját, a közvetlen részvételi felhívás [38. § 

(1) bekezdés] megküldésének időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében 

pedig az ajánlattételi felhívás - a 99. § (2) bekezdése szerinti esetben a tárgyalási meghívó - 

megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni. 

Az adott eljárással kapcsolatos előkészítés során tehát már pontosan ismert az, hogy a 

beszerzés során az ajánlatkérőnél milyen döntési kompetenciák vannak: konkrétan ki folytatja 

le az eljárást (az ajánlatkérő, vagy külsős megbízott például), az eljárás során kinek milyen 

feladatai vannak, vagy lesznek, ki miben dönthet, ki hozza meg az eljárást lezáró döntést, 

illetve, hogy ki dönthet az eljárás során felmerülő kérdésekben. 

Ebben a szakaszban az ajánlatkérő már megalkotta a közbeszerzési tervét (ez időben 

természetesen jelentősen elválhat a konkrét eljárás megindításától). A konkrét eljárásra 

vonatkozóan elvégezte a szükséges piacfelmérést, ismert az eljárás becsült értéke, amely 

alapján az ajánlatkérő meghatározta azt, hogy milyen eljárási rezsimben (közösségi, avagy 

nemzeti) folytatja le a beszerzését. 

Már a tervezés időszakában érdemes azt eldönteni, hogy milyen eljárás fajtát alkalmazzon 

az ajánlatkérő (ezekről a következő fejezetben lesz szó), tarthat-e, illetve tartson-e tárgyalást 

az eljárásban stb. 

A konkrét eljárás előkészítésének befejező része, amikor elkészül az adott eljárásra 

vonatkozó felhívás és a dokumentáció.  

Az előkészítés megfelelőssége nagyban befolyásolja a lefolytatandó beszerzésünk 

sikerességét, azt is mondhatjuk, hogy amilyen jól készítettük elő a beszerzést, tulajdonképpen 

annyira lesz „jó” a beszerzésünk. 



122 

 

A közbeszerzési eljárás lefolytatása 

Az eljárást megindító hirdetmény feladása- az eljárás megkezdése 

Minden közbeszerzési eljárásban van egy felhívás, amelynek tartalma alapján lehet 

meghatározni azt, hogy milyen beszerzést folytat le az ajánlatkérő, milyen szabályok alapján, 

melyek az eljárásban a kizáró okok, milyen alkalmassági követelményeket határozott meg az 

ajánlatkérő stb. 

 

Az eljárást megindító felhívás az alkalmazandó eljárásfajta szerint lehet ajánlati felhívás 

(nyílt eljárásban), részvételi felhívás (meghívásos és hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos eljárásban, valamint versenypárbeszédben, ajánlattételi felhívás (hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárásban) és közvetlen részvételi felhívás (a közszolgáltatói 

szerződésekre irányadó különös szabályok szerint lefolytatható meghívásos vagy tárgyalásos 

eljárásban, amelyet külön kormányrendelet szabályoz).  

 

Az ajánlati felhívást és a részvételi felhívást az ajánlatkérő köteles hirdetmény útján 

közzétenni. Az új Kbt. tartalmazza az eljárást megindító felhívás legfontosabb elemeinek 

felsorolását, a törvényi felsorolás azonban nem teljeskörű, hiszen maga a törvény tartalmaz az 

egyes eljárási fajták szabályai között további speciális tartalmi elemeket (például 

konzultációra vonatkozó előírások).  

 

Az új Kbt.-ben az ajánlatkérőnek már nem kell megadnia az eredményhirdetés napját, 

valamint a szerződés megkötése időpontjának napra pontos meghatározását. Az új Kbt. meg is 

szünteti az eredményhirdetés intézményét. Az ajánlatkérőnek eljárást (vagy a részvételi 

szakaszt) lezáró döntése meghozatalát követően egyidejűleg kell minden ajánlattevő 

(részvételre jelentkező) számára megküldenie az írásbeli összegezést.  

 

Nem kell előre megadni az összegezés megküldésének pontos időpontját, az ajánlatok 

elbírálásáról készített összegezést az ajánlati kötöttség időtartama alatt, a részvételi 

jelentkezések elbírálásáról készített összegezést azon időpontot megelőzően kell kiküldeni, 

amelyet az ajánlatkérő a felhívásban az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjaként 

megjelölt. 
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Az alapelvi rendelkezésekből következik az, hogy az eljárást megindító felhívásnak minden 

esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel 

megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be. 

 

Nem kell megadni az eljárást indító felhívásban a szerződés megkötésének pontos napját. 

Az ajánlatkérő a szerződést - a szükséges moratórium kivárása után - az eredmény közlését 

követő harminc napon belül köteles megkötni (a nyertes ajánlattevő és adott esetben a 

második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az eredmény közlésének 

időpontjától további harminc nappal a törvény erejénél fogva meghosszabbodik), jogorvoslati 

eljárás miatt megtartandó moratórium esetén az eljárás lezárultát követően kötendő meg 

szerződés. 

 

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlatban, illetve 

a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 

közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók 

közre fognak működni. 

Az új Kbt. nem tesz különbséget tíz százalékot meghaladó és nem meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozók között. Az ajánlattevőnek ezért minden alvállalkozót meg 

kell neveznie az ajánlatban. A régi Kbt.-ben a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni 

szándékozott alvállalkozókra más szabályok vonatkoztak, mint a 10% alattiakra (kizáró okok, 

alkalmasság). Az új Kbt.-ben a kizáró okok tekintetében csak az ajánlattevőnek kell 

nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, 

másrészt az alvállalkozók alkalmasságát az ajánlatkérő nem ellenőrzi külön.  

 

Ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, 

az eljárást megindíthatja, az eljárást megindító felhívásban azonban fel kell hívni a gazdasági 

szereplők figyelmét erre a körülményre, valamint arra, hogy a támogatásra irányuló igény el 

nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek 

kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné 

válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés]. 
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A közbeszerzési eljárást megindító felhívás általában tartalmazza az alábbiakat: 

 

a) az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát (e-mail); 

 

Az eljárásra vonatkozó kapcsolattartási pontok esetében érdemes olyan elérhetőségeket 

megadni, ahol konkrétan az adott beszerzéssel foglalkoznak, így például nem javasolt az 

ajánlatkérő központi elérhetőségeit szerepeltetni. Az eljárás során minden írásban beadott 

kérdésre, észrevételre, dokumentáció igénylésre stb. a törvény (vagy nemzeti eljárásrendben 

az ajánlatkérő által meghatározott) által meghatározott szigorú határidők vonatkoznak, így 

elsőrendő fontosságú, hogy a beérkezett kérések ne „vesszenek el”, illetve minél előbb az 

érintetthez kerülhessenek. 

 

b) a közbeszerzési eljárás fajtáját, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak 

indokolását; 

 

Az eljárások fajtáiról a következő fejezetben lesz szó.  

 

 

c) a dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertető 

rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét és pénzügyi 

feltételeit. Meghívásos, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás és 

versenypárbeszéd esetén a dokumentációra, illetve ismertetőre vonatkozó adatokat az 

eljárást megindító felhívásnak csak akkor kell tartalmaznia, ha az ajánlatkérő a 

dokumentációt (ismertetőt) már a részvételi szakaszban rendelkezésre bocsátja, 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban pedig csak akkor, ha az ajánlatkérő 

dokumentációt készít és a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg nem 

küldte meg; 

 

Általában a közbeszerzési eljárásokban a dokumentációt az ajánlattevőknek ki kell 

váltaniuk, meg kell vásárolniuk. Ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni a felhívásban rendelkezni 

kell arról, hogy ennek mi a módja: hol, hogyan lehet átvenni a dokumentációt, mennyibe 

kerül stb. 
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d) a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét; 

 

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatokat az eljárást megindító felhívásban úgy kell 

megadni, hogy annak alapján a gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárásban 

tudnak-e ajánlatot tenni. 

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. 

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. 

A közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítása esetén az eljárást megindító 

felhívásban elő kell írni, hogy a közbeszerzés tárgyának mely elemeire lehet részajánlatot 

tenni, illetve részvételre jelentkezni. 

 

 

e) a szerződés meghatározását, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 

lefolytatják; 

f) a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét; 

g) a teljesítés helyét; 

h) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozást; 

i) annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 

valamint a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását; 

Az ajánlatkérő akkor rendelkezhet a többváltozatú ajánlattétel lehetőségéről, ha az 

összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló értékelési szempontot [71. § (2) 

bekezdés b) pontja] alkalmazza az eljárásban. 

Többváltozatú ajánlattétel lehetősége esetén az ajánlatkérőnek az eljárást megindító 

felhívásban vagy a dokumentációban meg kell határoznia, hogy a változatoknak milyen 

minimumkövetelményeknek és közbeszerzési műszaki leírásnak kell megfelelniük, és azokat 
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milyen egyéb követelmények szerint kell elkészíteni. Nem érinti valamely változat 

megfelelőségét az a tény, hogy elfogadása esetén a közbeszerzés tárgya árubeszerzés helyett 

szolgáltatás megrendelésének vagy szolgáltatás megrendelése helyett árubeszerzésnek 

minősülne. 

j) az ajánlatok értékelési szempontját [71. § (2) bekezdés], az összességében legelőnyösebb 

ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. § (3) bekezdése szerinti adatokat a 71. § (5) 

bekezdésére figyelemmel; 

k) a kizáró okokat és a megkövetelt igazolási módokat; 

l) az alkalmassági követelményeket, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a 

megkövetelt igazolási módot; 

m) az ajánlattételi határidőt vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidőt; 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi (részvételi határidőt) az egyes eljárási fajtákra vonatkozóan 

előírt minimális határidőket is figyelembe véve úgy köteles meghatározni, hogy elegendő idő 

álljon rendelkezésre az ajánlat, illetve a részvételi jelentkezés összeállításához és 

benyújtásához. 

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi vagy részvételi 

határidőt - indokolt esetben - egy alkalommal meghosszabbíthatja, a határidőt rövidíteni nem 

lehet. 

Ha az eljárást megindító felhívást hirdetményben közzétették, az eredeti határidő lejárta 

előtt hirdetményben kell közzétenni a módosított határidőt és a határidő meghosszabbításának 

indokát. A nem hirdetménnyel induló eljárásokban az eredeti határidő lejárta előtt 

egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az ajánlattételre, illetve részvételre felhívott 

gazdasági szereplőket. 

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 

lejártáig visszavonhatja, a határidő lejárta előtt a visszavonásról hirdetményt kell feladni és 

egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél 

érdeklődésüket jelezték. A nem hirdetménnyel induló eljárásokban az eredeti határidő lejárta 

előtt egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az ajánlattételre, illetve részvételre felhívott 

gazdasági szereplőket. 

 

 

 

n) az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címét; 
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o) az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelvét (nyelveit), annak feltüntetését, hogy a 

magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés; 

p) az ajánlat(ok) felbontásának helyét, idejét és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultakat; részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának helyét, idejét; 

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati (ajánlattételi), több szakaszból álló eljárásban az 

ajánlattételi és részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 

valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, valamint nyilatkozni kell arról, hogy a kis- 

és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e. 

Az ajánlatnak és a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely 

tartalmazza a bírálat alá eső főbb ajánlati elemeket. 

Az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 

lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát, illetve részvételi jelentkezését. 

Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy 

részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 

ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig. 

Az ajánlatkérő az ajánlatoknak és részvételi jelentkezéseknek ettől eltérő módon történő 

benyújtását is megengedheti, ha képes biztosítani, hogy az ajánlattételi, illetve részvételi 

határidő lejárta előtt ne kerüljenek felbontásra, valamint az ajánlatkérő érdekkörében ne 

kerüljenek jogosulatlan felhasználóhoz. 

A határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés csomagolása az ajánlattevő, 

illetve részvételre jelentkező személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön 

jegyzőkönyvet kell felvenni. 

q) az ajánlati kötöttség minimális időtartamát, a részvételi felhívás kivételével; 

r) részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napját; 

s) az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információt; 

t) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 

projektre (programra) vonatkozó adatokat. 
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Az ajánlatok (részvételi jelentkezések) felbontása 

 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, 

illetve részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, 

amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat vagy részvételi jelentkezés felbontásra nem 

kerül. 

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 

meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő 

esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek 

lehetnek jelen. 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 

lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 

szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 

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. 

A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, címét 

(székhelyét, lakóhelyét). 

Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri, az ajánlat ismertetését 

követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a felolvasólapba. 

A nem elektronikusan beadott ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a 

felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a 

bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek, illetve 

részvételre jelentkezőnek. 

 

JEGYZŐKÖNYV A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK BONTÁSÁRÓL 

 

Készült: ……… Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvényben szabályozottak alapján, „… útépítés műszaki ellenőrzése” tárgyú 

szolgáltatás megrendelése tárgyú közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési 

eljárásában 

  

Ülés helye: … Város Polgármesteri Hivatala- Kistárgyaló (….)  

 

Ülés helye: 2011. …., 09 órai kezdettel 
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Jelen vannak: 

 

1. Az Ajánlatkérő részéről megjelentek és meghívottak- mellékelt jelenléti ív 

szerint  

2. Az Ajánlattevők részéről megjelent személyek- a mellékelt jelenléti ív szerint 

Ajánlatkérő képviselője köszönti a megjelenteket és tájékoztatást ad a közbeszerzési eljárás 

ajánlati felhívásának és dokumentációjának legfontosabb elemeiről.  

 

A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: …. 

 

Az ajánlati határidőig … db ajánlat érkezett be. 

  

I. A Bontási eljáráson Megjelentek jelenléti jogosultságának vizsgálata  

Az Ajánlatkérő képviselője a Megjelentek jelenléti jogosultságát ellenőrizte és megállapította, 

hogy valamennyien a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján lehetnek jelen. 

II. A Beérkezett Ajánlatok formai vizsgálata 

Az ajánlatokat tartalmazó borítékok zártak és sértetlenek, valamint tartalmazzák a 

felhívásban/dokumentációban megjelölt szöveget. 

III. A Beérkezett Ajánlatok Bontása 

 

Az ajánlatok felbontása a benyújtás sorrendjében történik, a felbontáskor a jelenlévők 

leszignálják az ajánlati dokumentum eredeti példányát.  

 

Ajánlatkérő képviselője a felolvasólap szerint ismerteti az ajánlattevők nevét, címét 

(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az 

értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Az alábbi ajánlatok 

kerültek benyújtásra: 

 

….. 

 

 

Ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy valamennyi, az ajánlattételi határidőig beérkezett 

ajánlat bontása megtörtént. 

 

Ajánlatkérő képviselője tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ajánlatok alaki vizsgálatát 

követi az esetleges hiánypótlás/felvilágosítás-kérés, majd a tartalmi vizsgálatra kerül sor.  

 

Az esetleges hiánypótlási felhívásról/felvilágosítás kérésről és az eljárás eredményéről írásban 

kapnak tájékoztatást az Ajánlattevők. 

 

Iv. Kérdések/Észrevételek a Bontási eljárással, illetve az eljárással kapcsolatban 

 

Ajánlatkérő képviselője kérdezi, van-e az ajánlatok bontásával, vagy az eljárással 

kapcsolatban kérdés, észrevétel? 

 

Az ajánlatkérő képviselője megállapította, hogy észrevétel/kérdés nem volt. 

 

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, Ajánlatkérő képviselője a jelenlévőknek 

megköszöni a részvételt, az Ajánlattevőknek az ajánlatot, és a bontási eljárást … óra … 

perckor befejezettnek nyilvánítja.  
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Jegyzőkönyv lezárva! 

kmf. 

 

A jegyzőkönyvet készítette:  

 

dr. Kirchhof Attila 

hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

az Ajánlatkérő nevében 

 

Alulírott a fenti jegyzőkönyv elolvasása és megértése után aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a 

jegyzőkönyv tartalma a ténylegesen elhangzottakkal mindenben megegyezik. A jegyzőkönyv 

1 példányának átvételét elismerem: 

 

Ajánlattevő neve, székhelye, e-mail címe     Aláírás 
 

 

A bírálat szakasza 

 

Az ajánlatok, valamint a részvételi jelentkezések felbontását követően az ajánlatkérő 

feladata azok elbírálása, azaz annak megítélése, hogy az ajánlat, vagy a részvételi jelentkezés 

tartalmazza-e a felhívásban, a dokumentációban, illetve a jogszabályban előírt feltételeket.  

 

El kell döntenie, hogy az ajánlatok, vagy a részvételi jelentkezések közül melyek az 

érvényesek, vagy az érvénytelenek.  

 

A bírálat mindig kötelező, kivéve akkor, ha a közbeszerzés megkezdését követően az 

ajánlatkérő által előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges 

körülmény miatt nem lenne képes a szerződés megkötésére (az ajánlatkérő), illetve a 

szerződés megkötése esetén annak teljesítésére. Ebben az esetben az eljárás eredménytelen. 

 

A több szakaszból álló eljárás ajánlattételi szakaszában pedig csak akkor mentesülhet az 

ajánlatkérő a bírálati kötelezettsége alól, ha az előre nem látható és elháríthatatlan akadály az 

ajánlattételi határidő lejárta után következett be. 
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Meg kell állapítania az ajánlatkérőnek: 

 az ajánlattevő alkalmasságát vagy alkalmatlanságát (több szakaszból álló 

eljárásokban ez a részvételi jelentkezések bírálatakor történik), illetve  

 van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni,  

 az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati (ajánlattételi vagy a már a részvételi 

felhívásban meghatározott követelmények esetén a részvételi) felhívásban és a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

 hiánypótlás, felvilágosítás kérése szükséges-e,  

 van-e számítási hiba az ajánlatokban, lehet-e javítani, 

 van-e irreális ajánlati elem az ajánlatokban, ezekkel összefüggésben kell-e 

indokolást kérni. 

 

Az ajánlatkérő feladata mindazon tények, adatok ellenőrzése, amelyek magyar nyelven 

rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen 

elérhetőek. 

Kétszakaszos eljárásban a részvételi jelentkezésekkel kapcsolatban is el kell végezni a 

bírálatot (ott még nincsen ajánlat, így számítási hiba, illetve irreális ajánlati elem nem lehet). 

Ha az ajánlatkérő élt azzal a lehetőséggel, hogy korlátozza az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplők számát, az érvényes részvételi jelentkezést benyújtókat rangsorolja is a részvételi 

szakasz végén. 
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Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, legkésőbb 

azonban úgy, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az 

ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. Az ajánlatok elbírálásának gyorsítását 

ösztönzik az ajánlati kötöttség szabályai. Az ajánlatkérőnek az ajánlatok elbírálásáról 

készített összegezést az ajánlati kötöttség időtartama alatt kell kiküldenie az 

ajánlattevőknek, az új Kbt. az eljárások egyes fajtáinak szabályai között pedig kimondja azt, 

hogy mely időpontban kezdődik az ajánlattevő ajánlati kötöttsége és annak fennállása 

legfeljebb meddig írható elő. 

  

Amennyiben az ajánlatkérő a törvényben meghatározott határidőben nem tudja elvégezni az 

ajánlatkérő a bírálatot - az ajánlati kötöttség időtartamának lejártát követően - az ajánlattevő 

úgy is nyilatkozhat, hogy nem tartja fenn ajánlatát egy meghosszabbított időtartamra. 

65. § (2): 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. 

  

Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket szintén 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 előre 

feltüntetett, az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját. Ha ez az időtartam az 

elbírálásra nem elegendő, az ajánlatkérő - a részvételre jelentkezők értesítésével - további 30 

nappal elhalaszthatja az ajánlattételi felhívás megküldésének eredetileg megjelölt időpontját. 

 

74. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi 

jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi 

követelményeknek [24. §]; 

c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetet az eljárásból kizárták; 

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok 

ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha: 

a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §]; 

b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást 

tartalmaz [70. §]; 

c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél 

kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 
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(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező 

ajánlatot tesz. 

(4) Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint az ajánlatot 

értékelnie. 

75. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, 

alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

a) a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be. 

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 

a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) 

bekezdése], 

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást 

nyújtani [2. § (5) bekezdése]. 

 

Kiemelem, hogy az új Kbt. az egyéb formai okból történő érvénytelenség esetére külön 

kiemeli, hogy „…ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által 

előírt formai követelményeit”, azaz az ajánlatkérő által előírt formai követelmények meg nem 

tartása okán az ajánlat érvénytelenségét nem lehet megállapítani. 

Az értékelés szakasza 

 

Az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési 

szempont, illetve részszempontok alapján kell értékelni. Ha az ajánlat érvénytelen, az 

ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint az ajánlatot értékelnie. 

76. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha 

a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést; 

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be; 

c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő 

rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot; 

d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt 

eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése]; 

e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, 

illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás 

eredménytelenné nyilvánításáról dönt; 

f) a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati 

kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát; 

g) 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. 

(2) Amennyiben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt, az 

eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett részére állapítható meg. Amennyiben 

az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette és megindokolta azt, hogy bármely rész 

eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész 

tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja. 

 

Tájékoztatás az eljárás eredményéről 

Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni  

1. az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről,  
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2. az eljárás eredménytelenségéről,  

3. az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kizárásáról,  

4. a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról,  

5. ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének egyéb okból történt érvénytelenné 

nyilvánításáról,  

 

ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de 

legkésőbb három munkanapon belül. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön 

jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az 

ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi 

jelentkezések elbírálásának befejezésekor a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden 

ajánlattevő, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkező részére egyidejűleg, 

telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 

 

Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére 

képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja, úgy köteles tájékoztatást adni a 

közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összegéről, továbbá adott esetben arról, hogy az 

mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra. 

 

Az ajánlatkérő az 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. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy 

elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni. 

 

Az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés részvételre 

jelentkezők részére történő megküldésétől az ajánlattételi határidő lejártáig egy 

alkalommal jogosult az írásbeli összegezést módosítani, szükség esetén az 

érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá új ajánlattételi határidő kitűzésével 
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a részvételre jelentkezőnek ajánlattételi felhívást küldeni, ha az eredmény megküldését 

követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a 

törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy 

elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes részvételre jelentkezőnek 

megküldeni. 

 

Az ajánlatokról vagy részvételi jelentkezésekről készült írásbeli összegezésben észlelt 

bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló 

elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított 

írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás vagy a részvételi szakasz 

eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes 

ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. 

Előzetes vitarendezés, iratbetekintés 

 

Az előzetes vitarendezés lényege, hogy meggyorsítsa a vitás helyzetek megoldását, 

megnyugtató, jogszabályszerű kezelését, illetve az, hogy a Döntőbizottsági útról „elterelje” a 

jogorvoslati kezdeményezések egy jelentős részét. A régi Kbt. szabályai szerint – ameddig ez 

a jogintézmény nem létezett – minden vitás helyzet esetén csak a jogorvoslati eljárás volt a 

megoldás, az előzetes vitarendezés esetén azt esetek egy részében a döntőbizottsági 

jogszolgáltatás elkerülhető.  

 

Előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult 

a) a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő három munkanapon belül az 

ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő 

az írásbeli összegezés, illetve az ajánlatkérő bármely eljárási cselekménye vagy a 

közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely dokumentum; 

b) bármely érdekelt gazdasági szereplő vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggő 

tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szervezet az ajánlattételi, vagy részvételi 

határidő lejárta előtti tizedik napig, gyorsított, vagy rendkívüli sürgősségre tekintettel 

indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban e határidők lejártáig, ha álláspontja szerint 

egészben vagy részben jogsértő az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, a 

dokumentáció, vagy azok módosítása. 
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A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében meg kell jelölnie az írásbeli 

összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, 

továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó 

adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - 

hivatkoznia kell. 

 

Az előzetes vitarendezési kérelmet faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az 

ajánlatkérő részére, aki a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést kérelmezőt a 

kérelem megérkezésétől számított három munkanapon belül a benyújtási módnak 

megegyező módon tájékoztatja, továbbá az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról, 

valamint az arra adott válaszáról az eljárás valamennyi - általa ismert - ajánlattevőjét vagy 

részvételre jelentkezőjét is tájékoztatja. 

 

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 megküldését követő tizedik napig 

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. 

 

 

A klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó közbeszerzési irányelv rendelkezései (2004/18/EK 

Irányelv 6. cikke) szerint az ajánlatkérő szerv nem hozhat nyilvánosságra olyan, a részére 
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gazdasági szereplők által megadott adatokat, amelyeket azok bizalmasnak minősítettek; ilyen 

adatok különösen a műszaki vagy kereskedelmi titok és az ajánlatok bizalmas vonatkozásai. 

A közbeszerzési eljárásokban főszabály a nyilvánosság, azonban az ajánlattevőnél 

felmerülhet az üzleti titok védelmének szempontja.  

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésben 

közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az 

ajánlatban (részvételi jelentkezésben) elkülönítetten kell elhelyezni. Az üzleti titkot 

tartalmazó iratok elkülönítésekor azonban nem sorolhatóak ide olyan iratok, melyeket nem 

lehetne üzleti titoknak minősíteni. 

Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének) valamint 

olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely 

az értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, 

alapadatok (pl. az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

A törvény továbbra is rögzíti, hogy nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti 

titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok 

nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben 

meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

Az ajánlattevő (részvételre jelentkező) más ajánlattevő ajánlatának (részvételi jelentkező 

részvételi jelentkezésének) azon részeibe tekinthet be kizárólagosan az iratbetekintés során, 

amely nem minősül üzleti titoknak. 

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a 

nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről, ilyenkor sem 

fedhet fel azonban olyan adatot, amelyet jogszerűen minősített üzleti titoknak a nyertes 

ajánlattevő és különített el ajánlatában. 

 

 

Jogorvoslat (amennyiben van) 

A jogorvoslattal kapcsolatos fontosabb szabályokról külön fejezetben foglalkozunk. 

 

A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés teljesítése (megkötése, teljesítése, 

módosítása) 

Amennyiben a közbeszerzés eredményes, úgy a szerződést a nyertes szervezettel 

(személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel), illetve 

visszalépésük esetében a második helyezettel, amennyiben az írásbeli összegezésben 
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megjelölte - írásban kell megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, 

szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. A szerződésnek tartalmaznia kell - az 

eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, 

amelyek értékelésre kerültek. 

Az írásbeli összegezés megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb 

ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. Az 

ajánlatkérő a szerződést – főszabály szerint - az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles 

megkötni, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldését követő 

tizedik napnál korábbi időpontban (ez a szerződéskötési moratórium időszaka). 

  

Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a 

közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, 

kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [144. § (4) 

bekezdés]. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az 

ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát 

fenntartja. 

 

A tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés 

a) ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be; 

b) 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; 

c) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást rendkívüli sürgősségre hivatkozással a Kbt. 

94. § (2) bekezdés d) pontja alapján indították; 

d) a keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés esetében, kivéve, ha a közbeszerzés a 

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

 

Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül 

a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról 

szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok 

következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére 

vagy teljesítésére nem képes. 
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Az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan sajátos, különösen szociális, illetve 

környezetvédelmi, minőségbiztosítási feltételeket (álláskeresők, valamint munkanélküliek 

vagy fogvatartottak foglalkoztatása, szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szervezet 

bevonása, részmunkaidőben történő foglalkoztatás stb.) határozhat meg. Az ilyen szerződéses 

feltételekre utalást az eljárást megindító felhívásban fel kell tüntetni, és a feltételeket a 

dokumentációban foglalt szerződéstervezetnek tartalmaznia kell. 

 

125. § (4) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy 

a) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes 

ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 

számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 

haladéktalanul értesíti. 

(5) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

feltételeknek. 

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

feltételeknek. 

 

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. 
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Az építési beruházás megvalósítására irányuló szerződésben a tartalékkeret értéke nem 

haladhatja meg a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 5%-át. 

 

Az ajánlatkérő jogosult a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben biztosítékot kikötni, 

ezt a tényt, továbbá a biztosíték(ok) körét és mértékét az eljárást megindító felhívásban 

közölni kell. 

A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a 

szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték 

köthető ki. 

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények 

biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt 

százalékát 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 biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az 

ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési 

eljárásban nem kérhető. 

 

126. § (6) A jótállási és a szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosíték vagy egyéb 

rendelkezésre bocsátandó biztosíték kikötése esetén az ajánlatkérő az eljárást megindító 

felhívásban 

a) előírja, hogy e biztosítékok a (4) bekezdés szerinti határidőkig az ajánlattevőként 

szerződő fél választása szerint teljesíthetőek az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként 

szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy 

biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 

kötelezvénnyel vagy 

b) megjelöl egy vagy több - az a) pontban nem szereplő - biztosítéki formát, és előírja, hogy 

a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik megjelölt, 

vagy az a) pontban meghatározott formában. 
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(7) A jótállási és a szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában 

ajánlatkérő a szerződésben lehetővé teheti, hogy a fizetési számlájára történő, a (6) bekezdés 

a) pontja szerinti 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. 

(8) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a (6) bekezdésben foglalt egyik biztosítéki 

formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és 

időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

 

127. § (1) Semmis az e törvény hatálya alá tartozó 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 [79. § (5) bekezdés, 124. § 

(6)-(7) bekezdés] megsértésével kötöttek szerződést, és ezzel megfosztották az ajánlattevőt 

attól, hogy a szerződéskötést megelőzően jogorvoslati eljárás megindítását kérelmezze, 

egyben olyan módon sértették meg a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat, hogy az 

befolyásolta az ajánlattevő esélyét a közbeszerzési eljárás megnyerésére. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a szerződés nem semmis, ha 

a) az ajánlatkérő azért nem folytatott le hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési 

eljárást, vagy kötött közbeszerzési eljárás mellőzésével megállapodást [9. § (1) bekezdés k) 

pontja], 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; 

b) kiemelkedően fontos közérdek fűződik a szerződés teljesítéséhez. 

(3) 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 

kiemelkedően fontos közérdeknek, a szerződés érvényességéhez fűződő további gazdasági 

érdekek pedig kizárólag akkor, ha a szerződés érvénytelensége aránytalan következményekkel 

járna. 
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(4) Semmis a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely 

a) kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése esetére irányadó 

jogkövetkezmények alkalmazását, vagy 

b) a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 301/A. §-ának (2) és (3) bekezdésében 

foglaltaktól a jogosult terhére tér el. 

(5) E törvény 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. 

 

 

A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 

félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek, vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet 

létrehozásának kötelezettségét előírta vagy azt lehetővé tette [27. §] - a nyertes ajánlattevő 

(ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a 

továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie. 

 

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó 

működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely 

a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Ebből az 

következik tehát, hogy az ún. erőforrás szervezetként igénybevett személyeknek és 

szervezeteknek közre kell működniük a teljesítésben.  

 

Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a 

teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia 

kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya 

alatt. 

 

Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban 

részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak az ajánlatkérő hozzájárulásával 

és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést 

követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges 

körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak 

egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új 

alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek 
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az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt 

felelt meg. 

 

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. 

 

A teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem vehetnek igénybe saját teljesítésük huszonöt 

százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót. 

 

 

129. § (1) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő 

(ajánlattevők) projekttársaságot hoznak létre, a közbeszerzési szerződésben elő kell írni, hogy 

az abban foglalt jogok és kötelezettségek a projekttársaság létrejöttének időpontjától a 

projekttársaságot illetik meg, illetve terhelik. Ebben az esetben az ajánlatban megjelölt 

alvállalkozók a projekttársasággal kötelesek a közbeszerzési szerződés teljesítéséhez 

szükséges szerződést (szerződéseket) megkötni. 

(2) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a projekttársaság közötti szerződésre egyebekben a 

közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályokat - így különösen a szerződések 

nyilvánosságára, a szerződések kötelező tartalmára és módosítására vonatkozó, továbbá a 

szerződések teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatban e törvényben vagy más jogszabályban 

foglalt előírásokat - is alkalmazni kell. Az ajánlattevőként szerződő fél kifejezés alatt e 

törvénynek az alvállalkozók kifizetésére vonatkozó szabályai alkalmazásakor a 

projekttársaságot is érteni kell. 

(3) A projekttársaság és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a szerződés teljesítéséért 

egyetemlegesen felelnek. 

(4) A projekttársaság csak a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében szükséges 

tevékenységet végezhet és szerződéseket köthet, más gazdálkodó szervezetben részesedést 

nem szerezhet, valamint nem alakulhat át. 

(5) A projekttársaságban a nyertes ajánlattevőn (ajánlattevőkön) kívül más nem szerezhet 

részesedést. A projekttársaság jegyzett tőkéjét és jegyzett tőkén felüli vagyonát - ide nem 

értve az osztalékot - az alapítók nem vonhatják el. 

(6) A nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a projekttársaságot akkor szüntetheti(k) meg, ha 



144 

a) a projekttársaság a közbeszerzési szerződésben foglaltakat teljesítette és az ajánlatkérővel 

az egymás felé fennálló elszámolási kötelezettségeket is teljesítették, vagy 

b) a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) a közbeszerzési szerződésből, valamint a 

közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésből származó jogokat és 

kötelezettségeket a projekttársaságtól teljes egészében átvállalták. 

(7) A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve 

árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben 

ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben 

megszűnt. 

(8) Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha a nyertes ajánlattevő részére gazdasági társaság 

alapítását írja elő, és az ajánlattevő a társasági szerződés megkötését, illetve az alapszabály 

elfogadását a szerződés aláírásától számított húsz napon belül a cégbírósághoz nem jelenti be, 

a szerződést felmondhatja. 

(9) Építési koncesszió esetében, ha a szerződés egyben a koncessziós törvény hatálya alá is 

tartozik, annak a koncessziós szerződésre és a koncessziós társaságra vonatkozó rendelkezései 

szerinti eltérésekkel kell az e §-ban és a 132. §-ban foglaltakat alkalmazni. 

 

Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) 

vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, 

vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban 

köteles nyilatkozni. 

 

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 tizenöt 

napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben 

meghatározott határidőben - mely legfeljebb huszonöt nap lehet - nem fejezi be, az 

ajánlattevőként szerződő fél kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. Ha az átadás-

átvétel külön jogszabály vagy hatóság rendelkezése szerint próbaüzemmel történik, a felek 

25 napnál hosszabb átadás-átvételi időtartamban is megállapodhatnak. 

 

Az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén 

szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet a következő szabályok szerint köteles 

az ellenszolgáltatást teljesíteni: 
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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. 

 

A szerződésben foglalt fizetési határidő az előző 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. 

 

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 beszámítás azonban nem sértheti a közvetlen kifizetésre 

jogosult alvállalkozók jogait. 

 

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 (a szerződésben a felek 

magasabb összegű előleg nyújtásáról is megállapodhatnak) történő kifizetését kérheti. Ez az 

előleg nem jár arra a részre vonatkozóan, amelyet az ajánlatkérő az alvállalkozóknak 

közvetlen kifizetés útján teljesít. 

 

Ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás, azok az alvállalkozók, amelyek a nyertes 

ajánlattevővel kötött szerződésük alapján ötszázezer forintot meghaladó összegű díjazásra 

jogosultak, külön kormányrendelet rendelkezései szerint az ajánlatkérő által közvetlen 

kifizetésben részesülhetnek. 
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A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek 

a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, 

ha 

a) a módosítás 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 kivéve, ha a 

szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést 

követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik 

fél lényeges jogos érdekét sérti.; vagy 

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

meg (eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedés); vagy 

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

kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki. 

 

Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési 

eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő 

köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes 

indokairól értesíteni. 
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XIV. A közbeszerzési eljárás fajtái a klasszikus ajánlatkérőknél 

 

A közbeszerzési eljárások csoportosítása 

 

Az új Kbt. az alábbi főbb közbeszerzési eljárásokat különbözteti meg: 

 
 
 
 

 
 
 

A közbeszerzési 
eljárások fajtái I. 

Nyílt eljárás 
(alapeljárás) 

Meghívásos eljárás 
(alapeljárás) 

Meghívásos eljárás 

Gyorsított meghívásos 
eljárás 

Versenypárbeszéd (ha a 
törvény megengedi) 

Tárgyalásos eljárás (ha a 
törvény megengedi) 

Hirdetménnyel induló 
tárgyalásos eljárás 

Gyorsított 
hirdetménnyel induló 

tárgyalásos eljárás 

Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás 

Keretmegállapodásos 
eljárás 

Tervpályázati eljárás 

A közbeszerzési 
eljárások fajtái II. 

Közösségi eljárás Nemzeti eljárás 

A közbeszerzési 
eljárások fajtái III. 

Általános 
közbeszerzési eljárás 

(klasszikus 
ajánlatkérők) 

Különös közbeszerzési 
eljárás 

(közszolgáltatók) 
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Nyílt közbeszerzési eljárás 

A nyílt eljárás olyan, ajánlati felhívással induló, egy szakaszból álló, tárgyalás nélküli 

közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet.  

A nyílt eljárásra jellemző, hogy az ajánlattevő ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok és az 

alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is a felhívás és a dokumentáció, 

valamint a Kbt. előírásainak megfelelően.  

Az új Kbt. rögzíti, hogy az ajánlatkérő nem határozhatja meg az ajánlattételi határidőt az 

ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított negyvenöt napnál 

rövidebb időtartamban. 

Ha az ajánlatkérő az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább 

ötvenkét nappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül előzetes összesített 

tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel, és az tartalmazta az ajánlati felhívás hirdetményi 

mintája szerinti, a tájékoztatót tartalmazó hirdetmény feladásának időpontjában rendelkezésre 

álló adatokat is, akkor 45 napnál rövidebbet is meg lehet határozni, az ajánlattételi határidő 

azonban nem lehet rövidebb az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától 

számított huszonkilenc napnál, kivéve sürgősség esetén, amely esetben az ajánlattételi 

határidő huszonkét napra rövidíthető. 

Az ajánlattételi határidő legkevesebb negyvenöt vagy huszonkilenc napos időtartamát 

legfeljebb öt nappal le lehet rövidíteni, feltéve, hogy az ajánlatkérő a dokumentációt 

térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára 

A közbeszerzési eljárások fajtái 
IV. 

Egyszakaszos eljárások 

Nyílt eljárás 

Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás 

Nyílt tervpályázati eljárás 

Többszakaszos eljárások 

Meghívásos eljárás 

Hirdetménnyel induló 
tárgyalásos eljárás 

Gyorsított eljárások 

Keretmegállapodásos eljárás 

Versenypárbeszéd 
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hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától, és a 

hirdetményben megadja a hozzáférés adatait. 

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. 

Az ajánlatok elbírálásának gyorsítását ösztönzik az ajánlati kötöttségre vonatkozó 

szabályok. Az ajánlatkérőnek az ajánlatok elbírálásáról készített összegzést az ajánlati 

kötöttség időtartama alatt ki kell küldenie az ajánlattevőknek, a törvény a nyílt eljárás 

vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidőt 

követően kezdődik és általánosan harminc, az építési beruházás és olyan közbeszerzési 

eljárások esetében, amelyeket külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett 

folytatnak le, hatvan napig áll fent. (Folyamatba épített ellenőrzési eljárások jelenleg a 

közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. 

rendelet és a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 

az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján folynak.) Az ajánlattevő az ajánlati 

kötöttség lejártával nem köteles ajánlatát fenntartani, amennyiben az ajánlatkérő elnyújtja az 

ajánlatok bírálatát, az ajánlati kötöttség időtartamának lejáratát követően az ajánlattevő úgy is 

nyilatkozhat, hogy nem tartja fenn ajánlatát egy meghosszabbított időtartamra. 

A nyílt eljárásban kiemelkedő jelentőséggel bír az eljárás megfelelő előkészítése, mivel az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban rögzített feltételeket a későbbiekben nem lehet 

megváltoztatni, tekintettel arra, hogy a nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni és a benyújtott 

ajánlatok változásának az ajánlati kötöttség korlátját képezi. 
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Az új Kbt. alapján nyílt eljárásban az alábbi minimális ajánlattételi határidők lehetségesek: 

 

 

Meghívásos eljárás 

A meghívásos eljárás olyan, két szakaszból álló, tárgyalás nélküli, részvételi felhívással 

induló közbeszerzési eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában bármely érdekelt 

gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést (ajánlatot azonban nem tehet) az 

ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy 

alkalmatlanságáról dönt. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak az ajánlatkérő 

által alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezők tehetnek 

ajánlatot.  

 

Amennyiben az ajánlatkérő megadja a jelentkezők közötti rangsorolás módját, úgy a 

részvételi felhívásban (legalább 5) keretszámot határozhat meg arra vonatkozóan, hogy a 

részvételre jelentkezők közül az eljárás második szakaszában legfeljebb e keretszám felső 

határáig terjedő számú alkalmas, egyben érvényes jelentkezést benyújtó részvételre 

jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást. A rangsorolást a jelentkező szerződés 

teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolása körében lehet 

meghatározni. 

 

22 nap 

24 nap 

29 nap 

40 nap 

45 nap 
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A meghívásos eljárásban a részvételi határidőt az ajánlatkérő nem határozhatja meg a 

részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított harminc napnál 

rövidebb időtartamban (gyorsított eljárásban 10 nap). 

 

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. 

 

Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredménynek a részvételre jelentkezőkkel történt 

közlésétől számított öt munkanapon belül az ajánlatkérő köteles az alkalmasnak minősített 

jelentkezőknek - amennyiben ajánlatkérő meghatározta az ajánlattevők keretszámát, a 

műszaki vagy szakmai alkalmasság alapján kiválasztott jelentkezőknek - az írásbeli 

ajánlattételi felhívást egyidejűleg megküldeni. 

 

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. 

 

 

A meghívásos eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő nem 

határozhatja meg az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított negyven napnál 

rövidebb időtartamban. 

 

Ha az ajánlatkérő a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napját legalább 

ötvenkét nappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül előzetes összesített 

tájékoztatót tartalmazó hirdetményt adott fel, és az tartalmazta a részvételi felhívás 

hirdetményi mintája szerinti, a tájékoztatót tartalmazó hirdetmény feladásának időpontjában 

rendelkezésre álló adatokat is, a 40 napnál rövidebbet is meg lehet határozni. Ebben az 
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esetben az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb az ajánlattételi felhívás megküldésének 

napjától számított huszonhat napnál. 

 

Az ajánlattételi határidő legkevesebb negyvennapos, illetve huszonhat napos időtartamát 

legfeljebb öt nappal le lehet rövidíteni, feltéve, hogy az ajánlatkérő a dokumentációt 

térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára 

hozzáférhetővé teszi már a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének a 

napjától, és a felhívásban megadja a hozzáférés adatait. A gyorsított eljárásban az ajánlatkérő 

meghívásos eljárás esetén az ajánlattételi határidőt nem határozhatja meg az ajánlattételi 

felhívás megküldésének napjától számított tíz napnál rövidebb időtartamban. 

 

Az új Kbt. alapján meghívásos eljárásban az alábbi minimális részvételi és ajánlattételi 

határidők lehetségesek: 

 

 
 

Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás 

 

A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás olyan, külön törvényi jogcím 

fennállása alapján indítható, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, 

részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való 

alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, míg az eljárás második, ajánlattételi 

részvételi 40 nap- ajánlattételi 21 
nap 

részvételi 40 nap- ajánlattételi 35 
nap 

részvételi 10 nap- ajánlattételi 10 
nap 

részvételi 40 nap- ajánlattételi 26 
nap 

részvételi 40 nap- ajánlattételi 40 
nap 
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szakaszában az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőkkel 

tárgyal a szerződés feltételeiről. 

 

Lényeges kiemelni, hogy a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás nem alapeljárás abból a 

szempontból, hogy megindításához a törvényben rögzített feltétel fennállása szükséges (nem 

úgy mint a bármely körülmények között alkalmazható nyílt, vagy meghívásos eljárás 

esetében).  

Kbt. 89. § (2) Az ajánlatkérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat 

a) ha a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd a 76. § (1) bekezdés a)-b) vagy d) pontja alapján 

eredménytelen volt, feltéve, hogy a felhívásban, a dokumentációban vagy az ismertetőben foglalt feltételek 

időközben lényegesen nem változtak meg; 

b) kivételesen, ha az árubeszerzés, az építési beruházás vagy a szolgáltatás objektív természete vagy az ehhez 

kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) 

meghatározását; 

c) építési beruházás esetében, ha az kizárólag kutatási, kísérleti vagy fejlesztési célból szükséges; ez az eset 

azonban nem alkalmazható, ha megalapozza a piacképességet, vagy a kutatásfejlesztés költségeit fedezi; 

d) szolgáltatás megrendelése esetében, ha a szolgáltatás objektív természete miatt a szerződéses feltételek 

meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a 

legkedvezőbb ajánlat kiválasztását, így különösen a szellemi szolgáltatások és a 3. melléklet 6. csoportjába 

tartozó pénzügyi szolgáltatások esetében. 

 

A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás részvételi felhívással indul. A 

részvételi felhívásban fel kell tüntetni a tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcímét. Az 

eljárás második szakaszában az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást küld (keretszám 

meghatározható, de eltérően a meghívásos eljárástól ebben az esetben a keretszám legalább 

három ajánlattevő). 

 

Az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában a tárgyalásokat 

több fordulóban bonyolítja le és a megadott fordulót követően csak azokkal az ajánlattevőkkel 

folytatja a tárgyalást, akik az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tették. 

Ilyen esetben az ajánlatkérő már az eljárást megindító felhívásban feltünteti, hogy élni kíván 

az ajánlattevők létszámának csökkentésével a tárgyalás során. 

 

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. Az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevőnek az ajánlatához 
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nem kell csatolni azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a részvételi 

jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már 

nem alkalmas az előírtak bizonyítására. 

 

A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra 

irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb 

feltételekkel köthessen szerződést. 

 

Az ajánlatkérőnek a tárgyalások során is biztosítania kell az egyenlő bánásmódot az 

ajánlattevők számára, így különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az 

összes ajánlattevőnek meg kell adni. 

 

Ha az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyenként tárgyal, az ajánlattevő hozzájárulása nélkül a 

tárgyaláson az ajánlatáról közölt semmilyen információ nem osztható meg a többi 

ajánlattevővel. 

 

Az ajánlatkérőnek minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készítenie, és azt a 

tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a 

tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül) minden, az adott tárgyaláson részt vett 

ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül 

kell megküldeni. 

 

A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy 

a) a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közölt 

feltételek olyan jelentős mértékben módosulnak vagy egészülnek ki, amely torzítja a versenyt 

vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, különösen ha az új feltételek ismerete 

alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, 

hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni, vagy a változás 

következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a tárgyalások befejezésével végleges 

ajánlatot tenni, 

b) az értékelés szempontjai vagy módszere változna. 
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Az ajánlatkérőnek - amennyiben az ajánlattételi felhívás erre vonatkozóan nem adott pontos 

információt - egyértelműen előzetesen az ajánlattevők tudomására kell hoznia, hogy 

mikor fogja a tárgyalásokat lezárni.  

 

A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje 

indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket felhívhatja egy 

végleges ajánlat írásban történő beadására. Építési beruházás esetében az ajánlati ár 

változásakor az azt alátámasztó árazott költségvetést is be kell nyújtani a végleges ajánlatban. 

Az ajánlatkérőnek a végleges ajánlatok beadásának határidejét is meg kell adnia. 

Ha az ajánlatkérő nem írja elő végleges ajánlatok írásbeli benyújtását, az utolsó tárgyalás 

befejezését követően két munkanapon belül minden ajánlattevővel egyidejűleg ismertetnie 

kell az ajánlatoknak azokat a számszerűsíthető adatait, amelyek az értékelési szempont 

(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 

 

A tárgyalásos eljárásban az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő két szakaszban végzi. 

 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati 

kötöttséget nem eredményező (első) ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, 

hogy az megfelel-e a részvételi és ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban 

meghatározott feltételeknek. Az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően 

érvénytelenné kell nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban 

a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé 

tételére.  

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban megjelölheti, hogy a szakmai ajánlattal 

kapcsolatban melyek azok az elemek, amelyekről nem lehet tárgyalni, vagy melyek azok az 

elemek, amelyekről tárgyalni fog. A tárgyalások megkezdését megelőzően csak akkor lehet az 

ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő volta miatt megállapítani, ha a 

szakmai ajánlat olyan elemében tér el az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 

meghatározottaktól, amelyről az ajánlattételi felhívás szerint nem fognak tárgyalni. Az 

ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a 

tárgyalások befejezéséig kell pótolni. 
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A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok 

megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezésekori tartalmának, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra 

vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig 

kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az 

ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján 

értékeli. 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

 

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, 

amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel 

tárgyal a szerződés feltételeiről. 

 

Az eljárás alkalmazásához a törvényben meghatározott jogcím szükséges, így az ajánlatkérő 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha 

a) a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd a eredménytelen volt amiatt mert 

kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, vagy azért mert egyik ajánlattevő sem tett a 

rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot, feltéve, hogy a 

felhívásban, a dokumentációban vagy az ismertetőben foglalt feltételek időközben lényegesen 

nem változtak meg és az ajánlatkérő a tárgyalásra a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a 

versenypárbeszéd - 74. § (1) bekezdésének a)-d) pontja és (2) bekezdésének c) pontja alapján 

nem érintett - összes ajánlattevőjét meghívja; 

b) a nyílt vagy a meghívásos eljárás vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

eljárás azért volt eredménytelen, mert az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot vagy 

részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a felhívásnak és a dokumentációnak a feltételei 

időközben lényegesen nem változtak meg; minderről az ajánlatkérő köteles az Európai 

Bizottság kérésére - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - tájékoztatást adni; 

c) a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos 

jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthető meg; 

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

rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget 

indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából. 
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Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá építési beruházás 

vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha 

a) a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények 

miatt kiegészítő építési beruházás, illetve szolgáltatás megrendelése szükséges az építési 

beruházás vagy a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást vagy 

szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség 

nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől vagy ha a kiegészítő építési beruházás, 

illetve szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás vagy a 

szolgáltatás teljesítéséhez, az ilyen kiegészítő építési beruházásra, illetve szolgáltatásra 

irányuló - a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött - szerződés vagy szerződések becsült 

összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás vagy szolgáltatás 

értékének felét; 

b) olyan új építési beruházásra vagy szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a 

korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló építési 

beruházás vagy szolgáltatás teljesítésére, feltéve, hogy az új építési beruházás vagy 

szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést nyílt vagy 

meghívásos eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító hirdetményben az 

ajánlatkérő jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, valamint a korábbi eljárásban az 

építési beruházás vagy a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az 

újabb építési beruházás vagy szolgáltatás becsült értékét is (a közösségi értékhatár elérésének 

meghatározása szempontjából); ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első 

szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani. 

 

Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá árubeszerzés 

esetében, ha 

a) az érintett dolgot kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból állítják 

elő; ez az eset azonban nem alkalmazható olyan mennyiség esetén, amely megalapozza a 

piacképességet, illetve a kutatásfejlesztés költségeit fedezi; 

b) a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bővítése során a korábbi nyertes 

ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy műszaki-

technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni vagy az ilyen 

beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a működtetésben és a 
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fenntartásban; az ilyen - a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött - szerződés vagy szerződések 

együttes időtartama azonban nem haladhatja meg a három évet; 

c) az áru árutőzsdén jegyzett és beszerzett; 

d) az árut kivételesen kedvező feltételekkel felszámolási eljárás, végelszámolás vagy 

bírósági végrehajtás, vagy az érintett szervezet személyes joga szerinti hasonló eljárás során 

történő értékesítés keretében szerzi be. 

 

Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá szolgáltatás 

megrendelése esetében, ha arra tervpályázati eljárást követően kerül sor, és a nyertessel vagy - 

a bírálóbizottság ajánlása alapján - nyertesek (díjazottak) valamelyikével kell szerződést 

kötni; ez utóbbi esetben a tervpályázati eljárásban a bírálóbizottság által ajánlott összes 

pályázót (ajánlattevőt) meg kell hívni a tárgyalásra. 

 

A törvényi előírások alapján a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás – főszabály szerint - 

ajánlattételi felhívás megküldésével, illetve rendkívüli helyzet esetén az ún. tárgyalási 

meghívó megküldésével kezdődik. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 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. Ha több ajánlattevő 

nyújthat be ajánlatot, az ajánlattételi felhívást egyidejűleg kell megküldeni az ajánlattevőknek. 

 

A tárgyalásos eljárásban garanciális szabály, hogy az ajánlatkérőnek lehetőség szerint 

legalább három ajánlattevőt kell ajánlattételre felhívnia. 

 

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban nem kötelező dokumentációt készíteni. Ha az 

ajánlatkérő nem készít dokumentációt, a szerződési feltételeket, a műszaki leírást, építési 

beruházásnál az árazatlan költségvetést és adott esetben a nyertes ajánlattevők által alapítandó 

gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelményeket az ajánlattételi felhívásban köteles 

megadni. 

 

Amennyiben a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra tervpályázatot követően kerül sor, úgy 

az ajánlatok értékelési szempontja csak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

lehet. 



159 

 

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. 

 

A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy 

a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve 

körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési 

tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé tárgyalásos 

eljárás alkalmazását, 

b) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közölt feltételek olyan mértékben 

módosulnak vagy egészülnek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes 

a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy 

c) a bírálat szempontjai vagy módszere változna. 

 

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő két 

szakaszban végzi. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre 

benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő 

megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a 

dokumentációban meghatározott feltételeknek. 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. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban megjelölheti, hogy a szakmai ajánlattal 

kapcsolatban melyek azok az elemek, amelyekről nem lehet tárgyalni, vagy melyek azok az 

elemek, amelyekről tárgyalni fog. 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. Az ajánlatot akkor is a 

tárgyalások megkezdését megelőzően érvénytelenné kell nyilvánítani, ha az ajánlattevő nem 

felel meg - vagy nem állapítható meg, hogy megfelel-e - a szerződés teljesítéséhez szükséges 
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alkalmassági követelményeknek vagy az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen, vagy 

ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy 

hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére. Az ajánlatban foglalt 

egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig 

kell pótolni. 

 

A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok 

megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezésekori tartalmának, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra 

vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig 

kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az 

ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján 

értékeli. 

 

Rendkívüli sürgősség esetére lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban azzal 

vagy azokkal az ajánlattevővel (ajánlattevőkkel) kell tárgyalni és a tárgyalás befejezésekor 

írásban szerződést kötni, aki a szerződést a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt képes 

teljesíteni, továbbá amennyiben több gazdasági szereplőnek került sor felhívás (meghívó) 

megküldésére, amely ajánlattevő a legkedvezőbb ajánlatot tette. Ebben az esetben az 

ajánlatkérő ajánlattételi felhívást vagy ha a körülmények által megkövetelt rendkívüli 

sürgősség nem teszi lehetővé ajánlattételi felhívás elkészítését, tárgyalási meghívót küld az 

alkalmas gazdasági szereplőknek. A tárgyalási meghívó az ajánlatkérő nevét, székhelyét, a 

tárgyalás helyét és idejét, továbbá legalább a beszerzés tárgyát és mennyiségét kell, hogy 

tartalmazza. 

 

A rendkívüli sürgősségre tekintettel lefolytatott eljárásban: 

a) az általános szabályoktól eltérően nem kell alkalmassági követelményeket előírni, illetve 

ennek megfelelően az ajánlattevők alkalmasságát nem kell külön igazolni, 

b) az ajánlattevőknek kizárólag nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik az 56. § szerinti 

kizáró okok, valamint adott esetben az ajánlatkérő által előírt egyéb kizáró okok hatálya alá, 

továbbá 

c) legkésőbb a szerződéskötést követő tizenöt napon belül kell csatolnia a nyertes 

ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásának igazolásához szükséges igazolásokat. 
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1999. óta meglévő garanciális szabály, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

megkezdése napján az ajánlatkérő köteles benyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz az 

ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, 

címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), a beszerzés becsült értékéről, valamint a tárgyalásos 

eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást. 

Versenypárbeszéd 

 

A versenypárbeszéd olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa - e 

törvényben előírtak szerint - kiválasztott részvételre jelentkezőkkel párbeszédet folytat a 

közbeszerzés tárgyának, a szerződés típusának és feltételeinek pontos meghatározása 

érdekében, majd ajánlatot kér. 

 

A versenypárbeszéd három szakaszra tagolódik: 

a) a részvételi szakasz, 

b) a párbeszéd, 

c) az ajánlattételi szakasz. 

 

Az ajánlatkérő versenypárbeszédet akkor alkalmazhat, ha – a körülmény fennállása nem ered 

az ajánlatkérő mulasztásából - 

a) a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírás meghatározására nem, 

vagy nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes, vagy 

b) a szerződés típusának vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározására nem, 

vagy nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes. 

 

A versenypárbeszéd részvételi felhívással indul. A versenypárbeszédben a részvételi határidőt 

az ajánlatkérő nem határozhatja meg a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának 

napjától számított harminc napnál rövidebb időtartamban. A versenypárbeszédben az 

ajánlatok értékelési szempontja kizárólag az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

lehet. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját az ajánlatkérő nem határozhatja meg 

a részvételi jelentkezések bontását követő harmincadik - építési beruházás esetében, valamint 

ha a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett 

folytatják le hatvanadik - napnál későbbi időpontban. 
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Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredménynek a részvételre jelentkezőkkel történt 

közlésétől számított öt munkanapon belül az ajánlatkérő köteles az alkalmasnak minősített 

jelentkezőknek - amennyiben ajánlatkérő meghatározta a párbeszédben résztvevők 

keretszámát, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alapján kiválasztott jelentkezőknek - az 

ajánlattételi felhívást egyidejűleg megküldeni. 

Az eljárás párbeszéd szakaszában az ajánlattevők megoldási javaslatokat nyújtanak be, 

amelynek alapján az ajánlatkérő párbeszédet folytat velük. 

 

105. § (1) Az ajánlattételi felhívásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 

a) az ajánlatkérő nevét és címét, telefon- és telefaxszámát (e-mail); 

b) hivatkozást a közzétett részvételi felhívásra és közzétételének napját; 

c) az ismertető rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét és 

pénzügyi feltételeit, ha ezeket az információkat a részvételi felhívásban az ajánlatkérő nem 

adta meg és az ismertetőt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg nem küldte meg; 

d) a megoldási javaslat benyújtásának határidejét (ajánlattételi határidő); 

e) a megoldási javaslat benyújtásának címét; 

f) annak feltüntetését, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e a 

megoldási javaslat, illetve folytatható-e a párbeszéd; 

g) a megoldási javaslatok felbontásának helyét, idejét; 

h) a megoldási javaslatok felbontásán jelenlétre jogosultakat; 

i) a párbeszédre felhívás megküldésének napját; 

j) a párbeszéd lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait; 

k) amennyiben ajánlatkérő él a párbeszédben az ajánlattevők létszámának csökkentése 

lehetőségével, a párbeszéd fordulóinak menetét és a megadott fordulót követő párbeszédre 

kiválasztott résztvevői létszám felső határát; 

l) ha az ajánlatkérő díjazásban kíván egy vagy több ajánlattevőt részesíteni, az erre 

vonatkozó - általa meghatározott - előírásokat; 

m) a részvételi felhívásban előírtakkal összhangban - ha szükséges - a megoldási 

javaslathoz csatolandó azon igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, 

amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő és alvállalkozója, valamint az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezet a párbeszéd szakaszában sem tartozik a kizáró okok hatálya 

alá. 
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Az ismertetőnek tartalmaznia kell különösen a közbeszerzés tárgyának, az arra vonatkozó 

közbeszerzési műszaki leírásnak, továbbá a szerződéses feltételeknek a meghatározását olyan 

mértékben, ahogyan az ajánlatkérő erre képes, valamint arra vonatkozó iránymutatást, hogy 

az ajánlatkérő mely körülményekről kéri az ajánlattevők javaslatát, és e körülmények 

tekintetében melyek az ajánlatkérő által igényelt keretek vagy elvárások. 

 

A versenypárbeszédben az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti párbeszéd arra 

irányul, hogy az ajánlatkérő képes legyen a szerződéskötéshez szükséges részletességgel 

meghatározni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírást, illetve a 

szerződés típusát vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeit. 

 

A párbeszéd során az ajánlattevők megoldási javaslatukhoz, az ajánlatkérő az általa 

meghatározott feltételekhez nincs kötve, az eljárás során azonban a közbeszerzés tárgya és a 

részvételi felhívásban, ajánlattételi felhívásban, valamint az ismertetőben meghatározott 

feltételei nem változhatnak olyan jelentős mértékben, amely torzítaná a versenyt vagy sértené 

a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A bírálat szempontjai vagy módszere az eljárás 

során nem változhatnak. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyenként folytatja a párbeszédet, az ajánlattevő 

hozzájárulása nélkül az általa közölt semmilyen információ nem osztható meg a többi 

résztvevővel. Az ajánlatkérőnek - amennyiben a párbeszédre szóbeli tárgyalásokon (is) kerül 

sor - minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készítenie, és azt a párbeszéd következő 

fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a párbeszéd befejezését 

követő két munkanapon belül) minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell 

írnia, és részükre egy példányt át kell adni, vagy két munkanapon belül kell megküldeni. A 

párbeszédek lezárását követően az ajánlatkérő írásban, egyidejűleg felszólítja a párbeszédben 

- adott esetben annak utolsó fordulójában - részt vett ajánlattevőket ajánlatuk benyújtására. Ha 

megoldási javaslatában az összes résztvevő hozzájárult megoldási javaslatának a beszerzés 

tárgyára vonatkozó követelmények kialakítása során történő teljes vagy részleges 

felhasználásához, továbbá az ajánlatkérő szükségesnek tartja, az ajánlatkérő jogosult a végső 

ajánlat készítéséhez egy vagy több megoldási javaslat teljes vagy részleges felhasználásával 

meghatározni a közbeszerzési műszaki leírást és a szerződés feltételeit. Ebben az esetben az 

ajánlatkérő köteles az ajánlattételhez dokumentációt készíteni. 
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Keretmegállapodásos eljárás 

A keretmegállapodás egy vagy több ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő között létrejött 

olyan megállapodás, amelynek célja, hogy rögzítse egy adott időszakban közbeszerzésekre 

irányuló, egymással meghatározott módon kötendő szerződések lényeges feltételeit, 

különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha lehetséges, az előirányzott mennyiséget. Az 

ajánlatkérő tehát ilyenkor közbeszerzését két lépcsőben valósítja meg: először a 

keretmegállapodás megkötése érdekében folytat le eljárást, majd a közbeszerzés 

megvalósítására a keretmegállapodás alapján kerül sor annak megfelelően, hogy milyen 

típusú keretmegállapodást kötöttek a felek. A törvény egyértelműen rögzíti a 2004/18/EK 

irányelv alapján köthető keretmegállapodások négy típusát. 

 

Keretmegállapodás négy formában köthető: 

a) egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás, amely az annak alapján adott 

közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét kötelező erővel 

tartalmazza; 

b) egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás, amely nem tartalmazza az annak 

alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy 

azokat nem kötelező erővel tartalmazza; 

c) több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás, amely az annak alapján adott 

közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét kötelező erővel 

tartalmazza; 

d) több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás, amely nem tartalmazza az annak 

alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy 

azokat nem kötelező erővel tartalmazza. 

 

A több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás esetében az eljárást megindító felhívásban 

az ajánlatkérő köteles megadni az értékelési szempontok egyike szerint a legkedvezőbb 

ajánlatot tevők keretszámát, amelynek legfeljebb felső határáig terjedő számú ajánlattevővel 

köt majd keretmegállapodást. A keretszámnak a közbeszerzés tárgyához, az eljárás sajátos 

jellemzőihez kell igazodnia, és minden körülmény között biztosítania kell a valódi versenyt. 

A keretszámnak legalább három ajánlattevőt kell magában foglalnia. Ha a legkedvezőbb 

ajánlatot tevők keretszámának felső határán több ajánlat azonos, az összes ilyen azonos 

ajánlatot tevővel keretmegállapodást kell kötni. 
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Keretmegállapodás legfeljebb négy évre köthető. A keretmegállapodásban ajánlatkérő 

megjelölheti, hogy az előirányzott teljes mennyiség keretein belül meghatározott részre 

kötelezettséget vállal közbeszerzés megvalósítására. Az ajánlatkérő akkor nem köteles a 

keretmegállapodás alapján közbeszerzést megvalósítani, ha a keretmegállapodás megkötését 

követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges 

körülmény miatt a szerződés (szerződések) megkötésére, vagy a szerződés megkötése esetén a 

teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek haladéktalanul írásban 

értesítenie kell a keretmegállapodást kötött ajánlattevőket és a Közbeszerzési Hatóságot. 

 

A keretmegállapodás tartalmazhatja az adott közbeszerzésekre vonatkozó minden feltételt. 

Ilyenkor a közbeszerzés a keretmegállapodás alapján egyszerűen megvalósítható, az 

ajánlatkérő megrendelését a keretmegállapodásban rögzített feltételeknek megfelelően küldi 

meg az ajánlattevőnek. A keretmegállapodás önmagában még nem valósít meg beszerzést, 

ahhoz szükséges második lépcsőben egy konkrét szerződés létrejötte.  

Ha a keretmegállapodás nem tartalmazza a szerződéses feltételeket kötelező erővel, 

konzultáció vagy több ajánlattevővel kötött keretmegállapodás esetén a verseny újranyitása 

útján köthető meg a közbeszerzési szerződés. 

A keretmegállapodás másik lényeges ismérve, hogy egy vagy több ajánlattevővel köti-e 

meg az ajánlatkérő. Egy ajánlattevőtől megrendeléssel vagy konzultációt követően létrejött 

szerződéskötés útján lehet beszerezni. Amennyiben több ajánlattevő részese a 

keretmegállapodásnak, ha a szerződés feltételei rögzítettek, a keretmegállapodásnak olyan 

objektív szempontokat is tartalmaznia kell, amelynek alapján az ajánlatkérő eldönti, hogy az 

adott szerződést melyik ajánlattevővel köti meg.  

 

Az ajánlatkérő más, hirdetmény közzétételével induló eljárást is alkalmazhat, ha a 

keretmegállapodást kötött ajánlattévők száma nem eredményez versenyhelyzetet. Tipikusan 

ilyen lehet a több évre kötött keretmegállapodás. Az ajánlatkérő erre az új hirdetményben utal 

és értesíti a keretmegállapodást kötött ajánlattévőket. 
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XV. Nemzeti eljárásrend főbb szabályai 

 

Nemzeti eljárásrend: az uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat 

elérő értékű közbeszerzések megvalósításakor, valamint a szolgáltatási koncesszió beszerzése 

esetében alkalmazandó eljárásrend.  

 

Nemzeti eljárásrendben lehetősége van az ajánlatkérőnek, hogy 

a) az uniós értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre 

irányuló közbeszerzése megvalósításakor szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy 

b) a törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el - a Kbt. 122. §-ban 

foglalt eltérésekkel. 

 

 Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jogosult az 56-57. § szerinti kizáró 

okok közül egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését 

előírni, valamint köteles az 56. § (1) bekezdésének k) pontja, valamint (2) bekezdése 

szerinti kizáró ok érvényesítését előírni. A kizáró okok fenn nem állásáról az 

ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára 

vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot 

benyújtania. 

 

 Az ajánlatkérő építési beruházás esetén köteles, egyéb esetekben jogosult 

dokumentációt készíteni, amelyben árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 

szerződéstervezet helyett elegendő a lényeges szerződéses feltételeket közölni (a 

továbbiakban együtt: szerződéstervezet). 

 

 Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő nyílt eljárásban és meghívásos eljárásban - 

kivéve a gyorsított eljárást - nem határozhatja meg az eljárást megindító felhívást 

tartalmazó hirdetmény feladásának napjától, illetve az ajánlattételi felhívás 

megküldésének napjától számított húsz napnál rövidebb időtartamban. A több 

szakaszból álló eljárások részvételi szakaszában annyi részvételi határidőt kell 

biztosítani, amely alatt megfelelően lehet részvételre jelentkezni. 

 

 A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd bármely 

esetben alkalmazható. 
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 A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű 

időben köteles az ajánlatkérő megadni. 

 

 Az ajánlattételi vagy részvételi határidőt, az eljárást megindító felhívást vagy a 

dokumentációt módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi vagy 

részvételi határidőig, annak eddig megjelennie nem kell, viszont a módosítási 

szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi vagy 

részvételi határidő lejárta előtt írásban közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatni kell 

azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket 

jelezték, így különösen akik a dokumentációt átvették vagy kiegészítő tájékoztatást 

kértek; a módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést 

tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet. 

 

 Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben 

is indíthat: 

a) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot 

vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot; 

b) 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; 

c) a közbeszerzés külképviselet számára történik. 

Ebben az esetben nem kell a Közbeszerzési Döntőbizottságot értesíteni az eljárás 

megkezdéséről, a jogpolitikai célt pedig azzal is erősíti a törvény, hogy kifejezetten kimondja: 

ha lehetséges, kkv-nak kell az ajánlattételi felhívást megküldeni. Az ajánlatkérő köteles 

biztosítani a versenyt és legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni (kivéve a b) pont 

szerinti esetben). Az a) pont szerinti esetben olyan gazdasági szereplőknek kell ajánlattételi 

felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek és amelyek a 

szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint 

feltehetőleg teljesíteni tudják. 

 Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az előző 

évben, árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás esetén 
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egymilliárd forint, áfa nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők 

számára, akik teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti feltételnek ugyancsak 

megfelelő alvállalkozókat vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági 

követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más 

szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg. 

 Az ajánlatkérő az uniós értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre és 

szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzése megvalósításakor - választása 

szerint - az e törvény Második Részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló 

eljárási szabályokat alakíthat ki. Az ajánlatkérő az általa megválasztott eljárási 

fajtáról a közbeszerzési eljárás során nem térhet át másikra; ha az általa a 

közbeszerzés során alkalmazandó eljárás szabályait önállóan alakítja ki, köteles 

ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban. Az eljárást 

megindító felhívásnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a 

gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve 

részvételi jelentkezést nyújthassanak be.  

 

Az eljárást megindító felhívásnak mindazon információkat tartalmaznia kell, amely 

a gazdasági szereplőknek a megfelelő ajánlattételhez (részvételi jelentkezéshez) 

szükséges, így különösen az odaítélendő szerződés legfontosabb részleteit (az eljárás 

tárgya, mennyisége, szerződéses feltételek) és az odaítélés módjának rövid leírását 

(értékelési szempontok és módszer), az ajánlattételi (részvételi) határidőt, valamint 

az ajánlatkérővel való kapcsolatfelvételre vonatkozó információt. Az ajánlatkérő 

köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölt időpontban és helyszínen 

gondoskodni az ajánlatok felbontásáról. A felhívást az ajánlatkérő külön 

jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján köteles közzétenni. 

 

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jogosult az 56-57. § szerinti kizáró 

okok közül egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését 

előírni, azonban e törvényben meghatározottaktól eltérő kizáró okok nem írhatók 

elő. Az ajánlatkérő köteles az 56. § (1) bekezdésének k) pontja, valamint (2) 

bekezdése szerinti kizáró ok érvényesítését előírni. Az alkalmasság tekintetében az 

ajánlatkérő a külön jogszabályban foglalt alkalmassági igazolási módokon kívül 

egyéb objektív alapú alkalmassági feltételt és igazolási módot is előírhat, de ennek 

során is alkalmaznia kell az 55. § (3) bekezdésében foglaltakat. 
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A sajátos eljárási szabályok meghatározásakor az ajánlatkérő e törvénnyel 

összhangban köteles biztosítani az eljárások megfelelő mértékű nyilvánosságát. 

 

Az ajánlatkérőnek biztosítania kell az azonos hozzáférést (a részvétel jogát) 

valamennyi, az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplő számára, a 

diplomák, tanúsítványok, valamint képesítéseket igazoló iratok kölcsönös 

elismerését, az ajánlatok (részvételi jelentkezések) benyújtásához megfelelő 

határidők megadását, az alkalmazandó eljárási szabályok előzetes megismerését 

biztosító szabályozás kialakítását, valamint az eljárást lezáró döntés meghozatalakor 

a megkülönböztetés-mentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesítését. 

 

Az ajánlatkérőnek biztosítania kell a szerződés tárgyának megkülönböztetésmentes 

leírását; az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly 

módon, hogy egyes gazdasági szereplőket vagy árukat az eljárásból kizár vagy más 

módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. 

Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé 

tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 

személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia 

kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 

érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést 

kell szerepeltetni. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattevőket, részvételre jelentkezőket, valamint a bontást 

megelőzően azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránti érdeklődésüket 

jelezték, köteles írásban tájékoztatni minden, az eljárás eredményére kiható 

döntésről és információról, valamint ezek részletes indokáról, a döntést követően a 

lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. Az ajánlatkérő az 

ajánlatok elbírálásának befejezését követően köteles olyan írásbeli összegezést 

készíteni - és azt minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy 

elektronikus úton megküldeni - amely tájékoztatást nyújt az ajánlatok elbírálásáról 

és a nyertes ajánlat kiválasztásának indokairól. 
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XVI. A jogorvoslati eljárás főbb szabályai 

 

 

133. § (1) A közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartás 

vagy mulasztás miatt e rész rendelkezései szerinti jogorvoslatnak van helye. 

(2) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéssel kapcsolatos jogvita - kivéve a szerződésnek az e 

törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése miatti jogvitát -, valamint a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

polgári jogi igények elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik. 

(3) Ahol e rész közbeszerzést vagy közbeszerzési eljárást említ, azon a tervpályázati eljárást is érteni kell. 

 

Figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatása során sérülhetnek a törvény 

alapelvei, így az Európai Unió joga a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat kérdését is 

szabályozza: külön-külön szabályozza az ún. klasszikus ajánlatkérők és az ún. közszolgáltatók 

esetében a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok megsértése esetén igénybe vehető 

jogorvoslatokat. Az ún. klasszikus ajánlatkérők közbeszerzéseivel összefüggő jogorvoslati 

szabályokat a 89/665/EGK irányelv, az ún. közszolgáltatók közbeszerzéseivel kapcsolatos 

jogorvoslatot a 92/13/EGK irányelv szabályozza, a két irányelv módosításáról szóló 

2007/66/EK irányelv ugyanakkor teljes mértékben egységesítette a két eljárásrendhez 

kapcsolódó jogorvoslat szabályait. 

Az uniós irányelvek a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok alapelveit határozzák 

meg, így a részletszabályok megalkotása a tagállamok feladata. A tagállamok kötelesek 

biztosítani, hogy az ajánlatkérők (és ajánlattevők) jogsértéseivel szemben hatékony és gyors 

jogorvoslat álljon az érdekeltek rendelkezésére. A jogorvoslat hatékonysága a jogsértő helyzet 

megszüntetésének, a jogsértéssel esetlegesen okozott károk megtérítésének és a további 

jogsértések megakadályozásának a követelményét jelenti. A jogorvoslat gyorsaságának a 

követelménye azt a célt szolgálja, hogy a közbeszerzési eljárás jogszerűsége minél előbb 

helyreálljon. Ennek érdekében a jogorvoslati eljárásnak lehetőleg még a közbeszerzési eljárás 

lezárulta előtt meg kell történnie ahhoz, hogy ne születhessenek jogellenes döntések. 

Lényeges változást vezet be az új Kbt., hogy a törvény alapján a Közbeszerzési 

Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) elvi jelentőségű kérdésekben iránymutatást 

tesz közzé a honlapján. Ennek célja, hogy minimálisra csökkentse a Kbt. egyes szabályainak a 

Döntőbizottság eljárása során történő sokfelé ágazó értelmezési lehetőségeit, és egyúttal azt a 

bizonytalansági tényezőt is, melyet a múltban sorra születő, sok esetben egymásnak 

ellentmondó indokolású határozatok szültek.  

Korábban már volt szó arról, hogy az ajánlatkérők a nemzeti eljárásrendben sajátos 

eljárásrendet alakíthatnak ki. Az így kialakított sajátos eljárásrend megsértése esetén is 
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biztosított a jogorvoslat lehetősége. A hatályos szabályozás ezt az ún. szabadon kialakított 

eljárásrendet nem ismeri; erre tekintettel szükséges volt szabályozni az új Kbt.-ben azt az 

esetet is, amikor a jogorvoslati kérelem benyújtására jogosult azért indít jogorvoslati eljárást, 

mert az ajánlatkérő a saját maga által támasztott, a felhívásban megjelenített követelményeket, 

szabályokat sérti meg. 

Az új Kbt. a 134. § (3) bekezdésében kimondja, hogy a közbeszerzésre, illetve a 

közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartáson vagy mulasztáson túl 

az ajánlatkérő által a 123. § szerint kialakított eljárási szabályokba ütköző magatartás vagy 

mulasztás miatt is az ötödik rész rendelkezései szerint jogorvoslatnak van helye. Garanciális 

jelentőségű tehát, hogy sajátos eljárási szabályok esetén is maradéktalanul érvényesek a 

törvény jogorvoslati szabályai, sőt a Kbt. végrehajtási jogszabályainak megsértése esetén is 

van helye jogorvoslatnak.  

 

Az új Kbt. 133. § (2) bekezdése a Döntőbizottság és a bíróság hatáskörét határolja el 

egymástól. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéssel kapcsolatos jogvita (pl. 

szerződésszegés esetei, a szerződés érvénytelensége), továbbá a közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos polgári jogi igények (pl. kártérítési igény) elbírálása a bíróság hatáskörébe 

tartozik, kivétel a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésnek a törvénybe ütköző 

módosítása (megkötött szerződés módosítását a törvény csak meghatározott feltételek 

fennállása esetén teszi lehetővé) vagy teljesítése miatt indult eljárás lefolytatása, mivel ezt a 

törvény a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe utalja [134. § (3) bekezdés]. A törvény 

eljárás indítási joggal ruházza fel mindazokat a személyeket és szervezeteket, akik és amelyek 

jogos érdekét sérti a törvénybe ütköző módon történő szerződésmódosítás, vagy teljesítés, 

továbbá azokat a szervezeteket, illetve személyeket, amelyek/akik a Közbeszerzési 

Döntőbizottság hivatalból történő eljárását kezdeményezhetik. Az érintettek a Közbeszerzési 

Értesítőben közzétett hirdetményből értesülhetnek az állítólagos jogsértésről, a teljesítéssel 

kapcsolatos adatokról pedig az ajánlatkérő honlapjáról. A törvény továbbá a 

szerződésmódosítás esetén bizonyos esetben az ajánlatkérő számára kötelezővé teszi a 

versenytársak közvetlen értesítését is. A Közbeszerzések Tanácsa ugyanis az illetékes 

ellenőrző szervezeteknek, valamint a belső ellenőrzést végzőknek megküldi azokat a 

hirdetményeket, amelyek alapján valószínűsíthető, hogy a szerződés módosítása jogsértő 

módon történt, illetőleg a szerződésszegés jelentős és olyan körülményekre vezethető vissza, 

amelyekért valamelyik fél felel. A Közbeszerzési Döntőbizottság az eljárást ebben az esetben 

az eljárására irányadó általános szabályok szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy ebben 
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az esetben a törvény - az egyébként irányadó határidőnél - hosszabb elintézési határidőt (60 

nap + 30 nap) állapít meg. Jogsértés megállapítása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság a 

jogsértőt bírsággal sújthatja, arra azonban nincs joga, hogy a felek szerződéses jogviszonyába 

beavatkozzon. Határozata - az általános szabályok szerint - a bíróság előtt megtámadható. 

A Döntőbizottság a közbeszerzési ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályai alapján 

jár el az új Kbt.-ben meghatározott eltérésekkel. A Ket. rendelkezései tehát csak mögöttes 

szabályként érvényesül a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban.  

A Döntőbizottság hatáskörébe tartozik minden, a közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési 

eljárásra vonatkozó jogszabályokat sértő magatartás (mulasztás), valamint az ajánlatkérő által 

a 123. § szerint kialakított eljárási szabályokba ütköző magatartás (mulasztás) miatt indult 

eljárás lefolytatása.  

A közbeszerzési ügyben főszabályként - a hatályos szabályozással egyezően - a 

Közbeszerzési Döntőbizottság három közbeszerzési biztosból álló tanácsban jár el, akiket a 

Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke jelöl ki (kivételesen lehetséges, hogy egy biztos járjon 

el).  

 

A törvény az eljáró tanács összetételével kapcsolatban azt a követelményt támasztja, hogy a 

háromtagú tanács tagjai közül legalább kettőnek jogi szakvizsgával kell rendelkeznie, egy 

további tagnak pedig lehetőleg az ügy tárgyával leginkább összefüggő egyetemi vagy 

főiskolai végzettséggel. Az eljáró tanács elnöke kizárólag jogi szakvizsgával rendelkező 

biztos lehet. Azokban az ügyekben, ahol a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy egy 

közbeszerzési biztos járjon el, a törvény alapján csak jogi szakvizsgával rendelkező biztos 

jelölhető ki eljáró biztosként. A Döntőbizottság elnöke e szempontokra tekintettel köteles 

kijelölni a konkrét közbeszerzési ügyben eljáró tanácsot, illetve az egyedül eljáró biztost. A 

törvény az eljáró tanács összetételére vonatkozó szabályok meghatározásakor abból indult ki, 

hogy alapvetően jogkérdések eldöntése képezi a jogvita tárgyát a jogorvoslati eljárásokban. 

Fontos biztosítani ugyanakkor azt is, hogy az eljáró tanácsnak a közbeszerzés tárgya szerinti 

szakmai ismeretekkel rendelkező közbeszerzési biztos is tagja legyen. Az eljáró tanács 

elnökének feladata az eljárás előkészítése és levezetése. Az ideiglenes intézkedésről való 

döntés, a közbeszerzési ügy befejezését eredményező végzés [139. § (3)-(4) bekezdései és a 

Ket. 30. §-a és 31. § (1) bekezdése] és a közbeszerzési ügy érdemében történő 

határozathozatal [152. § (1) bekezdés] esetében kötelező a tanácsban való eljárás. Egyéb 



173 

határozatokat (pl. idézés), illetve intézkedéseket az eljáró tanács elnöke egyedül is meghozhat, 

megtehet. 

A törvény részletesen szabályozza a közbeszerzési ügyben eljáró közbeszerzési biztosokra 

vonatkozó kizáró okokat, továbbá a kizárási eljárást. A kizárás intézményének célja az eljáró 

fórum pártatlanságának, függetlenségének biztosítása. A törvény jogrendszerünk eljárási 

kódexeivel összhangban rendelkezik a kizárást megalapozó körülményekről, a kizárási 

eljárásról, annak kezdeményezéséről, a kizárás kérdésében hozott döntésekről, és az ügyfél 

rosszhiszemű eljárásának jogkövetkezményeiről. 

A közbeszerzési biztos a Döntőbizottság elnökének köteles haladéktalanul bejelenteni, ha 

vele szemben kizárási ok áll fenn. A kizárási okot azonban bejelentheti az ügyfél is. A kizárás 

kérdésében a Döntőbizottság elnöke dönt. Az ügyfél a kizárást kezdeményező kérelmének 

elutasítása ellen önálló jogorvoslattal nem élhet, de azt a közbeszerzési ügyben hozott érdemi 

határozat elleni jogorvoslati kérelmében (a keresetében) kifogásolhatja. 

A jogorvoslati eljárás szigorú határidejének betarthatósága érdekében rendelkezik úgy a 

törvény, hogy az eljáró tanács tagjának kizárása esetében a kizárási eljárásra fordított időt az 

eljárási határidők számításánál figyelmen kívül kell hagyni. 

Az ügyfél rosszhiszemű eljárásának jogkövetkezményéről rendelkezik a 150. § (1) 

bekezdésnek d) pontja, amelynek értelmében az ügyfél rendbírsággal sújtható, amennyiben 

nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést, vagy ugyanabban az eljárásban 

ugyanazon közbeszerzési biztos ellen ismételten alaptalan bejelentést tesz. 

 

A Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indulhat. Az irányelvek alapján a 

tagállamok kötelesek biztosítani, hogy a jogorvoslati rendszer valamennyi olyan személy 

számára elérhető legyen, akinek érdekében áll (állt) valamely szerződés elnyerése, és akinek 

jogát, vagy jogos érdekét az állítólagos jogsértés sérti vagy veszélyezteti. A jogorvoslatra 

jogosultak között nem lehet hátrányos megkülönböztetést tenni, sem anyagi jogi, sem 

eljárásjogi alapon, vagyis biztosítani kell azt, hogy a nemzeti jogorvoslati fórum előtt a más 

tagállambeli vállalkozások is a hazai vállalkozásokkal azonos feltételek alapján 

kezdeményezhessenek eljárást. 

A közbeszerzési eljárás felein (ajánlatkérő, ajánlattevő, részvételre jelentkező) kívül 

bármely egyéb érdekelt személy, vagy szervezet kérelmet nyújthat be, akinek jogát vagy 

jogos érdekét a törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti, sőt 

az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, a dokumentáció, illetve ezek módosításának 
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jogsértő volta miatt kérelmet nyújthat be továbbá a közbeszerzés tárgyával összefüggő 

tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szervezet is. 

Egyéb érdekeltek ügyfélképessége szempontjából meg kell említenünk, hogy esetükben 

csak azok a személyek nyújthatnak be jogorvoslati kérelmet, akiknek jog- vagy érdeksérelme 

közvetlenül kimutatható a vitatott közbeszerzéssel összefüggésben, például azok, akik a 

közbeszerzési eljárás jogsértő lefolytatása, vagy éppen jogtalan mellőzése miatt nem vehettek 

részt a közbeszerzési eljárásban. 

 

Az ajánlattevőként (részvételre jelentkezőként) jogorvoslati kérelmet előterjesztőnek is 

bizonyítaniuk kell az érdekeltségüket: az ajánlattevő (részvételre jelentkező) is csak akkor 

nyújthat be jogorvoslati kérelmet, amennyiben közvetlenül kimutatható valamilyen jog- vagy 

érdeksérelme a vitatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban. A közbeszerzési eljárás során, 

vagy az eljárást lezáró döntés ellen előterjesztett jogorvoslati kérelem a közbeszerzési eljárást, 

illetve a szerződéskötést hosszú időre félbeszakíthatja és a gyakorlati tapasztalatok azt 

mutatják, hogy gyakran kerül sor nyilvánvalóan alaptalanul, rosszhiszeműen indított 

jogorvoslati eljárásra, amikor a kérelmező célja csupán az, hogy a szerződés megkötését 

minél tovább megakadályozza, bár tudatában van annak, hogy a közbeszerzési eljárás nem 

volt jogsértő.  

 

A jogorvoslati kérelem benyújtását a törvény szigorú jogvesztő határidőhöz köti. Az új 

Kbt. meghatározza a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidőket, illetve 

értelmezi, hogy egyes esetekben mit kell a jogsértés tudomásra jutása időpontján, illetve a 

jogsértés megtörténtén érteni.  

137. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul. 

(2) Kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő, a 

részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén bármelyik részvételre jelentkező vagy az egyéb érdekelt, 

akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. Az 

ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás, a dokumentáció, illetve ezek módosításának jogsértő volta miatt 

kérelmet nyújthat be a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szervezet 

is. (E bekezdésben foglaltak a továbbiakban együtt: kérelmező.) 

(3) A kérelem - a (4) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 

tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező 

tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven 

napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet. 

(4) Az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a dokumentációval, illetve ezek módosításával 

kapcsolatban az - adott esetben módosított - ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik napig 

lehet kérelmet benyújtani, de ha a (3) bekezdés szerinti határidő ennél később jár le, akkor a kérelmező a (3) 

bekezdés szerinti időpontig jogosult kérelmet előterjeszteni. 

(5) A (3) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni 

a) a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény közzétételétől vagy közvetlen felhívás 

kézhezvételétől, vagy dokumentáció esetében annak rendelkezésre bocsátásától számított tizenötödik napot; 
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b) az előírt határidő lejártánál később feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételétől számított 

tizenötödik napot; 

c) a közbeszerzési eljárást lezáró döntésben a megtekintett iratokkal kapcsolatban szereplő jogsértéssel 

kapcsolatban az iratbetekintés befejezésének napját, ha a kérelmező az írásbeli összegezés kézhezvételét követő 

15 napon belül az ajánlat(ok)ba betekintett az ajánlatkérőnél vagy a Közbeszerzési Döntőbizottságnál; 

d) ha a kérelemmel érintett jogsértéssel összefüggésben előzetes vitarendezést kérelmeztek és az ajánlatkérő a 

jogsértéssel kapcsolatban álláspontját megküldte, de egyéb intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében az 

ajánlatkérői álláspont megküldésének időpontját; 

e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés e törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése 

esetében a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételétől, vagy a teljesítésre 

vonatkozó adatok [31. § (1) bekezdés f) pont] honlapon való közzétételétől számított harmincadik napot. 

(6) A (3) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés megtörténtének kell tekinteni 

a) a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét, 

közvetlen felhívás esetében a felhívás megküldését; 

b) az előírt határidő lejártánál később feladott hirdetmény esetében a hirdetmény közzétételét; 

c) a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetében a szerződés megkötésének időpontját, vagy 

ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történő megkezdését. 

(7) Ha a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés a (3) bekezdés szerinti határidő leteltét követően 

jut a kérelmező tudomására, a kérelmet a szerződés megkötésének időpontjától, vagy ha ez nem állapítható meg, 

akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történő megkezdésétől számított egy éven belül nyújthatja be. 

(8) A (3)-(7) bekezdés szerinti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. 

(9) A Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelem benyújtását követően haladéktalanul gondoskodik a kérelemmel 

érintett eljárás megnevezésének, tárgyának, az ügyfelek megnevezésének és a kérelem megérkezése időpontjának 

a Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételéről. 

(10) A kérelem benyújtása előtt az (1) bekezdése szerinti kérelmező köteles erről - az általa feltételezett 

jogsértés megjelölésével - a kérelem benyújtásával megegyező módon az ajánlatkérőt, illetve a beszerzőt 

értesíteni. 

 

Az eljárást megindító kérelem tartalmi kellékeit a Kbt. részletesen felsorolja. A kérelemnek 

tartalmaznia kell a jogsértő esemény megtörténtének és az arról való tudomásszerzésnek az 

időpontját is azért, hogy a késve indított eljárásokat könnyen ki lehessen szűrni. A kérelemben 

elő kell adni a kérelmezői jogosultságot alátámasztó tényeket is, továbbá a kérelemhez 

csatolni kell a kérelmező meghatalmazott képviselőjének meghatalmazását. 

A kérelemre indult jogorvoslati eljárás díjköteles: a Közbeszerzési Döntőbizottság 

kérelemre indult eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértékét a 

Kormány rendeletben állapítja meg; az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtásával 

egyidejűleg kell befizetni. Ha a kérelmező ezt elmulasztja, hiánypótlásra hívják fel, s ha 

ennek nem tesz eleget, a Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 

elutasítja.  

138. § (1) A kérelemben meg kell jelölni 

a) a kérelmező (és képviselőjének) nevét, székhelyét (lakóhelyét), a kérelmezői jogosultságot alátámasztó 

tényeket; 

b) a kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének nevét, székhelyét és a közbeszerzés tárgyát, 

vagy a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetében a beszerző nevét, székhelyét és a beszerzés 

tárgyát; 

c) a jogsértő esemény megtörténtének és a kérelmező arról való tudomásszerzésének időpontját; 

d) a megsértett jogszabályi rendelkezést; 

e) a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt, ennek indokait; 

f) ideiglenes intézkedés [144. §] elrendelésére irányuló indítványt, ennek indokait; 

g) a közbeszerzési ügy lehetséges érdekeltjeinek a kérelmező által ismert nevét, székhelyét (lakóhelyét); 
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h) hogy volt-e előzetes vitarendezés, továbbá ha volt, annak eredményét, illetve az ajánlatkérő válaszát, melyet 

csatolni is kell. 

 

A kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány - a kérelmező által ismert -

ügyfél az eljárásban részt vesz. 

 

A jogorvoslati eljárás megindításának napja a törvény rendelkezéseinek megfelelő, 

hiánytalan kérelem beérkezését követő munkanap. A hiányos kérelem kiegészítésére nyolc 

napos határidő áll rendelkezésre; a hiánypótlási határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye 

nincs. Az elkésett kérelmeket, továbbá azokat, amelyekkel kapcsolatban a hiányokat - 

hiánypótlási felhívás ellenére - sem pótolták, illetve ha az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást 

megindító hirdetményét, felhívását jogszerűen visszavonta, a kérelmet a Döntőbizottság 

érdemi vizsgálat nélkül elutasítja; ha pedig az elutasítási ok az eljárás megindítását követően 

jutott a Döntőbizottság tudomására, a jogorvoslati eljárást végzéssel megszünteti.  

 

A Döntőbizottság eljárását hivatalból a törvényben meghatározott szervezetek vagy 

személyek kezdeményezhetik. Az új Kbt.-ben a kezdeményezésre jogosultak köre kibővül a 

legfőbb ügyésszel; az eljárások eredményét jogellenesen befolyásoló megállapodások elleni 

fellépés hatékonyságának növeléséhez szükséges, hogy a büntetőeljárásban feltárt jogsértések 

becsatornázhatók legyenek a Döntőbizottság eljárásába. 

A törvény a hivatalbóli kezdeményezés esetében is szigorú határidőhöz köti az eljárás 

kezdeményezését; a kérelemre induló eljárásra vonatkozó rendelkezésekben foglaltaknál 

azonban sokkal hosszabb határidőt hagy az eljárás megindításának kezdeményezésére. A 

tudomásszerzés tekintetében felállított vélelem e személyek, szervezetek esetében nem 

érvényesül. 

 

A jogorvoslati eljárás kezdeményezésére nyitva álló szubjektív határidő harminc nap, az 

objektív határidőt viszont differenciáltan szabályozza a törvény. Az ellenőrzésre jogosult 

szerveztek esetében ugyanis hosszabb határidőt ír elő annak érdekében, hogy e szervezetek a 

vizsgálatuk során feltárt jogsértések miatt eljárást kezdeményezhessenek a Döntőbizottság 

előtt; egy évben, a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése esetében pedig három évben 

állapítja meg a törvény az eljárás kezdeményezésére nyitva álló objektív határidőt. 
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A Döntőbizottság hivatalból történő eljárásának további esetét jelenti az éves statisztikai 

összegezés megküldésére, az ajánlatkérők listájába való bejelentkezésre, illetve bejelentésre 

vonatkozó kötelezettség elmulasztása, vagy ha valószínűsíthető, hogy a szerződés 

módosítására vagy teljesítésére Kbt.-be ütköző módon került sor, a Közbeszerzési Hatóság 

elnöke által kezdeményezhető eljárás. 

 

Az új Kbt. továbbra is fenntartja a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások esetében a 

hatályos szabályozás szerinti döntőbizottsági kontrollt, a Döntőbizottság elnöke jogorvoslati 

eljárást indíthat a jogosulatlanul indított tárgyalásos eljárás lefolytatásának észlelése esetén. A 

Döntőbizottság elnöke hiánypótlásra hívja fel az ajánlatkérőt, amennyiben az általa 

megküldött iratokból nem állapítható meg egyértelműen a hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárás alkalmazhatósága feltételeinek fennállása, illetőleg az előírt ajánlattételi felhívás 

jogszerűsége.  

144. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság a folyamatban lévő ügyben kérelemre vagy hivatalból - a 

jogorvoslati eljárással érintett közbeszerzési eljárás (vagy beszerzés) alapján történő szerződéskötésig - az eset 

összes körülményére tekintettel ideiglenes intézkedés elrendeléséről dönthet, ha valószínűsíthető a 

közbeszerzésre, valamint a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, illetve alapelveinek 

megsértése vagy ennek veszélye fennáll. 

(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság ideiglenes intézkedésként 

a) a közbeszerzési eljárás felfüggesztését rendeli el; 

b) felszólítja a közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjét, hogy az eljárásba a kérelmezőt vonja be. 

(3) A közbeszerzési eljárás felfüggesztése a felhívásban előírt és folyamatban lévő határidőket a felfüggesztés 

időtartamával meghosszabbítja. 

(4) Amennyiben halasztást nem tűrő kiemelkedően fontos érdek vagy közérdek védelme (ideértve a 

nemzetgazdasági okot) indokolja, a Közbeszerzési Döntőbizottság az ajánlatkérő kérelmére végzéssel 

engedélyezheti a szerződés megkötését, ha annak előnyei meghaladják a szerződéskötéssel járó hátrányokat. A 

kérelemben a halasztást nem tűrő kiemelkedően fontos érdeket vagy közérdeket (nemzetgazdasági okot) meg kell 

jelölni, valamint a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Közbeszerzési Döntőbizottság rendelkezésére kell 

bocsátani a kérelem benyújtását megalapozó indok igazolására szolgáló dokumentumokat. E bekezdés 

alkalmazásában közérdek különösen a közszolgáltatási tevékenység ellátásbiztonsága folyamatosságának 

fenntartása. A Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelemről annak beérkezésétől számított öt napon belül dönt, a 

végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

(5) A Közbeszerzési Döntőbizottság haladéktalanul gondoskodik a szerződés megkötését engedélyező 

végzésének a Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételéről. 

 

A Döntőbizottság kérelemre és hivatalból egyaránt elrendelhet ideiglenes intézkedéseket. 

Erre a lehetőség mindaddig fennáll, amíg a jogorvoslati eljárással érintett közbeszerzési 

eljárásban, vagy az ennek mellőzésével történő beszerzés során a szerződést meg nem kötik.  

A Döntőbizottság köteles az eset összes körülményét mérlegelni, és ez alapján dönteni az 

ideiglenes intézkedés megtételéről, mérlegelnie kell a beszerzéshez fűződő közérdek súlyát is, és 

ha ez alapján indokoltnak tartja, eltekinthet az ideiglenes intézkedés tételétől. 

A Döntőbizottság ideiglenes intézkedésként a közbeszerzési eljárás felfüggesztését rendeli 

el, vagy felhívja az eljárás ajánlatkérőjét, hogy az eljárásba a kérelmezőt vonja be. A törvény 



178 

úgy rendelkezik, hogy ha a Döntőbizottság felfüggeszti a közbeszerzési eljárást, a felhívásban 

előírt és folyamatban lévő határidők a felfüggesztés időtartamával meghosszabbodnak. Ez az 

előírás szükséges ahhoz, hogy utóbb az eljárást folytatni lehessen, ha ennek egyéb feltételei 

fennállnak. 

A Döntőbizottság az ajánlatkérő kérelmére végzéssel engedélyezheti a szerződés 

megkötését, ha annak előnyei meghaladják a szerződéskötéssel járó hátrányokat. Erre 

azonban csak kivételes esetben kerül sor, akkor, ha halasztást nem tűrő kiemelkedően fontos 

érdek vagy közérdek (nemzetgazdasági ok) védelme indokolja.  

A Közbeszerzési Döntőbizottság szigorúan értelmezi a fenti kitételt, ezért a kérelemben az 

okokat nem elég kifejteni, a kérelem benyújtását megalapozó indok igazolására szolgáló 

dokumentumokat is csatolni kell a kérelemhez. A Döntőbizottság a kérelem beérkezését 

követő öt napon belül dönt, a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye. Ezt követően, a 

szerződéskötést engedélyező végzés Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételéről 

is a Döntőbizottság gondoskodik. 

A Döntőbizottság eljárása során nincs kötve a jogorvoslati kérelemben, illetve a 

kezdeményezésben foglaltakhoz, a törvény mérlegelést enged a Döntőbizottságnak arra, hogy 

észlelt jogszabálysértés esetén kiterjeszti-e az eljárását. Erre akkor van lehetőség, ha a feltárt 

törvénysértés sérti a verseny tisztaságát vagy nyilvánosságát, az ajánlatkérők 

esélyegyenlőségét vagy kihatott az ajánlatkérő döntésének érdemére. A Döntőbizottság a saját 

észlelése alapján nem indíthat eljárást, a kiterjesztésről az eljáró tanács jelzése alapján a 

Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke dönt. 

A kérelem visszavonása esetén a Döntőbizottság az eljárást folytatja, ha a rendelkezésre álló 

adatok alapján súlyos jogsértés valószínűsíthető.  

 

Az egyszerűbb megítélésű ügyek számos esetben eldönthetők iratok alapján is, ebben az 

esetben Döntőbizottságnak nem szükséges tárgyalást tartania. Amennyiben az iratok alapján 

nem dönthető el a jogvita, és a tényállás tisztázásához szükség van az eljárásban részt vevő 

személyek együttes meghallgatására, akkor indokolt tárgyalást tartani. Ennek megítélését a 

Döntőbizottságra kell bízni, azaz a Döntőbizottság mérlegelésébe kell utalni a tárgyalás 

szükségességének a kérdését. Ez az eljárás gyorsítását is szolgálhatja, hiszen így kevésbé 

formalizált az eljárás. A Döntőbizottság számára nagyobb rugalmasságot biztosít, több ügyet 

tud elintézni, ugyanakkor az Ket. alapján köteles a tényállást felderíteni, tehát ha az iratok 

alapján nem dönthető el, és ezért szükségesnek ítéli meg, akkor tárgyalást tart. Ha a 

Döntőbizottság tárgyalást tart, a tárgyalást az eljárás megindításától számított 20 napon belüli 



179 

időpontban köteles megtartani. A tárgyalás nyilvános, de a törvény biztosítja a Döntőbizottság 

számára azt a lehetőséget, hogy a tárgyalásról vagy annak egy részéről a nyilvánosságot 

kérelemre vagy hivatalból - indokolt határozatával - kizárja, amennyiben az minősített adat, 

üzleti titok vagy külön törvényben meghatározott más titok megőrzése végett feltétlenül 

szükséges. Határozata ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, de az a közbeszerzési ügyben 

hozott érdemi határozat elleni jogorvoslati kérelemben (keresetben) kifogásolható. 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság – főszabály szerint - az eljárás megindításától számított 

tizenöt napon belül köteles az eljárást befejezni, ha az ügyben tárgyalás tartására nem került 

sor. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság az ügyben tárgyalást tartott, az eljárás megindításától 

számított harminc napon belül köteles – főszabály szerint - az eljárást befejezni. Ezekben az 

esetekben az eljárás legfeljebb 1 alkalommal és legfeljebb 10 nappal hosszabbítható meg. 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés Kbt.-be 

ütköző módosítása vagy teljesítése ügyében az eljárás megindításától számított hatvan napon 

belül köteles az eljárást befejezni. Ebben az esetben az eljárás legfeljebb 1 alkalommal és 

legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg. 

 

A közbeszerzési ügy kérelmezője (az eljárást kezdeményező), az ellenérdekű ügyfél, 

továbbá ezek képviselője az eljárás megindításától számított tizenötödik napig, a 

Közbeszerzések Tanácsának tagja az eljárás során külön engedély nélkül bármikor betekinthet 

a közbeszerzési eljárás, illetőleg a jogorvoslati eljárás során keletkezett iratokba, és azokról 

másolatot, feljegyzést készíthet. A korlátlan betekintési jog azonban összeütközésbe kerülhet 

más ügyfelek, illetve az eljárás egyéb résztvevőinek az üzleti titok védelméhez fűződő 

jogával; erre tekintettel került bele a törvénybe a fenti, tizenöt napos korlát, továbbá a törvény 

kimondja, hogy az ajánlatkérő, illetve az ajánlattevő az üzleti titok védelmére való 

hivatkozással kérheti az iratbetekintési jog korlátozását. Ha a Döntőbizottság a kérelemnek 

helyt ad, egyúttal kötelezheti az ilyen kérelem előterjesztőjét olyan iratváltozat elkészítésére, 

amely nem tartalmaz üzleti titkot. Ezáltal az iratbetekintési jog sem szenved sérelmet. A 

határozat ellen külön jogorvoslatnak nincs helye, az az érdemi határozat ellen benyújtott 

keresetben támadható. 

Az eljárás egyéb résztvevői csak akkor tekinthetnek be az iratokba, amennyiben az iratok 

ismeretéhez jogos érdekük fűződik, és az iratbetekintés nem ütközik a minősített adat 

védelmére vonatkozó szabályokba. 
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A közbeszerzési ügy résztvevőjével szemben eljárási bírság szabható ki (ötvenezer forinttól 

ötszázezer forintig), ha a jogorvoslati eljárás során hamis adatot közöl, vagy az ügy elbírálása 

szempontjából lényeges adatot elhallgat, felvilágosítást nem vagy nem határidőn belül ad 

meg, a gazdasági, szakmai, vagy közbeszerzési tevékenységével kapcsolatos iratokba való 

betekintést akadályozza, vagy nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést 

vagy ugyanabban az eljárásban ugyanazon közbeszerzési biztos ellen ismételten alaptalan 

bejelentést tesz. A bírságot kiszabó határozat ellen külön jogorvoslatnak van helye, amelynek 

a végrehajtásra halasztó hatálya van. 

152. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság a határozatát a Közbeszerzési Hatóság nevében hozza meg. 

(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában 

a) az alaptalan kérelmet elutasítja; 

b) a hivatalból indított vagy folytatott eljárásban megállapítja a jogsértés hiányát; 

c) megállapítja jogsértés megtörténtét; 

d) megállapítja a jogsértés megtörténtét és alkalmazza a (3) bekezdésben felsorolt jogkövetkezményeket; 

e) a (4) bekezdésben meghatározott esetekben a jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki; 

f) megállapítja a jogsértés megtörténtét és a külön jogszabályban meghatározottak szerint eltiltja az 

ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet (személyt) a közbeszerzési 

eljárásban való részvételtől. 

(3) Amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg 

a) a közbeszerzési eljárás befejezése előtt felhívhatja a jogsértőt az e törvénynek megfelelő eljárásra, illetve az 

ajánlatkérő döntésének meghozatalát feltételhez kötheti; 

b) megsemmisítheti az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott vagy azt lezáró döntését, ha e 

döntés alapján a szerződést még nem kötötték meg; 

c) elrendelheti az ajánlattevőnek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéből való törlését; 

d) az ajánlattevőt a külön jogszabályban meghatározottak szerint eltilthatja közbeszerzési eljárásban való 

részvételtől; 

e) bírságot szabhat ki az e törvény szabályait megszegő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért 

felelős személlyel vagy a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel 

szemben. 

(4) A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogsértés megállapítása mellett bírságot szab ki 

a) ha a jogsértés a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével valósult meg; 

b) a felek a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok megsértésével kötöttek szerződést; 

c) ha a szerződést hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként úgy kötötték meg, hogy nem álltak 

fenn a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának feltételei; 

d) ha az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén elmulasztotta a Közbeszerzési 

Döntőbizottság előzetes értesítését; 

e) ha a Közbeszerzési Hatóság elnöke kezdeményezte a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását 

[141. §] és a Döntőbizottság megállapítja a jogsértés megtörténtét. 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozata többféle lehet. Az új. Kbt. szerint öt 

esetben kötelező a bírság kiszabása:  

1. ha a jogsértés a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével valósult meg,  

2. ha a felek a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok megsértésével kötöttek 

szerződést, ha a szerződést hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként úgy 

kötötték meg, hogy nem álltak fenn a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

alkalmazhatóságának feltételei,  
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3. ha az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén elmulasztotta a 

Közbeszerzési Döntőbizottság előzetes értesítését,  

4. ha a Közbeszerzési Hatóság elnöke kezdeményezte a Közbeszerzési Döntőbizottság 

hivatalból való eljárását és a Döntőbizottság megállapítja a jogsértés megtörténtét.  

 

A törvény mind az ajánlatkérőt, mind az ajánlattevőt elállási joggal ruházza fel a jogorvoslati 

eljárással érintett közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés tekintetében, amennyiben 

a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre kiható 

jogsértést állapít meg.  

156. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottságnak az eljárás során hozott végzése ellen külön jogorvoslatnak csak 

akkor van helye, ha azt törvény megengedi. E § szabályai szerint van helye jogorvoslatnak a Közbeszerzési 

Döntőbizottság eljárásának felfüggesztését elrendelő végzés, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés, 

valamint az eljárást megszüntető végzés ellen is. 

(2) A jogorvoslati kérelmet a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül kell benyújtani a Közbeszerzési 

Döntőbizottsághoz. A Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet az ügy irataival együtt beérkezését követően 

haladéktalanul továbbítja a bíróságnak. 

(3) A Közbeszerzési Döntőbizottságnak az eljárás során hozott végzése elleni külön jogorvoslati kérelmet a 

megyei bíróság (Fővárosi Bíróság) nemperes eljárásban, soron kívül bírálja el. A bíróság a Közbeszerzési 

Döntőbizottság végzését megváltoztathatja. A bíróság végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs 

helye. 

(4) A bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) XX. 

Fejezetét kell megfelelően alkalmazni, amennyiben e törvényből, illetve a nemperes eljárás jellegéből más nem 

következik. 

157. § A Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozata ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak helye 

nincs. Akinek jogát vagy jogos érdekét a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozata sérti, illetve a 

Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását a 140. § alapján kezdeményező szervezet vagy személy keresettel kérheti 

a bíróságtól annak felülvizsgálatát. A felülvizsgálat kérésének indoka nemcsak a Közbeszerzési Döntőbizottság 

jogszabálysértése lehet, hanem az a körülmény is, ha a felperes szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság nem 

megfelelően értékelte, minősítette a kérelmezett korábbi eljárását, döntését e törvény szabályaira tekintettel. 

158. § (1) A keresetlevelet a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül kizárólag a Közbeszerzési 

Döntőbizottsághoz lehet benyújtani. 

(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság a keresetlevelet az ügy irataival - a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó 

nyilatkozatával együtt - a keresetlevél beérkezését követő öt napon belül továbbítja a bírósághoz és egyidejűleg 

tájékoztatja a bíróságot a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásban részt vett ügyfelekről és azon 

érdekeltekről, akikre a határozat rendelkezést tartalmaz. 

(3) Az ügy elintézéséből ki van zárva, és abban mint bíró nem vehet részt az a személy, aki a 136. §-ban 

meghatározott okok alapján közbeszerzési biztosként sem járhatna el. 

 

Az ügy érdemében igénybevehető jogorvoslat formája a bírósági felülvizsgálat. Ezt 

keresettel kell kérni a bíróságtól, ami azt jelenti, hogy a Döntőbizottság határozata ellen - az 

eljárás gyorsítása érdekében - közigazgatási úton nincs helye jogorvoslatnak. A bíróság a 

Döntőbizottság határozatát megváltoztathatja. A bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság 

határozatát kizárólag abban az esetben helyezi hatályon kívül, ha a Döntőbizottság eljárása 

során a jogorvoslati eljárás lényeges és az ügy érdemére kiható szabályainak megsértésére 

került sor. Ez a szabály egységesen érvényesül a Döntőbizottság érdemi határozatának 
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felülvizsgálatára indított közigazgatási perben és a szerződés érvénytelenségével kapcsolatos 

keresetről is döntő kombinált perben. 

 

Az új Kbt.-ben a bíróság határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye, csak abban az 

esetben, ha a bíróság a Döntőbizottság határozatát megváltoztatja. A döntőbizottsági 

határozatok bírósági felülvizsgálatának egyfokúvá tétele azt a célt szolgálja, hogy a 

jogorvoslati eljárások az eddigieknél lényegesen rövidebb idő alatt befejeződjenek.  

 

161. § (1) A kérelmező a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálatát, valamint a határozat 

alapjául szolgáló szerződés - a 127. § (1) bekezdésében meghatározott okok miatti -érvénytelenségének 

kimondását és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazását kizárólag ugyanazon perben kérheti. A pert 

a Közbeszerzési Döntőbizottság, valamint a szerződő felek ellen kell megindítani, a keresetlevelet a határozat 

kézbesítésétől számított tizenöt napon belül kell benyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. 

 

Fenti szabályok a Kbt. ún. egységes perre vonatkozó szabályai. 

164. § (1) Ha az ügy érdemében hozott határozatában a Közbeszerzési Döntőbizottság a 127. § (1) bekezdés 

szerinti jogsértést állapít meg, pert indít a szerződés érvénytelenségének kimondása és az érvénytelenség 

jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt. A perindítással egyidejűleg a Közbeszerzési Döntőbizottságnak 

ideiglenes intézkedésként kérnie kell a bíróságtól a szerződés további teljesítésének felfüggesztését. A 

Közbeszerzési Döntőbizottságot a perben teljes költségmentesség illeti meg. 

(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság az (1) bekezdés szerinti pert érdemi határozatának meghozatalától 

számított harminc napon belül indítja meg. A határidő elmulasztása esetén a Pp. szabályai szerint van helye 

igazolásnak. 

 

Amennyiben a Döntőbizottság olyan jogsértést állapít meg, amelynek következménye a 

szerződés érvénytelensége, az érvénytelenség megállapítása, jogkövetkezményeinek 

alkalmazása érdekében még külön bírósághoz kell fordulnia. Mivel a szerződés 

érvénytelenségével kapcsolatos döntés a bíróság előtti polgári per útjára tartozik, a 

jogorvoslati rendszer hatékonysága érdekében szükséges előírni, hogy ha a Döntőbizottság 

megállapítja, hogy olyan jogsértés történt, amelynek az uniós irányelv értelmében a kötelező 

jogkövetkezménye a szerződés érvénytelenségének kimondása, akkor a Döntőbizottság 

ideiglenes intézkedésként kérje a bíróságtól a szerződés további teljesítésének megtiltását. 

A törvény szerint a Döntőbizottság a pert érdemi határozatának meghozatalától számított 

harminc napon belül indítja meg; a perindításról a Döntőbizottság a Közbeszerzési Hatóság 

honlapján tájékoztatást tesz közzé. 

 

Bármely polgári jogi igény, amelyet a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok 

megsértésére alapítanak - így különösen kártérítés - csak akkor érvényesíthető, ha megelőzően 
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jogerős döntőbizottsági vagy annak felülvizsgálata nyomán bírósági döntés született az 

előkérdésről, tehát a közbeszerzési jogsértés megállapításáról. 

Ha egy ajánlattevő jogsértés miatt lesz vesztes, egyfelől jogorvoslati eljárás révén 

megpróbálhatja elérni a szerződés megkötésének megakadályozását, semmissé nyilvánítását, s 

az új közbeszerzési eljárásban ismét pályázhat sikert remélve. A jogorvoslati, semmisségi 

eljárások azonban elhúzódhatnak, s nincs garancia arra sem, hogy az új eljárásban a korábbi 

vesztes lesz a nyertes, illetve érdekmúlás is beállhat az ajánlattevő oldalán. Az említett 

jogorvoslati eszközökön túl a Ptk. szerint kártérítést is követelhet (jellemzően elmaradt haszna 

miatt), de ennek megítéléséhez bizonyítania kell a jogsértéstő magatartást, az okozati 

összefüggést és a kárt. E kártérítési perben jelentős nehézséget jelenthet az okozati 

összefüggés igazolása, vagyis hogy a jogsértés vezetett az ő vesztességére, ha tehát jogsértés 

nem történt volna, akkor ő nyer. 

A jelzett nehézségek miatt a törvény speciális kártérítési tényállást tartalmaz, amelyben 

megkönnyíti az ajánlattevő számára a bizonyítást, kiegészítve a jogsértés miatt hátrányt 

szenvedők jogorvoslati eszköztárát. Lényeges, hogy ez a speciális szabály nem a teljes 

kártérítés követelését könnyíti meg, csupán a „negatív interesse”, a költségeknek megtérítését 

követelheti ilyen módon az ajánlattevő, olyan helyzetbe kell tehát hozni az ajánlattevőt, 

mintha az eljárásban nem is indult volna.  

Az Európai Bizottság akkor kezdeményezhet eljárást, amennyiben a közbeszerzési eljárás 

során a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi jogi rendelkezések nyilvánvaló és egyértelmű 

megsértését észleli. A szerződés megkötését követően a Bizottságnak már nincs lehetősége az 

eljárás kezdeményezésére. A Bizottság a tagállam és az érintett ajánlatkérő felé jelzi, hogy 

milyen okok alapján jutott arra a következtetésre, hogy a vonatkozó uniós jog nyilvánvaló 

megsértéséről van szó. Az érintett tagállamnak klasszikus ajánlatkérő esetében 21 napon, 

közszolgáltató esetében 30 napon belül kell a Bizottság „panaszára” reagálnia. Válaszában 

köteles a tagállam a Bizottsággal közölni, hogy a jogsértést kiküszöbölték-e, ha nem történt 

meg a jogsértés orvoslása, akkor annak okáról kell nyilatkoznia, illetve azt, hogy - az 

ajánlatkérő döntése alapján, vagy jogorvoslati eljárás során elrendelt ideiglenes intézkedés 

alapján - a közbeszerzési eljárás felfüggesztésére került sor. A tagállam válaszában 

hivatkozhat arra is, hogy a jogsértés orvoslására azért nem került még sor, mert az 

folyamatban lévő jogorvoslati eljárás tárgyát képezi. Ebben az esetben azonban a tagállamnak 

haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot az eljárás lezárultáról, illetve az eljárás során 

hozott döntésről. Amennyiben pedig korábban arról tájékoztatta a tagállam a Bizottságot, 

hogy a közbeszerzési eljárás felfüggesztésére került sor, akár jogorvoslati eljárás során hozott 
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ideiglenes intézkedés alapján, akár az ajánlatkérő saját elhatározása alapján, a tagállam 

köteles a Bizottságot értesíteni a felfüggesztett eljárás folytatásáról, valamint arról, hogy a 

jogsértés orvoslásra került-e, illetve ha nem, miért nem. 

Az Európai Bizottságot az eljárás kezdeményezési jogosultság - az uniós jogból 

következően - az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekkel 

kapcsolatban illeti meg.  

 

  



185 

XVII. Az EU-s támogatásból megvalósuló projektek 

közbeszerzéseire vonatkozó főbb speciális szabályok 

 

A pályázatok esetében kiemelkedő végrehajtási jogszabály a 2011. július 1-től hatályos, a 

2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet. 

Ha a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzésre vonatkozó 

kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, és a felelőssége szabálytalansági eljárás 

keretében megállapításra kerül, a támogatási szerződés szerinti támogatás egy része vagy 

egésze visszavonható, kiemelt és kistérségi programban meghatározott projektek esetében az 

igényelthez képest csökkentett támogatás ítélhető meg. 

 

1.) A közösségi értékhatárokat el nem érő értékű, továbbá építési beruházás, építési 

koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési 

eljárás során: 

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás 

eredményhirdetésének időpontjáról – legalább 5 nappal az eredményhirdetést megelőzően 

– értesíti a közreműködő szervezetet. Eredményhirdetés alatt az eljárás eredményéről szóló 

összegzés megküldésének napját is érteni kell. 

 

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az eredményhirdetést követő 5 napon 

belül megküldi a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot – 

jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését tartalmazó 

dokumentumot is – a közreműködő szervezet részére. 

A közreműködő szervezet a dokumentumokat utóellenőrzésnek veti alá. A közreműködő 

szervezet a dokumentumok beérkezését követő 7 napon belül az ellenőrzés eredményéről a 

támogatást igénylő, illetve a kedvezményezettet értesíti. A közreműködő szervezet az 

ellenőrzés eredményétől függően szabálytalansági eljárást folytat le, illetve jogorvoslati 

eljárást kezdeményez. 

 

Ha a közbeszerzési eljárásban utóellenőrzés szükséges, azt a közreműködő szervezet folytatja 

le. Az NFÜ a közbeszerzési eljárások utóellenőrzését – a közreműködő szervezet egyidejű 

értesítése mellett – magához vonhatja. 
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2.) A közösségi értékhatárokat, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a 

háromszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárás során: 

 

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett – a műszaki-szakmai tartalom közreműködő 

szervezettel történt egyeztetését követően – a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően 

legalább 20 nappal a közbeszerzési dokumentumokat közbeszerzési-jogi minőségellenőrzés 

céljából az NFÜ részére megküldi. 

 

Az NFÜ a közbeszerzési dokumentum beérkezésétől számított 7 napon belül elvégzi a 

közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési-jogi minőségellenőrzését, és az erről készített 

közbeszerzési-jogi minőségellenőrzési jelentését a támogatást igénylő, illetve a 

kedvezményezett részére megküldi. Az NFÜ a határidőt – az indokok megjelölésével 

egyidejűleg – legfeljebb 7 nappal meghosszabbíthatja. 

 

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési-jogi minőségellenőrzési 

jelentés alapján módosított közbeszerzési dokumentumokat – a közbeszerzési-jogi 

minőségellenőrzési jelentésben foglaltakkal egyet nem értése esetén a részletes írásbeli 

indokolással együtt – a közbeszerzési-jogi minőségellenőrzési jelentés közlésétől számított 5 

napon belül az NFÜ részére megküldi. 

 

Az NFÜ a módosított közbeszerzési dokumentumok beérkezését követő 5 napon belül 

közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítványt állít ki és erről tájékoztatja a támogatást 

igénylőt, illetve a kedvezményezettet. 

 

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési dokumentumokat a 

közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány figyelembevételével véglegesíti. 

 

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárást abban az esetben 

indíthatja meg, ha az NFÜ a közbeszerzési dokumentumokat ellenőrizte, és erről 

közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítványt állított ki.  

 

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az eljárás megindításával egyidejűleg az 

eljárást megindító végleges dokumentumot az NFÜ részére megküldi.  
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Az NFÜ egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve 

jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről. 

 

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a Kbt. szerinti bontási eljárás időpontjáról 

legalább 15 nappal korábban tájékoztatja az NFÜ-t. Az NFÜ a közbeszerzési eljárásba – a 

támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett tájékoztatása alapján – megfigyelőt jelöl, erről 

a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet egyidejűleg értesíti. 

 

A megfigyelő az eljárásban a bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, illetve a 

közbeszerzési eljárás iratainak vizsgálatával jogosult részt venni. 

 

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a megfigyelőt a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása során valamennyi eljárási cselekményről megfelelő időben írásban tájékoztatja, 

illetve az eljárás során keletkezett dokumentumokat, különösen a felvett jegyzőkönyveket, az 

egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó dokumentumokat, jogorvoslat esetén az azzal 

összefüggésben keletkezett dokumentumokat, valamint az ajánlatkérői döntéseket, döntési 

javaslatokat tartalmazó dokumentumokat a megfigyelő részére megfelelő időben megküldi. 

 

Az NFÜ az eljárás eredményhirdetését megelőzően a dokumentumok kézhezvételét követő 

15 napon belül – közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állít ki, amelyet megküld a 

támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére. 

 

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárást lezáró döntését 

akkor hozhatja meg, ha az NFÜ az eljárás lefolytatását ellenőrizte és erről közbeszerzési 

szabályossági tanúsítványt állított ki. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó 

személy vagy testület a Kbt. szerinti írásbeli szakvélemény és döntési javaslat, valamint a 

közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltak figyelembevételével hozza meg az 

eljárást lezáró döntését. 

 

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az eljárás eredményének kihirdetésével 

egyidejűleg az írásbeli összegezést, valamint – eltérő vélemény esetén – a közbeszerzési 

szabályossági tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját az NFÜ részére megküldi. 
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Az NFÜ egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve 

jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről. 

 

Támogatás csak a közreműködő szervezet által ellenjegyzett szerződés alapján felmerülő 

költségekre folyósítható. 

 

A szerződést a közreműködő szervezet ellenjegyzi, ha 

a) a szerződés ellenjegyzését megalapozó feltételeket az NFÜ a közbeszerzési eljárás 

előkészítése, illetve lefolytatása során közbeszerzési-jogi megfelelőségi szempontból 

ellenőrizte, és erről közbeszerzési minőségellenőrzési, illetve közbeszerzési szabályossági 

tanúsítványt állított ki, és 

b) a szerződés tartalma a pályázatban vagy a támogatási szerződésben meghatározott 

projektcéllal összhangban áll, illetve annak tartalmával szemben támogathatósági kifogás nem 

merül fel. 

 

Ha a közreműködő szervezet a szerződés ellenjegyzését megtagadja, annak okáról részletes 

írásbeli indokolást ad, amelyet a támogatást igénylőnek, illetve a kedvezményezettnek és az 

NFÜ-nek is megküld. 

 

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közösségi értékhatárokat elérő vagy 

meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a 

háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződés módosításával kapcsolatban – a módosítást 30 nappal megelőzően – az 

NFÜ írásbeli véleményét kéri. A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a szerződést, 

a módosítás tervezetét, a módosítás indokolását, az indokolást alátámasztó valamennyi 

dokumentumot, a közreműködő szervezetnek a módosítással kapcsolatos előzetes jogi 

álláspontját, valamint a módosítás műszaki-szakmai szempontú indokoltságára vonatkozó 

nyilatkozatát tartalmazó dokumentumot az NFÜ részére egyidejűleg megküldi. Az NFÜ a 

szerződés módosításával összefüggésben további dokumentumok benyújtását is kérheti. 

 

Az NFÜ a szerződés módosítását közbeszerzési-jogi szempontból véleményezi. 
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Az NFÜ a szerződés módosításával kapcsolatos véleményét a szerződés módosításával 

kapcsolatban benyújtott kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi a 

támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére. 

 

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a vélemény alapján módosított 

dokumentumokat – egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolással együtt – a 

vélemény kézhezvételét követő 7 napon belül megküldi az NFÜ részére. 

 

Az NFÜ a további észrevételeiről a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett (4) 

bekezdése szerinti válaszának beérkezésétől számított 7 napon belül tájékoztatja a támogatást 

igénylőt, illetve a kedvezményezettet. 

 

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a módosított szerződést az (5) bekezdés 

szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő 5 napon belül megküldi az NFÜ részére. Az NFÜ 

egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve jogorvoslati 

eljárás kezdeményezéséről. 

 

Ha a közbeszerzési eljárásban utóellenőrzés szükséges, azt az NFÜ folytatja le. 

 

Ha az NFÜ a meghatározott határidőket elmulasztja, az ellenőrzést megtörténtnek kell 

tekinteni. Az NFÜ számára meghatározott határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve 

a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig 

terjedő idő, jogorvoslati, illetve szabálytalansági eljárás esetén az eljárás felfüggesztésének 

időtartama. 
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XVIII. A korrupció és a közbeszerzési korrupció 

Magyarországon 

 

Jelen fejezet a GKI Gazdaságkutató Zrt. által „A korrupció és a közbeszerzési korrupció 

Magyarországon” című tanulmánya alapján készült. 

A tanulmány a korrupciót az alábbi összefüggésben tárgyalja: 

A korrupció elkövetője  

/1/ közvetlen vagy közvetett ön- vagy csoportérdekből  

/2/ megszegi a közösségi vagy üzleti együttélés egy vagy több olyan szabályát, amelynek 

érvényesítéséért felelős, s ennek során  

/3/ legalább egy további féllel, magánszeméllyel vagy intézményi képviselővel összejátszik.  

A GKI által elvégzett kutatás alapján azt valószínűsíthetjük, hogy a korrupció gyakorisága a 

magyar gazdaságban „közepes”, azaz a becslés szerint a hazai közbeszerzési eljárásoknak 

mintegy kétharmadukat-háromnegyedüket (65-75%-ukat) befolyásolja valamilyen formában a 

korrupció. 

a magyar gazdaság „közepesen” korrupt voltát jelző  

értékelését is; úgy véli, hogy  a korrupció  magyarországi szintje a fejlett országokban lévőnél  

lényegesen nagyobb, de a legtöbb fejlődőben kialakultnál kisebb. 

„A magánszférán belüli korrupció tipikus esete, ha nem a tulajdonos, hanem megbízottja 

végzi a vagyonkezelést, s a kezelő valakivel összejátszva nem a tulajdonos érdekeit, hanem a 

sajátját érvényesíti.  Üzleti korrupciónak azt nevezzük, ha anyagi előnyök (például 

megrendelés, az indokoltnál magasabb ár elnyerése, a szükségesnél rosszabb minőség 

elfogadtatása) céljából vállalkozók vesztegetik meg a hivatalnokokat vagy a politikai 

hatalmat.  Hivatalnoki korrupcióról akkor beszélünk, ha a közjót képviselni és megvalósítani 

köteles közalkalmazottak a hivatalos ügyek (engedély-szerzés, telekkönyvi bejegyzés, büntetés 

elengedés, „testre szabott” szabályozás) „kedvező” elintézése érdekében kérnek 

„ajándékokat”, kenőpénzt. Olykor e két típus se választható egyértelműen külön. A politikai 

korrupció – így a köz-pénzeknek a politikai és az üzleti szféra összefonódása által lehetővé 

tett, a társadalmi érdekekkel ellentétes „átcsoportosítása”  – viszont többnyire nagyobb 

érdek-csoportok együttműködésével valósul meg, például a hatalom megszerzése vagy 

megőrzése, így egyes (lakossági) csoportok lojalitásának, szavazatainak, vagy egyéb 

támogatásának megvásárlása érdekében (Hankiss [1983] 83-86.oldal). S nyilvánvaló, hogy a 

határesetek, így a nagyobb összefonódások besorolása esetenként igen nehéz.” 
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A kutatás szerint a mai magyar gazdaságban a politikai és az üzleti korrupció, illetve ezek 

„együttese” is – sajnálatos módon - jelen van. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 

mindenhol, minden esetben, de az tény, hogy időnként előfordulnak visszaélések. Külön ki 

kell emeljük azt is, hogy ezekben az esetekben igen magas a látencia, azaz az esetek csak igen 

kis számban derülnek ki. 

 

„Az adatok azt valószínűsítik, hogy a korrupciós cselekmények gyakoribbak az eljárások 

kezdetén, az ajánlatkérésnél, a (kartellezéssel párosuló) ajánlat készítéskor, az ajánlatok 

értékelésekor, mint a továbbiakban. Az ajánlattevők körét, minden  harmadik ajánlatkérés 

korlátozza. Legalább minden hetedik eljárásban az ajánlattevők kartell-megállapodása 

valószínűsíthető. Minden negyedik eljárásban számíthatunk arra, hogy nyomást gyakorolnak 

egy adott ajánlattevő sikeréért, s minden ötödikben, hogy hasonló okból vesztegetésre kerül 

sor. Olykor egy-egy eljárásban többféle korrupciós cselekmény is hat. Figyelemre méltó 

továbbá, hogy a korrupció célja az esetek nagyobbik felében közvetlenül nem az ár növelése, 

hanem a piacbefolyásolás. Külön fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy a politikai és a 

hivatali korrupció főszereplőinek a tevékenysége legtöbbször kapcsolódik egymáshoz. Elég 

nagy a prominens szereplőknek a politikai és a bürokratikus (államigazgatási) szektor közötti 

mobilitása is. Ugyanaz a személy hol főtisztviselőként, hol jelentős pártpolitikusként tűnik fel. 

Megszokott jelenség az is, hogy a győztes pártok prominens személyiségei a minisztériumok, 

nagyvállalatok felső vezetési köreibe vonulnak át, gyakran megtartva a politikai tisztségeiket, 

mandátumaikat is.” 

 

A kutatás a „korrupció” előfordulásának alábbi főbb eseteit említi meg: 

A/ Az ajánlattevők (és alvállalkozóik) összejátszásával létrehozott korrupció típusai 

- Ajánlattevő több cége ad ajánlatot; 

- Előzetes (kartell-) megállapodás; 

- A munkába bevonni nem kívánt szerepeltetése alvállalkozóként; 

- Megállapodás minőség-rontás elhallgatásáról. 

B/ Az ajánlatkérő és az ajánlattevő(k) összejátszásával létrehozott korrupció típusai 

- Közbeszerzési eljárás elkerülése  

- Hamis célt rögzítő ajánlatkérés  

- Az ajánlattevők körének korlátozása  

- Színlelt (a nyertest előre eldöntő) ajánlatkérés 

- Ajánlattevő exkluzív informálása  
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- Ajánlattevő indokolatlan kizárása 

- Nyomásgyakorlás egy ajánlattevő sikeréért 

- Vesztegetés egy ajánlattevő sikeréért  

- Vesztegetés magas ár elfogadásáért  

- Hamisan indokolt eredménytelenség 

- Ajánlat részrehajló értékelése  

- Ajánlatra felhívástól eltérő ajánlat elfogadása 

- Szerződés indokolatlan módosítása 

- Szerződéstől eltérő teljesítés elfogadása 

- Alacsony ajánlati ár indokolatlan kiegészítése pótmunka stb. címén 

- Jogorvoslat kérés elmulasztása 

A korrupció okaiként az alábbiakat érdemes kiemelni: 

- (személyes) előnyszerzés; 

- a magas látencia miatt kicsi a „lebukás” veszélye; 

- a párt – és kampányfinanszírozás homályos szabályozása; 

A korrupció negatív hatásai a gazdaságban: 

- csökkenő közbizalom; 

- csökkenő minőség; 

- versenykorlátozás; 

- magasabb beszerzési árak, illetve indokolatlan költségek („pótmunkázás”); 

 

A tanulmány szerint a korrupció akár 23-26%-kal is megemelheti az árakat a beszerzés során! 

 

Főbb javaslatok a korrupciós hatások visszaszorítása érdekében: 

- a közbeszerzési szabályok egyszerűsítése- közérthetőbbé tétele; 

- felhasználóbarát közérdekű nyilvántartások a közbeszerzésben; 

- rendszeres időközönként korrupciót kutató vizsgálatok szervezése; 

- a Kormány rendszeresen vizsgálja felül a nemzetgazdaság korrupcióellenes 

stratégiáját; 

- az elektronikus közbeszerzési eljárások alkalmazása; 

- a párt- és kampányfinanszírozás átláthatóbbá tétele. 
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