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ÉRTÉKHATÁROK 

VÁLTOZÁSA 

A nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a 

közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt 

– 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig  

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,  

b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,  

c)szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió 

forint,  

d) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió 

forint.  



KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR 

ALATTI BESZERZÉSEK 

Az egymillió forintot elérő, de a nemzeti 
értékhatárokat el nem érő értékű, Kbt. hatálya alá 
tartozó szerződések megkötését megelőzően is kötelező 
– a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint, az 
ott meghatározott kivételekkel – legalább három 
ajánlatot bekérni a Kbt. 195. § (1) bekezdése szerinti 
ajánlatkérőknek. Ezekre a beszerzésekre a Kbt. 
rendelkezéseit kizárólag annyiban kell alkalmazni, 
amennyiben e törvény végrehajtási rendelete azt 
előírja. 



KBT. 113. § SZERINTI 

ELJÁRÁS 

 
- 3 cég nevét és címét meg kell küldeni a 

Közbeszerzési Hatóságnak a tájékoztatóval együtt 
– ezeket a cégeket bontáskor is ismertetni kell 

- Bővül a tájékoztató tartalma, külön jogszabály lesz 
rá – tartalma alapján ajánlattevők meg tudják 
ítélni, akarnak-e jelentkezni 

- Nem kell elektronikus aláírással ellátni az 
elektronikus úton benyújtott jelentkezést 



KBT. 115. § SZERINTI 

ELJÁRÁS 

- ha építési beruházás becsült értéke nem éri el a 
300 millió forintot,  
- legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, 
közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást kell 
küldeni,  
- nem alkalmazható ez az eljárás, ha a beszerzés 
európai uniós alapokból finanszírozott és 
Magyarország országhatárán átnyúló projekttel 
kapcsolatos. 



KBT. 115. § SZERINTI 

ELJÁRÁS 

-  nem kötelező alkalmassági követelményt előírni, 
- csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható 
gazdasági szereplőknek küldhető felhívás (DB: 
tulajdonosi szerkezet vizsgálata!),  
- lehetőség szerint a kkv-k részvételét biztosítva kell 
eljárni, 
- különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt 
gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint 
változtatni kell, 
- felhívást és dokumentációt a KBA-ban közzé kell 
tenni, bontást követően fel kell tenni a cégek nevét és  
a bontási jkv-t is. 



ELJÁRÁSOK VÁLTOZÁSA –

ÁRUBESZERZÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS  

- 1 millió Ft felett 15 millió Ft-ig - 3 
ajánlat (nem minden ajánlatkérőre 
vonatkozik!) 
- 15 millió Ft felett összefoglaló 
tájékoztatással induló eljárás 
- uniós értékhatároktól – uniós 
eljárásrend 



ELJÁRÁSOK VÁLTOZÁSA- ÉPÍTÉSI 

BERUHÁZÁS 

- 1 millió Ft felett 25 millió Ft-ig - 3 ajánlat (nem 
minden ajánlatkérőre vonatkozik!) 
- 25 millió Ft felett 300 millió Ft-ig – min. 5 

ajánlattevő felkérése 
- 300 millió Ft felett 700 millió Ft-ig – 

összefoglaló tájékoztatással induló eljárás 
-  700 millió Ft felett uniós értékhatárig -                     
uniós szabályok nemzeti eltéréssel 
- uniós értékhatároktól – uniós eljárásrend 



ELŐZETES PIACI 

KONZULTÁCIÓ 

- a közbeszerzési eljárás megindítása előtt  
- az ajánlatkérő független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve 
piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat  
- a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a gazdasági 
szereplők - tervezett beszerzésre és annak követelményeire 
vonatkozó - tájékoztatása érdekében.  
Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést - 
különösen a releváns információk közlését a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a megfelelő ajánlattételi 
határidő meghatározását - megtenni a verseny tisztaságára, a 
gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő 
elbánására vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében. 

 



EGYBESZÁMÍTÁS 

Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon 

közvetlen cél megvalósítására irányuló 

szolgáltatásmegrendelés, illetve azonos vagy 

hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése 

részekre bontva, több szerződés útján valósul 

meg, a közbeszerzés becsült értékének 

meghatározásához az összes rész értékét 

figyelembe kell venni. Szolgáltatás 

megrendelése esetében az ugyanazon 

közvetlen célra irányultság vizsgálatakor az 

egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági 
funkcionális egységét kell alapul venni.  



ALKALMASSÁGI 

FELTÉTELEK 

Pénzügyi alkalmasság:  

- teljes árbevétel – a közbeszerzés értéke 

- közbeszerzés tárgyából származó árbevétel – 

közbeszerzés értékének 75%-a 

Műszaki-szakmai alkalmasság 

- referencia - közbeszerzés értékének legfeljebb 

75%-át elérő összegű,mennyiségi meghatározás 

esetén a közbeszerzés legfeljebb 75%-át elérő 

mennyiségű vagy mértékű,  tárgyát tekintve az adott 

közbeszerzéssel műszakilag egyenértékű korábbi 

szállítás, építési beruházás, illetve szolgáltatás 

követelhető meg 



PONTOSÍTOTT ÉRTÉKELÉSI 

RÉSZSZEMPONT 

Értékelhető különösen a munkanélküli vagy tartósan 
munkanélküliek — ideértve a megelőzően a  közfoglalkoztatásról 
és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényben meghatározott 
közfoglalkoztatási jogviszony, valamint az Európai Unió más 
tagállamában ahhoz hasonló jogviszony keretében 
foglalkoztatott természetes személyek nem 
közfoglalkoztatottként történő — foglalkoztatásának 
megajánlott mértéke, valamint az adott szerződés teljesítésének 
keretében munkanélküliek képzését célzó intézkedések 
végrehajtása . 



SZAKEMBEREK, MINT 

ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT 

Értékelhető a Kbt. 76. § (3) bek. b) szerint a szerződés 
teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, 
képzettsége és tapasztalata, ha a személyzet minősége jelentős 
hatással lehet a szerződés teljesítésének színvonalára. 
Irányelv Preambulum (94)  
Az alkalmazotti állomány színvonala lényeges a szerződés 
teljesítési színvonala szempontjából, ha hatással lehet az ajánlat 
gazdasági értékére. Szellemi szolgáltatásokra irányuló 
szerződések, mint például a tanácsadás vagy az építészeti 
szolgáltatások.  
C-601/13. – „ha a szellemi tevékenységre vonatkozó, illetve 
továbbképzési és tanácsadási szolgáltatások nyújtására irányuló 
szerződések odaítélése esetén „ 



ÚJ EREDMÉNYTELENSÉGI 

OKOK 

Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, 
ha - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével –
nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább 
két ajánlatot, vagy több szakaszból álló eljárás részvételi 
szakaszában a részvételi határidőben legalább két 
részvételi jelentkezést.  
Ennek alkalmazását a felhívásban (tájékoztatóban) előre 
meg kell adni.  
Miniszter kötelezővé teheti (központi ellenőrzés és 
támogatás esetén) az alkalmazást. 



ÚJ EREDMÉNYTELENSÉGI 

OKOK 

Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az 
eljárást, ha a közbeszerzéshez támogatást nyújtó 
vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt 
folyamatba épített ellenőrzését végző szerv 
megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és 
a közbeszerzési eljárás szabályai szerint 
ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás 
jogszerűségét helyreállítani . 



SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK 

MEGFELELŐSÉGE  

- Az ajánlatkérő köteles dokumentálni a szerződés 
teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek 
keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni 
azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, 
amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés 
során figyelembe vett, valamint minden, a 
szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak 
okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel 
kapcsolatos igények érvényesítését.  
- Közbeszerzési Hatóság ellenőrzése 



ÚJ KIZÁRÓ OK- SZERZŐDÉS 

TELJESÍTÉSÉNEK FONTOSSÁGA 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre 
jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki  
• súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy 
koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött 
szerződés teljesítésére a Kbt-ben előírt rendelkezéseket, 
és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a 
Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata 
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, 
jogerős határozata megállapította. 



KAPACITÁST NYÚJTÓK 

RÉSZVÉTELE  

Szakemberek valamint referenciákra vonatkozó követelmény 
teljesítésének igazolására akkor vehető igénybe más szervezet 
kapacitása, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a 
szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, 
amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő 
saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági 
követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat 
érvényesülését a teljesítésben. A kötelezettségvállalásnak a 
referenciákra vonatkozó követelmény esetében azt kell 
alátámasztania , hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a 
szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése 
során ellen őrzi, hogy a teljesítésbe történ ő bevonás mértéke e 
bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 



ALVÁLLALKOZÓI 

KÖZREMŰKÖDÉS ARÁNYA 

Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés 
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés 
értékének 65%-át. (a teljesítésben részt vevő alvállalkozó 
nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 
65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.) 
A szerződő felek megállapodhatnak úgy, hogy a Kbt. 138 . § 
(1) és (5) bekezdésének a Módl . tv. által módosult szabályait 
megkötött szerződésükre is alkalmazzák, és szolgáltatás 
megrendelése esetében nem érvényesítik az alvállalkozói 
részvétel korlátozását. A szerződés ilyen módosítása a Kbt . 
141 . § (6) bekezdése szerint nem tekintendő lényeges 
módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét . 



NEMZETI ELJÁRÁSREND – 

MÓDOSULÓ KIVÉTEL 

111. § r) az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló törvény szerinti épületre vonatkozó építészeti-
műszaki tervezési szolgáltatás, belsőépítészeti tervezési 
szolgáltatás, településtervezési vagy tájrendezési 
tervezési szolgáltatás megrendelésére — az ezekhez 
kapcsolódó szakági tervezési tevékenységekre kizárólag 
akkor, ha annak megrendelésére építészeti, 
belsőépítészeti, településtervezési vagy tájrendezési 
tervezéssel együttesen, ugyanazon tervezett építési 
beruházás tekintetében kerül sor. 



NEMZETI ELJÁRÁSREND – 

MÓDOSULÓ KIVÉTEL 

 
11. § n) kulturális javak körébe tartozó 
tárgyak vételére és a rájuk vonatkozó 
egyéb jogok megszerzésére, valamint 
hangszerek, hangszertartozékok és 
hangszeralkatrészek beszerzésére  



SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 

A 141.§ (2) bekezdését arra a szerződésmódosításra 

lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének 

változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét 

érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, 

amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem 

alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra 

akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési 

eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította 

meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen 

alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült 

értékét a szerződésmódosítást követő értékét 

figyelembe véve határozta volna meg. 



EGYÉB 

MÓDOSÍTÁSOK 

HEADING 

• Nemzeti eljárásrendbe tartozó eljárás esetén is 

alkalmazható az uniós eljárásrend 

• Több ajánlatkérő közösen megvalósított 

beszerzése esetén  a felelősségi szabályok 

egyértelműsítése 

• Hirdetményes eljárásban  a módosító 

hirdetménynek nem kell megjelennie az 

ajánlattételi/részvételi határidő lejártáig, csak fel 

kell adni. 

•  Karakterkorlát figyelembevétele 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


