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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (1) bekezdésében foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzatot a határozat 

melléklete szerint 2012. április 1-től jóváhagyja, rendelkezéseit a 2012. január 1-jét 

követően indult eljárásra kell alkalmazni. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg 2012. március 31.-vel 

hatályon kívül helyezi a 99/2011. (III.31.) számú határozatával jóváhagyott Közbeszerzési 

Szabályzatát.  

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a Közbeszerzési 

szabályzatban kerüljön módosításra, hogy az Ad-Hoc bizottság tagjai mellett az elnököt is 

a Képviselő-testület válassza meg és az Ad-Hoc bizottság összehívásáról a Jegyzői 

titkárság helyett az elnök gondoskodjon. 
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KÁR-MENTOR Bt. 
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Abony Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 

 

Változat száma: 1 

Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 

Nyomtatás dátuma: 2012. március 29. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 

alapján az Abony Város Önkormányzata által indított közbeszerzési eljárások rendjét az alábbiak szerint 

szabályozza: 

 

 

I. fejezet 

 

A SZABÁLYZAT CÉLJA 

 

 

1.) A szabályzat célja a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének 

megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása a Kbt. alábbi 

alapelveinek maximális figyelembe vételével: 

 

2.) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben 

tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 

 

3.) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők 

számára. 

 

4) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, 

valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. 

 

5.) Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt 

tartva kell eljárnia. 

 

6.) 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. 

 

7.) A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé teheti - de 

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

 

8.) A szabályzat meghatározza az Abony Város Önkormányzata által indított közbeszerzési eljárások 

előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének feladatmegosztását, felelősségi rendjét, az Abony 

Város Önkormányzata nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi 

körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét. 

 

9.) A szabályzat - a Kbt. legfontosabb elemeit kiemelve – alapvetően Abony Város Önkormányzatára 

vonatkozó sajátos és különös szabályokat tartalmazza, ezért azt a Kbt.-vel és a kapcsolódó 

jogszabályokkal együttesen/azok ismeretében kell használni, illetve alkalmazni. 

 

 

II. fejezet 

 



A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

 

1.) A szabályzat hatálya kiterjed az Abony Város Önkormányzata  Szervezeti és Működési 

Szabályzatában felsorolt valamennyi szervezetére. 

 

2.) A szabályzat hatálya alá tartozik: 

 

a) A Kbt.-ben meghatározott uniós értékhatárokat elérő értékű 

 

aa) árubeszerzés 

ab) építési beruházás 

ac) építési koncesszió 

ad) szolgáltatás. 

 

b) A Kbt-ben meghatározott nemzeti értékhatárokat elérő értékű 

 

ba) árubeszerzés 

bb) építési beruházás 

bc) építési koncesszió 

bd) szolgáltatás 

be) szolgáltatási koncesszió. 

 

c) A központosított közbeszerzés körébe tartozó, – a központosított közbeszerzési rendszerhez történő 

önkéntes csatlakozással érintett - országosan kiemelt termékek: 

 

ca) árubeszerzés 

cb) szolgáltatás 

beszerzése, értékhatártól függetlenül. 

 

3.) A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésre a pénzügyi forrástól 

függetlenül, az alábbiak kivételével: 

 

a) A uniós értékhatárokat elérő értékű beszerzések esetén a Kbt. 9. §. Tartalmazza azokat a kivételi 

eseteket, amikor az uniós eljárást nem kell alkalmazni. 

 

b) A nemzeti értékhatárokat elérő értékű beszerzések esetén a Kbt. 120. §-a tartalmazza azokat a kivételi 

eseteket, amikor a nemzeti beszerzési eljárást nem kell alkalmazni. 

 

c) A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó, országosan kiemelt termékek vonatkozásában. 

 

 

 

III. fejezet 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 

 

1.) A közbeszerzéssel, a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos általános rendelkezéseket 

teljes körűen a Kbt. I. része tartalmazza. Ebből kiemelendő: 

 

2.) Abony Város Önkormányzata  köteles a költségvetési év elején - legkésőbb március 31. napjáig éves 

összesített közbeszerzési tervet készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet 

legalább 5 évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános, elfogadás után, illetve módosítás esetén 

a módosított tervet is, az Abony Város Önkormányzata  honlapján közzé kell tenni. A honlapon a 



tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek 

lennie.  

 

3.) Abony Város Önkormányzata minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás 

alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban köteles dokumentálni. A közbeszerzési eljárás 

előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a 

közbeszerzési eljárás lezárulásától (Kbt. 30. § (2) bekezdése), illetőleg 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. (Kbt. 34. §) A dokumentálás és a megőrzés annak a szervezeti egységnek a feladata, amelyik a 

közbeszerzési eljárást lefolytatta. 

 

4) A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és a dokumentáció előkészítésébe, illetőleg – 

választása szerint – a közbeszerzési eljárás további lefolytatásába az ajánlatkérő a Közbeszerzések 

Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni, 

figyelembe véve egyben a Kbt. 24. § szerinti összeférhetetlenségi követelményeket. 

 

5.) Összeférhetetlenségi szabályok (Kbt. 24. §) 

 

a) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő 

nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely 

okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más 

közös érdek miatt nem képes. 

 

b) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 

alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az 

eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha 

közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő köteles 

felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - 

különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő 

részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. 

 

c) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével 

kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele 

szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. 

 

d) A c) pont alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen 

az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő 

 

da) 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 

 

db) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott feltéve, hogy az 

a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az 

összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó 

információt. 

 

6.) Abony Város Önkormányzata  az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta 

szerint éves statisztikai összegzést köteles készíteni, amelyet a Közbeszerzési Hatóságnak kell 

megküldeni. 

 

7.) A közbeszerzési eljárások során kötelező módon kell alkalmazni a hirdetmények, bírálati összegzések 

és az éves statisztikai összegzések külön jogszabályban meghatározott mintáit. 



 

 

IV. fejezet 

 

A. RÉSZ 

 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK 

 

                                                                            

1.) A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó legfontosabb fogalmakat, értelmező rendelkezéseket a 

szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

2.) A közbeszerzési eljárások két főbb csoportja: 

 

a) általános eljárások 

b) közszolgáltatók eljárásai 

 

3.) A Kbt. által szabályozott közbeszerzési eljárások teljeskörű áttekintő táblázatát a szabályzat 3. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

4.) A Abony Város Önkormányzata közbeszerzéseire az általános eljárások szabályai a mérvadóak. 

 

5.) Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás kiválasztása során meghatározó a közbeszerzés értéke. 

 

6.) A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált - 

általános forgalmi adó nélkül számított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni. 

(továbbiakban: becsült érték.) 

 

7.) Az egyes beszerzések becsült értékének meghatározására irányadó szabályokat a Kbt. 12-18. §-ai 

tartalmazzák. 

 

8.) A becsült érték meghatározásánál különösen figyelemmel kell lenni a Kbt. 18. §.-ban foglalt 

rendelkezésekre, mely szerint 

 

Kbt. 18. §. (1) Tilos e törvény, vagy e törvény Második Része alkalmazásának megkerülés 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. 824.000 forintnál, az építési beruházások esetében pedig 

272.800.000-. 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. 

 

       9.) A közbeszerzés értéke (Kbt. 11-17. §) 

 

11. § (1) A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért vagy 

kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 12-18. §-okban foglaltakra tekintettel megállapított 

- legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban: becsült érték). A teljes 

ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális 

rész értékét. 

 

(2) 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. 

 

(3) Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét a törvény megkerülése céljával megválasztani. 

 

12. § Az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amelynek tárgya dologhasználatára, 

vagy hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzése: 

 

a) határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés 

időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a 

szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is; 

 

b) határozatlan időre kötött szerződés esetén vagy ha a szerződés megszűnésének időpontja az 

eljárás megindításakor pontosan nem határozható meg, a havi ellenszolgáltatás 

negyvennyolcszorosa. 

 

13. § (1) Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen vagy az időszakonként 

visszatérően kötött szerződés esetében: 

 

a) 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 

 

b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabbidőre 

kötött szerződés, vagy szerződések időtartama alatti becsült ellenszolgáltatás. 

 

(3) Ha a szerződés árubeszerzést és szolgáltatás megrendelést is magában foglal, a becsült érték 

megállapításakor az árubeszerzés és a szolgáltatás becsült értékét egybe kell számítani. 

Úgyszintén be kell számítani adott esetben az árubeszerzés becsült értékébe a beállítás és üzembe 

helyezés becsült értékét is. 

 

16. § (1) Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a teljes beruházásért járóellenértéket 

kell figyelembe venni. 

 

(2) Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az 

ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is. 

 

(3) 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. 

 



17. § (1) A keretmegállapodás becsült értéke a megállapodás alapján az adott időszakban kötendő 

szerződések becsült legmagasabb összértéke. 

 

10.) A közbeszerzés becsült értékének meghatározása érdekében – amennyiben más módon nem 

állapítható meg – lehetőség van helyzet, illetve piacfelmérésre, támogatásra irányuló igény benyújtásához 

szükséges árajánlat kérésre, a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a 

felméréshez szükséges adatokat közölve a gazdasági szereplőkkel. Ez nem eredményezi a felkért 

szervezet/személy összeférhetetlenségét, azaz az indított közbeszerzési eljárásban részt vehet. 

 

11.) A szervezeti egységek az éves közbeszerzési tervükben valamennyi beszerzendő áru, szolgáltatás, 

építési beruházás stb. becsült értékét kötelesek feltüntetni, megjelölve azt a forrást, ami alapján a 

beszerzés értékét meghatározták, s azt legkésőbb március 05-ig megküldeni Településfejlesztési Osztály 

részére. A Településfejlesztési Osztály adatszolgáltatása alapján a közbeszerzési tanácsadó, legkésőbb az 

adott költségvetési év március 20. napjáig éves közbeszerzési tervet köteles készíteni, az elfogadott éves 

költségvetési előirányzat figyelembevételével, majd a beszerzési igények összesítése után az éves 

közbeszerzési tervében a becsült értéknek megfelelő eljárási rendet tünteti fel. 

 

12.) A közbeszerzési tervet, illetve annak módosítását a képviselő-testületnek kell jóváhagyni legkésőbb 

az adott költségvetési év március 31. napjáig.  

 

IV. fejezet  

  

B. RÉSZ 

 

Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések 

 

 

1.) Uniós eljárást kell lefolytatni, ha a megadott tárgyú közbeszerzések értéke a közbeszerzés 

megkezdésekor eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárokat. 

 

2.) A Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében nemzeti eljárás (harmadik rész) alkalmazható. Ha 

a közbeszerzés tárgya olyan összetett szolgáltatás, amely a 3.melléklet, valamint a 4. melléklet szerinti 

valamely szolgáltatást is magában foglalja, a nemzeti eljárás alkalmazható, feltéve, hogy a 4. melléklet 

szerinti szolgáltatás értéke meghaladja a 3. melléklet szerinti szolgáltatás értékét. 

 

3.) A közbeszerzési eljárás fajtái: 

 

a) nyílt, 

b) meghívásos, 

c) tárgyalásos eljárás, vagy 

d) versenypárbeszéd. 

 

Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet kizárólag abban az esetben lehet alkalmazni, amennyiben azt a 

Kbt. XII. fejezete megengedi. A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni az egyik eljárási fajtáról a 

másikra. Ha a nyílt, a meghívásos, a tárgyalásos, vagy a versenypárbeszéd eredménytelen, új eljárást 

kiírásáról kell határozni, kivéve, ha a közbeszerzést nem kívánjuk megvalósítani. 

 

4.) Előzetes összesített tájékoztató (Kbt. 32. §) 

Abony Város Önkormányzata a költségvetési év kezdetét követően – előzetes összesített tájékoztatót 

készíthet az adott évre, illetőleg az elkövetkezendő legfeljebb 12 hónapra tervezett: 

 

a) összes (a kivételi körbe nem tartozó és az uniós értékhatárokat elérő, vagy meghaladó értékű) 

árubeszerzéséről, ha annak becsült összértéke eléri, vagy meghaladja az uniós értékhatárt , 

 



b) a Kbt. 3. számú melléklet szerinti összes (a kivételi körbe nem tartozó és az uniós értékhatárokat elérő, 

vagy meghaladó értékű) szolgáltatás megrendeléséről, ha annak becsült összértéke eléri, vagy meghaladja 

az uniós értékhatárt. Abony Város Önkormányzata előzetes összesített tájékoztatót készíthet a tervezett 

építési beruházás lényeges jellemzőiről, feltételeiről, ha a beruházás becsült értéke eléri, vagy meghaladja 

az építési beruházásra irányadó uniós értékhatárt. A tájékoztatót a tervezett építési beruházás 

megvalósítására vonatkozó döntést követően kell elkészíteni. Az előzetes összesített tájékoztatót a 

közbeszerzés különböző tárgyairól együttesen és külön-külön is el lehet készíteni. Az előzetes összesített 

tájékoztatót külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján lehet közzétenni. A 

hirdetmény honlapon történő közzététele esetén a hirdetményt – a Közbeszerzési Hatóságon keresztül – 

meg kell küldeni az Európai Unió Kiadóhivatalának. 

 

(5) Az egyes uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárások 

 

a) általános eljárási szabályait a Kbt. 38-81. §-ai, 

b) nyílt eljárást a 83. §, 

c) meghívásos eljárást a 84-88 §, 

d) hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást a 89-93. §, 

e) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a 94-100. §, 

f) a versenypárbeszédet a 101-107. §, 

g) a keretmegállopodásos eljárást a 108-110. § szabályozza. 

 

 

IV. fejezet  

  

C. RÉSZ 

 

A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó 

Rendelkezések 

 

 

(1) A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések a 

Kbt. Harmadik rész,119-123. §-ok alatt találhatók teljes körűen. 

 

(2) A Kbt. III. rész rendelkezései szerint kell eljárni, Az uniós értékhatárt el nem érő és 

egyben a nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzések megvalósításakor, valamint 

szolgáltatási koncesszió esetében. 

 

IV. RÉSZ 

 

D. RÉSZ 

 

Nemzeti eljárásrend 

 

 

1.) Az eljárás megindítása: 

 

a) Az eljárás engedélyezését követően (lásd VII.3.1.) 

 

aa) az ab) ponttól eltérően szabadon kialakított eljárást folytat le, a Kbt. 123. §- ban meghatározott 

módokon. 

 

ab) az uniós beszerzésekre vonatkozó szabályok szerint jár el, a Kbt. 122. §-ban foglalt eltérésekkel. Ezek 

közül a legfontosabb szabályok: 

 



2.) Az ajánlattételi határidő nyílt eljárásban és meghívásos eljárásban - kivéve a gyorsított eljárást - nem 

határozható 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. 

 

3.) A hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd alkalmazható. 

 

4.) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is indítható: 

 

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; az a) pont 

szerinti esetben – az uniós eljárástól eltérően - a Közbeszerzési Döntőbizottságnak nem kell előzetesen 

megküldeni a 100. § (1) bekezdésében foglalt dokumentumokat. Ugyanakkor biztosítani kell a versenyt és 

legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni. 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. 

 

5.) A közbeszerzési eljárásban való részvétel joga fenntartható az előző évben, árubeszerzés és 

szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás esetén egymilliárd forint, áfa nélkül 

számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz ennek a feltételnek 

ugyancsak megfelelő alvállalkozókat vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek 

ezen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva 

felelnek meg. 

 

 

IV. fejezet  

  

E. RÉSZ 

 

A központosított közbeszerzési rendszer 

 

 

1.) Abony Város Önkormányzata a központosított közbeszerzési rendszerhez a központosított 

közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 4. §-ban foglalt jogosultság alapján - a 

2. sz. mellékletben felsorolt országosan kiemelt termékek központosított közbeszerzés keretében történő 

beszerzéséhez önként csatlakozhat. 

 

(2) Az önkéntes csatlakozási lehetőség azt jelenti, hogy az országosan kiemelt termékek közül nem 

kötelező minden terméket a központosított közbeszerzés keretében beszerezni, hanem a Abony Város 

Önkormányzata érdekeinek megfelelően választható ki azon termékek köre, amelyek vonatkozásában 

csatlakozni kívánunk a központosított közbeszerzési rendszerhez. Az önkéntes csatlakozással azonban 

Abony Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a csatlakozással érintett termékek 

beszerzése során - a beszerzendő termék és szolgáltatás értékhatártól függetlenül - a Korm. rendelet 

előírásai szerint jár el. 

 

3.) A csatlakozás 

 

a) a központi beszerző szervezet által kötött keretszerződések terhére történő megrendelésre, valamint 



b) a központi beszerző szervezet által megkötött keret megállapodások alapján a Korm. rendelet 28 §-a 

szerinti eljárások lefolytatására jogosít. Ezen eljárás lényege, hogy a központi beszerző szervezet által 

kötött keret megállapodásos eljárás második részét, - amely a keretszerződés megkötésével zárul – Abony 

Város Önkormányzata saját maga is lebonyolíthatja a Kbt. szabályaival összhangban, s a beszerzési igény 

az ennek alapján megkötött keretszerződés terhére kibocsátott megrendeléssel elégíthető ki. 

 

4.) Az önkéntes csatlakozással érintett kiemelt termékek köre változtatható a Abony Város 

Önkormányzata érdekének megfelelően, azonban a változtatásról értesíteni kell a Közbeszerzési és 

Ellátási Főigazgatóságot (KEF). Ez a KEB elnökének a feladata. Amennyiben valamely termékkör 

tekintetében nem csatlakozunk a központosított közbeszerzési rendszerhez, az éves becsült érték szerint 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

 

 

IV. fejezet  

  

F. RÉSZ 

 

A központi beszerzési rendszerhez történő kapcsolódás, az igénybejelentés 

menete 

 

(168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet  15-18. §) 

 

 

1.) A bejelentkezés menete 

A központosított közbeszerzési portálon elektronikusan - a központi elektronikus szolgáltató rendszer 

részét képező ügyfélkapun keresztül - kell a központosított közbeszerzési rendszerbe bejelentkezni. A 

központi beszerző szervezet a bejelentkezést 8 napon belül visszaigazolja. A központosított közbeszerzési 

portálon elektronikusan nyilvántartott intézményi és felhasználói adatokban bekövetkezett változásokat öt 

munkanapon belül módosítani kell. Az adatokat változás hiányában is évente felül kell vizsgálni, és ezt a 

központi beszerző szervezet részére a tárgyév január 31. napjáig bejelenteni. 

 

(2) Az igénybejelentés 

A központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékek közbeszerzésére vonatkozó 

beszerzési igényeket - amennyiben a központi beszerző szervezet más határidőt nem állapít meg - 

háromhavonta előre, rendkívüli sürgősség esetén haladéktalanul, de legkésőbb a beszerzés megkezdését 

megelőzően kell bejelenteni a központosított közbeszerzési portálon. A beszerzési igényekben feltüntetett 

tervezett beszerzések vásárlási kötelezettséget nem keletkeztetnek. 

 

(3) A megrendelés teljesítéséről, valamint annak pontos adatairól és minősítéséről a KEF felé a 

tájékoztatást a szállítást végző cégek adják meg. 

 

 

IV. fejezet  

  

G. RÉSZ 

 

A központi beszerző szervezet 

 

(168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 11. §) 

 

 

(1) A központi beszerző szervezet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF). 

 



(2) A KEF ellátja a központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, 

valamint lebonyolítja a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó 

közbeszerzéseket. Feladatainak részletezését a Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése tartalmazza. 

 

V. fejezet 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TUDNIVALÓK 

 

 

(1) A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó egyéb tudnivalókat a Kbt. külön fejezetekben 

taglalja, így különösen: 

 

a) a közbeszerzési szerződések szabályait a Negyedik rész, 

b) a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat szabályait az Ötödik rész, 

c) a Közbeszerzési Hatósággal kapcsolatos rendelkezéseket a Hatodik rész, 

d) a záró rendelkezéseket a Hetedik rész tartalmazza teljeskörűen. 

 

 

 

MÁSODIK RÉSZ 

 

 

VI. fejezet 

 

 

 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK 

SZERVEZETI SZABÁLYAI, FELELŐSSÉGI RENDJE 

 

Vonatkozó Kbt. jogszabályi háttér (Kbt, 22.§) 

 

(1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, 

belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, 

valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban 

a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott 

döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket. 

(3) 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. 

(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel rendelkező, legalább háromtagú 

bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak a – szükség esetén a hiánypótlást, felvilágosítás 

vagy indokolás [67–70. §] megadását követő – 63. § (3)–(4) bekezdése szerinti elbírálására. A 

bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a 

közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági 

munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati 

lapjai. 

(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság 

tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt 

delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell 

alkalmazni. 



 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

A) A Képviselő-testület feladatai: 

a.) Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása, módosítása 

b.) A tárgyérvben megvalósítandó közbeszerzések pénzügyi fedezetének meghatározása. 

c.) Éves statisztikai összegzés jóváhagyása. 

d.) Előzetes összesített tájékoztató jóváhagyása. 

e.) Tárgyévi közbeszerzési terv jóváhagyása, módosítása 

f.) Az adott közbeszerzési eljárásban az alábbiakról dönt: 

- ajánlatok érvénytelenségére vonatkozó döntés meghozatala, 

- közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala, 

- a közbeszerzési eljárás indításának, a lefolytatandó eljárás fajtájának jóváhagyása 

        (az ajánlati felhívás jóváhagyása) 

- az ajánlattevő kizárásáról szóló döntés meghozatala. 

- a felhívás tartalmának módosításáról, a Közbeszerzési Értesítő    

       Szerkesztőbizottsága által elrendelt hiánypótlás kivételével 

 

B) A döntés alapján készült dokumentumokat a polgármester írja alá. 

 

C) A döntéshozatalra  jogosult személyek összeférhetetlenségét – illetve az erre vonatkozó  

     nyilatkozatot – illetően a  Kbt. 24. § - ban meghatározottak az irányadók. 

 

D) Az eljárás során hozott döntésekért a döntést hozó testület a felelős. 

 

 

2. Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság 

 

A) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárások előkészítésére, 

lefolytatására, eredményének megállapítására vonatkozó javaslattételre Közbeszerzési Ad-hoc 

Bizottságot (továbbiakban: bizottság) hoz létre: 

a)   A bizottság tagjait a Képviselő-testület választja. 

b)   A bizottság munkáját az elnök irányítja. 

c)   A bizottságot a Jegyzői Titkárság vezetője hívja össze;  határozatképes, ha  

tagjainak  több mint fele jelen van. 

d)   A bizottság tagjainak megfelelő szakértelemmel kell rendelkezniük. 

e) A bizottság tagjainak minden egyes közbeszerzési eljárás alkalmával        nyilatkozatot kell   

tennie az összeférhetetlenségről. 

f) A bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek - ez alól kivételt képez a       megbízott 

önkormányzaton kívüli szakértő, akinek díjazását az elvégzendő feladat  alapján a Képviselő-

testület állapítja meg-. 

 

B) A bizottság végzi: 

-  az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontását a közbeszerzési szakértő  

   közreműködésével 

-  vizsgálja az ajánlatok érvényességét,  

-  az ajánlattevőkkel lefolytatja a tárgyalást. 

 

C) A bizottság javaslatot tesz a képviselő-testületnek 

- a közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmára, 

- a beérkezett  ajánlatokról és írásbeli szakvéleményt, döntési javaslatot készít a közbeszerzési 

eljárást lezáró döntést meghozó testület részére. 

 

D)  A bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, így: 



- az adott közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó ajánlati/részvételi 

  felhívás és hozzá kapcsolódó bizottsági javaslat megtárgyalásáról, 

- ajánlati/részvételi felhívásra beérkezett ajánlatok/részvételi jelentkezések 

  bontásáról, 

- ajánlatok/részvételi jelentkezések bírálatáról. A jegyzőkönyv részét 

  képezik a tagok indokolással bírálati lapjai. 

 

E) A bizottság elnöke írja alá: 

           - a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet  

            

3. A Polgármester 

  

-  Dönt az előzetes összesített tájékoztató elkészítésének szükségességéről. 

-  Kihirdeti az eljárás eredményét. 

 

Az adott közbeszerzési eljárásban a képviselő-testület által hozott döntések alapján készült 

dokumentumokat a polgármester írja alá. 

 

 4. A közbeszerzési szakértelem 

 

A közbeszerzési tevékenység folytatása során a közbeszerzési szakértelem biztosítása közbeszerzési 

tanácsadó bevonásával történik. A Tanácsadó megbízásáról a Képviselő Testület dönt. 

 

 A közbeszerzési tanácsadó feladata a közbeszerzési eljárások előkészítése, közreműködés a 

lebonyolításban és lezárásban; úgymint:  

- a Kbt.-ben meghatározott határidőre a közbeszerzési terv, illetve módosításának, éves statisztikai  

összegzés elkészítése és a képviselő-testület részére beterjesztése jóváhagyás céljából, 

-   javaslatot tesz az alkalmazandó eljárás-típusra,  

-   a döntéshozó részére meghatározza a közbeszerzés becsült értékét, 

- az ajánlati/ajánlattételi felhívás, részvételi jelentkezés, bizottság részére történő 

   beterjesztése, a dokumentáció előkészítése, rendelkezésre bocsátása, 

- koordinálja a közbeszerzési eljárást az ajánlati/ajánlattételi felhívás, részvételi jelentkezés 

   elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig, 

- közreműködik az eljárás során érkezett kérdések és észrevételek megválaszolásában, illetve 

  a   válaszadás előkészítésében.  

- az ajánlati/ajánlattételi felhívás, részvételi jelentkezés Közbeszerzési Értesítőben történő 

   közzétételének elvégzése,  

- a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága hiánypótlási felhívásának megfelelően az 

   ajánlati/ajánlattételi felhívás, részvételi jelentkezés haladéktalan módosítása, és ismételt  

   feladása, a Polgármesterrel történt egyeztetést követően. 

- Ajánlattevői hiánypótlás elrendeléséről 

 

Az egyes közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatban felmerülő adminisztrációs kötelezettség a 

közbeszerzési tanácsadót terheli. Az eljárás során keletkezett iratok megőrzéséért a szerződéskötésig a 

közbeszerzési tanácsadó, a szerződéskötést követően Abony Város Polgármesteri Hivatala felelős. 

 

A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések, valamint versenypárbeszéd 

alkalmazása esetén hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása kötelező. Amennyiben az eljárás 

megindításakor az ajánlatkérő alkalmazásában áll olyan személy, aki szerepel a Közbeszerzések Tanácsa 

által vezetett hivatalos tanácsadói névjegyzékben, akkor az előző bekezdés szerinti esetekben az ő 

bevonásával is teljesíthető a kötelezettség.  

 

5. Jogi szakértelem 

 



A közbeszerzési eljárás során, az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet - a rendelkezésre 

bocsátás előtt - jogi véleményezése, jogász bevonásával történik.. 

 

 

VII. fejezet 

 

ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS 

SZABÁLYAI 

 

1. Eljárások tervezése 

 

Az egyes közbeszerzési eljárások tervezése a polgármester irányításával a közbeszerzési tanácsadó 

feladata. 

A közbeszerzési eljárás tervezésébe tartozik az alkalmazandó eljárás-típusra javaslattétel, valamint az 

eljárásba bevonandó személyek kiválasztására javaslattétel, közbeszerzés becsült értékének 

meghatározása. 

 

2. Felhívás, dokumentáció elkészítése (alkalmassági és egyéb követelmények meghatározása) 

 

A) Az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás (továbbiakban együtt: felhívás) és a hozzá tartozó 

dokumentáció teljeskörű összeállítása a közbeszerzés tárgya szerinti osztály vezetője, valamint 

közbeszerzési tanácsadó feladata. 

 

B) A kizáró okok (Kbt. 56. §. (1) és (2.) bekezdéseiben meghatározott kötelező kizáró okokon túl) és az 

alkalmassági feltételek, valamint az egyéb feltételek meghatározására a közbeszerzési tanácsadó tesz 

javaslatot. 

Az alkalmassági feltételeket a közbeszerzés tárgyára és becsült értékére tekintettel – a ténylegesen 

szükséges mértékig – kell előírni. Az alkalmassági feltételek mellett meg kell határozni a hozzájuk tartozó 

igazolási módot, mely kizárólag a Kbt. 58.§ (2.) bekezdés alapján a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

.figyelembe vételével alkalmazható. Egyes eljárásokban egyéb alkalmassági feltételek is 

meghatározhatók. 

Minden eljárásban legalább egy pénzügyi-gazdasági, és egy műszaki-szakmai alkalmassági feltételt kell 

megadni. 

 

C) Amennyiben ajánlatkérő a felhívásban ajánlati vagy teljesítési biztosíték nyújtását írta elő, úgy a 

teljesítésre megadott bankszámla száma ERSTE Bank Nyrt 11993609-06147486-10000104 kell, hogy 

legyen. Ugyanez a bankszámla tüntetendő fel - eltérő megállapodás hiányában-, a dokumentáció 

esetleges, megfizetésére is. A biztosítékok kikötését, azok mértékét, valamint teljesítési biztosíték esetén 

az egyéb választható biztosítéki formákra a közbeszerzési tanácsadó tesz javaslatot. 

 

 

3. Hirdetmény feladása, dokumentáció rendelkezésre bocsátása vagy közzététele 

 

A) A közbeszerzésekkel kapcsolatos hirdetményeket (amennyiben az eljárás nem közvetlen ajánlattételi 

felhívással indul) a közösségi értékhatárokat elérő közbeszerzésekre vonatkozóan – a Közbeszerzési 

Hatóságon keresztül – az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában, 

míg a nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzésekre vonatkozóan a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos 

Lapjában, a Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg annak elektronikus változatában kell megjelentetni. A 

hirdetmények közzétételételének kérelmezése (feladása) a hatályos jogszabály szerint történik, az előírt 

tartalommal elkészített kérelem mellékleteként. A kérelem elkészítése és a hirdetmény feladása a 

közbeszerzési tanácsadó által történik. 

B) A közzététellel kapcsolatos (szerkesztési- vagy ellenőrzési-) díjak megfizetése, - eltérő megállapodás 

hiányában-, a közzététel kérelmezése előtt, a közbeszerzési tanácsadó kezdeményezésére, a polgármester 



utalványozása, jegyző ellenjegyzése révén történik, a hatályos jogszabályban meghatározott módon, és az 

ott feltüntetett bankszámlára.  

C) Külön jogszabályban meghatározott elektronikus hirdetmény feladási rendszerhez történő csatlakozás 

esetén a rendszerhez történő hozzáféréssel kizárólag a feladásra jogosult személy rendelkezhet. 

D) Ingyenes dokumentáció esetén – a Kbt. 83. § (6) bekezdésében foglalt határidő-rövidítés 

lehetőségének érdekében – a jegyző intézkedik az Önkormányzat honlapján történő elektronikus 

közzétételről. 

Egyéb esetben a dokumentáció átvételét a közbeszerzési tanácsadónál kell lehetővé tenni, az előírt összeg 

megfizetésének (átutalásának) igazolásával egyidejűleg. 

A dokumentációt kiváltó ajánlattevő nevét és elérhetőségét a dokumentáció átadására kijelölt személynek 

kell feljegyezni. 

 

4. Ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések érkeztetése 

 

A) Az ajánlatok, illetve (2 szakaszból álló eljárásoknál) a részvételi jelentkezések (továbbiakban együtt: 

ajánlatok) megküldésére az Önkormányzat címét (Abony Városi Önkormányzat 2740 Abony, Kossuth tér 

1.) kell megadni. Személyes benyújtást a Polgármesteri Hivatalban kell lehetővé tenni. E pont szerinti 

információkat a felhívásban meg kell adni. 

B) Az ajánlatok csomagolásán az adott beszerzés tárgya rövid megnevezésének és a „Határidő előtt nem 

bontható fel” szövegnek a feltüntetését a felhívásban elő kell írni. 

C) Az ajánlatok érkeztetése során eljáró személyekre (iktatók, küldeménybontók, titkársági személyzet, 

stb.) vonatkozó előírások meghatározása, és azok megismertetése az érintettekkel a közbeszerzési 

tanácsadó feladata. A megadott módon érkezett ajánlatokat – azok felbontása nélkül – a bontásig a 

jegyzői titkárságon lévő páncélszekrényben kell elhelyezni. 

 

5. Ajánlatok bontása 

 

A) Az ajánlatok felbontását, minősítését, elbírálását a Képviselő-testület által létrehozott Közbeszerzési 

Ad-hoc Bizottság a közbeszerzési tanácsadó közreműködésével végzi. 

 

B) Az ajánlatok felbontását a bizottság a Kbt. 62.§ szerint végzi. Az ajánlatokat tartalmazó iratok 

felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, 

amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. 

 

 Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, 

továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban 

meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. 

 

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. 

 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint 

azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján 

értékelésre kerülnek. 

Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő– személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal 

lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba. 

 

C.) Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről a közbeszerzési tanácsadónak jegyzőkönyvet kell 

készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek 

. 

A bontásról készült jegyzőkönyv kiküldéséért – a bizottság elnöke ellenőrzése mellett – a közbeszerzési 

tanácsadó felelős. 

 



6. Ajánlatok elbírálása 

 

A.) Az ajánlatok elbírálását a bizottság végzi, a Kbt. 63.§-70.§ szerint. A bírálat során meg kell vizsgálni, 

hogy az ajánlatok megfelelnek-e a felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. Az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati 

szempont (71. §) alapján kell értékelni. 

 

B.) Az ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően - 

általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a 

szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az 

esetben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. 

 

C.) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás 

lehetőségét. 

 

Kbt. 67. § (1) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő, valamint részvételre jelentkező számára 

azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban vagy részvételi 

jelentkezésekben található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának 

tisztázása érdekében az ajánlattevőktől vagy részvételre jelentkezőktől felvilágosítást kérni. 

(2) A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi 

ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők, 

illetve részvételre jelentkezők részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási 

felhívásban a pótlandó hiányokat. 

(3) A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat 

módosítani és kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 

megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok 

előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. A 

hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló 

eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös 

ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag a részvételi szakaszban közös 

részvételre jelentkezőnek minősíthető. 

(4) Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő vagy részvételre jelentkező számára hiánypótlásra vagy 

felvilágosítás nyújtására – a (2) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt – 

határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, 

amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 

(5) Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban 

nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem 

pótolhatók. 

(6) Az ajánlatkérő kizárólag az (1)–(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást 

kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges, a 

felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel történő 

tárgyalásra. 

(7) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 

a) a 2. § (1)–(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 

b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott 

tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. 

(8) A (7) bekezdés b) pontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az 

ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a 

teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny 

eredményét és az értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

(9) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a (3) 

és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése 

esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben 



teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet 

figyelembe venni az elbírálás során. 

 

D.) 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.(Kbt. 68. § ) 

 

E. ) 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 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.(Kbt. 69§) 

 

69. § (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. 

(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. 

 

Érvénytelennek kell minősíteni az ajánlatot, 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; 

f) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §]; 

g) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §]; 

h) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél 

kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 

(i) l a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. 

(4) ha, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint az ajánlatot értékelnie. 

 

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. 

 

 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. 

 

7. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről. 

A.) 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. 

B.) 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 az (A) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő, a 

részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus 

úton történő megküldésével teljesíti. 



C.) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő 

megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az 

érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve 

amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali 

hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény 

(eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a 

módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az 

összes ajánlattevőnek megküldeni. 

 

8. Szerződés megkötése 

 

A.) Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) – közös 

ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell írásban 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. 

B.) Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek tekintetében 

nyertesekkel kell szerződést kötni. 

D.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése 

esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 

(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

 

9. Szerződés módosítása 

 

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; vagy 

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy 

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új 

elemre terjeszti ki. 

 

10. Nyilvánosság 

 

Abony Város Önkormányzata köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, saját 

honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény 

esetén a fenntartó honlapján közzétenni( Kbt.31. §): 

 

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait); 

b) a 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket; 

c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat; 

d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában 

da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [137. § (9) bekezdés], 

db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését [144. § (4) bekezdés]; 

e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket; 

f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító 

hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés 



teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének 

időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét; 

g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti 

titokra hivatkozással nem tagadható meg. 

(3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó 

közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

(4) Az (1) bekezdés c)–d) és f)–g) pont szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a 

honlapon a 34. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük. 

(5) Az (1) bekezdés b) és e) pont szerinti szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig 

folyamatosan elérhetőnek kell lennie. 

(6) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti 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. 

 

 

VIII. fejezet 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

1.  A  közbeszerzések ellenőrzése. 

 

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a belső ellenőr hatáskörébe 

tartozik. 

Az ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségére, az elbírálás szempontjainak kiválasztására, és 

azok érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére. 

Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban Önkormányzattal szemben jogorvoslati eljárás indul, 

arról a polgármester köteles a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni.  

 

 

2. Hatályba léptető és záró  

 

A. Jelen szabályzat 2012. április 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2012. január 1-jét 

követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a 

105/2009. (IV. 14.) számú határozattal elfogadott szabályzat hatályát veszti. 

 

B. A közbeszerzését végző személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen 

szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható 

gondossággal eljárni 

. 

C. Amennyiben az eljárás tervezésekor az eljárás felelőse úgy ítéli meg, hogy a szabályzat nem 

tartalmazza az adott eljárás lefolytatásához szükséges összes információt, akkor köteles kezdeményezni a 

szabályzat módosítását, vagy kiegészítő egyedi eljárásrend meghatározását. 

 

D. Jelen szabályzat elkészítésének és aktualizálásának felelőse a közbeszerzési tanácsadó. 

A szabályzat által érintettek – amennyiben megítélésük szerint szükségessé válik a szabályzat 

kiegészítése, vagy módosítása – észrevételeikkel a szabályzat elkészítéséért felelős személyhez 

fordulhatnak, akinek kötelessége a javaslatokat megvizsgálni, és a szükséges lépéseket megtenni. 

 

E. A közbeszerzési tanácsadó a fentiektől függetlenül köteles minden évben január 31-ig a szabályzatot 

felülvizsgálni, és ennek megtörténtét aláírásával az alábbiakban igazolni. 

 

Jelen közbeszerzési szabályzatot Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március. 

29. napján hozott …/2012. (III. 29.) számú határozatával jóváhagyta. 



 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. 

        polgármester 

HARMADIK RÉSZ 

 

IX.  fejezet 

 

 

M E L L É K L E T 

 

 

 

1. számú melléklet : Fogalmak, értelmező rendelkezések 

 

2. számú melléklet: A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2012. évre irányadó  

                                 közbeszerzési értékhatárokról 

 

3. számú melléklet: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI - TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT  

                                 -MINTA- 

 

4. számú melléklet: 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati  

                                 hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,  

                                 a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves  

                                statisztikai összegezésről 

 

5. számú melléklet :306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások   

                                 közbeszerzésének részletes szabályairól 

 

6. számú melléklet: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az   

                                 alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési  

 

7. számú melléklet: 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható 

szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési 

Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

 

1. sz. melléklet 

 

 

 

Fogalmak, értelmező rendelkezések 

 

 

 

Ezen melléklet a Kbt-ben előforduló, e törvény alkalmazásában legfontosabb fogalmakat, 

értelmező rendelkezéseket tartalmazza. 

 

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 

 

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

szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 



b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 

alapanyag szállítót, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. 

 

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 

magába foglalja a beállítást és üzembehelyezést is. (Kbt. 7. §.) 

 

Elektronikus árlejtés: a közbeszerzési eljárás részét képező olyan ismétlődő folyamat, amely 

az ajánlatoknak a 63. § (4) bekezdés szerinti értékelését követően új, az ellenszolgáltatás 

mértékére, illetőleg az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti egyes tartalmi elemeire 

vonatkozó kedvezőbb ajánlat megtételét, és az ajánlatok rangsorolását elektronikus eszköz 

segítségével, automatizáltan teszi lehetővé; 

 

Építési beruházás: olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik 

munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: a. a 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, illetőleg módon történő kivitelezése (Kbt. 7. §.) 

 

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. (Kbt. 7. §.) 

 

Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a 

piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások 

nyújtását kínálja. 

 

Közbeszerzési 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 oly módon írható le, hogy 

az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. (Kbt. 48. §) 

 

Szolgáltatás megrendelése - árubeszerzésnek nem minősülő - olyan visszterhes szerződés, 

amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. (Kbt.7. §.) A 

szolgáltatások csoportosítását a Kbt. 3, 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szolgáltatási koncesszió: olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás 

nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog 

vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó 

kockázatokat teljes egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. 

 

A közbeszerzési eljárás előkészítése: az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges 

cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-illetőleg 

piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, 

felhívás és a dokumentáció előkészítése. 

 



Közbeszerzési eljárás megkezdése: 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. 

 

Meghívásos eljárás: olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, részvételi 

szakaszában 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. A meghívásos 

eljárásban nem lehet tárgyalni. (Kbt. 84-88. §) 

 

Nyílt eljárás: olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt 

gazdasági szereplő ajánlatot tehet. (Kbt. 83. §) 

 

 

Tárgyalásos eljárás fajtái: 

 

1. hirdetmény közzétételével induló: olyan, 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 szakaszában az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre 

jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben alkalmazható: 

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. (Kbt. 89. §) 

 

2. hirdetmény nélküli: olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az 

ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről. 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 94. §-ban foglalt esetekben alkalmazható: 

Részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, aki (amely) a több szakaszból álló közbeszerzési eljárás 

első, részvételi szakaszában részvételi jelentkezést nyújt be. 

Szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szervezet: a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján készült, a szociális foglalkoztatás 

engedélyezésének és ellenőrzésének, valamint a szociális foglalkoztatási támogatás igénylésének és a 

támogatás felhasználása ellenőrzésének szabályait tartalmazó kormányrendeletben így meghatározott 

fogalom. 

 

Tervpályázat: olyan, külön jogszabályban részletesen szabályozott eljárás, amely lehetővé teszi az 

ajánlatkérő szerv számára - főként az építészet és építés területén - egy olyan tervnek vagy tervrajznak a 

megszerzését, amelyet díjazásos vagy díjazás nélküli pályáztatás után egy 

bírálóbizottság választott ki. 

 



Védett foglalkozató, védett szervezeti szerződést kötött szervezet: a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló, valamint 

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 

akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 

kormányrendeletben így meghatározott fogalom. 

 

Versenypárbeszéd: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa - e 

törvényben előírtak szerint - kiválasztott részvételre jelentkezőkkel párbeszédet folytat a 

közbeszerzés tárgyának, illetőleg a szerződés típusának és feltételeinek pontos meghatározása 

érdekében, majd ajánlatot kér. 

A Kbt. alkalmazásában még előforduló további fogalmak/értelmező rendelkezések a Kbt. 4. 

§-ában találhatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet 

 

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója 

a 2012. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról 

(KÉ 2012. évi 3. szám, 2012. január 6.) 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (4) bekezdése előírja a 

Közbeszerzési Hatóság számára, hogy az egyes beszerzési tárgyakra vonatkozó uniós, valamint nemzeti 

értékhatárokat tegye közzé a Közbeszerzési Értesítőben minden év elején. A Közbeszerzési Hatóság ezen 

tájékoztatási kötelezettségének eleget téve az alábbiakban tájékoztatja a közbeszerzési eljárások szereplőit 

a 2012. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról. 

 

I. Az uniós közbeszerzési értékhatárok 

 

A közösségi közbeszerzési irányelvekben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárokat az Európai 

Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a hivatkozott irányelvekben meghatározott eljárás szerint 

(2004/17/EK irányelv 69. cikke, 2004/18/EK irányelv 78. cikke, valamint a 2009/81/EK irányelv3 68. 

cikke) főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükséges, hozzáigazítja a 

Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban 

(GPA) rögzített értékhatárokhoz. Ezzel összhangban a Kbt. 10. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy 

az uniós közbeszerzési értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában euróban és nemzeti valutában meghatározva.  

 

A legutóbbi felülvizsgálatra 2011. év őszén került sor, amelynek eredményeképpen a Bizottság meghozta 

a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a 



közbeszerzési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról szóló 1251/2011/EU 

bizottsági rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). E jogforrás 2012. január 1-jétöl kezdődően rendeli 

alkalmazni a 2010-2011. évek időszakára meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárokhoz képest kis 

mértékben magasabb értékhatárokat. 

 

A Bizottság ezt követően – a közösségi közbeszerzési irányelvek rendelkezéseinek megfelelően – 

közzétette a 2011/C 353/01 számú közleményét (a továbbiakban: Közlemény), melyben közreadta az 

uniós közbeszerzési értékhatárok nemzeti valutákban kifejezett értékeit. 

 

 A Kbt. 10. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott uniós értékhatárokat 

minden évben a költségvetési törvényben kell rögzíteni. E jogszabályi rendelkezésből következően a 

Magyarország2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Költségvetési törvény) 72-73. §-a a következőképpen határozza meg az általános forgalmi 

adó nélkül számított uniós közbeszerzési értékhatárokat a 2012. január 1-jétöl 2012. december 31-ig tartó 

időszakban euróban kifejezve. 

 

 A Közleményben foglaltak alapján az euró-értékek mellett jelen tájékoztatóban feltüntetésre kerülnek a 

magyar nemzeti valutának megfelelő értékek is. 

1. A Kbt. II. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor: 

 

Árubeszerzés esetén: 

 

- a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen 

  ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a 

  beszerzendő áru a Kbt. 2.mellékletében szerepel: 130 000 euró, 35 464 000 forint; 

 

- a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 6. § (1) 

   bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a 

   beszerzendő áru a 2.mellékletben nem szerepel: 200 000 euró, azaz 54 560 000 forint. 

 

Építési beruházás esetén: 

 

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

 

Építési koncesszió esetén: 

 

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

 

Szolgáltatás megrendelése esetén; illetve ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás 

megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak 

együttes teljes összege esetén: 

 

- a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. 

mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. 

csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 130 000 euró, azaz 35 464 000 

forint; 

 

- a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a 

   Kbt. 3.mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési 

   szolgáltatásokat és az 5.csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési  

   szolgáltatásokat: 200 000 euró, azaz 54 560 000 forint; 

 



- a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba 

tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti 

szolgáltatások esetében: 200 000 euró, azaz 54 560 000 forint; 

 

2. A Kbt. II. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor: 

 

Árubeszerzés esetén:           400 000 euró, azaz 109 120 000 forint. 

 

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

 

Szolgáltatás megrendelése esetén; illetve ha a tervpályázati eljárás eredményként szolgáltatás 

megrendelésére kerül sor; továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak 

együttes teljes összege esetén: 400 000 euró, azaz 109 120 000 forint. 

 

 

II. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok 

 

 

 

A Kbt. 10. § (3) bekezdése szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat is a költségvetési törvényben 

kell meghatározni évente. Ennek megfelelően a Költségvetési törvény a 70. §-ában a következőképpen 

rögzíti 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakban irányadó, általános forgalmi adó nélkül 

számított nemzeti közbeszerzési értékhatárokat, melyek a 2011. évi nemzeti közbeszerzési 

értékhatárokhoz képest változatlanok maradtak. 

 

 

1. A Kbt. III. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor: 

 

Árubeszerzés esetén:                       8 millió forint, 

Építési beruházás esetén:               15 millió forint, 

Építési koncesszió esetén:            100 millió forint, 

Szolgáltatás megrendelése esetén:   8 millió forint, 

Szolgáltatási koncesszió esetén:     25 millió forint. 

 

 

2. A Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor: 

 

Árubeszerzés esetén:                      50 millió forint, 

Építési beruházás esetén:              100 millió forint, 

Szolgáltatás megrendelése esetén: 50 millió forint. 

 

3. számú melléklet 

 

 

 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI - TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

-MINTA- 

 

 

 

 



Alulírott, …………………………………………. a 

„……………………………………………………………..………………………………………………” 

ellátása tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban résztvevőként nyilatkozom, hogy az eljárás 

kapcsán személyemmel kapcsolatosan a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.törvény 24.§-ban 

foglaltak szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy az eljárás 

előkészítése és lefolytatása során előálló összeférhetetlenséget haladéktalanul bejelentem. 

 

 

Nyilatkozom, hogy a Kbt. hivatkozott szabályozásait, melyek a következők: 

 

 

24. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy 

elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek 

kialakulását. 

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő 

nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely 

okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más 

közös érdek miatt nem képes. 

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 

alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az 

eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha 

közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő köteles 

felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - 

különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő 

részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. 

(4) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével 

kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele 

szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség. 

 

 

(5) A (3) bekezdés alkalmazásában 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 

a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az 

összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó 

információt. 

 

megismertem és tudomásul vettem. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a tárgyban lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban résztvevőként az 

eljárás előkészítése és lefolytatása során tudomásomra jutott információkat, adatokat és tényeket 

titkosan kezelem, azokat megőrzöm, harmadik fél felé nem továbbítom. 

 

 

       

 

 



 

                                                                             ………………………………….. 

                    (név) 

 

 

 

 

 

       …………………………………. 

                 (aláírás) 

 

 

Abony , 2012……….. 

4. számú melléklet 

 

 

 

92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének 

szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 

összegezésről 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- 

és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva - a 4. cím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 

vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket 

rendelem el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) Az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (a 

továbbiakban: TED-adatbank) kell közzétenni az e rendelet 27-32. §-ában meghatározott 

hirdetményeket. 

(2) A „Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapjá”-ban (a továbbiakban: 

Értesítő) kell közzétenni az e rendelet 34. §-ában meghatározott hirdetményeket. 

(3) A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) ellenőrzi a hirdetményeket, amennyiben az 

ellenőrzés kötelező vagy az ajánlatkérő azt kéri. 

(4) A hirdetmények megküldése alatt a TED-adatbankban vagy az Értesítőben közzéteendő 

hirdetményeknek az ajánlatkérő által a Hatóság részére történő megküldését kell érteni. Az Értesítőben 

közzéteendő hirdetmények esetében a hirdetmény feladásának időpontja megegyezik a megküldés 

időpontjával, míg a TED-adatbankban közzéteendő hirdetmények esetében a feladás időpontja a 

hirdetménynek a Hatóság által történő közzétételre feladás ideje. 

2. § (1) A Hatóság az Értesítő szerkesztését, kiadását, a hirdetmények kezelését, ellenőrzését, 

közzétételét és a TED-adatbankban közzéteendő, vagy az ajánlatkérő által abban közzétenni kért 

hirdetmények közzétételre feladását a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység útján látja el. 



(2) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység az e rendeletben foglalt minden eljárási 

cselekményt rögzít az általa vezetett nyilvántartásban, így különösen a hirdetmények 

megküldésének/feladásának, közzétételre történő feladásának és közzétételének napját. 

 

3. § Az Értesítő a Hatóság által meghatározott rendszerességgel jelenik meg. Az Értesítő 

szerkesztése és kiadása során biztosítani kell a hirdetményeknek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) és e rendeletben meghatározott határidőknek megfelelő 

közzétételét. 

4. § Ahol e rendelet közbeszerzést említ, azon tervpályázatot is megfelelően érteni kell. 

 

2. A hirdetmények megküldése, feladása, javítása, visszavonása, valamint a hirdetmények TED-

adatbankban történő közzétételre való feladása 

 

5. § (1) Az ajánlatkérőnek a 27-32. § szerinti hirdetményeket a közbeszerzési eljárásokban 

elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól szóló kormányrendeletben 

meghatározott elektronikus úton - a Hatóságon keresztül - kell megküldenie az Európai Unió 

Kiadóhivatalának (a továbbiakban: Kiadóhivatal). 

(2) Az ajánlatkérőnek a 34. § szerinti hirdetményeket külön jogszabályban meghatározott 

elektronikus úton és módon kell megküldenie (feladnia) a Hatóságnak. 

(3) Hirdetményt közzétételre csak az az ajánlatkérő küldhet meg, amely a Kbt. 21. § (1) bekezdése 

szerinti értesítési kötelezettségének - legkésőbb a hirdetmény Hatóság részére történő megküldése előtt 

öt nappal - eleget tett. 

6. § (1) A Kbt. szerinti, - az ajánlatkérő által - a TED-adatbankban vagy az Értesítőben közzéteendő 

vagy közzétehető hirdetmények TED-adatbankban történő közzétételre való feladását, illetve az 

Értesítőben történő közzétételét a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez benyújtott 

kérelemmel kell kezdeményezni. 

(2) A hirdetmény közzétételre való feladására vagy közzétételére irányuló kérelmet az ajánlatkérő 

vagy képviselője (a továbbiakban: kérelmező) nyújthatja be a hirdetmény ellenőrzésért felelős 

szervezeti egységhez. Ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében más személy vagy szervezet nyújtja be, 

úgy kell tekinteni, hogy ő az ajánlatkérő által meghatalmazott, és az ajánlatkérőnek küldendő iratokat a 

hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység e személynek vagy szervezetnek küldi meg. 

(3) A kérelem kizárólag külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton nyújtható be. 

(4) A kérelemhez mellékelni kell 

a) a hirdetmény egy példányát, valamint 

b) a 9. § (1) bekezdés szerinti esetben a minőségellenőrzési tanúsítványt. 

(5) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában (a 

továbbiakban: ajánlatkérők nyilvántartása) az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot; 

b) hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 

6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön 

jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is; 

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza; 

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a 

Kbt. 18. §-ára; 



e) annak megjelölését, hogy a kérelem az Értesítőben vagy a TED-adatbankban történő közzétételt 

kezdeményezi; 

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben vagy a TED-adatbankban, 

amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is; 

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napját; 

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri-e a 

hirdetmény ellenőrzését; 

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal 

kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését. 

(6) A kérelem és a hirdetmény kézhezvételét a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 

kézhezvétel napján elektronikus úton visszaigazolja a kérelmezőnek. 

7. § (1) A kérelmező a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egységhez benyújtott kérelem, 

illetve hirdetmény tartalmát érintő javítást kezdeményezhet a változtatásokat egyértelműen megjelölő 

kérelem és a hirdetmény ismételt, teljes terjedelemben történő benyújtásával. 

(2) A hirdetmény javítására irányuló kérelemnek és a javított hirdetménynek legkésőbb a kérelem és 

hirdetmény megküldését követő munkanapon meg kell érkeznie a hirdetmény ellenőrzésért felelős 

szervezeti egységhez. 

(3) A hirdetmény megküldése - az Értesítőben közzéteendő hirdetmények esetében egyben a 

feladása - napjának a javított hirdetmény megküldésének napja minősül. 

(4) A javított kérelem, illetve hirdetmény vonatkozásában a 6. § és 9-22. § megfelelően 

alkalmazandó. 

8. § (1) A kérelmező a közzétételi kérelmét írásban visszavonhatja. 

(2) A közzétételi kérelem visszavonására irányuló kérelemnek legkésőbb a kérelem és hirdetmény 

megküldését követő munkanapon meg kell érkeznie a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti 

egységhez. 

(3) A közzétételi kérelem visszavonására irányuló kérelem megküldésére a 6. § megfelelően 

alkalmazandó. 

 

3. A hirdetmények ellenőrzése 

 

9. § (1) A közbeszerzési eljárást megindító, illetve a Kbt. 30. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, a 

közbeszerzési eljárást meghirdető felhívást tartalmazó hirdetmény ellenőrzése kötelező, kivéve, ha az 

ajánlatkérő az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetmény közzététele iránti kérelméhez csatolja 

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 

Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

kormányrendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiállított közbeszerzési 

minőségellenőrzési tanúsítványt. 

(2) Az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetmény módosítását, vagy az ajánlattételi - több 

szakaszból álló eljárásban részvételi - határidő meghosszabbítását tartalmazó hirdetmény ellenőrzése 

kötelező. Amennyiben a hirdetmény kizárólag az eljárást megindító vagy meghirdető hirdetmény 

visszavonására irányul, annak ellenőrzése nem kötelező. 

(3) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmények ellenőrzése kötelező. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben nem szereplő hirdetmények ellenőrzése nem kötelező, azonban azt a 

kérelmező - az (1) bekezdés, illetve a (2) bekezdés második mondata szerinti esetekben is - kérheti. 

10. § (1) Valamennyi megküldött kérelem és hirdetmény megküldését követő két munkanapon belül 

a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység megvizsgálja, hogy a hirdetmény szerinti 



ajánlatkérő(k) szerepel(nek)-e a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában és a kérelem, 

illetve a hirdetmény szerinti adatai(k) megegyeznek-e az ajánlatkérők nyilvántartása szerinti adatokkal. 

(2) Ha az ajánlatkérő nem szerepel a nyilvántartásban, vagy a nyilvántartás szerinti adatai eltérnek a 

kérelem vagy a hirdetmény szerinti adataitól, akkor a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti 

egység a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel, és tájékoztatja, hogy a hirdetmény csak a Kbt. 21. §-a 

szerinti értesítési kötelezettség teljesítését követő öt nap elteltével küldhető meg. 

(3) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó 

kérelmet a megküldését követő két munkanapon belül az alábbi szempontok szerint is megvizsgálja és 

a következő intézkedéseket teszi: 

a) ha a kérelemben a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy nem kéri a hirdetmény ellenőrzését és a 

kérelem alapján megállapítható, hogy a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor a hirdetmény 

ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 19. § (1) bekezdése vagy a 21. § (1) bekezdése szerint jár el; 

b) ha a kérelem hiányosságai miatt nem állapítható meg, hogy a hirdetmény ellenőrzése kötelező-e, 

vagy hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését, akkor a hirdetmény ellenőrzésért felelős 

szervezeti egység a kérelmezőt a kérelem megküldését követő két munkanapon belül felhívja a 

kérelem 7. § szerinti javítás keretében történő kiegészítésére, a 7. § (2) bekezdése szerinti határidő 

ebben az esetben nem alkalmazandó; 

c) ha a hirdetmény ellenőrzése a 9. § (1)-(3) bekezdése szerint kötelező, vagy a kérelemben a 

kérelmező úgy nyilatkozott, hogy kéri a hirdetmény ellenőrzését, akkor a hirdetmény ellenőrzésért 

felelős szervezeti egység a (6) bekezdés és a 11. § szerint jár el. 

(4) A kérelem (3) bekezdés b) pontja szerinti kiegészítésének elmaradása esetén, vagy ha a 

határidőben kiegészített kérelem alapján sem áll elegendő adat rendelkezésre annak megállapításához, 

hogy a hirdetmény ellenőrzése kötelező-e, vagy hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését, a 

kérelmet visszavontnak kell tekinteni. Erről a tényről a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti 

egység a kérelmezőt, valamint a határidőn belül megküldendő hirdetmények esetében a Hatóság 

elnökét is haladéktalanul írásban tájékoztatja, továbbá az esetlegesen befizetett díj visszautalásáról a 

15. § szerint tizenöt napon belül intézkedik. 

(5) Ha a határidőben kiegészített kérelem tartalmazza a (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti 

információkat, akkor azzal és a hirdetménnyel kapcsolatban a hirdetmény ellenőrzésért felelős 

szervezeti egység a (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerint jár el. Ebben az esetben a hirdetmény és 

kérelem megküldése - az Értesítőben közzéteendő hirdetmények esetében egyben a feladása - napjának 

a kérelem kiegészítésének napja minősül. 

(6) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a (3) bekezdés c) pontjában foglalt esetben 

a kérelmet és a hirdetményt a megküldésétől számított két munkanapon belül az alábbi szempontok 

szerint is ellenőrzi: 

a) a kérelem tartalmazza-e a 6. § (5) bekezdésében foglaltakat; 

b) az ellenőrzési díj jóváírásra került-e a 14. § (3) bekezdése szerinti számlán; 

c) a hirdetmény megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak; 

d) amennyiben a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidőt határoz meg, a hirdetmény 

megküldésére sor került-e a határidőn belül. 

11. § (1) Amennyiben a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység megállapítja, hogy a 

kérelem vagy a hirdetmény nem felel meg a 10. § (6) bekezdés a)-d) pontjának valamelyikében 

foglaltaknak, a kérelmezőt - a hiány, illetve a jogszabályba ütköző előírás megjelölése mellett - a 

kérelem megküldését követően legkésőbb két munkanapon belül írásban hiánypótlásra hívja fel. 

(2) A hiánypótlásra történő felhívást a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység 

elektronikus úton küldi meg a kérelmezőnek. 

(3) A hiánypótlásra történő felhívásban a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység 

tájékoztatást ad arról, hogy ha a felhívás alapján benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a 



közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a hirdetmény a benyújtott tartalommal fog 

megjelenni. 

(4) A hiánypótlásra történő felhívásban a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység 

tájékoztatást ad arról is, hogy az ellenőrzési díj összegének a 14. § (2) bekezdése szerinti mértéket a 

felhívás alapján benyújtott hirdetmény tekintetében kell elérnie. 

(5) Ha a hirdetmény megfelel a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, de a kérelmező az 

ellenőrzési díjat nem vagy nem az előírt mértékben fizette be, a hirdetmény ellenőrzésért felelős 

szervezeti egység a kérelmezőt a befizetendő ellenőrzési díj összegének meghatározásával hívja fel 

hiánypótlásra. 

(6) A hiánypótlásra történő felhívásban a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység 

tájékoztatást ad a 12. § (1) bekezdése szerinti, a hiánypótlásra nyitva álló határidőről is. 

12. § (1) A kérelemmel, illetve a hirdetménnyel kapcsolatos hiányok a kérelem, illetve a hirdetmény 

ismételt, teljes terjedelemben való megküldésével a hiánypótlásra történő felhívás feladásától számított 

a) tíz napon belül pótolhatóak azokban az esetekben, amikor a Kbt. a hirdetmény megküldésére 

határidőt határoz meg; 

b) tizenöt napon belül pótolhatóak, ha a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidőt nem határoz meg. 

(2) A hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén a hirdetmény ellenőrzésért 

felelős szervezeti egység a kérelmet visszavontnak tekinti, és erről kérelmezőt - továbbá az (1) 

bekezdés a) pontja szerinti esetben a Hatóság elnökét is - öt munkanapon belül írásban tájékoztatja. 

(3) A hiánypótlásra történő felhívás alapján benyújtott kérelem, illetve hirdetmény esetében a 

hirdetmény megküldése - az Értesítőben közzéteendő hirdetmények esetében egyben a feladása - 

napjának az ismételt megküldés napja minősül. 

(4) Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívás alapján 

a) a kérelmező az eredetileg vagy a hiánypótlásra történő felhívás alapján benyújtott hirdetménnyel 

kapcsolatban az ellenőrzési díjat ismételten nem vagy nem az előírt mértékben fizette be, a hirdetmény 

ellenőrzésért felelős szervezeti egység erről a tényről a kérelmezőt a hirdetmény megküldésétől 

számított két munkanapon belül írásban tájékoztatja; az ismételt hiánypótlásra az (1)-(3) bekezdésben 

foglaltak megfelelően alkalmazandóak; 

b) a benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a 

hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a hirdetményt a 11. § (3) bekezdésének megfelelően 

teszi közzé. 

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 

hirdetmény Értesítőben történő közzététele napján írásban tájékoztatja a Hatóság elnökét. 

(6) Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívás alapján az ajánlatkérő más eljárási rendet vagy más 

eljárás fajtát választ, vagy a hirdetmény tartalmát a felhívásban foglalt észrevételeken túl jelentősen 

megváltoztatja, azt a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység új hirdetménynek tekinti, és a 

kérelmezőt a 11. § szerint, ismételten hiánypótlásra hívhatja fel a hirdetmény megküldésétől számított 

két munkanapon belül. 

13. § (1) Amennyiben a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 10. § (6) bekezdés d) 

pontja szerinti ellenőrzés alapján a Kbt.-ben meghatározott határidők betartásával kapcsolatban 

mulasztást észlel, erről a tényről a Hatóság elnökét haladéktalanul írásban tájékoztatja. 

(2) Ha a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a nyilvántartása alapján észleli, hogy a 

Kbt.-ben meghatározott határidőn belül az ajánlatkérő nem tett eleget a hirdetmény megküldésére 

vonatkozó kötelezettségének, írásban felhívja az ajánlatkérőt a hirdetmény megküldésére. Az 

ajánlatkérő felhívása nem érinti a jogorvoslat indítására a Kbt.-ben megállapított határidőket. 

 

4. Az ellenőrzési díj 



 

14. § (1) Amennyiben a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri, a hirdetmények 

ellenőrzéséért - a (6) bekezdés szerinti ajánlatkérők kivételével - ellenőrzési díjat kell fizetni. 

(2) Az ellenőrzési díj mértéke - függetlenül az érintett hirdetmények terjedelmétől - 

hirdetményenként egységesen: 

a) a közbeszerzési eljárást megindító, illetve meghirdető felhívást tartalmazó hirdetmény esetében: 

150 000 forint, 

b) a közbeszerzési eljárást megindító, illetve meghirdető felhívást tartalmazó hirdetmény 

módosítását és az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbítását tartalmazó hirdetmény 

esetében: 50 000 forint, 

c) az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmények esetében: 80 000 forint, 

d) az a)-c) pont alá nem tartozó hirdetmények esetében: 50 000 forint. 

(3) Az ellenőrzési díjat a Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-

01720361-00000000 számú számlájára kell befizetni. 

(4) Az ellenőrzési díj kizárólag átutalással teljesíthető. Az átutalások beazonosíthatóságának 

biztosítása érdekében az átutaláskor a „Közlemény”, vagy ennek értelemszerűen megfelelő rovatban 

meg kell adni azon hirdetmény nyilvántartási számát (KÉ szám/évszám), amely vonatkozásában az 

ellenőrzési díj megfizetésre kerül. 

(5) Az ellenőrzési díj azon a napon minősül megfizetettnek, amely napon az a (3) bekezdés szerinti 

számlán jóváírásra kerül. 

(6) Az ellenőrzési díj megfizetése alól mentesség illeti meg az ezer fő lakosnál kevesebb lélekszámú 

települések esetében a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzat és önkormányzati 

költségvetési szerv, valamint ilyen települések által létrehozott társulás ajánlatkérőket. 

(7) A díjból ötven százalék kedvezmény illeti meg a külön jogszabály szerinti kedvezményezett 

kistérségekben található, a (6) bekezdés hatálya alá nem tartozó és tízezer főnél kevesebb lakosú 

települések esetében a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzat és önkormányzati 

költségvetési szerv, valamint ilyen települések által létrehozott társulás ajánlatkérőket. 

15. § A befizetett ellenőrzési díj tizenöt napon belül az alábbiak szerint kerül visszautalásra: 

a) ha a kérelmező a közzétételi kérelmet visszavonja, és a kérelemmel, vagy a hirdetménnyel 

kapcsolatban sor került hiánypótlásra történő felhívásra, a díj fele; amennyiben nem került sor 

hiánypótlásra történő felhívásra, a díj 90%-a; 

b) ha a 12. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási határidő eredménytelenül telt el, és ezért a 

közzétételi kérelmet visszavontnak kell tekinteni, a díj fele; 

c) ha a befizetett ellenőrzési díj összege meghaladja az előírt mértéket, a túlfizetett összeg; 

d) ha az ajánlatkérő vagy a kérelmező a 10. § (3) bekezdés a) pontja, vagy a 14. § (6) pontja szerinti 

esetben ellenőrzési díjat utalt át, a díj 90%-a. 

16. § (1) Az ellenőrzési díj igazgatási szolgáltatási díjnak minősül. 

(2) Tekintettel arra, hogy az ellenőrzési díjhoz nem kapcsolódik általános forgalmi adó fizetési 

kötelezettség, az ellenőrzési díjak e rendelet szerint meghatározott összege nem tartalmaz általános 

forgalmi adót. 

 

5. A hirdetmények kötelező tartalmi elemei 

 



17. § A hirdetményekben a Kbt.-ben, továbbá a vonatkozó jogszabályokban az adott eljárási rend, 

eljárásfajta, beszerzési tárgy vonatkozásában előírt valamennyi kötelező tartalmi elemet fel kell 

tüntetni. 

18. § A 27. § (3) bekezdése, a 28. § (5) bekezdése, a 30. § (2) bekezdése, és a 34. § (1)-(2) 

bekezdése szerinti, eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban az ajánlatkérő köteles feltüntetni a 

következő adatokat: 

a) a nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

szerinti minősítését (részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban); 

b) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek tényét és indokát; 

c) az ajánlattevők nevét, címét (részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban); 

d) keretmegállapodásos eljárás második része esetén erre a körülményre való utalást, valamint a 

keretmegállapodásos eljárás első részével kapcsolatos eljárás eredményéről szóló tájékoztató számát és 

megjelenésének időpontját. 

 

6. A hirdetmények közzétételre történő feladása és közzététele 

 

19. § (1) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 27-32. § szerinti hirdetmények 

vonatkozásában a 9-12. § szerinti eljárást követően az eredetileg megküldött, a javított vagy a 

hiánypótlásra válaszként benyújtott hirdetményt annak megküldését követően legkésőbb két 

munkanapon belül adja fel a TED-adatbankban történő közzétételre. 

(2) A hirdetménynek a TED-adatbankban történő közzétételre való feladására elektronikus úton 

kerül sor. 

(3) Amennyiben a TED-adatbankban közzéteendő olyan hirdetménnyel kapcsolatban, amelynek 

ellenőrzése nem kötelező, és azt a kérelmező nem is kéri, a Kiadóhivatal hibaüzenetet küld a 

hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egységnek, azt a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti 

egység továbbítja a kérelmező számára. A kérelmező a hibaüzenet továbbításától számított harminc 

napon belül a hirdetmény javítására irányuló kérelmet és javított hirdetményt jogosult megküldeni, 

amelyet a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység ellenőrzés nélkül felad a TED-

adatbankban történő közzétételre. Ez az eljárás szükség esetén többször is megismételhető. A 

hirdetmény feladása napjának az utolsó feladás napja minősül. 

(4) A tipikus hibaüzenetek értelmezéséről a Hatóság honlapján tájékoztatást tesz közzé. 

(5) A hirdetmény feladásának napjáról a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 

kérelmezőt a feladás napján elektronikus úton tájékoztatja. 

20. § (1) A 27-32. § szerinti hirdetmény közzétételén a TED-adatbankban történő közzétételt kell 

érteni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hirdetményeket a Hatóság - tájékoztató jelleggel - az Értesítőben is 

közzéteszi. 

(3) Ha a TED-adatbankban közzétett hirdetmény és az Értesítőben - tájékoztató jelleggel - közzétett 

hirdetmény tartalma között eltérés van, a TED-adatbankban közzétett hirdetmény tartalma az irányadó. 

(4) A hirdetményt közzétételre a Hatóság adja fel. A hirdetmény feladásának napját a Hatóságnak 

tudnia kell igazolni. 

(5) A Kiadóhivatal a hirdetményt a feladást követően legkésőbb öt napon belül teszi közzé. A 

Kiadóhivatal visszaigazolást küld a feladott hirdetmények közzétételéről, megjelölve a közzététel 

időpontját. A visszaigazolás a közzétételre vonatkozó bizonyítéknak minősül. 



(6) A hirdetmény (2) bekezdés szerinti tájékoztató jellegű közzétételére a hirdetménynek a TED-

adatbankban történő közzétételre való feladásától számított ötödik napon, illetve az Értesítő ezt 

követően megjelenő első számában kerül sor. 

(7) A hirdetmény magyar nyelven teljes terjedelmében kerül közzétételre a TED-adatbankban. 

(8) A hirdetmények lényeges elemeinek összefoglalását az Európai Unió hivatalos nyelvein is 

közzéteszik azzal, hogy kizárólag a magyar nyelven készített és megküldött szöveg hiteles. 

(9) A hirdetményeknek a TED-adatbankban való közzététele költségeit az Európai Unió viseli. 

(10) Az ajánlatkérő a hirdetményt más módon is közzéteheti azzal, hogy erre a hirdetménynek a 

Kiadóhivatal részére történő feladását követően kerülhet csak sor. Az így közzétett hirdetmény nem 

tartalmazhat más adatokat, mint amelyek a TED-adatbankban, illetve az ajánlatkérő honlapján 

megjelentek, továbbá fel kell tüntetnie a Kiadóhivatal részére történő feladás, illetve a honlapon 

történő közzététel napját is. 

(11) A Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében - a jogi szolgáltatások kivételével -, ha a 

szolgáltatás becsült értéke eléri az uniós értékhatárt, a 27. § (3) bekezdésében és 28. § (5) 

bekezdésében meghatározott hirdetményt kell közzétenni akkor is, ha az eljárást ajánlatkérő a Kbt. 

szerinti nemzeti eljárásrendben folytatta le. A hirdetményben az ajánlatkérőnek nyilatkoznia kell, hogy 

egyetért-e a hirdetmény közzétételével. Ha az ajánlatkérő egyetért a hirdetmény közzétételével, a 

hirdetményt a TED-adatbankban kell közzétenni, ha az ajánlatkérő nem ért egyet a hirdetmény 

közzétételével, a hirdetmény a TED-adatbankban nem kerül közzétételre. Ez a nyilatkozat azonban 

nem érinti az Értesítőben történő közzétételt. 

(12) A Kbt. 4. melléklete szerinti, az uniós értékhatárt elérő értékű jogi szolgáltatások esetében a 27. 

§ (4) bekezdésében és 28. § (6) bekezdésében rögzített hirdetményekben az ajánlatkérőnek 

nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a hirdetmény közzétételével. Ha az ajánlatkérő egyetért a hirdetmény 

közzétételével, a hirdetményt a TED-adatbankban kell közzétenni, ha az ajánlatkérő nem ért egyet a 

hirdetmény közzétételével, a hirdetmény a TED-adatbankban nem kerül közzétételre. Ez a nyilatkozat 

azonban nem érinti az Értesítőben történő közzétételt. 

21. § (1) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 34. § szerinti hirdetmények 

vonatkozásában a 9-12. § szerinti eljárást követően az eredetileg feladott, a javított, vagy a 

hiánypótlásra válaszként benyújtott hirdetményt a feladást követően legkésőbb öt napon belül teszi 

közzé. 

(2) A 34. § szerinti hirdetmények közzétételén az Értesítőben történő közzétételt kell érteni. 

(3) Az Értesítőben a hirdetmények teljes terjedelmükben, magyar nyelven kerülnek közzétételre. A 

hirdetmény, vagy lényeges elemeinek összegezése idegen nyelven is közzétehető azzal, hogy kizárólag 

az ajánlatkérő által magyar nyelven készített és megküldött szöveg hiteles. 

22. § A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a hirdetmény Értesítőben történő 

közzétételének tényéről elektronikus úton értesíti a kérelmezőt a közzététel napján. 

7. Helyesbítés 

23. § (1) Ha a 34. §-ban meghatározott hirdetmények esetében az Értesítőben közzétett hirdetmény 

és a kérelmező által feladott hirdetmény tartalma között eltérés van, a hirdetmény ellenőrzésért felelős 

szervezeti egység a kérelmező kérelme alapján az Értesítőben helyesbítést tesz közzé. 

(2) Ha a 27-32. §-ban meghatározott hirdetmények esetében a TED-adatbankban közzétett 

hirdetmény és a kérelmező által közzétételre megküldött hirdetmény tartalma között eltérés van, a 

hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmező kérelme alapján helyesbítést ad fel a 

TED-adatbankban történő közzétételre, továbbá azt a 20. § (2) bekezdése szerint az Értesítőben is 

közzéteszi. 

(3) Ha a 27-32. §-ban meghatározott hirdetmények esetében a TED-adatbankban közzétett 

hirdetmény és az Értesítőben - tájékoztató jelleggel - közzétett hirdetmény tartalma között eltérés van, 



a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a kérelmező kérelme alapján az Értesítőben 

helyesbítést tesz közzé. 

(4) A kérelmezőnek az (1) és (3) bekezdés szerinti helyesbítést a 34. § (6) bekezdése szerinti 

hirdetményminta kitöltésével és benyújtásával kell kezdeményeznie. 

(5) A kérelmezőnek a (2) bekezdés szerinti helyesbítést a 32. § szerinti hirdetményminta kitöltésével 

és benyújtásával kell kezdeményeznie. 

24. § (1) A hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egység a 23. § (1) és (3) bekezdése szerinti 

helyesbítést a 21. § (1) bekezdése szerint közzéteszi az Értesítőben, a 23. § (2) bekezdése szerinti 

helyesbítést pedig a 19. § (1) bekezdése szerint feladja közzétételre a Kiadóhivatal részére, ha az 

a) megalapozott, és 

b) eljárást megindító hirdetményre vonatkozó kérelem esetében a hirdetményben megadott 

ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta előtt a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti 

egységhez megérkezett. 

(2) Ha a helyesbítési kérelem nem megalapozott, a hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti 

egység a helyesbítést nem teszi közzé, illetve nem adja fel közzétételre a Kiadóhivatal részére. 

(3) Ha a helyesbítési kérelem csak részben megalapozott, a hirdetmény ellenőrzésért felelős 

szervezeti egység erről - a megalapozatlan kérelmi elemek megjelölésével - a kérelmezőt 

haladéktalanul írásban tájékoztatja. E tájékoztatás keretében a hirdetmény ellenőrzésért felelős 

szervezeti egység arról is tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a megalapozott részek vonatkozásában a 

helyesbítés kizárólag abban az esetben kerülhet közzétételre, illetve a Kiadóhivatal részére feladásra, 

amennyiben a kizárólag a megalapozott részeket tartalmazó kérelem ismételten, hiánypótlás vagy 

javítás keretében megküldésre kerül. 

(4) Megalapozott a helyesbítési kérelem, ha a 23. § (1)-(3) bekezdésében foglalt körülmények 

valamelyike fennáll. 

(5) A kizárólag helyesbítést tartalmazó hirdetmény térítésmentesen kerül közzétételre. 

25. § A 32. §, illetve a 34. § (6) bekezdése szerinti, helyesbítésre irányuló hirdetményben meg kell 

adni: 

a) az érintett hirdetmény nyilvántartási számát (az Értesítő, illetve a TED-adatbank 

vonatkozásában); 

b) az érintett hirdetmény közzétételének napját (az Értesítő, illetve a TED-adatbank 

vonatkozásában); 

c) az érintett hirdetményben megadott ajánlattételi/részvételi határidőt (eljárást megindító 

hirdetmény esetében); 

d) az érintett hirdetmény azon pontját, amely eltérő tartalommal jelent meg; 

e) az érintett hirdetmény érintett pontjának helyes szövegét. 

 

8. Honlapon történő közzététel 

 

26. § (1) Ha a Kbt. az ajánlatkérő számára előírja meghatározott adatoknak, információknak, 

dokumentumoknak a Hatóság honlapján történő közzétételét, az ajánlatkérőnek csak azokat az 

információkat kell elektronikusan - a Hatóság elnöke által kiadott elnöki tájékoztatóban foglaltaknak 

megfelelően - megküldenie a Hatóság részére, amelyek nem állnak a Hatóság rendelkezésére. 

(2) A Kbt. által előírt adatok, információk, dokumentumok Hatóság honlapján történő közzététele 

díjmentes. 



(3) A Hatóság gondoskodik a számára a Kbt. által meghatározott adatoknak, információknak, 

dokumentumoknak honlapján történő közzétételéről. 

(4) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt, a szerződés teljesítésére 

vonatkozó adatokat a Hatóság honlapján kéri közzétenni, a 8. mellékletben foglalt mintát küldi meg 

kitöltve a Hatóság részére az (1) bekezdésben foglaltak szerint. 

 

9. A TED-adatbankban megjelenő hirdetmények 

 

27. § (1) A Kbt. 32. § (1) bekezdése szerinti előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény 

mintáját a 842/2011/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: uniós hirdetményminta rendelet) I. 

melléklete tartalmazza. A Kbt. 32. § (8) bekezdése szerinti, az előzetes összesített tájékoztatót 

tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérő honlapján történő közzététele esetén e hirdetményt szintén az 

uniós hirdetményminta rendelet I. melléklete szerint kell elkészíteni, azonban a Kiadóhivatal részére 

megküldendő, a TED-adatbankban közzétételre kerülő hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta 

rendelet VIII. melléklete tartalmazza. 

(2) A Kbt. XII. fejezete alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ajánlati felhívást 

tartalmazó hirdetmény és a Kbt. 30. § (1) bekezdés b) pontja szerinti részvételi felhívást tartalmazó 

hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet II. melléklete tartalmazza. 

(3) A Kbt. XII. és XIII. fejezete alkalmazásában, valamint Harmadik Része alkalmazásában akkor, 

ha a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatás - a jogi szolgáltatások kivételével - becsült értéke eléri az 

uniós értékhatárt, a Kbt. 30. § (1) bekezdés e) pontja és (2) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről, 

vagy eredménytelenségéről, vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról szóló tájékoztatót 

tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet III. melléklete tartalmazza. 

(4) A Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján az uniós értékhatárt elérő, a Kbt. 4. melléklete szerinti jogi 

szolgáltatások vonatkozásában a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény 

mintáját - a 28. § (6) bekezdése szerinti kivétellel - az uniós hirdetményminta rendelet III. melléklete 

tartalmazza. 

(5) A Kbt. XIII. fejezete alkalmazásában - építési koncesszió esetén - a Kbt. 111. § (2) bekezdése 

szerinti, az eljárást megindító hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet X. melléklete 

tartalmazza. 

(6) A Kbt. XIII. fejezete alkalmazásában - az ajánlatkérőnek nem minősülő koncessziós jogosult 

eljárása esetén - a Kbt. 113. § (2) bekezdése szerinti, az eljárást megindító hirdetmény mintáját az 

uniós hirdetményminta rendelet XI. melléklete tartalmazza. 

28. § (1) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 32. § (1) bekezdése szerinti időszakos előzetes 

tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet IV. melléklete 

tartalmazza. A Kbt. 32. § (8) bekezdése szerinti, az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 

hirdetménynek az ajánlatkérő honlapján történő közzététele esetén e hirdetményt szintén az uniós 

hirdetményminta rendelet IV. melléklete szerint kell elkészíteni, azonban az Kiadóhivatal részére 

megküldendő, a TED-adatbankban közzétételre kerülő hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta 

rendelet VIII. melléklete tartalmazza. 

(2) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, meghívásos 

vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére is irányuló időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 

hirdetmény mintáját szintén az uniós hirdetményminta rendelet IV. melléklete tartalmazza. 

(3) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ajánlati 

felhívást tartalmazó hirdetmény és a Kbt. 30. § (1) bekezdés b) pontja szerinti részvételi felhívást 

tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet V. melléklete tartalmazza. 



(4) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, meghívásos 

vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére irányuló előminősítési hirdetmény mintáját az uniós 

hirdetményminta rendelet VII. melléklete tartalmazza. 

(5) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában, valamint Harmadik Része alkalmazásában akkor, ha 

közszolgáltatói szerződés esetében [Kbt. 114. § (2) bekezdés] a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatás 

- a jogi szolgáltatások kivételével - becsült értéke eléri az uniós értékhatárt, a Kbt. 30. § (1) bekezdés 

e) pontja és (2) bekezdése szerinti, az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, vagy a 

szerződés megkötésének megtagadásáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós 

hirdetményminta rendelet VI. melléklete tartalmazza. 

(6) A Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján az uniós értékhatárt elérő a Kbt. 4. melléklete szerinti jogi 

szolgáltatások vonatkozásában, ha a szerződés a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint közszolgáltatói 

szerződésnek minősül, a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az 

uniós hirdetményminta rendelet VI. melléklete tartalmazza. 

29. § A Kbt. 82. § (3) bekezdése szerinti dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített 

hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet IX. melléklete tartalmazza. 

30. § (1) A Kbt. 30. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tervpályázati kiírást tartalmazó hirdetmény 

mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XII. melléklete tartalmazza. 

(2) A Kbt. 30. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás eredményéről vagy 

eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta 

rendelet XIII. melléklete tartalmazza. 

31. § A Kbt. 127. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, szerződéskötési szándékra vonatkozó hirdetmény 

(önkéntes előzetes átláthatósági hirdetmény) mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XIV. 

melléklete tartalmazza. 

32. § A 27-31. § szerinti hirdetmények módosítását, visszavonását, helyesbítését, illetve az 

ajánlattételi, vagy a részvételi határidő meghosszabbítását, továbbá a dokumentáció módosítását 

tartalmazó hirdetmény mintáját a 13. melléklet tartalmazza. 

 

10. Az Értesítőben megjelenő hirdetmények 

 

33. § Az Értesítőben, továbbá az ajánlatkérő honlapján (illetve amennyiben az ajánlatkérő nem 

rendelkezik honlappal, a Hatóság honlapján) közzéteendő hirdetmények és egyéb dokumentumok 

mintáit e rendelet mellékletei tartalmazzák. 

34. § (1) A Kbt. Harmadik része alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés e) pontja és (2) bekezdése 

szerinti, az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, vagy a szerződés megkötésének 

megtagadásáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A Kbt. XII. fejezete, a XIV. fejezete és Harmadik része alkalmazásában, a Kbt. 30. § (3) 

bekezdése szerinti, a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről vagy 

eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 2. melléklet tartalmazza. 

(3) A Kbt. Harmadik része alkalmazásában a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárásokban 

az eljárást megindító felhívás mintáját a 3. melléklet tartalmazza. 

(4) A Kbt. Harmadik része alkalmazásában a Kbt. 121. § (1) bekezdés a) pontja (Kbt. 123. §) 

szerinti eljárásokban az eljárást megindító felhívás mintáját a 4. melléklet tartalmazza. 

(5) A Kbt. 30. § (1) bekezdés h) pontja és 132. §-a szerinti, a szerződés módosításáról szóló 

tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 7. melléklet tartalmazza. 

(6) Az (1)-(4) bekezdés szerinti hirdetmények esetében a hirdetmény módosítását, visszavonását, az 

ajánlattételi, vagy a részvételi határidő meghosszabbítását, továbbá a dokumentáció módosítását 

tartalmazó hirdetmény mintáját az 5. melléklet tartalmazza. 



(7) Amennyiben az érintett beszerzés becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt, a Kbt. 30. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére irányuló előminősítési 

hirdetmény Értesítőben történő közzététele során az uniós hirdetményminta rendelet VII. 

mellékletének az uniós fejléc nélküli változatát kell alkalmazni. 

(8) Amennyiben a tervpályázat becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt, a tervpályázati 

eljárásról szóló kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően a Kbt. 30. § (1) bekezdés f) pontja 

szerinti tervpályázati kiírást tartalmazó hirdetmény Értesítőben történő közzététele során az uniós 

hirdetményminta rendelet XII. mellékletének az uniós fejléc nélküli változatát kell alkalmazni. 

(9) Amennyiben a tervpályázat becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt, a tervpályázati 

eljárásról szóló kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően a Kbt. 30. § (1) bekezdés g) pontja 

szerinti, a tervpályázati eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó 

hirdetmény Értesítőben történő közzététele során az uniós hirdetményminta rendelet XIII. 

mellékletének az uniós fejléc nélküli változatát kell alkalmazni. 

(10) Amennyiben az érintett beszerzés Kbt. 11. §-a szerint meghatározott értéke nem éri el az uniós 

értékhatárt, a Kbt. 127. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szerződéskötési szándékra vonatkozó 

hirdetmény (önkéntes előzetes átláthatósági hirdetmény) Értesítőben történő közzététele során az uniós 

hirdetményminta rendelet XIV. mellékletének az uniós fejléc nélküli változatát kell alkalmazni. 

(11) Az (1)-(10) bekezdés szerinti hirdetmények helyesbítését tartalmazó hirdetmény mintáját a 6. 

melléklet tartalmazza. 

11. Bírálati összegezések 

 

35. § (1) A Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti, az ajánlatok elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés 

mintáját a 9. melléklet tartalmazza. 

(2) A Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti, a részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó írásbeli 

összegezés mintáját a 10. melléklet tartalmazza. 

 

12. Éves statisztikai összegezések 

 

36. § (1) Az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről e rendeletben meghatározott minta szerint éves 

statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig 

kell megküldenie a Hatóságnak. 

(2) A Hatóság az éves statisztikai összegezések, valamint a hirdetmények alapján elkészített 

összesített statisztikai jelentést legkésőbb a tárgyévet követő év október 31. napjáig köteles 

megküldeni az Európai Bizottságnak. 

(3) Ha az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott határidő lejártáig nem küldi meg az éves 

statisztikai összegezést, a Hatóság elnöke felhívja az ajánlatkérőt az összegezés harminc napon belüli 

megküldésére, és egyben figyelmezteti, hogy ha az összegezést nem küldi meg, a Közbeszerzési 

Döntőbizottság hivatalból való eljárását fogja kezdeményezni. 

(4) Az éves statisztikai összegezés mintáját a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkérők 

vonatkozásában - kivéve a Kbt. XIV. Fejezete szerint eljáró ajánlatkérőket - a 11. melléklet 

tartalmazza. 

(5) Az éves statisztikai összegezés mintáját a Kbt. XIV. Fejezete szerint eljáró ajánlatkérők 

vonatkozásában a 12. melléklet tartalmazza. 

(6) Az éves statisztikai összegezést a Kbt. 31. §-a szerint kell közzétenni. 

13. Egyéb rendelkezések 

 



37. § (1) Az ajánlatkérő akkor is kérheti hirdetménynek a TED-adatbankban vagy az Értesítőben 

történő közzétételét, ha megadott közbeszerzésére nem vonatkozik a 27-34. §-ban előírt közzétételi 

kötelezettség. Az ilyen közzététel nem vonja maga után eltérő eljárásrend alkalmazását. 

(2) Ha az ajánlatkérő a TED-adatbankban olyan hirdetmény közzétételét kéri, amelynek a TED-

adatbankban történő közzététele nem kötelező, az adott közbeszerzési eljárásban alkalmazandó 

hirdetményminta kitöltése és közzététele mellett, azzal azonos tartalommal az 27-32. §-ban 

meghatározott mintát is megfelelően ki kell töltenie és abban fel kell tüntetnie, hogy nem kötelező 

közzétételre kerül sor. 

(3) Ha az ajánlatkérő az Értesítőben olyan hirdetmény közzétételét kéri, amelynek az Értesítőben 

történő közzététele nem kötelező, a 34. §-ban meghatározott mintát kell a 17. §-ban foglaltaknak is 

megfelelően kitöltenie, és abban fel kell tüntetnie, hogy nem kötelező közzétételre kerül sor, valamint 

ha az ilyen módon meghirdetett beszerzésre nem a Kbt. szabályai alkalmazandóak. 

(4) A hirdetménymintákban feltüntetett klasszikus ajánlatkérő megjelölés alatt a Kbt. 6. § (1) 

bekezdés a)-d) és g)-h) pontjában meghatározott ajánlatkérőket kell érteni, feltéve, hogy az érintett 

beszerzésre a Kbt. szerint nem a közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó 

sajátos szabályok alkalmazásával kerül sor. 

(5) A hirdetménymintákban feltüntetett közszolgáltató ajánlatkérő megjelölés alatt a Kbt. 6. § (1) 

bekezdés a)-f) vagy h) pontjában meghatározott ajánlatkérőket kell érteni, feltéve, hogy az érintett 

beszerzésre a Kbt. szerint a közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó 

sajátos szabályok alkalmazásával kerül sor. 

 

14. Hatálybalépés 

 

38. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Ezt a rendeletet - a (3) bekezdésben rögzített kivétellel - a hatálybalépését követően megkezdett 

közbeszerzésekre, tervpályázatokra, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre kell 

alkalmazni, azzal, hogy a rendelet hatálybalépését megelőzően feladott, vagy megküldött és 

hiánypótlásra történő felhívással, vagy javítással érintett azon eljárást megindító, illetve meghirdető 

hirdetményre, amely ismételt feladására, vagy megküldésére 2012. január 1-jén vagy azt követően 

kerül sor, e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) Az e rendelet szerinti szerződésmódosításról szóló tájékoztató hirdetménymintáját kell 

alkalmazni a hatálybalépését megelőzően megkezdett vagy lefolytatott közbeszerzési eljárások alapján 

megkötött szerződések módosítása esetében is, amennyiben a szerződésmódosításra e rendelet 

hatálybalépését követően kerül sor. 

(4) A 2012. január 1. napját megelőzően megkezdett közbeszerzésekre a közbeszerzési és 

tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények 

ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről 

és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzési és tervpályázati 

hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 

29.) NFM rendelet alkalmazandó. 

 

15. Az Európai Unió jogának való megfelelés 

 

39. § (1) Ez a rendelet 

a) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével 

kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 



rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 3a. 

cikkének; 

b) a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési 

eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének; 

c) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére 

vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 

2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének; 

d) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 

eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 44. cikk (1) bekezdésének, 63. cikk (1) bekezdésének; 

e) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 

szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 36. cikk (1) bekezdésének, 58. cikk (2) bekezdésének, 64. cikk (2) 

bekezdésének, 70. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja. 

(2) Ez a rendelet a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták 

létrehozásáról és az 1564/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. augusztus 19-i 

842/2011/EU bizottsági rendeletnek a végrehajtását szolgálja. 

 

16. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

 

40. § Hatályát veszti a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az 

éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet. 

1-13. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 

 

5. számú melléklet 

 

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 10. pontjában, 

továbbá az 1. és 2. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk 

(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § (1) E rendelet hatálya a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

szerinti azon közbeszerzésekre terjed ki, amelyek tárgya a Kbt. 7. § (3) bekezdése szerinti építési 

beruházás, vagy a Kbt. 7. § (5) bekezdése szerinti építési koncesszió. 

(2) E rendelet alkalmazásában építési beruházás alatt az építési koncessziót is érteni kell. 

2. Az építési beruházás becsült értéke 

2. § (1) Az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor az ajánlatkérőnek az engedélyhez 

vagy bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési engedélyben foglaltak érvényesítésével 



elkészített engedélyezési terv, vagy kiviteli terv vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv alapján, a 

közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült költségvetést kell irányadónak 

tekinteni, amely tartalmaz az építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges 

munkatételt. Az 5. § (1) bekezdés a)-e) pontja esetében az építési beruházás becsült értékének 

meghatározásakor az építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt 

tartalmazó, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült költségbecslést kell 

irányadónak tekinteni. 

(2) A Kbt. 18. § (2) bekezdése alkalmazásában ugyanazon építési beruházásnak tekintendő az építési 

engedélyben több megvalósulási szakaszra bontott építési beruházás is (az egyes megvalósulási 

szakaszokban megépített építmények, építményrészek együttesen). 

3. A dokumentáció tartalma 

3. § Építési beruházás esetén a Kbt. VIII. Fejezetében és 122. § (2) bekezdésében meghatározott 

dokumentációt, illetve versenypárbeszéd esetén az ismertetőt az e rendeletnek megfelelő tartalommal kell 

elkészíteni. 

4. § (1) Az építmény kivitelezésére vagy a Kbt. 1. mellékletében foglalt tevékenységek egyikéhez 

kapcsolódó munka kivitelezésére irányuló, az építésügyi jogszabályok szerint engedély vagy bejelentés 

köteles építési beruházás dokumentációja tartalmazza az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Épkiv.) meghatározott - egyúttal e rendelet és 

mellékletei előírásainak is megfelelő - kivitelezési dokumentációt. 

(2) Ha a kivitelezésre irányuló építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint engedély és 

bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül, a dokumentációt az 1. melléklet - 

műemlékkel kapcsolatos építési beruházás esetében az 1. és a 2. melléklet - szerinti tartalommal kell 

elkészíteni, amennyiben az adott építési beruházásra a mellékletekben foglalt követelmények 

értelmezhetőek. 

5. § (1) Amennyiben az építési beruházás építmény kivitelezésére és tervezésére együtt irányul, vagy a 

Kbt. 1. mellékletében foglalt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezésére és tervezésére 

együtt irányul, az ajánlatkérőnek a dokumentációt az 1. melléklet szerinti tartalommal kell elkészítenie. A 

dokumentációt kivitelezésre és tervezésre irányuló építési beruházásnál a jogerős építési vagy létesítési 

engedély és a hozzá tartozó dokumentáció alapján kell elkészíteni, kivéve: 

a) ha az építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött, 

b) az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó forrásból támogatott, az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti sajátos építményfajta kivitelezésére irányuló 

közbeszerzési eljárás esetén, 

c) vízilétesítmény megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás esetén, 

d) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. § k)-q) pontjában meghatározott 

tevékenységek végzéséhez szükséges építmények megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás esetén, 

e) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó építési beruházás esetén. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a kivitelezésre és tervezésre irányuló építési beruházás során a 

nyertes ajánlattevő tervezési feladata a kivitelezési dokumentáció elkészítése lehet, kivéve az (1) 

bekezdés a)-e) pontjában meghatározott eseteket, amikor a nyertes ajánlattevő tervezési feladata az építési 

engedély, illetve létesítési engedély beszerzésére, illetve az ahhoz szükséges műszaki tervdokumentáció 

elkészítésére is irányulhat. 

(3) A dokumentáció kivitelezésre és tervezésre irányuló építési beruházás esetében is lehet az Épkiv. 

szerinti - e rendelet előírásainak megfelelő - kivitelezési dokumentáció, ahol a nyertes ajánlattevő feladata 

egyes kiegészítő tervezési feladatok ellátása. 

(4) Az ajánlatkérőnek az általa rendelkezésre bocsátott tervekkel kapcsolatban a tervezővel kötött 

szerződés feltételeiben biztosítania kell, hogy annak alapján a nyertes ajánlattevő jogdíj fizetése nélkül 

jogosult legyen a terveknek az általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, 

átdolgozására. 

(5) A Kbt. 24. § (3) bekezdése alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és 

nem összeférhetetlen a kivitelezésre, vagy kivitelezésére és tervezésére együtt, illetve egy (elvi) 

engedélyezési tervet követően ugyanazon építmény tekintetében további tervek készítésére vonatkozó 



közbeszerzési eljárásban annak a tervezőnek a részvétele, aki ezen közbeszerzési eljárás Kbt. 49. §-a 

szerinti dokumentációját megalapozó tervet készítette, ha egyéb módon nem vesz részt a közbeszerzési 

eljárás előkészítésében. 

6. § (1) Ha az ajánlatkérő versenypárbeszéd eljárási fajtát alkalmaz arra tekintettel, hogy a közbeszerzés 

tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírás meghatározására nem, vagy nem a nyílt, illetve 

meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes, az ismertetőt az 1. mellékletben előírt 

követelmények alapján kell összeállítania. 

(2) Ha az ajánlatkérő keretmegállapodásos eljárást folytat le, - amennyiben az eljárás első részében 

további információ még nem áll rendelkezésre - a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás 

ajánlattételi dokumentációjában foglalt árazatlan költségvetésnek elegendő a keretmegállapodás tárgyát 

képező, egységárakkal beárazandó egyes tételeket tartalmaznia további részletezés nélkül. 

 

4. Tartalékkeret 

7. § (1) Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 125. § (9) bekezdésében szabályozott tartalékkeretet kíván a 

szerződésbe foglalni, a dokumentáció részét képező szerződésben vagy szerződéses feltételekben előre 

részletesen rögzíteni szükséges a tartalékkeret felhasználásának szabályait, valamint meg kell jelölni 

annak mértékét. 

(2) A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 

használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. 

(3) A (2) bekezdés keretei között a tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján akkor nem vonja maga 

után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét, ha a szerződés 

egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a tartalékkeret 

felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. 

(4) Az ajánlatkérő a közbeszerzés becsült értékébe a tartalékkeretet is köteles beszámítani. 

5. Kamarai nyilvántartás 

8. § (1) Az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerinti eljárásban az eljárást megindító felhívásban 

köteles az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 57. § 

(1) bekezdésének d) pontja alapján előírni az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 

névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők 

esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedés 

szerinti ország joga azt előírja). 

(2) Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől vagy 

részvételre jelentkezőtől arra vonatkozóan, hogy melyik, az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben 

megjelölt gazdasági szereplő nem végez vagy melyik gazdasági szereplő végez építőipari kivitelezési 

tevékenységet, amelynek alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők 

névjegyzékében szerepelnie kell. 

 

6. Felelősségbiztosítás 

9. § Építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés 

időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az 

ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű 

felelősségbiztosításra. 

7. Alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések 

10. § Az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése 

során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 



11. § Az ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a 

szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz 

százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

 

8. Az építési beruházás ellenértékének kifizetése 

12. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél - vagy támogatásból megvalósuló beruházásoknál szállítói 

kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglalt előleget az 

ajánlattevő kérésére - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - legkésőbb az építési munkaterület átadását 

követő 15 napon belül köteles kifizetni. 

(2) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltaknál nagyobb összegű előleget biztosít, az 

előleg kifizetése több részletben is történhet, és legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 

napon belül az ajánlatkérő kizárólag az előleg első részletét köteles kifizetni. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A 

szerződés későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. 

13. § (1) Hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot 

meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén az ajánlatkérő köteles az adott 

építési beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy kivitelezési szakaszonként részszámlázási 

lehetőséget biztosítani. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az áfa nélkül számítva 1 milliárd forint alatti szerződéses 

értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérőnek legalább 4 részszámla (ideértve a végszámlát is) 

benyújtásának lehetőségét kell biztosítania. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az áfa nélkül számítva 1 milliárd forintot meghaladó 

szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérőnek legalább 6 részszámla (ideértve a végszámlát 

is) benyújtásának lehetőségét kell biztosítania. 

(4) Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét minden esetben biztosítani kell legkésőbb az áfa 

nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. 

(5) Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés 

áfa nélkül számított értékének 70 százalékánál. 

(6) A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 

mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a 

szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. 

14. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során 

- a kifizetésre köteles szervezet (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél), 

amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 130. § (3) 

bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek 

nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 

ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 

nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 

jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen 

számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a 

számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként 

szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy 

annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az 

alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 



f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy 

az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő 

félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként 

szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 

ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő 

feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel 

teljesítették; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem 

teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, 

ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal 

igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint 

bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont 

szerinti határidő harminc nap. 

(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében 

állapodhatnak meg a Kbt. 130. § (4) bekezdésének megfelelően. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az 

ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 

(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél, minden 

részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1)-(2) bekezdést. 

(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) 

projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a 

projekttársaságot kell érteni. 

9. Műemlékekkel kapcsolatos építési beruházás 

15. § (1) Műemlékkel kapcsolatos építési beruházásnak az olyan építési beruházás minősül, amellyel 

kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása a kulturális örökségvédelmi hatóság 

jogkörébe tartozik. 

(2) Műemlékkel kapcsolatos építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén az ajánlatkérő a 

közbeszerzési eljárásban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának módjáról szóló külön 

jogszabályban foglaltakkal összhangban a műszaki és szakmai alkalmasság körében köteles előírni: 

a) az előző öt év legjelentősebb, műemlékkel kapcsolatos, a beszerzés tárgyát képező műemlékkel 

kapcsolatban megrendelt munkálat jellegének és nagyságrendjének megfelelő építési beruházásainak 

ismertetését, valamint 

b) hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező adja meg a teljesítésbe általa bevonni kívánt, 

legalább a következő feladatot ellátó szakembereknek (szervezeteknek), és vezetőknek a megnevezését, 

képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetését és igazolja, hogy az érintett személyek (szervezetek) 

jogosultak a feladat ellátására: 

ba) felelős műszaki vezető, 

bb) restaurátor, szakágak szerint, ha a beszerzés restaurálásra is irányul, 

bc) műemléki épületkutató, ha ez az építési engedély alapján szükséges. 

(3) Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített referencia kerül 

ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű 

besorolást kell érteni. 

(4) A műemléki védelem alatt álló ingatlanok építési beruházási dokumentációjának az 1. mellékletben 

foglaltakon felül legalább a 2. mellékletben foglalt - az építési engedélyben jóváhagyott - 

dokumentumokat is tartalmaznia kell. 

10. Építési koncesszió 

16. § A Kbt. 7. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel építési koncesszió esetén az ellenérték 

kifizetésére vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. 

11. Záró rendelkezések 



17. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 

18. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre és a 

hatálybalépése után megkezdett közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre kell alkalmazni. 

Az 5. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni, ha a tervezővel a szerződés megkötésére e rendelet 

hatálybalépését megelőzően került sor. 

(2) A 2012. január 1. előtt megkezdett közbeszerzésekre az építési beruházások közbeszerzési eljárás 

során készítendő dokumentációjának tartalmáról szóló 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

19. § Hatályát veszti az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának 

tartalmáról szóló 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet. 

20. § Ez a rendelet - a Kbt.-vel együtt - az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a 

szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 

2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a vízügyi, 

energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak 

összehangolásáról szóló 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 

megfelelést szolgálja. 

1. melléklet a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

Az építési beruházás ajánlatkérési dokumentációjának tartalma 

1. Általános követelmények 

1.1. A dokumentáció tartalma az e rendeletben meghatározott követelmények szerint készített írásos 

dokumentumok és tervrajzok összessége. 

1.2. A dokumentációban meg kell határozni, az építmény jellegének megfelelő szakterületi 

sajátosságoknak, tartalmi követelményeknek megfelelő részletezettséggel: 

1.2.1. az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedését, 

méretét, mennyiségét, 

1.2.2. a kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelményeket, 

1.2.3. az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülményeket, szolgáltatásokat, 

1.2.4. az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt 

elkészítendő munkákat. 

1.3. A dokumentációt legalább az e rendeletben meghatározott általános tartalommal, az építmény 

jellegének megfelelő szakterületi sajátosságok részletes tartalmi követelményeinek megfelelően, az egyes 

munkarészeket a szükséges szakági bontásban és részletességgel kell elkészíteni. 

1.4. A dokumentáció tartalmát úgy kell megállapítani, hogy annak tartalmaznia kell legalább 

1.4.1. a meglévő építményre vagy az érintett építményrészre vonatkozó alapadatokat, felméréseket, 

műszaki leírásokat és terveket, a munkavégzést érintő, a szükséges feltárások alapján készített műszaki 

szakvéleményeket (pl. a meglévő szerkezetek felhasználhatóságára vonatkozó tartószerkezeti, 

közegészségügyi, biztonsági megállapításokat és követelményeket), 

1.4.2. azon jogszabályok megjelölését, amelyeknek való megfelelést az ajánlatkérő érvényességi 

feltételként határozza meg, 

1.4.3. a munkavégzés körülményeire vonatkozó különleges követelményeket és körülményeket, 

1.4.4. a munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételeket, különösen az időbeli, térbeli korlátozásokat 

és időjárási körülményeket. 

2. Részletezett követelmények 

2.1. Alapadatok, okiratok: 

2.1.1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai: 

2.1.1.1. az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése, 

2.1.1.2. az építési munkahely megjelölése, 

2.1.1.3. az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, kapacitása, 

befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.), 

2.1.1.4. az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.), 

2.1.1.5. az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja. 

2.1.2. Előzmény okiratok (másolatban): 



2.1.2.1. jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) 

engedély, 

2.1.2.2. felmentések, valamint eltérési engedélyek. 

2.1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások: 

2.1.3.1. az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők 

(forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, 

környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.), 

2.1.3.2. a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, 

kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása). 

2.2. Közbeszerzési műszaki leírás: 

2.2.1. Az építmény, az építési munka általános leírása: 

2.2.1.1. telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés, 

üzemeltetés stb., 

2.2.1.2. az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló felsorolása és azok 

kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, felszereltségének stb. részletes meghatározása. 

2.2.2. A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek, 

vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása: 

2.2.2.1. az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki 

követelmények meghatározásával, 

2.2.2.2. részletesen ismertetve a javasolt és a műszaki dokumentációban kidolgozott megoldásokat, 

2.2.2.3. megjelölve az egyenértékű alternatív műszaki megoldások lehetséges körét. 

2.2.3. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése. 

2.3. Műszaki tervek: 

2.3.1. helyszínrajz(ok), amely tartalmazza az építési területet, a meglévő, a megmaradó, az elbontandó 

és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemző terepmagasságokat, az építmények, valamint energia- 

és közműhálózataik összefüggéseinek áttekintését, 

2.3.2. általános tervek és alaprajzok, vízszintes és függőleges metszetek, hossz-szelvények, 

keresztszelvények, nézetek stb., amelyekből az építmény és részei, térbeli elrendezése, méretei, 

szerkezetei, anyagai, berendezései stb. megállapíthatók, és a mennyiségi kimutatás ellenőrizhető, továbbá 

a kivitelezéshez szükséges további részlet és technológiai, gyártmány-, szerelési és egyéb műszaki tervek 

elkészíthetők, 

2.3.3. részlettervek, az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének rajzai, 

amelyek az általános terveken kellően nem ábrázolhatók. 

2.4. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás. 

2. melléklet a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

Műemlékekkel kapcsolatos követelmények 

1. A műemlékkel kapcsolatos építési beruházások esetén az ajánlatkérési műszaki dokumentáció az 1. 

mellékletben foglaltakon kívül tartalmazza az építési engedélyben jóváhagyott következő 

dokumentumokat: 

1.1. építéstörténeti összefoglalás, 

1.2. archív tervek és fényképek másolata, 

1.3. kutatási dokumentáció (műemléki épületkutatási dokumentációk, épületdiagnosztikai vizsgálatok). 

2. Ha a műemlékkel kapcsolatos építési beruházás az építési engedély szerint restaurálási tevékenységet 

is tartalmaz, az építési beruházási dokumentáció tartalmazza az 1. pontban foglaltakon túl a következő 

dokumentumokat: 

2.1. a restaurálás tárgyának felmérése, állapotleírása, fotódokumentáció a látható károsodásokkal, 

2.2. az esetleges korábbi restaurálások dokumentációja, 

2.3. az előírt beavatkozások, eljárások, a felhasználandó anyagok leírása, 

2.4. az esztétikai helyreállítási javaslat, 

2.5. a kezelések várható eredményei és kockázata. 

 

 



 

 

 

6. számú melléklet 

 

 

 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 

 

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

 

1. A kizáró okok igazolása 

 

1. § Az ajánlattevőnek vagy a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint 

lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 2-10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) 

bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérő azt előírta - a Kbt. 57. § (1) bekezdésének hatálya alá. 

2. § Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második 

Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a tekintetében a következő 

igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a 

kizáró okok hiányát: 

a) a Kbt. 56. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró ok hiányát a céginformációs és az 

elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) 

ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés b) pontja esetén, amennyiben a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy 

amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is 

jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; 

b) a Kbt. 56. § (1) bekezdés c) pontja esetén magánszemély részéről hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

cég esetében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 

cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; amennyiben a nem magánszemély gazdasági szereplő 

nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot; 

c) a Kbt. 56. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok hiányát a Közbeszerzési Hatóság (a 

továbbiakban: Hatóság) honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól 

ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; 

d) a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok hiányát az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő 

ellenőrzi, amennyiben a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal 

igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást; 

e) a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja esetén az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező közjegyző 

vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát; 



f) a Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pontjára vonatkozóan: 

fa) a Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontjában foglalt kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi 

a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a és az 

adóhatóságnak az Art. 55. § (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott 

adatokból; 

fb) a Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontjában foglalt kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi 

a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint 

vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal honlapján közzétett adatokból; 

g) a Kbt. 56. § (1) bekezdés h) pontja esetén - amelyet kizárólag természetes személy gazdasági 

szereplő köteles igazolni - hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

h) a Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontjára vonatkozóan nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat 

benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

i) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan: 

ia) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka) és kb) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy 

nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-

adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági 

szereplőről van szó; 

ib) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre 

jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott 

tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem 

jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. 

§ r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 

bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. 

§ r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező erre 

vonatkozó nyilatkozatát; 

j) a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatát 

arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az 

ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 

tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy 

részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak 

vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

3. § Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második 

Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 57. §-a tekintetében a következő 

igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a 

kizáró okok hiányát: 

a) a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja esetén az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát; 

b) a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja esetén a cégjegyzékben szereplés tényét a céginformációs 

szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; további 

nyilvántartások esetében a Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint elérhető nyilvántartást az 

ajánlatkérő ellenőrzi, egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy 

a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot köteles elfogadni; 

c) a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontja esetén a Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint elérhető 

nyilvántartást az ajánlatkérő ellenőrzi, egyebekben az engedély vagy a jogosítvány másolatát, illetve a 

szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást köteles elfogadni. 

4. § Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő 

a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. §-a és 57. §-a tekintetében a 



következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles 

ellenőrizni a kizáró okok hiányát: 

a) a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-d), f), h) és i) pontja és 57. § (1) bekezdés a)-c) pontja esetén az illetékes 

bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy ennek 

hiányában bírósági vagy hatósági igazolást; 

b) a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja esetén a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak 

igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti 

köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi, amennyiben az ajánlattevő, illetve 

részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az 

Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; 

c) amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az a) vagy a b) pont szerinti kivonatot 

vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlattevő, 

illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett 

országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy 

szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot; 

d) a Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pontjára vonatkozóan: 

da) a Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontjában foglalt kizáró okok hiányát az ajánlatkérő 

ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a és 

az adóhatóságnak az Art. 55. § (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott 

adatokból; 

db) a Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontjában foglalt kizáró okok hiányát az ajánlatkérő 

ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a 

szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból; 

e) a Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontjára vonatkozóan nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat 

benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 

f) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan: 

fa) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által 

kiállított adóilletőség-igazolást; 

fb) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a nem magyarországi adóilletőségű 

gazdasági szereplő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett 

országban, az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által 

hitelesített nyilatkozatot; 

fc) a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 

nyilatkozatát arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy 

amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik 

szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi 

tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges 

benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, 

az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát; 

g) a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatát 

arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az 

ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 

tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy 

részvételre jelentkező köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak 

vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn; 

h) a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja esetén a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 

árubeszerzés esetében a IX/B. mellékletében, építési beruházás esetében a IX/A. mellékletében, 



szolgáltatásmegrendelés esetében a IX/C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást 

(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot; 

i) a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontja esetén az engedély vagy a jogosítvány másolatát, illetve a 

szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; 

j) a Kbt. 57. § (1) bekezdés f) pontja esetén az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett 

nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az illetékes bíróság, hatóság, 

kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot. 

5. § A 2-4. §-ban foglalt olyan esetekben is, ahol e rendelet azt kifejezetten nem rögzíti, az ajánlatkérő 

ellenőrzi a kizáró ok hiányát, ha azzal kapcsolatos tények, adatok ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar 

nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult. 

6. § Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő 

nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos 

jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági 

szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető 

szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 2-4. §-ban foglalt 

egyéb igazolási módok helyett. 

7. § Az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az eljárást 

megindító felhívásban köteles előírni, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az 

ajánlathoz, illetve részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

8. § (1) A 2. § j) pontja, valamint a 4. § g) pontja szerint igazolt Kbt. 56. § (2) bekezdésének 

alkalmazásában közvetett tulajdon, illetve szavazati jog alatt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 

tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának az ajánlattevőben vagy részvételre jelentkezőben 

tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más gazdasági szereplő (köztes gazdasági 

szereplő) tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlását kell érteni. A közvetett 

tulajdon, a közvetett szavazati jog arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, szavazati joggal 

rendelkezőnek a köztes gazdasági szereplőben fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell 

szorozni a köztes gazdasági szereplőnek az ajánlattevőben, illetve részvételi jelentkezőben fennálló 

szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb. Ha a köztes gazdasági szereplőben 

fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell 

figyelembe venni. 

(2) A 2. § i) pont ib) alpontjában és j) pontjában, valamint a 4. § f)-g) pontjában foglalt nyilatkozat 

benyújtása mellett a nyilatkozattal igazolt kizáró ok tekintetében az ajánlatkérőt további ellenőrzési 

kötelezettség - hatóságok, más szervezetek megkeresése - nem terheli és kizárólag a tudomására hozott 

kétséget kizáró bizonyíték esetében köteles a hamis nyilatkozattétel tényét megállapítani. 

(3) A 2. § i) pont ib) alpontja, valamint a 4. § f) pont fc) alpontja alkalmazásában szabályozott tőzsde 

alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott 

szabályozott piacot kell érteni. 

9. § A Kbt. 57. § (3) bekezdése alapján a kizáró okok esetében az ajánlatkérő több szakaszból álló 

eljárás ajánlattételi (párbeszéd és ajánlattételi) szakaszában is ellenőrzi a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti 

nyilvántartásban szereplő adatokat, az ilyen módon nem ellenőrizhető további kizáró okok esetében a 

Kbt. 87. § (1) bekezdés d) pontja, 91. § (1) bekezdés d) pontja, 105. § (1) bekezdés m) pontja, valamint 

107. § (4) bekezdés e) pontja alapján elegendő az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő, 

alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet továbbra sem 

tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kbt. Második Része szerinti eljárásban csak abban az esetben kell a 

részvételi jelentkezéssel már benyújtott igazolást vagy nyilatkozatot az eljárás ajánlattételi szakaszában 

újra benyújtani, ha a korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak 

bizonyítására. 



10. § Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti 

nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról. Amennyiben az 

ajánlatkérő előírta a Kbt. 57. §-ában foglalt kizáró okok érvényesítését is az alvállalkozó és az 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező választása szerint 

a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá 

eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik 

a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy 

b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti 

nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is 

benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá. 

11. § (1) A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának 

[2. § d) pontja] azt kell tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e a gazdasági 

szereplőnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, és ha van, milyen időpontban járt le a gazdasági 

szereplő arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen 

időtartamú halasztást kapott. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági igazolást - ha az igazolás egyébként bizonyítja azt, hogy nincs a 

gazdasági szereplőnek egy évnél régebben lejárt köztartozása - az ajánlatkérő köteles elfogadni akkor is, 

ha nem közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki, vagy az ajánlatkérő, vagy az 

ajánlatkérőn kívüli szervezet más közbeszerzési vagy egyéb eljárásában való felhasználás céljából 

állították ki, vagy ha a kiállító hatóság egy évnél rövidebb érvényességi időt írt az igazolásra és az már 

lejárt. 

(3) Ha jogszabály a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az 

ezzel kapcsolatos igazolást csak azokban az eljárásokban kell csatolni, amelyekben az ajánlattételi vagy 

részvételi határidő a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő egy évnél későbbi időpontra 

esik. 

(4) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a honlapján a Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pont gb) 

alpontja alapján érintett, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvény szerint általa közrendvédelmi bírsággal sújtott gazdasági szereplőkről - a személyes adatok 

sérelme nélkül - tájékoztatást tesz közzé a határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig. Ha a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tudomására jutott, hogy határozatának bírósági felülvizsgálata 

iránt keresetet indítottak, a kizáró okra vonatkozó adatokat a bíróság jogerős és végrehajtható 

határozatában foglalt döntésre figyelemmel teszi közzé, megjelölve a keresetet elutasító vagy a 

határozatot megváltoztató döntés jogerőre emelkedésének időpontját. Amennyiben az adatok 

nyilvánosságra hozatalára már sor került - a keresetindításról történő tudomásszerzéssel egyidejűleg - 

intézkedik a honlapon nyilvánosságra hozott adatok törléséről. 

12. § Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a 

Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy 

nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) 

pontját a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az 

alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 10. 

§ szerint kell eljárnia. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 123. §-a alapján önállóan kialakított szabályok szerint jár 

el, a felhívásban előírt kizáró okok igazolásának módját e rendeletben meghatározottak szerint írhatja elő. 

13. § (1) A Hatóság útmutatót ad ki a 2-4. §-ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai 

Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó 

igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. 

(2) A Hatóság a Kbt. 36. § (6) bekezdése alapján a magyarországi hatósági és közhiteles elektronikus 

nyilvántartásokról ad ki útmutatót. 



(3) A Hatóság a Kbt. 172. § (9) bekezdése szerinti útmutató mellett a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont 

ka) alpontjában foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak listáját is folyamatosan elérhetővé teszi a 

honlapján. 

II. FEJEZET 

AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA 

2. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

14. § (1) Az ajánlattevőnek, illetve a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges 

pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelése 

esetén igazolható 

a) pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától - nem 

hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - visszafelé számított kettő évre vonatkozóan kérhető, 

erről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, 

illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; 

b) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott 

részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); 

amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a 

beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 

csatolása az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem szükséges; 

c) az előző legfeljebb három évre vonatkozóan kérhető, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó 

nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak; 

d) az eljárást megindító felhívásban meghatározott, szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról 

szóló igazolással. 

(2) Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem 

rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg 

működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 

igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági 

alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános 

forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az ajánlatkérő által az eljárást megindító 

felhívásban meghatározott értéket. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban - amennyiben az (1) 

bekezdés b) pontja szerinti dokumentum benyújtását írja elő - köteles meghatározni az e bekezdés 

alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértékét. 

(3) Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért 

nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről 

szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 

követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb 

nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett 

ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy 

olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat 

benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 

követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

(4) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő jogosult kizárólag a teljes árbevételről, 

vagy kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről vagy mindkettőről szóló nyilatkozat 

benyújtását előírni. 

(5) Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő 

megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető 



hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett 

gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját 

vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) 

bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. 

(6) A Kbt. XIV. fejezete, illetve a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 

szabályokról szóló külön jogszabály szerint eljáró ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározottakon 

kívül egyéb objektív alapú alkalmassági feltételt és ahhoz tartozó igazolási módot is előírhat. 

(7) Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, amennyiben a Kbt. 123. §-a 

alapján jár el - feltéve, hogy alkalmassági követelményt írt elő az eljárásban - a Kbt. 123. § (4) 

bekezdésében foglaltak szerint egyéb igazolási módot is előírhat. 

(8) Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, amennyiben a Kbt. 122. §-a 

alapján jár el, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás értéke nem éri el a huszonötmillió forintot vagy az 

építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot és az ajánlatkérő azt az eljárást 

megindító felhívásban lehetővé tette, az (1) bekezdésben foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az 

ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által 

előírt alkalmassági követelményeknek. 

(9) Az ajánlatkérő a (8) bekezdésben foglalt esetben is csak olyan alkalmassági követelményt írhat elő, 

amely az (1) bekezdésben foglalt dokumentumokkal igazolható, az ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező pedig - ahol az ajánlatkérő lehetővé tette - választása szerint jogosult az (1) bekezdésben 

foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek 

kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti 

felvilágosítás kérés keretében előírhatja a 14. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. 

3. A műszaki és szakmai alkalmasság 

15. § (1) Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, 

illetve szakmai alkalmassága árubeszerzés esetében - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, 

rendeltetésére - igazolható 

a) az eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - 

visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével; az ajánlatkérő 

köteles a három év teljesítését figyelembe venni; 

b) műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve 

vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával; 

c) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetve vezetőknek - különösen a minőség-ellenőrzésért 

felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván 

vonni a teljesítésbe; 

d) a beszerzendő áru leírásával, mintapéldányának, illetve fényképének bemutatásával, amelynek 

hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell; 

e) elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, 

amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott 

áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak; 

f) ha az áru összetett, vagy ha különleges célra szolgál a termelési képességéről, illetve vizsgálati és 

kutatási eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett 

vizsgálattal. 

(2) Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve 

szakmai alkalmassága építési beruházás esetében igazolható 

a) az eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - 

visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles az 

öt év teljesítését figyelembe venni; 

b) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírásával; 



c) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, illetve vezetői végzettségének és képzettségének 

ismertetésével, és különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetésével, akik az 

építési beruházás teljesítéséért felelősek; 

d) az előző legfeljebb három évre vonatkozóan kérhető, az éves átlagos statisztikai állományi 

létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással; 

e) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a 

megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; 

f) indokolt esetben azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő 

vagy részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud. 

(3) Az ajánlattevőnek és részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve 

szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, 

rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, 

tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni - igazolható 

a) az eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - 

visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles a 

három év teljesítését figyelembe venni; 

b) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, illetve vezetői végzettségének és képzettségének 

ismertetésével, és különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetésével, akik a 

szolgáltatás teljesítéséért felelősek; 

c) az előző legfeljebb három évre vonatkozóan kérhető, az éves átlagos statisztikai állományi 

létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással; 

d) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a 

megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; 

e) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával; 

f) a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek 

leírásával; 

g) ha a szolgáltatás összetett, vagy ha különleges célra szolgál a termelési képességéről, illetve 

vizsgálati és kutatási eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről az ajánlatkérő vagy más szervezet 

által végzett vizsgálattal; 

h) a szerződés (szolgáltatás) azon részének a megjelölésével, amelyre az ajánlattevő vagy részvételre 

jelentkező harmadik személlyel kíván szerződést kötni; 

i) indokolt esetben azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő 

vagy részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud. 

16. § (1) A 15. § (1) bekezdés a) pontjának és (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része 

szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni: 

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem 

magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; 

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott 

igazolással vagy az ajánlattevő, részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet nyilatkozatával. 

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő 

adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, az 

ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás, illetve nyilatkozat tartalmi elemei 

között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is. 



(3) A 15. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési 

eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni 

legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 

teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás, 

illetve nyilatkozat tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges 

további adat megadását is. 

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti esetekben a szerződést kötő másik félnek az igazolást szerződésszerű 

teljesítés esetében kötelessége a kérést követő két munkanapon belül díjmentesen kiállítania. 

(5) A 15. § (1) bekezdés a) pontjának, (2) bekezdés a) pontjának, valamint (3) bekezdés a) pontjának 

esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, részvételre 

jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a 

szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. 

17. § (1) Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági 

szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan 

elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában 

letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők 

hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő 

elfogadni a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. 

(2) Ha az ajánlatkérő az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező bizonyos minőségbiztosítási 

szabványoknak való megfelelősége tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány 

benyújtását írja elő, akkor a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő szervezet által tanúsított, a 

vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló minőségbiztosítási rendszerekre kell hivatkoznia. Az 

ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó 

egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. 

(3) Ha az ajánlatkérő az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek - a 15. § (1) bekezdés b)-c), f) 

pontja, (2) bekezdés b)-c), e)-f) pontja vagy (3) bekezdés b), d)-g), i) pontja tekintetében - bizonyos 

környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelősége tanúsításához független szervezet által 

kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő, akkor a vonatkozó európai uniós rendeletnek megfelelő 

szervezet által tanúsított környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS) vagy a vonatkozó 

európai vagy nemzetközi környezetvédelmi vezetési szabványokra kell hivatkoznia. Az ajánlatkérő 

köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű 

tanúsítványt, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait is. 

(4) A Kbt. XIV. fejezete, illetve a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 

szabályokról szóló külön jogszabály szerint eljáró ajánlatkérő a 15. §-ban meghatározottakon kívül egyéb 

objektív alapú alkalmassági feltételt és ahhoz tartozó igazolási módot is előírhat. 

(5) Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, amennyiben a Kbt. 123. §-a 

alapján jár el - feltéve, hogy alkalmassági követelményt írt elő az eljárásban - a Kbt. 123. § (4) 

bekezdésében foglaltak szerint egyéb igazolási módot is előírhat. 

(6) Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, amennyiben a Kbt. 122. §-a 

alapján jár el, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás értéke nem éri el a huszonötmillió forintot vagy az 

építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot és az ajánlatkérő azt az eljárást 

megindító felhívásban lehetővé tette, a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett 

elfogadhatja az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az 

ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek (követelményeknek). Az ajánlatkérő ebben az 

esetben is csak olyan alkalmassági követelményt írhat elő, amely a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt 

dokumentumokkal igazolható, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pedig - ahol az ajánlatkérő 

lehetővé tette - választása szerint jogosult a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal 

igazolni alkalmasságát. Amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat 

valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 67. § szerinti felvilágosítás kérés keretében előírhatja a 15. § (1)-

(3) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. 



III. FEJEZET 

4. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke 

18. § (1) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét (a továbbiakban: jegyzék) a Hatóság vezeti. 

(2) Az ajánlattevők jegyzékbe vételének feltétele, hogy 

a) a gazdasági szereplő megfeleljen a Hatóság által meghirdetett minősítési szempontoknak és 

b) a jegyzékbe vételért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését e rendeletben foglaltak szerint 

igazolta. 

(3) A minősítési szempontokat a Kbt. 172. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontjában foglalt feladatkörében 

a Hatóság - illetve az annak keretében működő Tanács az illetékes szakmai kamarák véleményének 

meghallgatása után - határozza meg, és a honlapján meghirdeti. A minősítési szempontoknak történő 

megfelelés igazolása a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-d), f)-i) és k) pontja, valamint (2) bekezdése, 55. § (1)-

(2) és (5)-(6) bekezdése, 57. § (1) bekezdése, valamint e rendelet 1. §-a és 14-16. §-a szerint történik. A 

minősítési szempontok meghatározása során a Hatóság jogosult a nem kötelezően érvényesülő kizáró 

okok és az alkalmassági követelményekre vonatkozó szempontok közül választani. A minősítési 

szempontok meghirdetésekor a Hatóság az e bekezdésben foglaltaknak megfelelően feltünteti az igazolás 

módját is. 

(4) A minősítési szempontok meghatározása során nem lehet különbséget tenni az ajánlattevők között 

sem letelepedési helyük szerint, sem más módon. A minősítési szempontokat a Hatóság jogosult 

tevékenységek vagy ágazatok szerinti bontásban, illetve azokon belül is több szinten meghatározni. 

(5) A Kbt. 55. § (5) bekezdése alkalmazásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - a Kbt.-

ben foglalt igazolási kötelezettségeken túl - arról köteles nyilatkozni, hogy az általa bemutatott 

erőforrások az ajánlattevő jegyzékben szereplésének teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni. 

19. § (1) A Hatóság által vezetett minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét a Hatóság a honlapján 

közzéteszi. A Hatóság által vezetett jegyzék közhiteles, az abban foglalt adatok valódiságát ellenkező 

bizonyításig vélelmezni kell. 

(2) A hivatalos jegyzék tartalmazza a minősített ajánlattevő 

a) nevét, székhelyét (lakóhelyét); 

b) a jegyzék szerinti besorolását; 

c) a jegyzékbe bejegyzésének időpontját; 

d) által igazolt minősítési szempontokat. 

(3) A Hatóság mint a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét vezető szervezet a címét köteles 

megküldeni az Európai Unió többi tagállamának és az Európai Bizottságnak. 

20. § (1) A Hatóság igazolást állít ki a jegyzékben való szereplésről. Az igazolásnak tartalmaznia kell a 

minősítési szempontok szerinti megfelelésre történő hivatkozást és a jegyzék szerinti besorolást. 

(2) A jegyzék a Hatóság honlapján elektronikusan is elérhető, ez a formája is közhiteles. A 

közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - a kizáró okok hiányának 

igazolására, továbbá - a (4) bekezdés figyelembevételével - az alkalmassági követelménynek 

(követelményeknek) való megfelelés igazolására köteles elfogadni a jegyzékben szereplés tényét. 

(3) A minősített ajánlattevőnek külön kell e rendelet szerint igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § 

(1) bekezdés e) pontjának hatálya alá. 

(4) A minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát 

azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban 

vagy az előminősítési rendszerében - a 18. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési 

szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint 

műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az ajánlatkérőnek a szigorúbban 

meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utalnia kell a hirdetményben (felhívásban). 



21. § (1) Ha a belföldön letelepedett minősített ajánlattevő a Hatóság jegyzék szerinti igazolását az 

Európai Unió egy másik tagállamának ajánlatkérője által meghirdetett közbeszerzési eljárásban nyújtja 

be, az igazolás kizárólag a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-d), f)-h) pontja, az 57. § (1) bekezdése, valamint e 

rendelet 14. § (1) bekezdés b)-c) pontja, a 15. § (1) bekezdés a)-f) pontja, (2) bekezdés a)-e) pontja és (3) 

bekezdés a)-c) és e)-i) pontja tekintetében vélelmezi az ajánlattevő megfelelőségét. 

(2) Az (1) bekezdés megfelelően alkalmazandó abban az esetben, ha a Kbt. szerinti ajánlatkérő 

közbeszerzési eljárásában az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett ajánlattevő nyújt be olyan 

igazolást, amely a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől 

- ideértve az erre a célra kijelölt tanúsító szervezeteket is - származik. 

22. § (1) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételt a Hatóságnál kell írásban 

kérelmezni. A kérelmező bármikor kérheti minősítését és a hivatalos jegyzékbe vételét az előírt adatok, 

tények bemutatása, a szükséges igazolások, nyilatkozatok vagy egyéb dokumentumok csatolása mellett. 

A jegyzékbe vétel érvényességi ideje a bejegyzést követő naptól számított 12 hónap, amely megújítható. 

Amennyiben a kérelmező január 1. és május 31. között nyújtja be kérelmét - illetve a Hatóság bejegyző 

határozatát január 1. és május 31. között hozza meg - és a benyújtás (határozathozatal) időpontjában még 

nem rendelkezik a korábbi év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójával, a Hatóság a jegyzékbe 

vételről július 31-i érvényességi dátummal állít ki igazolást. Amennyiben a kérelmező július 31-ig az 

előírt módon igazolja a beszámoló elfogadását, valamint ismételten benyújtja az előírt pénzintézeti 

nyilatkozatokat, a Hatóság egy évre szóló igazolást állít ki. 

(2) A megújítást a Hatóságnál kell írásban kérelmezni. Amennyiben a kérelem benyújtását megelőző fél 

éven belül a minősítési szempontok változtak, nem kell a kérelmezőt újból minősíteni és a kérelmezőnek 

a szükséges dokumentumokat benyújtani a módosult minősítési szempontok tekintetében, amennyiben az 

annak való megfelelőségét már igazolta. 

(3) A kérelmező az alkalmasság körébe tartozó minősítési szempontoknak a Kbt.-ben és e rendeletben 

foglaltak szerint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben 

köteles igazolni, hogy a minősítési szempontoknak megfelelő erőforrások rendelkezésére állnak majd a 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén történő szereplés időtartama alatt. Az igénybe vett erőforrások 

tekintetében a rendelkezésre állás igazolása a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint történik, azzal, hogy a 

Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja alkalmazásában arról kell nyilatkozni, hogy a jegyzékben szereplés 

időtartama alatt az erőforrás tényleges igénybevétele, illetve a szakmai tapasztalat felhasználása milyen 

módon fog történni a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő szerződésekben, a Kbt. 55. § 

(6) bekezdés c) pontjában foglalt kezességvállaló nyilatkozat helyett pedig e más szervezet arra 

vonatkozó nyilatkozatát köteles benyújtani, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jegyzékben 

szereplés időtartama alatt minden közbeszerzési eljárásban, ahol az általa igazolt alkalmassági 

követelményt előírták, benyújtja az előírt kezességvállaló nyilatkozatot. 

(4) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételért igazgatási szolgáltatási díjat kell 

fizetni. A díj mértéke százezer forint. A díj megfizetése alól mentesség nem adható. A kérelemhez 

csatolni kell a díj befizetéséről szóló igazolást is. 

(5) A jegyzékbe vétel érvényességi idejének megújításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A 

díj mértéke tizenötezer forint, melyet az egy éves érvényességi időtartamra kiállított igazolás 

megújításakor kell megfizetni. A díj megfizetése alól mentesség nem adható. A megújítási kérelemhez 

csatolni kell a díj befizetéséről szóló igazolást is. 

(6) A Hatóság a kérelemről - a kézhezvételét követő két hónapon belül - határozattal dönt. A határidő - 

indokolt esetben - egy alkalommal két hónappal meghosszabbítható. 

(7) A kérelmező attól az időponttól válik minősített ajánlattevővé, amely időponttal a hivatalos 

jegyzékbe bejegyzést nyert, illetve a jegyzékben szereplésének érvényességi idejét a Hatóság megújította. 

23. § (1) A minősített ajánlattevőt a Hatóság törli a hivatalos jegyzékből, ha 

a) nem felel meg a minősítési szempontoknak; 

b) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban jogerős határozattal eltiltották közbeszerzési 

eljárásban való részvételtől; 



c) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban jogerős határozattal elrendelték a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékéből való törlését; 

d) azt a minősített ajánlattevő kéri; 

e) megújítás nélkül lejárt a jegyzékben szereplés érvényességi ideje; 

f) a minősített ajánlattevő megszűnt, illetve meghalt. 

(2) A minősített ajánlattevő csak akkor kérheti a hivatalos jegyzékből való törlését, ha folyamatban levő 

közbeszerzési eljárásban nem vesz részt. 

(3) A minősített ajánlattevő a hivatalos jegyzékből való törléséről szóló határozat kézhezvételét 

követően köteles haladéktalanul törlését bejelenteni az ajánlatkérőnek, ha folyamatban levő közbeszerzési 

eljárásban vesz részt. 

24. § A minősített ajánlattevő köteles a Hatóságnak bejelenteni, ha a minősítési szempontok szerinti 

adataiban, körülményeiben változás állt be a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a 

változástól számított öt munkanapon belül. Ha a változás következtében a minősített ajánlattevő nem felel 

meg a minősítési szempontoknak, a Hatóság törli a hivatalos jegyzékből. 

25. § (1) Ha a Hatóság módosítja a minősítési szempontokat és igazolási módjait, köteles a minősítési 

szempontokat újra meghirdetni, valamint a már jegyzékbe vett minősített ajánlattevőket és a kérelmet 

benyújtókat egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni. 

(2) A minősítési szempontok módosítása esetén a már jegyzékbe vett minősített ajánlattevőknek is 

igazolniuk kell az előírt módon megfelelőségüket az új vagy a módosult minősítési szempont 

tekintetében. Erre - az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás során - fel kell hívni a minősített ajánlattevőket. 

Benyújtott kérelem folyamatban levő elbírálása esetén a Hatóságnak a kérelem módosítás miatt szükséges 

kiegészítésére kell a kérelmezőt felhívnia. A már jegyzékbe vett minősített ajánlattevőknek a jegyzékbe 

vételük érvényességi ideje alatt a minősítési szempontok módosításakor nem kell külön díjat fizetnie. 

IV. FEJEZET 

A KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

5. A műszaki leírás meghatározása 

26. § (1) A közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában 

a) európai műszaki engedély: az áru használati alkalmasságának kedvező műszaki elbírálása, amely az 

építési munkákra vonatkozó alapvető követelményeknek az áru belső tulajdonságai és a meghatározott 

alkalmazási és használati feltételek szerinti teljesítésén alapul; az európai műszaki engedélyt az Európai 

Unió tagállama által e célra kijelölt tanúsító szervezet bocsátja ki; 

b) közös műszaki előírás: olyan műszaki előírás, amelyet az Európai Unió tagállamai által elismert 

eljárásnak megfelelően állapítottak meg, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétettek; 

c) műszaki ajánlás: európai szabványügyi szervezet által nem szabványként kiadott bármely 

dokumentum, amelyet a piaci igények kielégítésére, szabályozott eljárás szerint dolgoztak ki; 

d) szabvány, nemzeti szabvány, európai szabvány, nemzetközi szabvány: a nemzeti szabványosításról 

szóló törvényben meghatározott fogalmak. 

(2) A közbeszerzési műszaki leírást - az Európai Unió jogával összeegyeztethető kötelező műszaki 

szabályok sérelme nélkül - a következő módon kell meghatározni: 

a) építési beruházási munkák tervezése, számítása és kivitelezése, valamint a termék alkalmazása 

tekintetében az európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványokra, európai műszaki engedélyre, 

közös műszaki előírásokra, nemzetközi szabványokra, műszaki ajánlásra, ezek hiányában nemzeti 

szabványokra, nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki előírásokra történő hivatkozással; 

vagy 

b) teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények megadásával; vagy 



c) a b) pont szerinti követelmények alapján, az e követelményeknek való megfelelés vélelmét biztosító, 

az a) pontban meghatározottakra történő hivatkozással; vagy 

d) egyes jellemzők tekintetében az a) pontban meghatározottakra, más jellemzők tekintetében pedig a 

b) pontban meghatározott követelményekre történő hivatkozással. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontja esetén az ajánlatkérő köteles a szabvány, műszaki engedély, műszaki 

előírások, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepeltetni. Nem 

nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és 

szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb 

előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel 

bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki 

leírásban meghatározott követelményeknek. 

(4) Az (1) bekezdés b) pontja esetén nem nyilvánítható érvénytelennek az európai szabványt közzétevő 

nemzeti szabványnak, európai műszaki engedélynek, közös műszaki előírásnak, nemzetközi szabványnak 

vagy műszaki ajánlásnak megfelelő ajánlat, amennyiben ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított 

teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevőnek az ajánlatában - 

megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel - bizonyítania kell, hogy a szabványnak megfelelő 

termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, 

illetve funkcionális követelményeknek. 

(5) A (3)-(4) bekezdés alkalmazásában megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki 

dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. Elismert szervezetnek 

minősül az olyan vizsgáló és kalibráló laboratórium, valamint tanúsító és ellenőrző szervezet, amely 

megfelel az alkalmazandó európai szabványoknak. Az ajánlatkérő köteles elfogadni a más tagállamokban 

székhellyel rendelkező elismert szervezet által kiadott tanúsítványokat. 

(6) A műszaki leírásnak nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a közbeszerzés 

verseny előtti megnyitását. 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. 

27. § (1) A közbeszerzési műszaki leírást valamennyi felhasználó, ezen belül, amennyiben a 

közbeszerzés tárgyára nézve értelmezhető, a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való 

egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának figyelembevételével kell meghatározni. 

(2) Amennyiben az ajánlatkérő a 26. § (2) bekezdés b) pontja szerinti teljesítmény-, illetve funkcionális 

követelmények keretében környezetvédelmi jellemzőket állapít meg, hivatkozhat az európai, nemzeti, 

vagy nemzetközi ökocímkékre vagy bármely más ökocímke által meghatározott részletes leírásokra, vagy 

szükség esetén azok egy részére, feltéve, hogy: 

a) ezek a leírások alkalmasak a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzők 

meghatározására, 

b) az ökocímke követelményeit tudományos adatok alapján állapították meg, 

c) az ökocímke olyan eljárás keretében került elfogadásra, amelyben valamennyi érdekelt fél részt 

vehetett, és 

d) a leírások valamennyi érdekelt számára hozzáférhetők. 

(3) Az ajánlatkérő előírhatja, hogy az ökocímkével ellátott termékek és szolgáltatások esetében 

vélelmezi a közbeszerzési műszaki leírásnak való megfelelést. Ebben az esetben el kell fogadnia 

valamennyi megfelelő bizonyítási eszközt, így különösen a gyártótól származó műszaki dokumentációt 

vagy valamely elismert szervezettől származó vizsgálati jelentést. Elismert szervezetnek minősül az olyan 

vizsgáló és kalibráló laboratórium, valamint tanúsító és ellenőrző szervezet, amely megfelel az 



alkalmazandó európai szabványoknak. Az ajánlatkérő köteles elfogadni a más tagállamokban székhellyel 

rendelkező elismert szervezet által kiadott tanúsítványokat. 

6. A műszaki leírás tartalma 

28. § (1) A műszaki leírás tartalmazza a környezetvédelmi teljesítményre, a valamennyi 

követelménynek - így különösen a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés szempontjának - megfelelő kialakításra, a biztonságra, és méretekre vonatkozó jellemzők 

meghatározását, ideértve a közbeszerzés tárgyára alkalmazandó, a terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra 

és vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a jelölésre, a címkézésre, a használati utasításra, a gyártási 

folyamatokra és módszerekre vonatkozó követelményeket. 

(2) Építési beruházás esetében a közbeszerzési műszaki leírásnak az (1) bekezdésben foglaltak mellett 

tartalmaznia kell a minőségbiztosításra, a tervezésre és költségekre vonatkozó szabályokat, a munkák 

vizsgálati, ellenőrzési és átvételi feltételeit, az építési eljárásokat vagy technológiákat, valamint minden 

olyan egyéb műszaki feltételt, amelyet az ajánlatkérőnek módjában áll általános vagy különös 

rendelkezésekkel előírni az el készült munka és azon anyagok vagy alkatrészek tekintetében, amelyeket 

az magában foglal. 

(3) Árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelése esetén a közbeszerzési műszaki leírásnak az (1) 

bekezdésben foglaltak mellett tartalmaznia kell a minőségre, a teljesítményre, a termék rendeltetésére, 

valamint a megfelelőségigazolási eljárásokra vonatkozó követelményeket. 

 

 

V. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

29. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett 

közbeszerzésekre kell alkalmazni. 

(2) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében e rendelet hatálybalépésekor bejegyzett gazdasági 

szereplők jegyzékbe vételének érvényességi ideje, azon gazdasági szereplők esetében, amelyek 

bejegyzésére 2011. június 30. napját megelőzően került sor, 2012. június 30-án, azon gazdasági szereplők 

esetében, amelyek bejegyzésére 2011. június 30. napját követően került sor, 2012. december 31-én jár le. 

A jegyzékbe vétel érvényességi ideje e rendelet szabályai szerint megújítható. 

30. § Ez a rendelet - a Kbt.-vel együtt - az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a 

szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 

2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a vízügyi, 

energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak 

összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 

megfelelést szolgálja. 

 

7. számú melléklet 

 

 

288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 

a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes 

szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási 

díjról 

 

 

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 



1. Az igazgatási szolgáltatási díj 

1. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért - ideértve a minősített 

beszerzéssel, a minősített beszerzési eljárással, a védelmi beszerzéssel, valamint a védelmi beszerzési 

eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárást is - igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek alapja 

uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárás becsült értékének, illetve 

részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének 1%-a, de legfeljebb 25 000 000 forint; 

uniós értékhatár alatti értékű közbeszerzés, valamint tervpályázati eljárás esetében a közbeszerzési eljárás 

becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének 1%-a, de 

legalább 200 000 forint, legfeljebb 6 000 000 forint. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a megjelölt kérelmi elemek 

számához igazodóan a következő: 

a) 1-3 közötti kérelmi elem esetében a díj mértéke megegyezik az (1) bekezdés szerint meghatározott 

összeggel; 

b) 4-6 közötti kérelmi elemre hivatkozás esetében: az (1) bekezdés szerint meghatározott összeg 125%-

a; 

c) 7-10 közötti kérelmi elemre hivatkozás esetében: az (1) bekezdés szerint meghatározott összeg 

150%-a; 

d) 11-15 közötti kérelmi elemre hivatkozás esetében: az (1) bekezdés szerint meghatározott összeg 

175%-a; 

e) 16 vagy afeletti számú kérelmi elemre hivatkozás esetében: az (1) bekezdés szerint meghatározott 

összeg kétszerese. 

2. § (1) A jogorvoslati kérelemhez csatolni kell a díj befizetéséről szóló igazolást. Amennyiben a 

jogorvoslati eljárással érintett közbeszerzési eljárás irataiból a közbeszerzés becsült értéke a kérelmező 

számára nem ismerhető meg, úgy ezen tényt jogorvoslati kérelmében köteles a Közbeszerzési 

Döntőbizottság tudomására hozni. Ez esetben a Közbeszerzési Döntőbizottság - a rendelkezésre álló 

adatok alapján - a Kbt. 139. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívás keretében közli a kérelmezővel 

az igazgatási szolgáltatási díj alapjául szolgáló becsült érték összegét. 

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti becsült érték - részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész 

értékének - megállapítása érdekében a Közbeszerzési Döntőbizottság az ajánlatkérőt adatközlésre hívhatja 

fel, melyet az ajánlatkérő két munkanapon belül köteles teljesíteni. 

(3) Ha a kérelmező jogorvoslati kérelmét az eljárás folyamán újabb kérelmi elemekkel egészíti ki, a 

Közbeszerzési Döntőbizottság felhívására köteles az igazgatási szolgáltatási díjat az újabb kérelmi elemre 

(elemekre) figyelemmel is megfizetni. Amennyiben a kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj 

kiegészítését elmulasztja, a Közbeszerzési Döntőbizottság az új kérelmi elemek vonatkozásában nem 

köteles eljárni. 

(4) Az 1. § (2) bekezdése, valamint a (3) bekezdés értelmében kérelmi elemen a - szükség esetén 

kiegészített - kérelemnek azt a jól körülhatárolt részét kell érteni, mely tartalmazza a jogsértőnek vélt 

ajánlatkérői (kérelmezetti) magatartást, az azzal megsértett jogszabályi rendelkezés vagy rendelkezések 

megjelölését, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt és annak indokait. 

3. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság az ügy érdemében hozott határozatában a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 

154. § (1) bekezdésétől eltérően az eljárási költségekről való döntés keretében az igazgatási szolgáltatási 

díjról a (2)-(3) bekezdés szerint rendelkezik. 

(2) Amennyiben a jogorvoslati ügyet lezáró érdemi határozatban a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 

152. § (2) bekezdés c)-f) pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza, a befizetett igazgatási 

szolgáltatási díj 200 000 forintot meghaladó része a kérelmezőnek a Közbeszerzési Döntőbizottság 

érdemi határozatának megküldését követő 8 napon belül visszajár. Az igazgatási szolgáltatási díj 

összegéből 200 000 forint ilyenkor is a Közbeszerzési Hatóság saját bevétele, amelynek viseléséről a 

Közbeszerzési Döntőbizottság a Ket. szerint az eljárási költségekre vonatkozó általános szabályok szerint 

rendelkezik. Az alaptalan kérelem esetében a díj nem kerül visszatérítésre, a kérelmező viseli az 

igazgatási szolgáltatási díj teljes összegét. 

(3) Amennyiben a kérelmező jogorvoslati kérelmében több jogsértés megállapítását is kérte, de a 

Közbeszerzési Döntőbizottság az ügy érdemében hozott határozatában a kérelemnek csak részben ad 



helyt, az igazgatási szolgáltatási díjnak a Közbeszerzési Hatóság (3) bekezdés szerinti saját bevételével 

csökkentett részét az alapos és alaptalan kérelmek arányának figyelembevételével téríti vissza a 

kérelmezőnek. 

2. Eltiltás 

4. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 152. § (2) bekezdés f) pontja alapján a jogsértés 

megállapítása mellett köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más 

szervezetet (személyt) - a Kbt. 152. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - fél évtől három 

évig terjedő időszakra eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, ha 

a) az a közbeszerzési eljárás során, illetve közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot 

szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett; 

b) annak jogsértő magatartását a Közbeszerzési Döntőbizottság jogerős határozatában két éven belül 

legalább két alkalommal megállapította. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, valamint a Kbt. 152. § (3) bekezdés d) pontja szerinti esetben a 

Közbeszerzési Döntőbizottság az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve a közbeszerzési eljárásban részt vett 

más szervezetet (személyt) nem csak a jövőre nézve, hanem a vizsgált közbeszerzési eljárásban, továbbá 

egyéb folyamatban lévő közbeszerzési eljárás vonatkozásában is köteles eltiltani a közbeszerzési 

eljárásban való részvételtől, illetve a szerződés megkötésétől, ha az érintett eljárásokban az eljárás 

eredményének megküldésére még nem került sor. 

3. Bírság 

5. § (1) A Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 152. § (4) bekezdése alapján a jogsértés megállapítása 

mellett bírságot köteles kiszabni. A bírság összege - a Kbt. 152. § (5) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével - a közbeszerzési eljárás becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a 

jogorvoslattal érintett rész értékének, a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése esetén pedig a 

szerződéses érték legfeljebb tizenöt százaléka. 

(2) Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 152. § (3) bekezdés e) pontja alapján bírságot szab ki, a 

bírság összege - a Kbt. 152. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a közbeszerzési eljárás 

becsült értékének, illetve részajánlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének legfeljebb tíz 

százaléka. 

4. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése 

6. § Az igazgatási szolgáltatási díjat a Közbeszerzési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 

10032000-01720361-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalással 

megfizetni. 

5. Záró rendelkezések 

7. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett 

közbeszerzésekre kell alkalmazni. 

 

 

 

 


