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SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI KÖSZÖNTŐ 

 

A Közbeszerzési Értesítő Plusz 2022. júniusában megjelenő hatodik számának a Közbeszerzési Hatóság 
legfrissebb állásfoglalásait bemutató rovata – egyéb kérdések mellett – a közbeszerzési szerződések 
jogszerű módosításával, alkalmassági feltétel igazolásával, az írásbeli összegezés módosításával és az 
ajánlati biztosíték jogintézményével összefüggő jogértelmezési kérdésekkel foglalkozik.  

 

A Jogorvoslati aktualitások rovatban ismertetett döntőbizottsági határozat a közbeszerzési eljárás 
megfelelő előkészítésével, az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásának a jogszerűségével, valamint a 
műszaki leírásra gyakorolt hatásával foglalkozik. A határozat bírósági felülvizsgálata során született ítélet 
kitér a Döntőbizottság által elrendelt hivatalbóli kiterjesztés határidejére, tartalmára és a jogorvoslati 
eljárási költségekre is. 

 

A Közbeszerzési iránytű rovat első írása felhívja a gazdasági szereplők figyelmét az úgynevezett műszaki-
technikai sajátosságokra vagy kizárólagos jogok védelmére alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárások alkalmazása során előforduló hiányosságokra, a törvényességi ellenőrzési eljárás 
sarokpontjaira. A második cikk a Közbeszerzési Hatóság szerződés-ellenőrzési tevékenysége kapcsán – 
egy lefolytatott ellenőrzésen keresztül – nyújt tájékoztatást arról, hogy magát az ellenőrzést milyen 
megfontolások és elérendő célok vezérlik, melyek azok az irányvonalak, melyek napjainkig tartó 
folyamatos fejlődése olyanná formálta az ellenőrzés gyakorlatát, amilyennek azt ma ismerhetjük.  

 

A Statisztika rovat az építési beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések statisztikáit elemzi a 2021. év 
tekintetében. 

 

Dr. Kovács László 
felelős szerkesztő 

Közbeszerzési Hatóság 
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A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG  
LEGFRISSEBB ÁLLÁSFOGLALÁSAI 
Dr. Nyerges Éva, osztályvezető, Közbeszerzési Hatóság 
DOI: 10.37371/KEP.2022.6.1 

A Közbeszerzési Hatóság legfrissebb állásfoglalásai 

A Közbeszerzési Hatóság állásfoglalások formájában ad 
felvilágosítást a közbeszerzési eljárásokban résztvevő 
jogalkalmazók számára a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és kapcso-
lódó végrehajtási rendeleteinek alkalmazásával össze-
függő általános jellegű megkeresésekre. 

Alábbiakban a Kbt. alkalmazásával összefüggő kérdé-
sekre adott válaszainkat rendeztük sorrendbe, bízva 
abban, hogy iránymutatásaink nem csak a kérdés-
feltevőknek, hanem valamennyi Olvasónknak hasznos 
információkkal szolgálnak. 

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a közbe-
szerzésekre irányadó jogszabályok alkalmazásával 
kapcsolatos döntések meghozatala mindenkor a közbe-
szerzési eljárások résztvevőinek joga és felelőssége. 
Hangsúlyozzuk továbbá, hogy az állásfoglalásokban 
megfogalmazott véleményeknek jogi ereje, kötelező 
tartalma nincsen. 

1. kérdés

Kérdésük, hogy amennyiben az ajánlatok bontását követően, 
de az összegezést megelőzően felmerült körülményből adó-
dóan az eredménytelenné nyilvánítás feltételei nem állnak 
fenn és a felmerült körülmény nem mentesíti az ajánlatkérőt 
a szerződés megkötésének kötelezettsége alól sem, abban az 
esetben jogszerűen jár-e el az ajánlatkérő, ha a szerződéskötést 
követően a hatályba lépett szerződést ezen körülményre tekin-
tettel módosítja, ha a Kbt. 141. §-ban meghatározott szer-
ződésmódosítási feltételek valamelyike fennáll. 

A Közbeszerzési Hatóság válasza 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a kérdéses 
esetben, tekintettel arra, hogy az új körülmény az 
összegezés megküldését megelőzően merült fel, a Kbt. 
131. § (9) bekezdése alapján nincs lehetőség a szerző-
déskötés alól mentesülnie az ajánlatkérőnek. A Kbt. 141.
§-ában megfogalmazott szerződésmódosítási feltételek
fennállása esetén azonban lehetősége van az ajánlat-

kérőnek a szerződés módosítására, de ezen feltételek 
fennállását az eset összes körülményére tekintettel az 
ajánlatkérőnek kell megítélnie. A Közbeszerzési Ható-
ság felhívja a figyelmet a Kbt. 143. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti szerződés felmondás vagy elállás lehe-
tőségére is. 

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása 
A Kbt. 131. § alapján egy lezárult és eredményes közbe-
szerzési eljárást követően a szerződést a nyertes 
ajánlattevővel, - a közbeszerzési eljárásban közölt végle-
ges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 
megfelelően - kell megkötni, különös tekintettel a felek 
kötöttségére. A Kbt. 131. § (6) bekezdés a szerződés 
megkötését kötelező jelleggel írja elő, ez alól csak 
kivételes – a Kbt.-ben meghatározott esetben – mentes-
ülhetnek a felek. 

A szerződés megkötésének kötelezettsége alól mind az 
ajánlatkérő, mind az ajánlattevő abban az esetben men-
tesül a Kbt. 131. § (9) bekezdése értelmében, ha az 
összegezés megküldését követően állott be valamely, az 
ellenőrzési körükön kívül eső és általa előre nem látható 
körülmény, amely miatt a szerződés megkötésére vagy 
teljesítésére nem lennének képesek, vagy elállásra, 
felmondásra lenne lehetőség. A jogszabályi definíció 
alapján kizárólag az összegezés megküldését követően 
beállott – jogszabályi feltételeknek megfelelő – körül-
mény mentesítheti a feleket a szerződés megkötése alól, 
így a kérdéses esetben erre nincs jogszerű lehetőség, 
mert az adott körülmény – melynek előre nem látható-
sága sem tisztázott a Közbeszerzési Hatóság előtt – a 
bontást követően, azonban az összegezés megküldése 
előtt merült fel. 

A Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet, hogy ha 
a felek nem a Kbt. 131. §-ában foglalt előírások szerint 
kötik meg a szerződést, tehát nem a szerződéstervezet 
és az ajánlat tartalmának megfelelően, akkor az jogsza-
bályba ütközik. Fontos kiemelni, hogy nem minden 
jogsértés következménye a szerződés érvénytelensége, 

https://doi.org/10.37371/KEP.2022.6.1
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csak azon esetekben beszélhetünk érvénytelenségről, ha 
a szerződés érvényessége a Kbt. céljaival és alapelveivel 
összeegyeztethetetlen lenne, ilyenkor a jogsértés súlyát 
és jellegét is mérlegelni kell. Ezen esetekben az ér-
vénytelenség bírói döntés következménye, és – a sem-
misséggel ellentétben – nem a jogszabály erejénél fogva 
áll be. A szerződés tartalmi elemeit a Kbt. több esetben 
is kötelező jelleggel szabályozza, meghatározva azt, 
hogy minek kell a szerződés tartalmában kötelezően 
megjelennie. Ezen kötelező tartalmi elemek elmaradása, 
vagy nem az előírás szerinti feltüntetése jogsértést 
valósít meg. A Kbt. 137. § (4) bekezdése ezekre a 
kötelező tartalmi elemekre vonatkozó szabályok meg-
sértését kivételként kezeli abban az értelemben, hogy 
ezen jogsértés esetén akkor nem alkalmazható a 
szerződés érvénytelensége, ha jogszabály más jogkö-
vetkezményt rendel a jogsértéshez. Az érvénytelenség 
helyett alkalmazandó jogkövetkezmény lehet, amikor a 
felek megállapodása helyett a kógens jogszabályi tarta-
lom válik a szerződés részévé. Tehát a jogsértés nem 
minden esetben eredményezi a szerződés érvénytelen-
ségét, így ezekben az esetekben szükséges megvizsgálni 
annak a kérdését, hogy szerződésmódosítással nem 
hozható-e összhangba a szerződés a jogszabályokkal, 
illetve az időközben megváltozott feltételekkel. 

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a 
közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szer-
ződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesíté-
sével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló útmutatója (a 
továbbiakban: Útmutató) szerint a Kbt. 141. §-a több 
jogalapot is meghatároz a szerződés módosításának 
jogszerűségét illetően, amelyek közül egynek a fenn-
állása is megalapozza a szerződés módosításának lehe-
tőségét új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül. A 
Kbt. nem állít fel hierarchiát a jogalapok között, így 
azokat bármilyen sorrendben vizsgálhatja ajánlatkérő. 
Előfordulhat, hogy több jogalap is megvalósul, ilyenkor 
ajánlatkérő szabadon eldöntheti, hogy mely jogalapra 
hivatkozik a szerződés módosítása kapcsán. A Kbt.-ben 
meghatározott jogalapok fennállta ténykérdés, az nem 
függ attól, hogy az ajánlatkérő azt helyesen állapítja-e 
meg. A szerződés módosításának bármelyik esete is áll 
fenn, a szerződés módosítása nem tekinthető jogsze-
rűtlennek. Az ajánlatkérőnek a szerződés módosítással 
összefüggésben nem az a feladata, hogy válasszon egy 
módosítási esetkört, hanem az, hogy a szerződés telje-
sítése során felmerülő módosítási tényhelyzetet érté-

kelje, s azt vesse össze a jogszabályi jogalapokkal. Ha 
bármelyik, vagy akár több esetkör alkalmazható az 
adott esetre, akkor módosíthatja a szerződést. Ha 
valamely, a szerződés módosítására szolgáló jogalap 
sérül ugyan, de más jogalap szerinti feltételek fenn-
állnak, akkor a szerződés módosítása jogszerű. 

A jogszerű állapot helyreállításának másik lehetősége a 
szerződés felmondása vagy az elállás. Amennyiben 
olyan helyzet áll elő, amikor olyan lényeges szerző-
désmódosítás lenne feltétlenül szükséges, amely már 
nem tehető meg jogszerűen, tehát nem módosítható a 
szerződés a Kbt. 141. §-ával összhangban, és új 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, akkor az ajánlat-
kérőnek lehetősége van a szerződést felmondani vagy 
attól elállni. A Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerint felmon-
dással vagy elállással az ajánlatkérő a másik félhez 
intézett jognyilatkozattal szüntetheti meg a szerződést. 
A szerződés felmondása esetén a szerződés megszünte-
tésének, elállás esetén a szerződés felbontásának a sza-
bályait kell alkalmazni azzal, hogy elállásra az ajánlat-
kérő akkor jogosult, ha az általa kapott szolgáltatás 
egyidejű visszaadását felajánlja. 

2. kérdés  

Ajánlatkérő építési beruházás megvalósítása tárgyában a 
2019. évben feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le azzal, 
hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerző-
dés abban az esetben lép hatályba, amennyiben az ajánlatkérő 
pályázati projektje támogatásban részesül. A támogatási 
döntés 2021 júniusában született meg, közel két évvel a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása után, amely eltelt két évben 
Ajánlatkérő előre nem látható körülmények folytán, elsősor-
ban közfeladatai ellátásának biztosítása céljából a közbeszer-
zési szerződés tárgyát képező építési-kivitelezési munkálatok 
mintegy 50%-át saját forrásból megvalósította, így a közbe-
szerzési szerződés tárgyát képező munkálatok egy része már 
megvalósult, azt az eljárás eredményeként kötött szerződés 
keretében megvalósítani már nem szükséges. 

1. kérdés: A közbeszerzési szerződés jogszerűen módosít-ható-
e a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése alapján, tekintettel arra, 
hogy a szerződésmódosítás következtében az ellenérték 
csökken, és ezzel összefüggésben a műszaki tartalom is 
módosul?  

2. kérdés: A közbeszerzési szerződés a fentiekben ismertetett, 
kellő gondossággal sem előrelátható körülmények okán, a 
hatálybalépését követően jogszerűen módosítható-e a Kbt. 
141. § (4) bekezdés c) pontja alapján úgy, hogy a műszaki 
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tartalom a már megvalósult építési-kivitelezési munkálatokkal 
csökkentésre kerül és ezzel egyidejűleg a szerződés szerinti 
ellenérték összege is ará-nyosan csökken?  

A Közbeszerzési Hatóság válasza 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a kérdéses 
szerződés módosítására a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése 
alapján nincs lehetőség, mert a kérdés alapján a Közbe-
szerzési Hatóság által feltételezett kb. 50%-os műszaki 
tartalom csökkentés olyan jelentős mértékű módosítás, 
amely vélhetően megváltoztatja a szerződés általános 
jellegét. 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a kérdéses 
szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) 
pontja alapján sincs lehetőség, mert az előre nem 
láthatóság körülménye nem állapítható meg, illetve a 
korábbiakban kifejtettek szerint a szerződés műszaki 
tartalmának, illetve értékének cca. 50 %-os csökkenése a 
szerződés általános jellegét is megváltoztatja. Valamint 
a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti módosításra sincs 
lehetőség a tárgyi esetben, mert ilyen mértékű módo-
sítás már lényegesnek minősül. 

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása 

A Kbt. 141. §-a szabályozza a közbeszerzési eljárások 
eredményeként megkötött szerződések módosításának 
esetköreit. Ha értékbeli változásról van szó, arra a Kbt. 
141. § (2)-(3) bekezdésében megfogalmazott ún. „de 
minimis” szabály vonatkozik. Amennyiben meghatáro-
zott körülmények fennállása kapcsán szükséges a mó-
dosítás, akkor a Kbt. 141. § (4) bekezdése az irányadó, 
nem lényeges módosítás esetén pedig a Kbt. 141. § (6) 
bekezdését kell alapul venni.  

Az ún. „de minimis” szabály alapján a Kbt. 141. § (4) és 
(6) bekezdésében meghatározott feltételek vizsgálata 
nélkül módosítható egy építési beruházás tárgyú közbe-
szerzési szerződés ellenértéke az eredeti ellenérték 15%-
át el nem érő mértékben, illetve ha az uniós értékhatárt 
elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárásról 
volt szó, akkor a módosítás értéke az uniós értékhatárt 
sem érheti el. A fenti két feltétel mellett további 
jogszabályi előírás, hogy a módosítás nem változtathatja 
meg a szerződés általános jellegét és illeszkednie kell a 
szerződés eredeti jellegéhez is. Jelen szerződésmó-
dosítási lehetőség csak abban az esetben alkalmazható, 

ha a módosítás a szerződéses ellenértéket érinti, vagy ha 
a változás a szerződés több elemét is érinti, akkor ezek 
módosításának is összefüggésben kell lennie az érték 
változásával. A módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése b) 
pontjának megfelel akkor is, ha a módosítás követ-
keztében az ellenszolgáltatás értéke nem növekszik, 
hanem csökken, de ez esetben is figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a módosítás ne változtassa meg a szerződés 
általános jellegét és illeszkedjen az eredeti szerződés 
jellegéhez is. 

Az Útmutató szerint, ha egy – nem a szerződés ellen-
értékére vonatkozó – módosítás önmagában lényeges-
nek minősülne, akkor a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti 
de minimis szabályok alkalmazása az ellenértéken 
kívüli tartalmi elem vonatkozásában aggályosnak mi-
nősülhet akkor is, ha a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) 
pontjai szerinti feltételek fennállnak.  

Egy kisebb mértékű (15%-ot el nem érő) ellenérték 
csökkenés még nem jelentené a szerződésmódosítás 
akadályát, azonban a kérdésből a Közbeszerzési Ható-
ság azt feltételezi, hogy a módosítás kapcsán, a már 
elvégzett, kb. 50%-nyi munkamennyiséggel kerülne 
csökkentésre a szerződéses mennyiség, mely a műszaki 
tartalom jelentős módosításának minősül, és ezzel pár-
huzamosan vélhetően az ellenérték is nagyjából a felére 
csökkenne, így ez már nem tekinthető nem lényeges 
módosításnak és a Közbeszerzési Hatóság szerint egy 
ilyen módosítás vélhetően már megváltoztatja a 
szerződés általános jellegét is. A Közbeszerzési Hatóság 
álláspontja szerint a fentiek okán nincs lehetőség a 
kérdéses szerződésnek a Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti 
módosítására. 

Az Útmutató szerint általánosságban elmondható, hogy 
a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont szerinti előre nem 
láthatóság követelménye alapvetően akkor valósulhat 
meg, ha a szerződés módosítását indokoló körülmény 
jövőbeli bekövetkezéséről az ajánlatkérőnek nem volt 
tudomása, és arra az ajánlatkérő a legnagyobb gondos-
ság mellett a beszerzés körülményeinek ismeretében 
nem is számíthatott. Ugyanakkor mindenkor az adott 
eset összes körülményének alapos vizsgálata és mér-
legelése alapján, esetről-esetre történő mérlegeléssel 
lehet csak eldönteni, hogy az előre nem láthatóság 
fennáll-e. Ennek megítélését a Kbt. a szerződő felekre 
(különösen az ajánlatkérőre) bízza, tekintettel arra,
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hogy a beszerzés körülményeinek ismerete alapvetően 
a szerződő felektől, és elsősorban az ajánlatkérőtől 
várható el.  

Az előre nem láthatóság nem megalapozott akkor, 
amikor ajánlatkérő saját döntése idézi elő az adott 
helyzetet és emiatt lenne szükséges a szerződés módo-
sítása. A kérdéses esetben – bár az említett közfeladat-
ellátási kötelezettséggel való összefüggés kapcsán a 
Közbeszerzési Hatóság nem rendelkezik információval 
– az ajánlatkérőnek tudatában kellett annak lennie, hogy 
egy megkötött közbeszerzési szerződés kapcsán őt is 
terhelik az abban foglalt kötelezettségek, nem csak a 
vállalkozót. Az ajánlatkérő a teljes építési beruházási 
feladat megrendelésére volt köteles, hiszen 2019. óta 
érvényes, bár még nem hatályos szerződéssel rendel-
kezett az adott kivitelezési feladatra, így az ajánlatkérő 
azon döntése, hogy a munkákat időközben elvégzi vagy 
elvégezteti, nem tekinthető előre nem látható körül-
ménynek, hiszen a munkák szükségessége már akkor 
eldőlt, amikor a közbeszerzési eljárást 2019-ben megin-
dították, és azzal is tisztában kellett lennie az ajánlat-
kérőnek, hogy a támogatás elbírálása adott esetben 
elhúzódhat, így a kivitelezésre csak később kerülhet 
majd sor. Ajánlatkérő 2019. óta tudta, hogy van egy 
nyertes kivitelezője, akivel a szerződést megkötötte, és 
aki az adott feladat elvégzésére, annak teljes vertiku-
mára – nem csak az 50%-ára – szerződött, így kalkulálta 
az árat, az erőforrásait. Ajánlatkérő abban az esetben 
mentesülhetett volna a szerződéses kötelezettségei alól, 
ha nem kapja meg a támogatást vagy nem a kért összeg-
ben kapja meg, és így a szerződés nem lép hatályba. A 
kérdéses esetben ajánlatkérő saját döntése következté-
ben vált szükségessé a szerződés módosítása, nem előre 
nem látható körülmény miatt. 

A fentieket támasztja alá a Közbeszerzési Döntőbi-
zottság D.58/11/2021. számú határozata is, melyben a 
Döntőbizottság nem állapította meg az előre nem 
láthatóságot arra tekintettel, hogy az ajánlatkérőnek 
tudnia kellett, hogy a saját későbbi döntése (egy adott 
gyártósor megvásárlása) kihat egy korábbi közbeszer-
zési eljárás eredményeként megkötött szerződés 
(szaloncukor válogató gép beszerzése) teljesítésére is, 
illetve annak módosítási igényét fogja maga után vonni. 
A Döntőbizottság a D.58/11/2021. számú határozatá-
ban kimondta, hogy az nem vitatott, hogy azt nem 
láthatta az ajánlatkérő előre, hogy egy számára gazda-
ságilag előnyös vételi lehetősége lesz a teljesítés 

időszakában, illetve nem számíthatott annak konkrét 
energiaigényével sem. De mikor ezen gyártósor be-
szerzése mellett döntött, akkor tudatában kellett lennie 
annak, hogy a szaloncukor válogató és a [...] gyártósor 
energiaigényét együttesen már nem tudja biztosítani, 
csak hálózatfejlesztést követően. [….] Döntő-bizottság 
megállapította, hogy az ajánlatkérő által ismertetett 
indokokkal gondos eljárás és kellő körültekintés esetén 
az ajánlatkérőnek számolnia kellett volna, így a 
felmerült probléma nem képezheti a szerző-
désmódosítás jogszerű alapját, ezért az ajánlatkérő és a 
kérelmezett megsértette a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) 
pont ca) alpontját. Ajánlatkérőnek a döntései láncola-
tában kell tudnia az előre nem láthatóságot bizonyí-
tania, ami jelen esetben nem állt fenn, mert számolnia 
kellett volna azzal, hogy a gyártósor beszerzésére 
vonatkozó döntése nem képezhet jogszerű alapot a 
szerződésmódosításra. 

A kérdéses esettel összefüggésben fontos kiemelni to-
vábbá, hogy a támogatás megszerzésének, a támogatási 
szerződés megkötésének időbeli elhúzódása szintén 
nem tekinthető előre nem látható körülménynek, 
melyre a Döntőbizottság a D.62/19/2020. számú hatá-
rozatában is rámutatott. A Döntőbizottság a szerződés-
módosítás szempontjából nem értékelte előre nem 
látható körülményként azt, hogy az irányító hatóság a 
támogatói szerződés megkötésére vezető folyamat 
során több alkalommal a támogatói szerződés megköté-
séhez szükséges dokumentumok megküldését, illetve 
pontosítását kérte, amely miatt mind a támogatói 
szerződés megkötésére, mind az előleg folyósítására az 
I. rendű kérelmezett által feltételezett időpontnál ké-
sőbbi időpontban került sor. 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a kérdéses 
esetben nincs lehetőség a szerződésnek a Kbt. 141. § (4) 
bekezdés c) pontja szerinti módosítására, mert az előre 
nem láthatóság körülménye nem állapítható meg, 
illetve a korábbiakban kifejtettek szerint a szerződés 
mű-szaki tartalmának, illetve ellenértékének cca. 50%-
os csökkenése a szerződés általános jellegét is meg-
változtatja. 

Fentiekkel összefüggésben szükséges kiemelni, hogy 
adott esetben a szerződés műszaki tartalmának, illetve 
ezzel összefüggésben az ellenértékének cca. 50%-os 
mértékű csökkentése a közbeszerzési eljárásban más 
ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett 
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másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, és mint 
ilyen a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti szerződés-
módosítási korlátba ütközhet. 

3. kérdés  

Ajánlatkérő helyesen jár-e el akkor, ha a keretmegállapodás 
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításakor, 
azaz jelen esetben a 2017. május 30. napján hatályos az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továb-
biakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 26. §-a alapján 
jár el a verseny újranyitások során és feltételes közbeszerzés 
esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kéri a nyertes a-
jánlattevőtől a felelősségbiztosítási szerződés megkötését vagy 
a meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztését? 

A Közbeszerzési Hatóság válasza 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint speciális 
szabályozás hiányában a 322/2015. (X. 30.) Korm. ren-
delet 36. § (1) bekezdésében írott általános hatályba 
léptető szabályok vannak érvényben, így a 2017. május 
30. napján megkezdett közbeszerzési eljárásra a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek az eljárás indítá-
sakor hatályos előírásait kell alkalmazni, tehát a kérdé-
ses esetben legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kell 
a nyertes ajánlattevőnek a megfelelő mértékű felelős-
ségbiztosítási szerződéssel rendelkeznie. 

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának 2017. május 
30. napján hatályos változata kimondja, hogy építési beru-
házás esetén az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződés-
kötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által 
az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelős-
ségbiztosításra. 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának 2021. 
szeptember 1-től hatályos változata kimondja, hogy építési 
beruházás esetén az ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés-
kötés időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés 
hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott 
időpontig - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az 
eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumen-

tumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 

Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, 
valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 
kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 503/2021. (VIII. 18.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: 503/2021. (VIII. 18.) 
Korm. rendelet) módosította a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 26. §-át legutóbb.  

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet hatályba léptető 
rendelkezései nem térnek ki az 503/2021. (VIII. 18.) 
Korm. rendeletre, illetve nem tartalmaznak speciális 
szabályokat a hatályba léptetésével kapcsolatban, így a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdésében 
írott általános hatályba léptető szabályok vannak ér-
vényben, miszerint a rendelet hatálybalépése után meg-
kezdett közbeszerzési eljárásokra kell a 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet előírásait alkalmazni. Tehát a 2017. 
május 30. napján megkezdett közbeszerzési eljárásra a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek az eljárás indítá-
sakor hatályos előírásait kell alkalmazni, így a kérdéses 
esetben legkésőbb a szerződéskötés időpontjára kell a 
nyertes ajánlattevőnek a megfelelő mértékű felelős-
ségbiztosítási szerződéssel rendelkeznie. 

A Közbeszerzési Hatóság azonban szükségesnek tartja 
felhívni a figyelmet – mivel megkötött keretmegálla-
podással kapcsolatban érkezett a kérdés – arra, hogy 
egy keretmegállapodás alapján megvalósított szerződés 
megkötésére irányuló verseny újranyitás során nem 
lehetséges feltételes közbeszerzési eljárást indítani. 
Egyrészt a Kbt. 104-105. §-aiban a keretmegálla-
podásokra vonatkozó szabályok között nincs vissza-
utalás a Kbt. 53. § (5) bekezdésére, másrészt pedig a Kbt. 
53. § (5) bekezdésében írottak szerint már az eljárást 
megindító felhívásban szükséges jelezni az ajánlatkérő 
ellenőrzési körén kívüli, bizonytalan jövőbeli eseményt, 
amely a feltételes közbeszerzési eljárást megalapozza, 
de arra a Kbt. 53. § (5) bekezdése nem ad lehetőséget, 
hogy a keretmegállapodás második részének lefolyta-
tása során indítson ajánlatkérő feltételes közbeszerzési 
eljárást. Egyebekben természetesen egy – keretmegálla-
podástól független – feltételes közbeszerzési eljárás so-
rán a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek az eljárás 
indításakor hatályos előírásait kell alkalmazni, így a 
jelenleg hatályos előírásokat csak a 2021. szeptember 1-
ét követően indított közbeszerzési eljárások során kell 
figyelembe venni. 
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4. kérdés  

A Z Kft. és az A Kft. jelzőlámpás többsávos körforgalmi 
csomópontok építését tervezi, az építési engedélyek és a 
tulajdoni viszonyok miatt két projektelemként, de mivel a be-
ruházások műszakilag egymással összefüggnek, egy közbe-
szerzés keretében. A Z Kft. és az A Kft. a közbeszerzést 
együttműködésben kívánja megvalósítani, melynek részleteit 
együttműködési megállapodásban kívánják rögzíteni. 

Fenti tényállással kapcsolatos kérdése, hogy jól értel-mezik-e, 
hogy a Kbt. nem tiltja egy, a Kbt. hatálya alá tartozó 
ajánlatkérő (Z Kft.) és egy a Kbt. hatálya alá nem tartozó 
szervezet (A Kft.) együttműködését úgy, hogy a közbeszerzési 
eljárást egyedüli ajánlatkérőként a Z Kft. folytassa le, 
amennyiben az A Kft. részéről kiadott rész-letes kötőerővel 
bíró vállalások rendelkezésre állnak (különösen a pénzügyi 
fedezet A Kft.-t terhelő részének a Z Kft. részére történő 
biztosítása). 

További kérdése az volt, hogy megfelelően értelmezik-e, hogy 
a Kbt. rendelkezései nem tiltják, hogy a Z Kft., mint egyedüli 
ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárás ered-
ményeként megkötésre kerülő szerződésben az A Kft.is 
szerződő félként jelenjen meg oly módon, hogy az A Kft. 
kizárólag költségviselő félként vagy a Z Kft. mellett együttes 
megrendelőként jelenik meg. 

A Közbeszerzési Hatóság válasza 

1. Tekintettel arra, hogy a kérdés szerint a közbeszerzést 
együttműködésben kívánják megvalósítani, a Közbe-
szerzési Hatóság álláspontja szerint a kérdéses esetben 
lehetőség van arra, hogy a Z Kft. és az A Kft. közös 
ajánlatkérőként lépjenek fel, és a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával a Z Kft.-t hatalmazza meg az A Kft., arra 
azonban nincs lehetőség a felek közötti együttműkö-
désre és a levelében leírt tényekre (közös építési 
engedély, műszakilag összefüggő projektelemek, közös 
finanszírozás, közös teljesítésigazolás) tekintettel, hogy 
a Z Kft. egyedüli ajánlatkérő legyen a tárgyi közbe-
szerzési eljárásban. 

2. A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a Kbt. 3. 
§ 24. pontja és a Kbt. 131. § (6) bekezdése értelmében az 
ajánlatkérő – adott esetben közös ajánlatkérők – kötik 
meg a szerződést egy közbeszerzési eljárás eredménye-
képpen, arra nem ad lehetőséget a Kbt., hogy egy olyan 
szervezet, aki nem vett részt a közbeszerzési eljárásban 
ajánlatkérőként – bár a projektben érintett – utólag szer-

ződő féllé váljon a közbeszerzési eljárást lefolytató 
ajánlatkérő mellett. 

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása 

A Kbt. 5. § (4) bekezdése lehetővé teszi a Kbt. alkalma-
zását olyan szervezetek számára is, akik erre nem 
kötelezettek, csak önként vállalják azt, egy adott közbe-
szerzés tekintetében. Azonban az önkéntes Kbt. 
alkalmazó ajánlatkérő ez esetben köteles a Kbt. rendel-
kezéseit – maradéktalanul – betartani. A fenti jogsza-
bályhely azon fordulata, mely szerint „e törvény rendel-
kezését köteles betartani […]", azt jelenti, hogy azon 
eset(ek)nél, ahol egy – Kbt. 5. § (1)-(2) bekezdés hatálya 
alá nem tartozó – szervezetet érintően a Kbt. szerinti 
közbeszerzési eljárás lefolytatását kötelezővé teszi egy 
jogszabály, illetve ezt az ilyen szervezet önként vagy 
szerződésben vállalja, abban az esetben a szervezet nem 
választhatja meg, hogy a Kbt. szabályai közül melyeket 
alkalmazza, és melyeket nem, hanem köteles vala-
mennyi, a Kbt.-ben foglalt rendelkezésnek megfelelően 
eljárni. 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint abban az 
esetben, ha a szervezet kifejezetten egy projekt tekinte-
tében vállalja közbeszerzési eljárás lefolytatását, úgy a 
Kbt. 5. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői státusz, és 
ezzel a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezett-
sége az adott projekt eljárásának/eljárásainak a tekinte-
tében áll fenn, azaz az ezzel az eljárással kapcsolatos 
közbeszerzési kötelezettségeknek kell megfelelnie. 
Ebben az esetben az önkéntesen Kbt.-t alkalmazó szer-
vezetnek a Kbt. 5. § (4) bekezdése szerinti ajánlat-
kérőként javasolt bejelentkeznie az elektronikus közbe-
szerzési rendszerbe (a továbbiakban: EKR).  

A Kbt. 29. §-a értelmében lehetőség van arra, hogy több 
ajánlatkérő közösen folytasson le közbeszerzési eljárást. 
Vagy úgy folytatja le az egyik (meghatalmazott) ajánlat-
kérő a másik javára a közbeszerzést meghatalmazás 
alapján, hogy ő csak eljár a meghatalmazó nevében, de 
a szerződést a meghatalmazó ajánlatkérő fogja meg-
kötni és ő teljesíti az ellenszolgáltatást is. Vagy pedig 
úgy lesz meghatalmazott az egyik ajánlatkérő a két vagy 
több közös ajánlatkérő közül, hogy a szerződést minden 
ajánlatkérő nevében együttesen fogják megkötni és az 
ellenszolgáltatást is közösen teljesítik, de a közbeszer-
zési eljárás lebonyolítása kizárólag a meghatalmazott 
ajánlatkérő feladata, akár úgy is, hogy a meghatalmazó 
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a döntés előkészítésben, döntésben sem kíván részt 
venni, rábízva ezeket a feladatokat a meghatalmazottra.  

A fentiekre tekintettel nincs akadálya annak, hogy egy 
a Kbt. hatálya alá tartozó ajánlatkérő és egy a Kbt. 
hatálya alá nem tartozó szervezet közösen folytasson le 
közbeszerzést, de arra tekintettel, hogy a Kbt. 29. § 
közös ajánlatkérőkről beszél, ez esetben a Kbt. hatálya 
alá nem tartozó szervezetnek a Kbt. 5. § (4) bekezdése 
szerinti önkéntes Kbt. alkalmazó ajánlatkérővé kell 
válnia és ennek megfelelően javasolt az EKR-ben aján-
latkérőként regisztrálnia. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a 
figyelmet, hogy a Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti önkéntes 
ajánlatkérőnek is készítenie kell közbeszerzési sza-
bályzatot a Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdése értelmében. 
Amennyiben egy ajánlatkérő nem rendelkezik a Kbt. 27. 
§ (1) bekezdés szerinti általános jellegű szabályzattal, 
akkor lehetősége van kizárólag az adott közbeszerzési 
eljárással összefüggésben meghatározni a felelősségi 
köröket, bevont személyeket a Kbt. 27. § (2) bekezdése 
alapján (ún. eseti szabályzat). Egy közbeszerzési eljárás 
tekintetében annak sincs akadálya, hogy a közös 
ajánlatkérők közös közbeszerzési szabályzatot hozza-
nak létre, melyben mindkét ajánlatkérő felelősségére és 
kötelezettségére ki lehet térni az adott közbeszerzési 
eljárással összefüggésben. 

A kérdéses esetben lehetőség van arra, hogy a Z Kft. és 
az A Kft. közös ajánlatkérőként lépjenek fel, és a közbe-
szerzési eljárás lefolytatásával a Z Kft.-t hatalmazza 
meg az A Kft. Azonban az A Kft. köteles a fentiek 
szerinti közbeszerzési szabályzatot készíteni. Közös 
ajánlatkérőket – mind a Z Kft.-t, mind az A Kft.-t – az 
eljárást megindító hirdetményben fel kell tüntetni, ezért 
szükséges az A Kft.-t is az EKR-be a Kbt. 5. § (4) 
bekezdés szerinti ajánlatkérőként regisztrálni. A hirdet-
ményben szükséges megjelölni azt is, hogy a Z Kft. lesz 
az, aki a közös ajánlatkérők nevében a közbeszerzési 
eljárást lefolytatja. Arra azonban nincs lehetőség a felek 
közötti együttműködésre és a levelében leírt tényekre 
(közös építési engedély, műszakilag összefüggő pro-
jektelemek, közös finanszírozás, közös teljesítésiga-
zolás) tekintettel, hogy a Z Kft. egyedüli ajánlatkérő 
legyen a tárgyi közbeszerzési eljárásban, különös tekin-
tettel a 2. kérdésben írott azon tényre, hogy a szerződést 
viszont nem kizárólag a Z Kft. kívánja megkötni a 
nyertessel, hanem az A Kft. is szerződő fél szeretne 
lenni. 

Tekintettel arra, hogy a Kbt. 3. § 24. pontjában írottak 
szerint közbeszerzési szerződést a Kbt. szerinti ajánlat-
kérő köthet, így arra nincs lehetőség, hogy a közbe-
szerzési eljárásban adott esetben részt nem vevő, közös 
ajánlatkérőként nem megjelenő A Kft. a közbeszerzési 
eljárás lezárását követően a közbeszerzési szerződésben 
szerződő félként jelenjen meg.  

Mind a Kbt. 3. § 24. pontja és a Kbt. 131. § (6) bekezdése 
értelmében az ajánlatkérő – adott esetben közös ajánlat-
kérők –, kötik a szerződést, arra nem ad lehetőséget a 
Kbt., hogy egy olyan szervezet, aki nem vett részt a 
közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként – bár a projekt-
ben érintett – utólag szerződő féllé váljon a közbeszer-
zési eljárást lefolytató ajánlatkérő mellett. 

A Kbt. 139. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő 
személye kizárólag jogutódlás során változhat. A tárgyi 
esetben viszont arra irányult a kérdés, hogy az 
ajánlatkérő mellé a szerződésbe megrendelői oldalon 
beléphetne-e egy – a közbeszerzési eljárásban ajánlat-
kérőként meg nem jelenő – szervezet. A Kbt. újabb 
ajánlatkérő megrendelői oldalon történő megjelenésére 
nem ad lehetőséget. 

Az Európai Parlament és a Tanács által kiadott a köz-
beszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU 
IRÁNYELV (továbbiakban: Irányelv) 38. cikke szól az 
eseti közös közbeszerzésről. Az Irányelv 38. cikk (2) 
bekezdése kimondja, ha egy közbeszerzési eljárás lebonyo-
lítására teljes egészében minden érintett ajánlatkérő szerv 
nevében, közösen kerül sor, akkor azok együttesen felelősek az 
ezen irányelv szerinti kötelezettségeik teljesítéséért. Ez vonat-
kozik azokra az esetekre is, amikor az eljárást az ajánlatkérő 
szervek egyike bonyolítja le saját maga és a többi érintett 
ajánlatkérő szerv nevében. Ha egy közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására nem teljes egészében minden érintett ajánlat-
kérő szerv nevében kerül sor, akkor azok csak a közösen végzett 
részek tekintetében tartoznak együttes felelősséggel. Minden 
ajánlatkérő szerv kizárólagosan felelős az ezen irányelv 
szerinti kötelezettségei teljesítéséért azon részek tekintetében, 
amelyeket a saját nevében végez. 

A Kbt. 29. § (4) bekezdése a fenti Irányelvvel össz-
hangban mondja ki a közös ajánlatkérők együttes 
felelősségét, de csak azon esetekre, ha az eljárás lebo-
nyolítására minden ajánlatkérő nevében, közösen kerül 
sor, illetve ha egy ajánlatkérő bonyolítja le az eljárást 
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maga és a többiek nevében. Ha azonban – mint a 
kérdéses esetben – a közbeszerzési eljárás lebonyolítá-
sára nem teljes egészében minden ajánlatkérő nevében 
kerül sor, akkor a közös ajánlatkérők az eljárásnak a 
közösen végzett részeiért közös felelősséggel tartoznak, 
azonban a saját nevükben végzett tevékenységek kap-
csán kizárólagos felelősségük van. A Közbeszerzési 
Hatóság értelmezése szerint a levelében írottak alapján 
az 1. projektelem kapcsán mind a Z Kft., mind az A Kft. 
érintettek, így ennek kapcsán együttes felelősséggel 
rendelkeznek egy közös közbeszerzési eljárás során, 
azonban a 2. projektelem kapcsán kizárólag az A Kft. 
érintett, így a felelősség is csak őt terheli ezen rész 
tekintetében. 

5. kérdés  

A Megrendelő nem rendelkezik jelenleg pénzügyi fedezettel a 
feladatokra és a kivitelezéshez szükséges forrás megléte a 
jövőben előre láthatóan támogatási konstrukcióban kerül majd 
részére biztosításra. Kérdése az, hogy helyesen jár-e el Meg-
rendelő, ha a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
verseny újranyitások esetében alkalmazza a Kbt. 53. § (5) és 
(6) bekezdését. 

A Közbeszerzési Hatóság válasza 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint mivel a 
Kbt. 104. § (2) bekezdése alapján a keretmegállapodás 
megkötését egy Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás előzi 
meg, amely eljárást megindító felhívással indul, így ez 
alapján kimondható, hogy ebben az eljárást megindító 
felhívásban a Kbt. 53. § szerint lehetősége van az aján-
latkérőnek jelezni azt a tényt, hogy feltételes közbe-
szerzést indít. A Kbt. 104-105. §-i nem utalnak vissza a 
Kbt. 53. §-ára, így a Közbeszerzési Hatóság álláspontja 
szerint nincs lehetőség a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) 
pontja szerinti verseny újranyitások esetében feltételes 
közbeszerzést alkalmazni. 

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása 

A keretmegállapodás a Kbt. XVI. fejezetében foglalt 
sajátos beszerzési módszerek egyike, amelynek során 
ajánlatkérő valamely a Kbt.-ben szabályozott közbe-
szerzési eljárást folytat le elsőként és ennek eredménye-
ként keretmegállapodást köt a nyertes ajánlatte-
vővel/ajánlattevőkkel. A keretmegállapodás alapján 
megvalósított beszerzések tekintetében irányadóak a 
Kbt.-nek a keretmegállapodások alcímében írottak.  

Az ajánlatkérő feltételes közbeszerzést a Kbt. 53. § (5) 
bekezdés szerint abban az esetben indíthat, ha ellenőr-
zési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény 
bekövetkezése várható, azonban erre a bizonytalan-
ságra már az eljárást megindító felhívásban fel kell 
hívnia a gazdasági szereplők figyelmét. A Kbt. 53. § (6) 
bekezdése értelmében egy támogatási igény benyújtása 
is feltételes közbeszerzés indítására adhat okot, de ez 
esetben is jelezni kell ezt a tényt az eljárást megindító 
felhívásban. 

Tekintettel arra, hogy a keretmegállapodás megkötését 
egy Kbt. szerinti közbeszerzési eljárás előzi meg, amely 
eljárást megindító felhívással indul, így ez alapján 
kimondható, hogy ebben az eljárást megindító felhívás-
ban lehetősége van az ajánlatkérőnek jelezni azt a tényt, 
hogy feltételes közbeszerzést indít. Ennek megfelelően 
vagy eredménytelenné nyilvánítja az eljárását, és nem 
köti meg a keretmegállapodást, ha a bizonytalan jövő-
beli esemény bekövetkezik, vagy megköti a keretmeg-
állapodást, de annak hatálybaléptető feltétele bekövet-
kezéséig az nem lesz hatályban. 

A Kbt. 104. § (2) bekezdése értelmében a keretmeg-
állapodás alapján lefolytatott beszerzésre a 104-105. §-
ban írottak az irányadók, így ezek vizsgálata szükséges 
a körben, hogy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja 
szerinti verseny újranyitások esetében alkalmazható-e a 
Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése szerinti feltételes közbe-
szerzés. A Kbt. 104-105. §-i nem utalnak vissza a Kbt. 53. 
§-ára, mint a keretmegállapodások alapján megvalósí-
tott beszerzések során alkalmazandó eljárási szabályra, 
így a Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint nincs 
lehetőség a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
verseny újranyitások esetében feltételes közbeszerzést 
alkalmazni. Ezt támasztja alá azon szabályozási 
környezet is, hogy a feltételes közbeszerzés tényét a Kbt. 
53. § (5) bekezdés alapján az eljárást megindító felhívás-
ban kell jelezni a gazdasági szereplők felé, de a kérdéses 
esetben a verseny újranyitások során már nem eljárást 
megindító felhívásról beszélünk, hanem a Kbt. 105. § (3) 
bekezdése alapján ajánlattételi felhívásról, így ez 
utóbbiban már nincs lehetőség a feltételes közbeszerzés 
tényét jelezni. 

A Kbt. 104. § (7) bekezdése egyértelműen kimondja, 
hogy az ajánlatkérő nem köteles beszerzését a keret-
megállapodás alapján megvalósítani, ami szintén azt 
támasztja alá, hogy verseny újranyitás esetén nem 
értelmezhetőek a feltételes közbeszerzési eljárásra 
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vonatkozó szabályok, hiszen ha ajánlatkérő nem köteles 
versenyt újraindítani, akkor kizárólag akkor kell, hogy 
újra versenyeztesse a keretmegállapodásban résztvevő-
ket, ha a beszerzés tárgyára megfelelő fedezettel rendel-
kezik, így értelmetlen lenne feltételes közbeszerzési 
eljárás indítása. 

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a 
keretmegállapodásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről 
kiadott útmutatójában (2021. május 6.) felhívja a figyel-
met arra, hogy a keretmegállapodás nem pusztán 
sajátos beszerzési technika, hanem a Kbt. 130. § (1) 
bekezdése alapján szerződés is. 

Az előzőekben írottakat támasztja alá a Kbt. 135. § (12) 
bekezdésében írott azon szabály is –  mely szintén az 
eljárást megindító felhívásra hivatkozik –, hogy a 
feltételes eljárás miatti felfüggesztő feltételt a közbe-
szerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés-
ben kell kikötni. A Kbt. 130. § (1) bekezdése alapján a 
Kbt. XX. Fejezetében a szerződésekkel kapcsolatos 
rendelkezések a keretmegállapodásokra is alkalma-
zandó szabályok, így magában a keretmegállapodásban 
lehetséges felfüggesztő feltétel megjelölése, azonban a 
keretmegállapodás alapján lefolytatott beszerzés ered-
ményeként megkötött szerződésben nincs erre lehető-
ség, jogszabályi felhatalmazás hiányában. 

6. kérdés  

Az állásfoglalás kérés arra irányul, hogy jól értelmezik-e, 
miszerint egy Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, az 
információs önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: 
Infotv.) 33. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó ajánlatkérő 
eleget tesz az Infotv. 37. § (1) bekezdése szerinti közzétételi 
kötelezettségnek azzal, hogy a Kbt. 43. §-a szerint eljárva 
közzé teszi az abban felsorolt adatokat, dokumentumokat az 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: 
EKR), azaz az EKR olyan központi honlapnak minősül-e, 
amelyen való közzététellel az Infotv. 33. § (3) bekezdése 
szerinti szervek az Infotv. szerinti elektronikus közzétételi 
kötelezettségüknek eleget tehetnek, és ilyen esetben ezen 
szerveket további közzétételi kötelezettség saját honlapjukon 
nem terheli. 

A Közbeszerzési Hatóság válasza 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint az EKR 
nem fogadható el olyan, az Infotv. 33. § (3) bekezdése 

szerinti központi honlapnak, ahol a közzétételi kötele-
zettséget az ajánlatkérők teljesíthetik. 

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása 

Az Infotv. 33. § (3) bekezdése értelmében a (2) bekezdésben 
nem szereplő közfeladatot ellátó szervek a 37. § szerinti 
elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk sze-
rint saját vagy társulásaik által közösen működtetett, illetve a 
felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel 
kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, vala-
mint az erre a célra létrehozott központi honlapon való 
közzététellel is eleget tehetnek. 

Az Infotv. 33. § (3) bekezdése alapján – az ott meghatá-
rozott – közfeladatot ellátó szervek az elektronikus 
közzétételi kötelezettségüknek vagy a saját, vagy a 
másokkal közösen, vagy a felügyeletüket ellátó szervek 
által üzemeltetett honlapon tudnak eleget tenni vagy 
pedig az a célra létrehozott központi honlapon. Az 
Infotv. nem definiálja, hogy mit ért központi honlap 
alatt, ezzel kapcsolatban a közérdekű adatok elektro-
nikus közzétételére, az egységes közadatkereső rend-
szerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az 
adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Korm. rendelet) szolgálhat további iránymutatásul. 

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése kimondja, hogy a saját 
honlapon közzétevőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni arra a szervre is, amely a közzétételnek a 12. §-ban 
foglaltak szerint, a központi honlap útján tesz eleget. 

A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése értelmében a közzétételi 
kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében az informati-
káért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Infotv. 
33. § (3) bekezdésében meghatározott központi honlapot (a 
továbbiakban: központi honlap) hoz létre. A miniszter a 
központi honlap, a közérdekű adatok központi elektronikus 
jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer informatikai 
működtetéséről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgál-
tató Zrt. útján - a központosított informatikai és telekommu-
nikációs szolgáltatások keretében - gondoskodik. 

A Kbt. 3. § 5a. pontja szerint az EKR-t a közbeszer-
zésekért felelős miniszter üzemelteti. Tekintettel arra, 
hogy a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése az Infotv. 33. 
§ (3) bekezdésében meghatározott központi honlap 
létrehozásnak feladatát az informatikáért felelős minisz-
ter kötelezettségévé teszi, illetve, hogy a rendszer üze-
meltetéséért, működtetéséért pedig a NISZ Nemzeti 
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Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a felelős, ebből 
megállapítható, hogy az EKR nem minősülhet az Infotv. 
33. § (3) bekezdése szerinti központi honlapnak. 

7. kérdés  

Az eljárást megindító felhívásban – alkalmassági feltételként 
– előírt eszköz kapacitást biztosító szervezettel is igazolható. 
Az eszköz rendelkezésre állása vonatkozásában nincsen sem-
miféle megkötés, csak nyilatkozni kell, hogy az alkalmassági 
feltételt igazoló gazdasági szereplő a szerződés teljesítése so-
rán biztosítja a rendelkezésre állást, illetve az adott eszközzel 
történő teljesítést. Jogszerű-e, ha az alkalmassági feltételként 
előírt eszközt egy olyan gazdasági szereplő igazolja kapacitást 
biztosító szervezetként, aki az eljárás eredményeként megkö-
tésre kerülő szerződés teljesítésében alvállalkozóként részt 
vesz, de egyébként az előírt eszköz nem képezi a saját tulajdo-
nát, hanem az más jogviszony keretében (pl.: bérleti szerződés, 
alvállalkozói szerződés, stb.) áll a rendelkezésére? 

A Közbeszerzési Hatóság válasza 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a Kbt. 65. § 
(7) bekezdése a kapacitást biztosító szervezet vonatko-
zásában kötelezettségvállaló okirat benyújtását írja elő, 
mely annak alátámasztására szolgál, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges kapacitásokat az adott szerve-
zet biztosítani fogja, ezért az ő felelősségi körébe tarto-
zik az is, ha ez nem egy saját eszközzel történik, hanem 
adott esetben ő is további alvállalkozót vesz igénybe 
ennek biztosítása érdekében. 

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása 

Az ajánlattevő számára fennáll a lehetőség a Kbt. 65. § 
(7) bekezdése alapján, hogy kapacitást biztosító szer-
vezet bevonásával feleljen meg az ajánlatkérő által 
támasztott alkalmassági követelményeknek. A kapa-
citást biztosító szervezet vonatkozásában irreleváns az 
ajánlattevővel fennálló kapcsolatának jogi jellege, 
vagyis az ajánlattevőtől jogilag és gazdaságilag függet-
len szervezet is igazolhatja az ajánlattevő alkalmas-
ságát, valamint alkalmasságot nem csupán szervezet, 
hanem természetes személy is igazolhat. A Kbt. a 
kapacitások rendelkezésre bocsátásának biztosítéka-
ként egy kötelezettségvállaló okiratot követel meg a 
kapacitást biztosító szervezettől, melyet szerződésbe, 
előszerződésbe, vagy akár más formába foglaltan is 
megtehet a kapacitást biztosító szervezet. A kötelezett-
ségvállalásnak arra kell kiterjednie, hogy a szerződés 

teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
A Kbt. a fentieken túli követelményt nem támaszt a 
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezettel, illetve a 
kötelezettségvállaló okirat tartalmával kapcsolatban.  

A Kbt. 65. § (8) bekezdése a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság esetén írja elő a kezesi felelősséget a 
kapacitást biztosító szervezet részéről, illetve a Kbt. 65. 
§ (9) bekezdése arra az esetre tartalmaz további ren-
delkezéseket, ha a szakembereket, az általuk biztosított 
tapasztalatot kívánja az ajánlattevő kapacitást biztosító 
szervezet által igazolni. Tekintettel arra, hogy a 
kérdésben alkalmassági feltételként eszköz rendel-
kezésre állását kell igazolni, így sem a Kbt. 65. § (8) 
bekezdése, sem a (9) bekezdése nem releváns, hanem 
kizárólag a Kbt. 65. § (7) bekezdésében írottak az 
irányadók. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 65. § (7) bekez-
dése alapján a kapacitást biztosító szervezet kötelezett-
ségvállaló okirat kiállításával nyilatkozik arról, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat, eszkö-
zöket a megfelelő időtartamban biztosítani tudja, ezért 
az ő felelősségi körébe tartozik az is, ha ez nem egy saját 
eszközzel történik, hanem adott esetben ő is további 
alvállalkozót vesz igénybe ennek biztosítása érdekében. 
A kapacitást biztosító szervezet kötelezettségvállaló 
nyilatkozata birtokában az ajánlattevőnek nincs arra 
vonatkozó kötelezettsége, hogy a nyilatkozatban foglal-
tak alátámasztására további dokumentumokat kérjen be 
a kapacitást biztosító szervezettől. 

A Közbeszerzési Döntőbizottság a D.383/20/2019. szá-
mú határozatában arra mutatott rá, hogy a Kbt. alapján 
nincs kizárva, hogy a kapacitást biztosító szervezet 
további alvállalkozót vegyen igénybe olyan tevékeny-
ségek tekintetében, melyek kapcsán az előszerződésben 
vállalta, hogy a szerződés teljesítése során ténylegesen 
részt fog venni. „A Döntőbizottság megállapította, hogy 
jelen esetben a […] Zrt. több szervezetet fog bevonni a 
szerződés teljesítésébe, ezek között szerepel a […] Zrt. is. Sem 
a Kbt., sem a Btv., sem a közbeszerzési dokumentumok nem 
tartalmaznak olyan szabályt, amely kizárja, hogy a […] Zrt., 
mint alvállalkozó a szerződés teljesítése során például a 
kitermelési (gyártási) tevékenység végzéséhez további alvál-
lalkozót vegyen igénybe, olyat, amely bányajogosultsággal 
rendelkezik. A Kbt. jogvita tárgyává tett előírásai mindössze 
azt a feltételt támasztják a kapacitást nyújtó szervezettel 
szemben, hogy okirattal támassza alá, hogy kapacitásai ren-
delkezésre állnak majd a szerződés teljesítése alatt (Kbt. 65. § 
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(7) bekezdés), valamint azt is, hogy ténylegesen vegyen részt
a szerződés teljesítésében (Kbt. 65. § (9) bekezdés). A Döntő-
bizottság a rendelkezésre álló iratok alapján arra a következ-
tetésre jutott, hogy mindezen előírásoknak megfelel a […] Zrt.
és a […] Zrt. közötti előszerződés, mert a szerződés teljesí-
tésében történő tényleges részvétele annak alapján megálla-
pítható.” [82. pont]

8. kérdés

A kérdés, hogy a Kbt. 79. § (4) bekezdés szerinti húsz napos 
határidő számítása újra kezdődik-e az időközben módosított 
összegezés kiküldésekor, azaz minden összegezés módosítással 
ismét megnyílik-e a további húsz napos módosítás lehetősége, 
vagy sem. 

A Közbeszerzési Hatóság válasza 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a Kbt. 79. § 
(4) bekezdésében írott húsz napos korlátot az
összegezés első alkalommal történő megküldésétől kell
számítani, a határidő nem indul újra a módosított
összegezés megküldésétől.

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása 

Tekintettel arra, hogy a Kbt. 79. § (4) bekezdése az 
összegezés megküldésétől rendeli számolni a húsz 
napos intervallumot, így a Közbeszerzési Hatóság 
álláspontja szerint ennek az intervallumnak a kezdő 
időpontja az az eljárást lezáró összegzés, amelyet 
először küld ki az ajánlatkérő. Tekintettel arra, hogy a 
Kbt. 79. § (4) bekezdés nem említi a módosított 
összegezés kiküldését, mint a határidő megkezdésére 
okot adó cselekményt, így a Közbeszerzési Hatóság 
szerint kizárólag az eredeti összegezés megküldésétől 
lehet ezen határidőt számítani. Ezt támasztja alá a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényhez 
írott Nagykommentár (Szerkesztette: Dezső Attila) is, 
miszerint „ezt a korlátozást [az összegezés egyszeri 
módosításának korlátját] a Kbt. jelenleg már nem tartalmazza, 
ugyanakkor a módosítás végső, időbeli korlátját nem oldotta 
fel.” A Nagykommentár is végső időbeli korlátról 
beszél, mely abban az esetben, ha a húsz napos időtar-
tam újraindulna minden módosított összegezés meg-
küldésével, akkor nem lenne értelmezhető. A Közbe-
szerzési Hatóság álláspontja szerint a húsz napos 
időtartam egyszer indul, és nem indul újra minden 
módosított összegezés megküldésével. 

9. kérdés

Kérdésük, hogy erre vonatkozó jogszabályi tilalom hiányában 
ajánlatkérő jogosult-e a Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatá-
rozott, ajánlati biztosítékkal kapcsolatos tartalmi követelmé-
nyeken túl az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb tartalmi 
követelményt (pl. a biztosíték összegének pénzügyi intéz-
mény/biztosító általi maximális kifizetési határideje) az aján-
lati felhíváson kívül az egyéb közbeszerzési dokumentumok-
ban is előírni. 

Amennyiben az 1. kérdés szerinti értelmezés helyes, úgy az 
ajánlat abban az esetben is érvénytelen-e a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján, amennyiben az ajánlatban 
benyújtott, Kbt. 54. § (2) bekezdése szerinti kötelezvény-
ben/garancialevélben az ajánlati biztosíték összegének vállalt 
kifizetési határideje meghaladja az ajánlatkérő által az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokban előírt maximális időtar-
tamot? 

Az ajánlatkérő azt írta elő az egyéb közbeszerzési dokumen-
tumokban, hogy a pénzügyi intézménynek/biztosítónak az 
ajánlatkérői felhívás kézhezvételétől számított 8 banki munka-
napon belül kell kifizetnie az ajánlati biztosíték összegét, az 
ajánlatban benyújtott dokumentumban viszont a biztosító 
csak 15 naptári napon belüli kifizetést vállalt. Ebben az 
esetben az ajánlat a biztosíték tartalmi meg nem felelősége 
okán a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvény-
telennek minősíthető-e, amennyiben adott ajánlattevő hiány-
pótlást követően sem tud olyan okiratot csatolni, amely 
alapján igazolja, hogy az ajánlattételi határidőig a felhívásnak 
és az egyéb közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő módon 
teljesítette az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását? 

Adott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása alapján követel-
mény volt, hogy az ajánlati biztosíték összegé-nek ajánlatkérő 
fizetési számlájára történő utalása esetén (átutalás) a közle-
mény rovatban kerüljön feltüntetésre az eljárás megnevezése 
és jogcímként az „ajánlati biztosíték” kifejezés. Adott ajánlat-
tevő átutalás útján teljesítette az ajánlati biztosítékot, az 
átutalási dokumentum közlemény rovatában feltüntette az 
átutalás jogcímét, azaz az „ajánlati biztosíték” kifejezést, 
azonban az eljárás megnevezését nem tüntette fel, a közle-
mény rovatban feltüntetett információkból nem lehet az 
eljárás megnevezésére következtetni. Az átutalást igazoló 
dokumentum az elektronikus közbeszerzési rendszerben 
(EKR) az adott eljárásban benyújtott ajánlat részeként csato-
lásra került, a közlemény rovatban feltüntetve az átutalás 
jogcímét is, tehát értelemszerűen lehet következtetni arra, 
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hogy mely közbeszerzési eljárás ajánlati biztosítékaként utalta 
át ajánlattevő az összeget. Kérdésük, hogy fentiekre tekintettel 
az ajánlati biztosíték átutalását igazoló dokumentum közle-
mény rovatában az eljárás megnevezésének elmaradása 
felvilágosítás útján jogszerűen orvosolható formai hibának, 
nem egyértelműségnek minősüle. Azaz amennyiben ajánlat-
tevő felvilágosítás keretében megerősíti, hogy az ajánlati 
biztosíték az adott eljárásra tekintettel került átutalásra, úgy 
az ajánlat érvényesnek tekinthető az ajánlati biztosíték megfe-
lelősége szempontjából? 

A Közbeszerzési Hatóság válasza 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint az ajánlat-
kérő jogosult az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos – a 
Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi 
követelményeken felüli – további előírásokat az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokban előírni. Az ajánla-
ti/ajánlattételi felhívásban csak a Kbt. 54. § (1) és (2) 
bekezdése szerinti előírásokat kell kötelező jelleggel 
szerepeltetni. 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a Kbt. 71. § 
(3a) bekezdésében írott esetekben van lehetőség az 
ajánlati biztosítékkal kapcsolatban hiánypótlásra. Mivel 
ezen előírás nem tartalmazza a biztosíték tartalmi 
hiányosságai pótlásának a lehetőségét, így a Közbeszer-
zési Hatóság álláspontja szerint a kérdéses esetben nincs 
lehetőség hiánypótlásra és az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné kell nyilvá-
nítani. 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a kérdéses 
esetben a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján lehetőség van 
az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni az átutalási 
bizonylattal kapcsolatban. 

A Közbeszerzési Hatóság részletesebb állásfoglalása 

Tekintettel arra, hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdése csak a 
biztosíték mértékét, továbbá a Kbt. 54. § (2) bekezdése 
csak az ajánlati biztosíték befizetésének helyét, aján-
latkérő fizetési számlaszámát, továbbá a befizetés 
igazolásának módját írja elő, illetve, tekintettel arra is, 
hogy a Kbt. 50. § (2) bekezdés u) pontja is csak az ajánlati 
biztosíték előírására vonatkozó információt említi, mint 
a felhívásban kötelezően szerepeltetendő előírást, így 
ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy a további – az 

ajánlati biztosítékkal kapcsolatos – információkat az 
egyéb közbeszerzési dokumentumokban tüntesse fel.A 
Kbt. 71. § (3a) bekezdése akkor teszi lehetővé a hiány-
pótlást az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban, ha az 
igazolást az ajánlattevő nem csatolta vagy nem az előírt 
formában csatolta. Tekintettel arra, hogy a kérdéses 
esetben az ajánlatban benyújtásra került az ajánlati 
biztosíték igazolása, így nincs szó hiányzó, be nem 
csatolt dokumentumról, ezért a hiánypótlási lehetőség 
első esete nem áll fenn. A hiánypótlási lehetőség 
második esete sem áll fenn, mivel nem formai hibáról, 
hanem tartalmi hibáról beszélünk egy olyan biztosíték 
kapcsán, ahol a biztosíték kifizetési határideje eltérő 
attól, mint amit az ajánlatkérő előírt. A fentiekre 
tekintettel a Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a 
kérdéses esetben – a tartalmi hiba okán – nincs lehetőség 
hiánypótlásra, az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján érvénytelenné kell nyilvánítani. 

A Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles 
felvilágosítást kérni az ajánlatban található igazolás 
tartalmának tisztázása érdekében, így a kérdéses 
esetben is ajánlatkérőnek felvilágosítást kell kérnie, 
hiszen ez az igazolás (átutalási bizonylat) – annak 
természetéből adódóan – utóbb nem pótolható még 
abban az esetben sem, ha hiánypótlásnak lenne helye 
vele kapcsolatban. Egyebekben a Közbeszerzési Ható-
ság álláspontja szerint a banki átutalási bizonylat 
közlemény rovatában feltüntetésre került szöveg nem 
tekinthető tartalmi hibának, hiszen sem a biztosíték 
összegét, sem annak lehívhatóságát, rendelkezésre 
bocsátási idejét nem befolyásolja, egyedül az ajánlatkérő 
általi beazonosítását nehezíti meg. Tekintettel arra, 
hogy az ajánlattevő a tárgyi eljárásban átutalás útján 
teljesítette az ajánlati biztosítékot, amely meg is érkezett 
ajánlatkérő számlájára az ajánlattételi határidőt megelő-
zően, és vélhetően az ajánlati biztosíték összege is 
megfelelő volt, így tartalmi hiba nem állapítható meg. A 
tartalmi hiba hiányán túl a kérdéses esetben az átutalási 
bizonylatnak az ajánlatban történt becsatolása és ekként 
az EKR-be történő feltöltése az ajánlattevőnek az adott 
eljárásra vonatkozó biztosíték nyújtási szándékát tá-
masztja alá, melyet a felvilágosítás kérésre adott vála-
szában meg tud erősíteni vagy adott esetben meg tud 
cáfolni az ajánlattevő. 
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JOGORVOSLATI AKTUALITÁSOK 
Dr. Horváth Éva, közbeszerzési biztos, Közbeszerzési Hatóság 
DOI: 10.37371/KEP.2022.6.2 

A Közbeszerzési Értesítő Plusz jelen számában ismer-
tetett, a Döntőbizottság által meghozott határozat a 
közbeszerzési eljárás megfelelő előkészítésével, az 
ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásának a jogszerűsé-
gével a műszaki leírásra gyakorolt hatásával össze-
függésben foglalkozik. 

E határozat bírósági felülvizsgálata során született 
bírósági ítélet olyan fontos kérdésekre is kitér, mint a 
Döntőbizottság által elrendelt hivatalbóli kiterjesztés 
határideje, tartalma, a jogorvoslati eljárási költségek, 
a közbeszerzési eljárás megfelelő előkészítése a FIDIC 
sárga könyves kiírások során. 

D.476/26/2020. számú határozat
A jogorvoslati üggyel érintett tárgyak: Az ajánlatkérő 
kiegészítő tájékoztatásával kiegészített, pontosított 
műszaki leírásnak nem lehet olyan hatása, amely 
indokolatlanul akadályozza a verseny biztosítását a 
közbeszerzés során. 

Tényállás 

Az ajánlatkérő (helyi önkormányzat) a Kbt. Második 
Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított 
szennyvízelvezetés tervezés és kivitelezés építési beru-
házás tárgyában 2020. január 31-én, melyre vonatkozó 
ajánlati felhívás 2020. február 5-én jelent meg az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában. 

A felhívás tartalmazta az előírt kötelező tartalmi ele-
meket, a közbeszerzés ismertetését, az értékelési szem-
pontokat, az alkalmassági minimumfeltételeket. 

A felhívás szerint a szerződés időtartama 21 hónap, a 
szerződés nem meghosszabbítható. 

A felhívás szerint az opcionális ajánlatadás nem megen-
gedett. 

Az ajánlatkérő dokumentációt is készített. A közbeszer-
zési dokumentáció általános tájékoztatót, nyilatkozat-
mintákat, szerződéstervezetet, műszaki leírást, terveket 
tartalmazott. 

A közbeszerzési dokumentáció része volt a FIDIC 
Sárga Könyv_1 - FIDIC Sárga Könyv_4 dokumentum. 

Kiadásra került a közbeszerzési dokumentáció része-
ként az árazatlan költségvetés is.  

A közbeszerzési dokumentáció része volt a 2. sz. mellék-
let_javított Megrendelői követelmények, amely az 
alábbi előírásokat is tartalmazta: 

„3.4 Geodéziai viszonyok a tervezési területen 

Az ajánlati terv készítése során és az előtervezéskor 
készültek geodéziai felmérések. A csatornahálózat indi-
katív terveinek magassági vonalvezetése ezek alapján a 
felmérések alapján került meghatározásra. Ugyanakkor 
az engedélyezési tervkészítéshez részletes geodéziai 
felmérés elkészítése szükséges a teljes tervezési terü-
leten.” 

„3.3 Talaj- és talajvízviszonyok a tervezési területen 

A teljes körű talajmechanikai szakvélemény elkészítése 
a vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése előtt ese-
dékes, amely a Vállalkozó feladatköre. A pontos talaj-
fizikai jellemzők és a talajvízviszonyok ismeretében kell 
kialakítani a csatornahálózat végleges magassági vonal-
vezetését, ennek ismeretében lehet pontosan meghatá-
rozni a tervezett szennyvízátemelők építési technoló-
giáját.” 

„14 Az indikatív tervtől való eltérések 

Amennyiben eltérés mutatkozik az indikatív terv és a 
megrendelői követelmények között, a megrendelői 
követelmények a mértékadók. Jelen Megrendelői köve-
telmények (speciális követelmények) c. dokumentum a 
Megrendelői általános kötetek követelményeit kiegé-
szítő, de az érintett előírások és rendelkezések tekinte-
tében azt megelőző (erősorrendben magasabb szintű) 
dokumentum. Ellentmondás esetén mindig a Speciális 
követelményekben előírt követelmény a mérvadó. Az 5-
ös kötet (indikatív terv) elfogadása önmagában nem 
jelenti azt, hogy a vállalkozó javaslatában megajánlott 
technológiának ne kelljen a 3-as kötet (Megrendelői 
követelmények, Általános és speciális) valamennyi elő-
írásával, annak teljes követelményrendszerével össz-
hangban lennie, ennek ellenőrzése és a megfeleltetés 
biztosítása Vállalkozó felelőssége.” 

https://doi.org/10.37371/KEP.2022.6.2
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A kiadott szerződéstervezet releváns részei: 

„2.9. A Vállalkozó köteles elvégezni valamennyi terve-
zési és az engedélyek beszerzésével kapcsolatos 
feladatot. Az engedélyes a Megrendelő lesz, a Vállalko-
zó a Megrendelő helyett és nevében, annak megbízásá-
ból jár el a kivitelezési munkák megvalósításához 
szükséges engedélyek beszerzése során.”  

„Különös feltételek: 

5. Tervezés

5.1 Általános tervezési kötelezettségek 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 
Megrendelők követelményeiben (3. kötetek) foglalt 
követelményeik tartalmazzák.” 

Az ajánlatkérő az eljárás során 7 alkalommal adott 
kiegészítő tájékoztatást. Első alkalommal 2020. március 
3-án nyújtott kiegészítő tájékoztatást, amelyben az
alábbi kérdés és arra adott válasz is szerepelt:

« 19./ Kérdés: Amennyiben ajánlattevők eltérhetnek az 
indikatív tervtől, kérjük megadni a benyújtandó váll-
alkozói javaslat tartalmi követelményeit a szennyvíz-
csatorna hálózat és szennyvíztisztító telep vonatkozá-
sában is! 

Válasz: A csatornahálózat rendszere nem módosítható, 
tehát Vajszló területén gravitációs csatornahálózat 
építendő, helyi központi MOBA átemelővel. Csányosz-
rón és Nagycsányban a gravitációsan gazdaságosan 
nem csatornázható ingatlanok bekötésére nyomás alatti 
csatornarendszer építhető. A terven szereplő összes 
ingatlan a csatornahálózatra csatlakoztatandó. A-
mennyiben a csatornahálózat nyomvonalát az ajánlat-
tevő módosítani kívánja, az ajánlattételi dokumentá-
cióhoz kiadott szintű módosított helyszínrajzokat és 
létesítmény jegyzéket kell az ajánlathoz csatolni.  

A szennyvíztisztító telepnél: 

Az indikatív tervtől eltérő ajánlattevők részére a vállal-
kozói javaslat tartalmi követelménye az 5. indikatív terv 
Technológiai műszaki leírással azonos tartalmú, 
felépítésű dokumentáció készítése (többek között mére-
tezéssel, géplistával, létesítményjegyzékkel és rajzi 
mellékletekkel.) » 

Az ajánlattételi határidőre 9 db ajánlat érkezett. Többek 
között ajánlatot nyújtottak be a kérelmezők, mint közös 
ajánlattevők is. 

Az ajánlatkérő hiánypótlást és felvilágosítást kért töb-
bek között a kérelmezőktől, melyben jellemzően 
technikai jellegű hiányokat, pontosításokat kért meg-
adni. A kérelmezők a hiánypótlást, felvilágosítást határ-
időre benyújtották. 

Az ajánlatkérő a kérelmezőktől aránytalanul alacsony ár 
indokolását is kérte. Az ajánlatkérő 5 oldalas mellék-
letben részletesen kifejtette, hogy milyen tartalommal 
vár indokolást a kérelmezőktől. 

Az ajánlatkérő a Fővárosi Ítélőtábla 4.Kf.27.473/2010/5. 
szám alatt hozott ítéletében megfogalmazott elvek 
szerint kidolgozott ajánlatok számtani átlagához viszo-
nyított ajánlati árhoz képezte a kérelmezők ajánlati árát 
és bár az 30 %-nál is magasabb eltérést mutatott, nem 
érvénytelenítette az ajánlatot, hanem árindokolást kért 
be. 

Számtani átlag: 

Számtani átlag mínusz 30 %. 

2.026.611.204,- Ft 

1.418.627.843 - Ft 

A kérelmezők előzetes vitarendezést nyújtottak be, 
melyben vitatták az indokoláskérés jogszerűségét, kér-
ték egyes tételek törlését, illetve a határidő meg-
hosszabbítását. 

A kérelmezők határidőre benyújtották az indokolá-
sukat, 740 oldal terjedelmű dokumentumot csatoltak. 

Az ajánlatkérő kiegészítő indokoláskérésről döntött a 
kérelmezők ajánlatával kapcsolatosan. 

A kérelmezők a kiegészítő indokolást határidőben be-
nyújtották. 

Az ajánlatkérő az EKR rendszerbe feltöltötte a kérel-
mezők ajánlatának érvénytelenítésére vonatkozó köz-
benső döntését - amelyet igazságügyi szakértői véle-
ményre alapított -, az alábbi tartalommal: 

„Az érvénytelenítés indoklása: 

Közös Ajánlattevő az árindokolás megadása során az 
ajánlati kötöttség megsértésével járt el, az árindoko-
lással az eredeti ajánlattételi határidőre benyújtott aján-
latában tett szakmai ajánlatot, a kivitelezés műszaki 
tartalmát megváltoztatta, a 2,3 méteres átlagmélységre 
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vonatkozó kivitelezés az indikatív tervtől eltérő vállal-
kozói javaslatnak és szakmai ajánlatnak minősül, mely-
nek teljes hiánya tekintetében további hiánypótlást, 
felvilágosítást elrendelni nem lehet, tekintettel arra, 
hogy hiánypótlás/felvilágosítás elrendelése a Kbt. 71. § 
(8) bekezdés szerinti korlátokba ütközne. Ezen túlme-
nően a Közös Ajánlattevő ajánlata nem felel meg a 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben 
foglaltaknak.  

Karakterkorlátozásra figyelemmel a teljes dokumentum 
külön megküldve az Ajánlattevőknek. 

Az érvénytelenítés jogcíme: 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi 
vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési doku-
mentumokban, valamint a jogszabályokban meghatáro-
zott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés 
és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követel-
ményeit”. 

A kérelmezők előzetes vitarendezési kérelmet nyúj-
tottak be. 

Az előzetes vitarendezési kérelem alapján az ajánlatké-
rő felvilágosítást kért a kérelmezőktől. 

Az ajánlatkérő válaszában lényegében fenntartotta az 
ajánlat érvénytelenítéséről szóló döntését, amelyben a 
műszaki kérdések és a jogi „tévedés” kezelése meg-
történt. 

A kérelmezők jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a 
Döntőbizottsághoz, ezt követően az ajánlatkérő vissza-
vonta a kérelmezők ajánlatának érvénytelenítésére vo-
natkozó döntését. A Döntőbizottság a jogorvoslati 
eljárást visszautasította. 

Az ajánlatkérő „Tájékoztatás 3. sz. hiánypótlási kötele-
zettségről” iratot küldött a kérelmezőknek, melyben 
dokumentumok becsatolását kérte.  

A kérelmezők vitarendezési kérelmet terjesztettek elő, 
mert véleményük szerint az iratok bekérése nem volt 
jogszerű. A kérelmezők benyújtották a K15-s mellék-
letet.  

Az ajánlatkérő elutasította a vitarendezési kérelmet. A 
közbeszerzési eljárás ezen szakaszában nyújtották be a 
kérelmezők a jogorvoslati kérelmet. Álláspontjuk sze-
rint a hiánypótlás kibocsátása sérti a Kbt. 71. § (1) és (3) 
bekezdésében foglaltakat, valamint a rendelkezésre álló 

dokumentumok bírálatának, illetve értékelésének elma-
radása a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat. 

Az ajánlatkérő a kérelmezők ajánlatát érvénytelenítette, 
az alábbi indokok alapján: 

„Közös Ajánlattevő (KA) által az árindokolás során 
megadott adatok nem minősülnek számítási és 
adminisztrációs hibának, pontosításnak sem, objektív-
nek nem tekinthetők, annak adatai nem támasztották 
alá ajánlati ára megalapozottságát, Ajánlatkérő (AK) KA 
ajánlatát a Kbt. 73. § (2) bek. alapján–figy. a Kbt.72. § (3) 
bek. foglaltakra – érvénytelenné nyilvánítja. KA árindo-
kolásában hiv. nyílt árkos techn. kieg. árindokolás 
keretében történő fúrásos technológiára történő módo-
sításával ajánlati kötöttséget sértett, ajánlata a Kbt. 73. § 
(1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. KA árindo-
kolásában közölt információk nem indokolják megfele-
lően, hogy az adott köt. váll. teljesíthető, megállapít-
ható, hogy a telj. szempontjából kiemelt munkavéd. 
előírást szab. jogszab. előírásnak nem felel meg, a Kbt. 
72. § (7) bek. alapján teljesíthetetlen köt.váll-nak minő-
sül, AK KA ajánlatát a Kbt.73. § (2) bek. alapján 
érvénytelennek nyilvánítja. Karakterkorlátozásra figye-
lemmel a teljes dok. külön megküldve az Ajánlat-
tevőknek.” 

Az ajánlatkérő az EKR rendszerbe mellékletként feltöl-
tötte a kérelmezők ajánlata érvénytelenítésére vonatko-
zó indokait. 

A jogorvoslati kérelem 

A kérelmezők az első kérelmi elemben kérték annak 
megállapítását, hogy a „Tájékoztatás 3. sz. hiánypótlási 
kötelezettségről” sérti a Kbt. 72. § (1) és (3) bekez-
désében foglaltakat, valamint a rendelkezésre álló 
dokumentumok bírálatának, illetve értékelésének elma-
radása a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat.  

A kérelmezők a második kérelmi elemben kérték az 
ajánlatkérő által meghozott,  a kérelmezők ajánlatának 
érvénytelenségét megállapító döntés megsemmisítését. 
Véleményük szerint az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 
73. § (2) bekezdés követelményét és a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontját, azt jogszerűtlenül alkalmazta. 

Az ajánlatkérő észrevétele  

Az ajánlatkérő kérte az alaptalan jogorvoslati kérelem 
elutasítását.  

Az eljárás hivatalbóli kiterjesztése 
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A Döntőbizottság végzésével tájékoztatta az ügyfeleket, 
hogy a Kbt. 158. § (1) bekezdése alapján a jogorvoslati 
eljárást kiterjeszti annak vizsgálatára, és hivatalból 
vizsgálja, hogy az ajánlatkérő a 2020. március 3-án 
megküldött kiegészítő tájékoztatás 19. kérdésére adott 
válasza tekintetében megsértette-e a Kbt. 28. § (1) 
bekezdését, a Kbt. 50. § (4) bekezdését, és a Kbt. 58. § (3) 
bekezdését, mert az sértheti a verseny tisztaságát vagy 
nyilvánosságát, az ajánlattevők esélyegyenlőségét, vagy 
érdemben kihathatott az ajánlatkérő döntésére. 

Az ajánlatkérő észrevétele a hivatalbóli kiterjesztésre 

Az ajánlatkérő előadta, hogy a közbeszerzési eljárás 
eredményeként a FIDIC sárga könyv feltételei szerint 
kívánja a közbeszerzését megvalósítani, annak eredmé-
nyeként szerződést kötni. A FIDIC sárga könyv szerinti 
szerződés egyösszegű, átalányáras szerződés, ahol a 
mennyiségi kockázatokat a vállalkozó viseli.  

A Döntőbizottság döntése és annak indokai 

A Döntőbizottság a határozatában az eljárás hivatalbóli 
kiterjesztése körében megállapította, hogy az ajánlatké-
rő megsértette a Kbt. 28. § (1) bekezdésében, a Kbt. 50. § 
(4) bekezdésében és a Kbt. 58. § (3) bekezdésében 
foglaltakat. 

A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő 2020. 
március 3. napján megküldött kiegészítő tájékoztatása 
19. kérdésére adott válaszát és az ajánlatkérőnek a jelen 
közbeszerzési eljárásban hozott azt követő valamennyi 
döntését, eljárási cselekményét. 

A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem tekintetében az 
eljárást megszüntetette. 

A Döntőbizottság az ajánlatkérőt 2.000.000.-Ft bírság 
megfizetésére kötelezte. 

A határozat indokolása a következőket tartalmazta: 

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a 
tárgyi közbeszerzési eljárását 2020. január 31-én indí-
totta, így e jogorvoslati eljárásra a Kbt. ezen a napon 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A Döntőbizottság először a közbeszerzési eljárás felté-
telrendszere körében a hivatalbóli kiterjesztés alapján 
folytatta le a vizsgálatot. 

A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel meg-
állapította, hogy az eljárás hivatalbóli kiterjesztése 
alapos. 

A hivatalbóli kiterjesztés körében a Döntőbizottság azt 
vizsgálta, hogy az ajánlatkérő a 2020. március 3-án meg-
küldött kiegészítő tájékoztatása 19. kérdésére adott 
válasza megadása során figyelembe vette-e a Kbt. 28. § 
(1) bekezdését, a Kbt. 50. § (4) bekezdését és a Kbt. 58. § 
(3) bekezdését. 

A Döntőbizottság a határozatában rámutatott, hogy a 
kiegészítő tájékoztatás célja, hogy segítse a gazdasági 
szereplőket a megfelelő ajánlat, illetve részvételi jelent-
kezés elkészítésében. Ennek érdekében egy eljárás 
potenciális résztvevői a számukra nem egyértelmű 
előírásokról, feltételekről felvilágosítást kérhetnek. 
Kiegészítő tájékoztatást minden közbeszerzési doku-
mentummal kapcsolatban lehet kérni. 

A közbeszerzési dokumentumok megfelelő áttanulmá-
nyozása minden, az adott eljárásban indulni kívánó, 
vagy abban már részt vevő gazdasági szereplő érdeke 
és egyben feladata. Azzal, hogy a tájékoztatás iránti 
kérelmükben rámutatnak a nem egyértelmű előírá-
sokra, az ellentmondásokra, a hiányzó információkra, 
lehetőséget adnak az ajánlatkérőnek arra, hogy szükség 
esetén módosítsa a dokumentumokat, illetve válaszával 
segítse a gazdasági szereplőket a megfelelő ajánlat, 
illetve jelentkezés benyújtásában. 

A tájékoztatás megadása során különös figyelmet kell 
fordítani az esélyegyenlőség és az egyenlő elbánás 
alapelvére.  

A válaszokat minden, az eljárás iránt érdeklődését kife-
jező, illetve közvetlenül felkért gazdasági szereplőhöz 
teljes terjedelemben el kell juttatni. A verseny tisztasága 
érdekében a tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő 
nem jelölheti meg, hogy a kérdést melyik gazdasági 
szereplő tette fel, valamint azt sem, hogy a válaszát az 
ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még 
meg. 

A gazdasági szereplők a konkrét kérdésekre konkrét 
válaszokat várnak, ezért az általános, „semmitmondó” 
kiegészítő tájékoztatás nem jogszerű, különösen, ha 
annak az a célja, hogy a közbeszerzési dokumentumok 
módosítását elkerülje. 

A kiegészítő tájékoztatás során az alapelvek betartá-
sának kötelezettsége azt is jelenti, hogy az ajánlatkérő 
nem adhat olyan választ a kiegészítő tájékoztatás során, 
amely a tételes jogszabályi előírásokba vagy az alap-
elvekbe ütközik. 
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A Kbt. 28. § (1) bekezdése az ajánlatkérő számára 
kötelezettségként írja elő, hogy a közbeszerzési eljárást 
- a beszerzés tárgyára és becsült értékére tekintettel -
megfelelő alapossággal kell előkészíteni. Az ajánlatkérő
által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentu-
moknak biztosítaniuk kell, hogy az eljárásban a
gazdasági szereplők képesek legyenek műszakilag
megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági
szempontból reális ajánlatot adni. Mint a fentiekben a
Döntőbizottság rámutatott, a közbeszerzési doku-
mentumok részét képezi a kiegészítő tájékoztatás is,
ezért ezen követelményeknek a kiegészítő tájékozta-
tásnak is meg kell felelnie.

A Kbt. 50. § (4) bekezdése azt a kötelezettséget fogal-
mazza meg az ajánlatkérő számára, hogy az eljárást 
megindító felhívásnak és a többi közbeszerzési doku-
mentumnak minden esetben biztosítania kell, hogy 
annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel 
megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelent-
kezést nyújthassanak be. Az ezen szempontok érvénye-
sítését/érvényesülését az ajánlatkérőnek biztosítania 
kell az eljárás előkészítése során, illetve a kiegészítő 
tájékoztatás során is. A Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint a 
műszaki leírásnak valamennyi gazdasági szereplő 
számára egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie, és 
nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul aka-
dályozná a verseny biztosítását a közbeszerzés során. 

A Döntőbizottság a fentiek tükrében azt vizsgálta, hogy 
az ajánlatkérő a 2020. március 3. napján megküldött 
kiegészítő tájékoztatása 19. kérdésére adott válaszával a 
fentiekben ismertetett előírásokat betartotta-e. 

Az ajánlatkérő a beruházását FIDIC sárga könyv (Elek-
tromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállal-
kozó által tervezett építési és mérnöki létesítmé-
nyekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 
2011. szeptember) szerint kívánta megvalósítani, az 
ajánlati dokumentáció részeként indikatív tervet bocsá-
tott az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére, 
mely alapján a munka nagyságrendje, a megvalósítandó 
létesítmények, a beépítendő szerelvények mennyisége, 
műszaki paraméterei megismerhetőek, megfelelően 
kalkulálhatóak voltak. 

Az ajánlatkérő a kivitelezés műszaki tartalmát a Köz-
beszerzési Dokumentum részét képező tenderterv szin-
tű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költség-
vetés és Megrendelői követelmény dokumentumokban 
határozta meg. 

A FIDIC sárga könyv szerinti megvalósításra tekintettel 
a vállalkozónak az indikatív tervben vagy az attól eltérő 
vállalkozói javaslatában foglalt műszaki megoldást kell 
megvalósítania, figyelemmel ugyanakkor a kivitelezés-
hez és az üzemeltetéshez szükséges, vállalkozó által 
elkészített tervek alapján kiállított kezelői, üzemeltetői, 
szakhatósági előírásokban vagy hatósági engedélyben 
foglalt esetleges eltérésekre. Ebben az esetben is a vállal-
kozó feladata az építés mellett a tervezés is, melynek a 
felelőssége a vállalkozót terheli. 

A FIDIC sárga könyv szerinti megvalósítás során a 
nyertes ajánlattevőnek be kell tartani a szerződés köve-
telményeit és annak részét képező indikatív tervet, 
és/vagy a vállalkozó szakmai ajánlatát, attól való eltérés 
az általuk elvégzett, további esetlegesen szükséges fel-
mérések, vizsgálatok ismeretében, azzal indokoltan le-
hetséges. 

Az ajánlatkérő a 19. kérdésre adott válaszában megerő-
sítette, hogy az ajánlattevők eltérhetnek az indikatív 
tervtől, bizonyos feltételek betartása mellett. 

„A csatornahálózat rendszere nem módosítható, tehát 
Vajszló területén gravitációs csatornahálózat építendő 
helyi központi MOBA átemelővel. Csányoszrón és 
Nagycsányban a gravitációsan gazdaságosan nem 
csatornázható ingatlanok bekötésére nyomás alatti 
csatornarendszer építhető. A terven szereplő összes in-
gatlan a csatornahálózatra csatlakoztatandó. Amennyi-
ben a csatornahálózat nyomvonalát az ajánlattevő 
módosítani kívánja, az ajánlattételi dokumentációhoz 
kiadott szintű módosított helyszínrajzokat és létesít-
mény jegyzéket kell az ajánlathoz csatolni.” 

A Döntőbizottság a rendelkezésére bocsátott és az 
ajánlattevők részére kiadott, hozzáférhetővé tett tervek 
alapján megállapította, hogy az ajánlatkérő nem adott 
meg információt az ingatlanok és elvezető vezeték 
csatlakozási pontjának magassági adataira vonatko-
zóan. Az indikatív terv műszaki leírásában, helyszín-
rajzain, egyéb dokumentumaiban ilyen adatot az aján-
latkérő nem bocsátott rendelkezésre. 

A csatornahálózat rendszere nem módosítható, tehát az 
ajánlatkérő területén gravitációs csatornahálózat építen-
dő helyi központi MOBA átemelővel. Az ajánlatkérő az 
indikatív tervtől eltérő ajánlatok benyújtása során azt 
ellenőrizni kívánta, hogy a rendszer gravitációs legyen, 
attól nem lehetett eltérni. Tekintettel arra, hogy az 
ajánlatkérő nem adott meg az ingatlanok és az elvezető 
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vezeték csatlakozási pontjának magassági adataira 
vonatkozóan információt, az ajánlattevők az ajánlatuk 
összeállítása során ezen adattal nem tudtak kalkulálni, 
illetve az ajánlatukban ilyen adatokat bemutatni. Ezáltal 
az indikatív tervtől eltérő ajánlatok benyújtása során 
nem ellenőrizhető, igazolható, hogy a csatornarendszer 
gravitációsan megvalósítható-e vagy sem. 

Előzőek alapján az ajánlatkérő bár lehetőséget bizto-
sított az indikatív tervtől való eltérésre,  a változtatás – 
kiegészítő tájékoztatásnak – megfelelő voltát az ajánlat-
tevők nem tudták igazolni a hiányzó bekötési, csatlako-
zási pontok magassági adatainak hiányában, és az 
ajánlatkérő sem tudta ezen adatok hiányában a vállalás 
megvalósíthatóságát – gravitációs kialakítás voltát – 
ellenőrizni. 

Előzőek alapján az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás 
során adott válaszával olyan feltételeket teremtett, hogy 
azon ajánlattevők, akik az indikatív tervtől el kívántak 
térni, más feltételek mellett tehettek ajánlatot, mint 
azok, akik nem. Tekintettel arra is, hogy az ajánlattevők, 
amennyiben nem kívántak az indikatív tervtől eltérni, 
nem kellett műszaki megoldást bemutatniuk az ajánla-
tukban. Az ajánlatkérő így nem tudta biztosítani azon 
feltételeket, hogy az alapján a gazdasági szereplők 
egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, és a 
kiegészítő tájékoztatással kiegészített, pontosított mű-
szaki leírásnak nem lehet olyan hatása, amely indoko-
latlanul akadályozná a verseny biztosítását a közbeszer-
zés során. 

A Döntőbizottság a fentiek alapján megállapította, hogy 
az ajánlatkérő a 2020. március 3. napján megküldött 
kiegészítő tájékoztatása 19. kérdésére adott válaszával 
megsértette a Kbt. 28. § (1) bekezdésében, a Kbt. 50. § (4) 
bekezdésében és a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglal-
takat.  

A Döntőbizottság az okafogyottá vált jogorvoslati kére-
lem tekintetében az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján az eljárást megszüntette. 

A Döntőbizottság határozata ellen a kérelmezők nyúj-
tottak be keresetet a bírósághoz. 

A Fővárosi Törvényszék, mint elsőfokú bíróság a 2022. 
február 22-én kelt 103.K.701.404/2021/13. számú ítéle-
tében a keresetet elutasította. 

Az ítélet indokolása a következőket tartalmazta: 

A kereset az alábbiak szerint alaptalan. 

A bíróság a Kbt. 170. § (1) bekezdése alapján indított 
közigazgatási perben az alperesi határozat, mint 
közigazgatási cselekmény jogszerűségét a közigazga-
tási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kp.) 2. § (4) bekezdésére figyelemmel, a 
Kp. 85. § (1)-(2) bekezdése értelmében a meghozata-
lának időpontjában fennálló tények alapján, a kereseti 
kérelem korlátai között vizsgálta.  

Az ítéleti tényállást a bíróság a perbeli nyilatkozatok, a 
csatolt iratok és a közigazgatási eljárás iratai alapján 
állapította meg. A bizonyítékokat egyenként és összes-
ségükben, a megelőző eljárásban megállapított tényál-
lással összevetve értékelte. Hivatalból bizonyítást nem 
végzett. Döntése meghozatala során a Kúria joggyakor-
latát figyelembevéve járt el, attól nem tért el.  

A bíróság azt vizsgálta, hogy az alperes határozata és 
eljárása a felperesek keresetében előadott hivatkozások 
szerint jogszabálysértő-e. A bíróság elsőként a felpere-
sek eljárási hivatkozásait, a kiterjesztés eljárási akadá-
lyait, valamint az eljárási költségre vonatkozó döntés 
helytállóságát a megszüntetés kapcsán, azt követően a 
jogsértések tekintetében előadott hivatkozások, érvek 
alaposságát vizsgálta. Az elbírálás során figyelemmel 
kellett lennie a Kp. 78. § (4) bekezdésében foglaltakra is, 
amely szerint a megelőző eljárás idején fennálló, de a 
megelőző eljárásban nem értékelt tényre, körülményre 
csak akkor lehet hivatkozni, ha azt a megelőző eljárás-
ban a közigazgatási szerv arra való hivatkozása ellenére 
nem vette figyelembe, mert önhibáján kívül nem 
ismerte, illetve arra önhibáján kívül nem hivatkozott.  

A Kbt. 158. § (1) bekezdése szerint, az eljárás kiterjeszté-
sére akkor van lehetőség, ha a feltárt jogsértés sérti a 
verseny tisztaságát vagy nyilvánosságát, az ajánlatte-
vők esélyegyenlőségét vagy érdemben kihatott az aján-
latkérő döntésére. Az eljárás kiterjesztéséről az eljáró 
tanács dönt.  

A fenti szabályhoz fűzött jogalkotói indokolás szerint: 
„a törvény a hivatalbóli kiterjesztés esetében nem írja 
elő a kérelmező, hivatalbóli kezdeményező tekintetében 
megállapított jogvesztő jogorvoslati határidők alkalma-
zását, így a Döntőbizottság azoktól függetlenül élhet a 
hivatalbóli kiterjesztés lehetőségével. A törvény arra 
sem tartalmaz megszorítást, hogy a folyamatban levő 
jogorvoslati eljárás során a Döntőbizottság mely idő-
pontban alkalmazhatja a hivatalbóli kiterjesztés lehető-
ségét. A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást lezáró 
döntés meghozataláig bármikor kiterjesztheti eljárását 
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az általa vizsgáltakon túli jogsértésre. A törvény abban 
az esetben is mérlegelési jogot enged a Döntőbizott-
ságnak az eljárás folytatására, ha a jogorvoslati kérelmet 
visszavonták, mivel a közbeszerzési eljárások jogszerű-
sége és tisztasága érdekében elengedhetetlen a nyilván-
való jogsértések feltárása és szankcionálása.  

Az Alaptörvény 28. cikke szerint „a bíróságok a jogal-
kalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban 
azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értel-
mezik. A jogszabályok céljának megállapítása során 
elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a 
jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló 
javaslat indokolását kell figyelembe venni. Az Alap-
törvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell 
feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak meg-
felelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.”  

A fentiek alapján tehát az Alaptörvénynek is megfelel-
tetett jogértelmezés szerint a Kbt. az eljárás során a 
határozat meghozataláig teszi lehetővé az alperes 
számára a kiterjesztés lehetőségét. A hivatkozott rendel-
kezés és annak indokolása is egyértelmű abban a 
tekintetben, hogy nem szükséges és nem is lehetséges a 
jogorvoslati eljárás megindítását célzó, illetve más 
mögöttes eljárási rendelkezéseknek a – megfelelő – 
alkalmazása, és a Kbt. más, határidőkre vonatkozó 
szabályai alkalmazásának sincs helye. Nem helytálló 
ezért a felperesek érvelése arra vonatkozóan, hogy az 
alperes a tudomásszerzés időpontjához képest mikor 
jogosult a kiterjesztés alkalmazására. Ilyen korlátozás a 
kógens fenti szabály tartalmát jogsértően leszűkíti. A 
felperesek indokai sem jogszabályi rendelkezéssel, sem 
hatósági, sem bírói, sem felsőbb bírósági gyakorlattal 
nem támaszthatók alá. A felperesek e vonatkozásban az 
Ákr. 104. § (1) bekezdés a) pontjára, a Kbt. 2. § (7) 
bekezdésére, a Kbt. 152. § (1) bekezdésére alaptalanul 
hivatkoztak. Az alperes nem késett le határidőt, jog-
szerűen, törvényi határidőn belül terjesztette ki az 
eljárását, ezért az eljárás Ákr. 47. § (1) bekezdése a) 
pontja alapján történő megszüntetésének lehetősége 
nem merült fel.  

Nem állt fenn eljárásjogi akadály a kiterjesztés tárgya 
miatt sem, tekintve, hogy a kiterjesztés tárgyát képező 
eljárási cselekmény jogszerűsége a megállapított jogsér-
tések vonatkozásában nem képezte a jogorvoslati 
kérelem részét, így a jogorvoslati eljárás tárgyát, ezért 
annak vizsgálatára és megállapítására az alperes csak a 
kiterjesztés eredményeként juthatott el jogszerűen. 
Megvalósult ugyanakkor az a jogszabályi kitétel, amely 

a kérelem vagy a kezdeményezés alapján vizsgáltakon 
túli jogsértést feltételez. A felperesek alaptalanul hivat-
koztak arra, hogy már a vizsgálat tárgyát képezte a 19. 
számú kérdés és arra adott válasz, mert a jogsértés nem 
azonosítható az eljárási cselekménnyel magával, egy 
cselekmény több módon is jogsértő lehet, és olyan 
jogsértés, amely a kérelemben vagy kezdeményezésben 
nincsen megjelölve, kiterjesztés hiányában nem vizs-
gálható. Jelentősége van a más jogszabályhely megsér-
tésének, mert a jogsértés az adott jogszabályhely 
rendelkezésében való ütközés révén valósul meg. Az 
alperesnek ezen a jogalapon sem kellett volna az 
eljárását az Ákr. 47. § (1) bekezdése a) pontja alapján 
megszüntetnie. Helytállóan hivatkozott ezért arra az 
alperes a védiratában, hogy a Kbt. 152. § (2) bekezdése 
és a Kbt. 148. § (3) bekezdése szerinti határidők a 
hivatalbóli kiterjesztésre nem vonatkoznak, a hivatal-
bóli eljárás során nem minősül sem kérelmezőnek, sem 
hivatalbóli kezdeményezőnek, és az eljárás korlátait a 
Kbt. 158. § (1) bekezdés tartalmazza, amely nem azonos 
a felperesek által hivatkozott jogvesztő határidőkkel. 
Arra is okszerűen utalt, hogy a felperesek részére a 
hivatalbóli kiterjesztést tartalmazó végzés 2020. decem-
ber 15-én közölve lett, azonban a kiterjesztéssel 
kapcsolatos észrevételeiket a rendelkezésre álló határi-
dőn belül nem tették meg, így a jelen perben előadott 
kifogásaik helytállóságának ez is az akadályát képezi.  

Az Ákr. 125. § (1) bekezdése általános szabálya értel-
mében az eljárás költségét az viseli, akinél azok 
felmerültek. Az Ákr. 126. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján, akkor kötelezhető az ellenérdekű ügyfél az eljá-
rási költségek viselésére, ha kérelemnek helyt adó 
döntést hozott az alperes. Az eljárási költségek tekinte-
tében a bíróság megállapította, hogy a felperesek jogor-
voslati kérelmét az alperes érdemben nem bírálta el, így 
annak nem is adott helyt. Jogszabályi-, és ténybeli alap 
hiányában tekintik magukat a felperesek az eljárás 
nyertesének, tévesen gondolják azt, hogy „kiterjesztés 
útján ugyan, de kérelmének helyt adó határozat 
született”. Az ajánlatkérőt nem lehetett a felpereseknél 
felmerült megbízási díj megfizetésére kötelezni. A 
határozat elégséges és helytálló indokát adta az eljárási 
költségről való döntésnek, e körben a tényállás 
megfelelően tisztázásra került. A felpereseket költség-
igényük érvényesítésétől az alperes nem fosztotta meg, 
annak ajánlatkérő terhére, vagy a hatóság terhére való 
érvényesítésére a jogszabály értelmében nem jogo-
sultak. A fentiek alapján a felperesek arra is alaptalanul 
hivatkoztak, hogy az alperes jogszerűtlen módon a fel-
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peresek oldalán felmerült eljárási költségekről valójá-
ban nem rendelkezett.  

A fentiek alapján a felperesek alaptalanul hivatkoztak 
arra, hogy a kiterjesztésnek több eljárási akadálya is 
volt, ezért az az érvelésük, hogy az új eljárásban a 
kiterjesztés körében az eljárást meg kell szüntetni, és a 
költségigényről is rendelkezni szükséges, téves.  

Az alperes megállapítása szerint az ajánlatkérő eljárása 
egyrészt azért volt jogsértő, mert nem adott meg az 
ingatlanok és az elvezető vezeték csatlakozási pont-
jának magassági adataira vonatkozóan információt, 
ezért ezen adattal nem tudtak kalkulálni az ajánlat-
tevők, illetve az ajánlatukban ilyen adatokat bemutatni 
nem tudtak, ezáltal az indikatív tervtől eltérő ajánlatok 
benyújtása során a vállalásuk megvalósíthatósága nem 
volt ellenőrizhető, és nem igazolható az, hogy a csator-
narendszer gravitációsan megvalósítható-e vagy sem. 
Másrészt azért volt jogsértő, mert az ajánlatkérő a 
kiegészítő tájékoztatás során adott válaszával olyan 
feltételeket teremtett, hogy azon ajánlattevők, akik az 
indikatív tervtől el kívántak térni, más feltételek mellett 
tehettek ajánlatot, mint azok, akik nem, mert akik nem 
kívántak az indikatív tervtől eltérni, azoknak nem 
kellett műszaki megoldást bemutatniuk az ajánlatuk-
ban. Ezek által az ajánlatkérő nem tudta biztosítani azon 
feltételeket, hogy az alapján a gazdasági szereplők 
egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek. A kie-
gészítő tájékoztatással kiegészített, pontosított műszaki 
leírás hatása indokolatlanul akadályozta a verseny 
biztosítását a közbeszerzés során. A felperesek ezzel 
szemben arra hivatkoztak, hogy nem valósult meg a 
Kbt. 28. § (1) bekezdésében, a Kbt. 50 § (4) bekezdésében 
és a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti jog-
sértés egyik kifogásolt esetben sem.  

A bíróság - a meghozott döntésére figyelemmel – indo-
kolásában elsőként a többletfeltételek vonatkozásában 
megállapítottakat, majd a magassági adatok hiánya 
kapcsán kialakult meggyőződését rögzíti.  

A Kbt. 28. § (1) bekezdése, a Kbt. 50. § (4) bekezdése, a 
Kbt. 58. § (3) bekezdése körében a bíróság megálla-
pította, hogy e rendelkezések összefüggésben állnak 
egymással, mert az eljárás előkészítési szakában van 
lehetőség - illetve áll fenn törvényi kötelezettség - a 
közbeszerzési dokumentumok, közte a műszaki leírás 
és az annak tartalmát meghatározó további dokumen-
tumok megfelelő létrehozására, és annak során az ahhoz 
fűződő törvényi követelmények betartására. A műszaki 

leírás meg nem felelő, az egyenlő hozzáférést, a ver-
senyt nem megfelelően biztosító volta ezért szükség-
képpen a közbeszerzési eljárás előkészítésének meg 
nem felelőségét is felveti, jelenti. Ez a jelen esetben is így 
történt, az alperes az adatok hiánya és a feltételek 
többlete tekintetében is valamennyi fenti jogszabályi 
rendelkezés megsértését megállapította a felperesekkel 
szemben. A közbeszerzési és a jogorvoslati eljárás irata-
iból megállapíthatóan az ajánlatkérő a műszaki doku-
mentációban lehetőséget adott az ajánlattevők számára 
az indikatív tervtől való eltérő műszaki megoldás 
megajánlására. Ezt a kiegészítő tájékoztatás során is 
megerősítette. A közbeszerzési dokumentumokban 
megadottakhoz képest azonban többletfeltételek 
meghatározására került sor az alperes által kifogásolt 
válasz megadása során, amely feltételek kizárólag azon 
ajánlattevők vonatkozásában álltak fenn, amelyek az 
indikatív tervtől való eltérés lehetőségével élni kí-
vántak. Ezt az alperes helyesen állapította meg. A 
felperesek tévesen hivatkoztak arra, hogy mivel 
mindegyik érdeklődő gazdasági szereplő ismerte a 
kiegészítő tájékoztatás tartalmát, azonos feltételekkel 
tehettek ajánlatot, mert valamennyien megfontolhatták 
ugyan a fennálló lehetőségeket, azonban az új feltételek, 
követelmények a válaszadás által álltak be, és ezen új 
feltételek és követelmények nem valamennyi ajánlat-
tevőre nézve álltak fenn, hiszen aki el kívánt térni az 
indikatív tervtől, azoknak több dokumentumot kellett a 
választott műszaki megoldása tekintetében bemutatnia, 
míg azon ajánlattevőket, akik nem kívántak eltérni, 
kevesebb kötelezettség terhelte. Ebben a tekintetben 
nem volt jelentősége annak, hogy az eljárás a FIDIC 
sárga könyv alkalmazásával kerül lefolytatásra, és hogy 
annak eredményeként a tervek elkészítése, és azok 
részletessége miként alakul. A nem egyenlő ajánlattételi 
feltételek előírása bekövetkezett a kiegészítő tájékoz-
tatás megadásával.  

A bíróság nem fogadta el a felperesek azon hivatko-
zását, hogy az eltérés esetére bekért iratok elhanyagol-
ható jelentőséggel bíró, teljesen marginális iratok 
lennének, lévén ezek hiánya, és azok megfelelősége is 
értékelésre kerül a bírálat során, így következmé-
nyekkel jár azok benyújtása és azok tartalma is. Az 
egyenlőtlen feltételek meghatározásának versenyt befo-
lyásoló hatása magától értetődő. A beszerzési forma 
lényege, sajátossága ugyanakkor nem alkalmas arra, 
hogy az eltérő feltételek válaszadás során való megha-
tározását a jelentőségétől vagy hatásától megfossza, így 
ezzel a felperesek alaptalanul érveltek.  
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Az a körülmény, hogy végül az indikatív tervtől nem 
tért el egyetlen ajánlattevő sem, a bíróság szerint sem 
bizonyítja a jogsértés hiányát. A jogsértések a feltételek 
későbbi, nem egyenlő meghatározásával valósultak 
meg, és azok megvalósulása nem vált „okafogyottá” 
eltérő ajánlat benyújtása hiányában. A jogsértés a 
törvényi feltételek megvalósítása esetén már bekövet-
kezik. A nem egyenlő feltételek meghatározása egyér-
telműen megállapítható, az nem csupán feltételezésen 
alapult. A nem egyenlő feltételeket az ajánlattevők is 
észlelhették, mert nem tértek el az indikatív tervektől, 
illetve erre utalhat az is, hogy a 17 gazdasági szereplő 
érdeklődése ellenére végül csak 9 db ajánlat érkezett, 
többen mégsem tettek ajánlatot. Erre helytállóan utalt az 
alperes a védiratában. Mindebből következik, hogy az 
ajánlatkérő a válaszában foglalt többletkövetelmény 
meghatározásával önmagában megsértette a Kbt. 28. § 
(1) bekezdésében, a Kbt. 50. § (4) bekezdésében és a Kbt. 
58. § (3) bekezdésében foglaltakat. Ebből eredően 
azonban már nem bírt érdemi jelentőséggel a bíróság 
döntése szempontjából az a körülmény, hogy a ma-
gassági adatok megadásával kapcsolatos alperesi érve-
léssel a bíróság nem értett egyet, és e körben a felperesek 
jogi álláspontját fogadta el.  

Helytállóan érveltek azzal a felperesek, hogy sem az 
indikatív terveknek nem kellett tartalmaznia az ingatla-
nok és az elvezető vezeték csatlakozási pontjainak 
magassági adatait, sem az eltérők számára nem kellett 
azt biztosítani, mert nem létezik ilyen követelmény, és 
mert szükségtelen is azt az ajánlatkérőnek megadnia. A 
FIDIC sárga könyves kiírások során a kiírónak sem kell 
ismernie ezeket a magassági adatokat, mert majd az 
eljárást megnyerő ajánlattevő fogja elkészíteni a 
terveket az általa részletesen feltárt, valós terepvi-
szonyok alapján. Attól, hogy ezek az adatok nem állnak 
rendelkezésre, tudnak kalkulálni az ajánlattevők, ezzel 
ellentétes adat vagy tény a jelen ügyben sem merült fel. 

Az adathiányban semmiféle változást nem eredmé-
nyezett a válaszadás. A gravitációs rendszer megvalósí-
tása sem függ attól, hogy vannak-e ilyen adatok, mert 
az ellenőrzésnek nem számítások útján kell megtörtén-
ni. A gravitációs megvalósítás ténylegessége nem a meg 
nem adott magassági pontok alapján vagy ismeretében 
értékelhető. Nincs tehát jelentősége a gravitációs 
megvalósíthatóság, vagy annak ellenőrizhetősége 
szempontjából a magassági adatok összehasonlításá-
nak. A bíróság az alperesi álláspont helytállóságáról 
sem a határozatból, sem a védiratából nem tudott meg-
győződni.  

A döntés érdeme tekintetében a bíróság az alperes hatá-
rozatát jogszerűnek találta. Az alperes hatáskörében 
eljárva a jogszerűség biztosítása érdekében jár el, és nem 
valós versenyekbe avatkozik be. Eljárása során az 
alperes – a felhatalmazásai betartásával – köteles a jog-
szabályi rendelkezéseknek érvényt szerezni, és jog-
sértések feltárása esetén a megállapításokat megtenni, a 
jogkövetkezményeket levonni. A közbeszerzési eljárá-
sok jogszerűségének biztosítására vonatkozó jogalkotói 
cél nem megkérdőjelezhető, továbbá valamennyi érin-
tettől elvárható az alperes jogszerű döntésének 
követése, betartása. Az a körülmény, hogy ez a felpe-
resek számára nem kedvező eredménnyel jár, nem 
érdemi jelentőséggel bíró körülmény. A jogsértő eljárási 
cselekmények megsemmisítésére akkor is szük-ség van, 
ha az a felperesek, vagy más ajánlattevők számára 
előnytelen jogkövetkezményekkel is együtt jár.  

A fentiek alapján a felperesek keresetében hivatko-
zottak nem eredményezhették a keresettel támadott 
határozat megsemmisítését vagy hatályon kívül helye-
zését, a keresetük érdemben nem vezetett sikerre, ezért 
a bíróság a keresetet - a Kp. 88. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján - elutasította. 
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Absztrakt 

Jelen cikk célja, hogy felhívja a gazdasági szereplők fi-
gyelmét az úgynevezett műszaki-technikai sajátossá-
gokra vagy kizárólagos jogok védelmére alapított 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárások 
alkalmazása során előforduló hiányosságokra, a törvé-
nyességi ellenőrzési eljárás sarokpontjaira. Az ajánlat-
kérőknek különös gondossággal kell eljárniuk, 
tekintettel arra, hogy a közbeszerzési törvényben meg-
határozott négy feltételnek egyszerre kell teljesülnie. 

Abstract 

The purpose of this article is to draw the attention of 
economic operators to shortcomings and to the corners-
tones of the legality control procedure in the application 
of negotiated public procurement procedures without 
prior publication based on technical reasons or the 
protection of exclusive rights. Contracting authorities 
should exercise particular care, given that the four con-
ditions laid down in the public procurement act must be 
fulfilled at the same time. 

Bevezetés 

A közbeszerzési szabályozás a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárásoknak (a továbbiakban: HNT eljárás) 
a megteremtésével szükségképpen egy, a piaci versenyt 
nagymértékben korlátozó jogintézményt hozott létre, 
amely részben ellentétes a Kbt. céljaival és alapelveivel. 
A jogalkotó az ajánlatkérőket terhelő adminisztratív 
terhek és a gazdasági piacot érintő korlátozások kie-
gyensúlyozására olyan biztosítékokat épített be a 
közbeszerzési jogba, mint a HNT eljárások alkalmaz-
hatóságának taxatíve meghatározott jogcímei, valamint 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényen (a 

1 Dezső Attila (szerk.): Nagykommentár a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényhez [2021.03.01.], Wolters Kluwer, 
Jogtár®, 2016, 2021, XV. fejezet, Kbt. 98. §-ához kapcsolódó 1. pont. 
2 Ld. Szeiffert Gabriella: A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás törvényességi ellenőrzésének tapasztalatai 1., Közbeszerzési 
Értesítő Plusz, 2021. III. évfolyam 2. szám, 31–40. oldal, DOI: 10.37371/KEP.2021.2.1. 

továbbiakban: Kbt.) alapuló HNT eljárásoknak a 
Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által 
végzett törvényességi ellenőrzése.1 

Jelen cikk célja – mint a HNT eljárás törvényességi ellen-
őrzésének tapasztalatait bemutató cikksorozat második 
része2 – alapvetően a műszaki-technikai sajátosságokra 
vagy kizárólagos jogok védelmére alapított ún. „egy-
forrású” HNT eljárások alkalmazásának gyakorlati 
oldalról történő bemutatása a 2018–2021 időszakból 
kiválasztott egyes jogeseteken keresztül. A cikk az 
elmúlt években megindított HNT eljárások közül emel 
ki olyan eseteket, amelyek jól példázzák a Hatóság 

https://doi.org/10.37371/KEP.2022.6.3
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törvényességi ellenőrzési gyakorlatában felmerülő 
visszatérő hiányosságokat. Ezeknek az eljárásoknak egy 
részét az ajánlatkérő, a Hatóság, valamint a Közbeszer-
zési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) 
hiánypótlási felhívásainak hatására – jogszerűen – visz-
szavonta, így az érintett szervezet az eljárást megszün-
tette, más esetekben a Döntőbizottság a jogsértést vagy 
annak hiányát megállapító döntést hozott. 

Jelen cikk – alapvetően a kiválasztott jogeseteken ke-
resztül – bemutatja a HNT eljárások alkalmazásának 
egyes körülményeit. A cikk külön nem tér ki a HNT 
eljárás, pontosabban a műszaki-technikai sajátossá-
gokra vagy kizárólagos jogok védelmére alapított, ún. 
„egyforrású beszerzések” mint jogintézmény teljeskörű, 
jogdogmatikai bemutatására. Ehelyütt meg kell jegyez-
ni továbbá, hogy a HNT eljárásoknak kiterjedt uniós 
jogi gyakorlata is van, számos esetben foglalkozott már 
az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) az ún. 

„egyforrású beszerzésekkel”, amelyek szintén figyelem-
be veendők, ugyanakkor ezek bemutatása meghaladná 
a jelen cikk kereteit. 

Jelen cikk és egyben az ismertetett joggyakorlat jelentő-
ségét jól mutatja, hogy a 2021. évben megindított HNT 
eljárások túlnyomó többsége, 74%-a a jelen cikk tárgyát 
képező jogalap szerint indult. A cikk első része felhívja 
a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 103. § (1) 
bekezdése szerinti tájékoztatás különös jelentőségére – 
tekintettel arra, hogy a tárgyi jogszabályhely két, egy-
mástól elkülönülő esetkört tartalmaz. Majd ezt 
követően külön-külön kitér a két jogalapi fordulat 
alkalmazása körében tapasztaltak részletesebb bemuta-
tására. Továbbá a cikk utolsó részei rávilágítanak a 
jogszabályhely további – a jogalap lényegét adó 
műszaki-technikai sajátosságokon és a kizárólagos 
jogokon túlmutató – feltételei teljesülésének jelentősé-
gére. 

A választott jogalapi fordulat megjelölése 

Mind a műszaki-technikai sajátosságok, mind pedig a 
kizárólagos jogok mint jogalap alkalmazhatóságának 
alátámasztásakor az ajánlatkérőknek különös alapos- 

 

sággal kell eljárniuk. A HNT eljárások választható 
jogalapjai közül a leggyakrabban választott jogalap a 
műszaki-technikai sajátoságokra vagy kizárólagos jo-
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1. ábra: A Kbt. alapján megindított HNT eljárások számának megoszlása a jogalapok
szerint 2021-ben.
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Forrás: saját szerkesztés. 
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gok védelmére alapított eljárásfajta. A Kbt. alapján meg-
indított összes HNT eljáráshoz viszonyítva a tárgyi 
jogalap 2018-ban az összes eljárás 70,33%-át; 2019-ben 
72,24%-át; 2020-ban szintén a 66,80%-át, valamint 2021-

ben a 74,09%-át tette ki. Ennek következtében nem 
meglepő, hogy a joggyakorlatban a legtöbb eset ehhez a 
jogalaphoz köthető. 

A műszaki-technikai sajátosságok és a kizárólagos 
jogok, mint megkülönböztetendő jogalapi fordulatok el-
határolása a Hatóság törvényességi ellenőrzési eljárása 
során különösen hangsúlyos, mivel a jogalap jogszerű 
alkalmazhatóságának az igazolása körében – ahogy az 
lentebb részletesen kifejtésre kerül – elengedhetetlen, 
hogy a HNT eljárás tárgyának valamennyi elemére 
kiterjedjen a választott jogalapi fordulat fennállása. A 
megindított HNT eljárás nem foglalhat magában olyan 
feladatot, amelyre nem terjed ki a választott jogalapi 
fordulat. 

A HNT-00111/2019. sz. ügyben1 a Hatóság jogorvoslati 
kezdeményezést nyújtott be a Döntőbizottsághoz. A 
kezdeményezésben kifogásolt hiányosságok – többek 
között – a jogalapi fordulatok nem megfelelő megjelölé-
sén alapultak. Az ajánlatkérő 2019. április 29. napján, „A 

1 Az eljárás azonosítószáma: EKR000209742019. 

Pécsi Tudományegyetemen használt Globalspeech 
szoftver üzemeltetés támogatása, melynek részét képezi 
felhőszerveres megoldású rendszer biztosítása támo-
gatása” tárgyú HNT eljárást indított. A Kbt. 103. § (1) 
bekezdése szerinti tájékoztatásában az ajánlatkérő mind 
kizárólagos jog védelmére, mind pedig műszaki-
technikai sajátosságra hivatkozott. A Hatóság hiánypót-
lási felhívást bocsátott ki, amely – tekintettel a tájékoz-
tatásban hivatkozottakra – mind a műszaki-technikai 
sajátosságra, mind pedig a kizárólagos jogra irányult. A 
Hatóság – többek között – kérte az ajánlatkérőt, hogy 
csatolja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő-
nek, a HNT eljárás megindításának napján kelt, a 
kizárólagos jogát alátámasztó nyilatkozatát. Továbbá a 
Hatóság kérte az ajánlatkérőt, hogy – a reális alternatíva 
körében – mutassa be a tárgyi szoftver bevezetésének 
értékét, valamint külön a szoftver bevezetése óta annak 
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2. ábra: A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján megindított eljárások száma 2018–
2021 között.

A Kbt. alapján megindított HNT eljárások száma
A Kbt. 98. § (2) bek. c) pontja alapján megindított eljárások száma Forrás: saját szerkesztés. 
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a további fejlesztésére fordított összegek mértékét. Az 
ajánlatkérő a hiánypótlást hiányosan, a határidő lejártát 
követően teljesítette. 

A Hatóság jogorvoslati kezdeményezést nyújtott be a 
Döntőbizottsághoz. A Hatóság rögzítette, hogy az 
ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) bekezdése szerinti tájékoz-
tatásában mindkét jogalapi fordulatot megjelölte, így 
vizsgálni kellett, hogy azok a teljes beszerzési igényt 
lefedték-e. A Hatóság hangsúlyozta, hogy a műszaki-
technikai sajátosságoknak a közbeszerzési műszaki 
leíráson kell alapulniuk és a közbeszerzés tárgya egésze 
vonatkozásában fenn kell állniuk. A tárgyi ügyben 
azonban a Hatóság arra az álláspontra jutott, hogy a 
műszaki leírás pontatlan volt és nem állt összhangban a 
beszerzés egyéb dokumentumaival. Továbbá az ajánlat-
kérő érdemben nem mutatott be olyan műszaki-
technikai sajátosságot, amely alapján a tárgyi szerződés 
csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel lett 
volna megköthető. A kizárólagos jogokra történő 
hivatkozás körében a Hatóság továbbá megállapította, 
hogy az ajánlatkérő nem nyújtotta be a Hatósághoz a 
védendő kizárólagos jog fennállását alátámasztó vala-
mennyi releváns alapszerződést. A reális alternatíva 
hiányának alátámasztása körében előadottak, azaz az 
arra való puszta hivatkozás, hogy a „más gyártók szoft-
vereinek alkalmazása kompatibilitási problémákhoz 
vezethet, jelentős többletköltséggel járna, a tanulási 
folyamatot valószínűleg újra kellene kezdeni, ezzel 
hátráltatná az egészségügyi ellátás biztosítását” nem 
volt elfogadható. 

A Döntőbizottság az ügyben nem foglalt állást érdem-
ben,2 mivel az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 
jogszerűen visszavonta. 

Az alábbiakban a cikk a jogalap lényegét adó műszaki-
technikai sajátosságokhoz és a kizárólagos jogokhoz 
kapcsolódó jogeseteket mutat be, majd kitér a releváns 
jogszabályhely további feltételeinek igazolására is. 

Műszaki-technikai sajátosságokra alapított eljárás 

A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjának két fordulata 
vonatkozásában meg lehet jegyezni, hogy a kizárólagos 
jogok fennállásának igazolása a törvényességi ellenőr-
zési eljárás során egyszerűbb, abban a tekintetben, hogy 
az igazolás alapvetően jogi érveken és dokumentu-

2 Döntőbizottság D.299/6/2019. sz. végzése. 
3 Az eljárás azonosítószáma: EKR000320852019. 

mokon alapul. Ugyanakkor a műszaki-technikai 
sajátosságok fennállásának alátámasztásához elenged-
hetetlen a beszerzéssel érintett tárgyak szakmai eleme-
inek érdemi, részletes és átfogó bemutatása is a törvé-
nyességi ellenőrzés során. Ehelyütt meg kell jegyezni, 
hogy a Hatóság a törvényességi ellenőrzés keretében – 
ahogy az már a fent ismertetett ügyben is látható volt – 
a műszaki leírás tartalmát és annak az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokkal való összhangját is 
vizsgálja. 

A HNT-00107/2019. sz. ügyben3 az ajánlatkérő 2019. 
április 24. napján „Országos jégkármegelőző rendszer 
működtetése Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy és 
Tolna megyében” tárgyú HNT eljárást indított, amelyet 
később az ajánlatkérő, a jogorvoslati eljárásra tekintettel 
jogszerűen visszavont. Az ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) 
bekezdése szerinti tájékoztatásban tételesen felsorolta 
külön az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő saját 
talajgenerátorainak a működtetésével kapcsolatban, 
valamint az ajánlatkérő által átadott talajgenerátorok 
működtetésével kapcsolatban releváns műszaki-techni-
kai sajátosságokat. Továbbá hivatkozott az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő által az ajánlatkérő részére 
korábban átadott know-how-ra is, amelyet az ajánlat-
kérő nem adhat át harmadik fél részére. 

A műszaki leírás szerint az ajánlattételre felhívott gaz-
dasági szereplő feladata volt például a generátorok 
helyszínre szállítása és szerelvényeinek ellenőriztetése, 
valamint mobiltelefonok összegyűjtése (amelyek jelen 
esetben mint a berendezések távirányítója funkcionál-
tak) és behordása. A Hatóság hiánypótlási felhívásban 
kérte az ajánlatkérőt, igazolja, hogy a tárgyi HNT eljárás 
kizárólag olyan feladatokat foglal magában, amelyre 
teljes egészében fennállnak a tájékoztatásban hivatko-
zott műszaki-technikai sajátosságok; továbbá, hogy a 
feladatok ellátásához szükséges azok fennállása, vala-
mint nem létezik a feladatok ellátására reális alternatíva. 

Továbbá a Hatóság a hiánypótlásban kitért arra, hogy 
az ajánlattételi felhívás szerint az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő – a HNT eljárás megindításának idő-
pontjában – három megyében működteti jégkármege-
lőző rendszerét, azonban az ajánlattételi felhívás szerint 
az ajánlatkérő a beszerzést öt megyére kiterjedő 
hatállyal kívánja megvalósítani. Az ajánlatkérő hiány-
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pótlásra adott válaszában – többek között – úgy nyilat-
kozott, hogy a részfeladatok egy komplex folyamatban 
helyezkednek el és az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplő által átadott know-how lefedi ezeket a 
speciális, éves szállítási és begyűjtési feladatokat is, 
valamint hivatkozott a tárgyi berendezések helyhez 
kötött működésére, megközelíthetőségére is. 

A Hatóság a hiánypótlási felhívást követően sem találta 
megalapozottnak a tárgyi jogalap alkalmazhatóságát, 
így jogorvoslati eljárást kezdeményezett. Az ajánlatkérő 
a műszaki-technikai sajátosságok fennállását lényegé-
ben arra alapozta, hogy Magyarország bizonyos terüle-
tein egy meghatározott egyesülés rendelkezik a 
jégkármegelőző rendszer üzemeltetéséhez szükséges 
infrastruktúrával és működtetési tapasztalattal. A 
Hatóság hangsúlyozta, hogy az ajánlatkérő – a fentieken 
túl – nem nevezett meg konkrét, pontosan körülhatá-
rolható speciális műszaki-technikai sajátosságot. Továb-
bá, a fent hivatkozott két megye vonatkozásában – ahol 
a HNT eljárás megindításának időpontjában nem mű-
ködött a tárgyi rendszer, ennek ellenére azok is 
szerepeltek a HNT eljárásban – nem volt megállapítható 
olyan műszaki-technikai sajátosság, amely a HNT 
eljárás adott részével kapcsolatban alátámasztaná 
annak jogszerű alkalmazását. Így a Hatóság arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a tárgyi HNT eljárás 
olyan feladatokat is magában foglal, amelyek vonatko-
zásában nem tehető megállapítás műszaki-technikai 
sajátosságok fennállására, valamint arra, hogy a tárgyi 
feladatok ellátásához feltétlenül szükséges lenne a 
hivatkozott műszaki-technikai sajátosság fennállása. 

Továbbá a fennálló műszaki-technikai sajátosságok téte-
les felsorolásának vizsgálata körében a Hatóság szerint 
az ajánlatkérő indokolatlanul versenyszűkítő módon 
határozta meg a közbeszerzés tárgyát. Ebben a körben 
tehát megjegyezhető, hogy a műszaki-technikai sajátos-
ságoknak objektív alapon kell fennállniuk, azok 
ajánlatkérő általi meghatározása mint minimum feltétel 
nem csak a sajátosságok fennállásának a megkérdője-
lezéséhez, hanem magának a versenynek az indokolat-
lan szűkítéséhez is vezethet. 

Az ajánlatkérő a jogorvoslati eljárás során a közbeszer-
zési eljárást jogszerűen visszavonta, így a Döntőbi-

4 Döntőbizottság D.193/4/2019. sz. végzése. 
5 Az eljárás azonosítószáma: EKR000281092020. 

zottság a fenti kérdésekben érdemben nem foglalt 
állást.4 

A HNT-00080/2020. sz. ügy5 jól példázza, hogy az 
ajánlatkérőnél működő több egységből álló, összetett 
technológián alapuló rendszer részét képező műszaki-
technikai sajátosság feltárása önmagában nem elegen-
dő. A reális alternatíva körében az ajánlatkérőnél 
működő rendszer teljes körű bemutatása és vizsgálata 
indokolt. Az ajánlatkérő 2020. április 16. napján HNT 
eljárást indított, amelynek tárgya hőenergia beszerzése 
volt az ajánlatkérő részére. Az ajánlatkérő tájékoztatása 
szerint a HNT eljárásban ajánlattételre felhívott gazda-
sági szereplő a HNT eljárás megindítását megelőzően 
megvásárolta az ajánlatkérő területén elhelyezkedő 
gázmotoros kiserőművet, minden ahhoz kapcsolódó 
vezetékkel és csatlakozással együtt. A terület haszná-
latáért az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
bérleti díjat fizetett az ajánlatkérőnek. A HNT eljárás 
eredményeként az ajánlatkérő a hivatkozott kiserőmű 
által előállított hőenergiát szándékozta beszerezni. 

A műszaki-technikai sajátosságok körében az ajánlatké-
rő arra hivatkozott, hogy kizárólag a területén lévő 
kiserőművel van összekötve az ajánlatkérő kazánháza, 
más gazdasági szereplő nem rendelkezik közvetlen 
összeköttetéssel a kazánházzal. A kazánház és a 
kiserőmű összeköttetését az ajánlatkérő az általa 
relevánsnak ítélt kapcsolási rajz benyújtásával szándé-
kozta alátámasztani. Továbbá az ajánlatkérő hivatko-
zott arra, hogy a HNT eljárás eredményeként megtaka-
rítást érhetne el a gázfogyasztása terén, a megtakarítást 
képletekkel és számításokkal igazolta. Továbbá 
megállapítható volt, hogy az ajánlatkérőnek hőenergia-
ellátása érdekében hatályos földgázadásvételi szerző-
dése volt egy harmadik gazdasági szereplővel, és az 
ennek érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
több gazdasági szereplő is tett ajánlatot. 

A Hatóság hiánypótlási felhívást bocsátott ki tekintettel 
arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokból megálla-
pítható volt, hogy az ajánlatkérő hőenergia-igényét 
alapvetően, a fenti kiserőművel kapcsolatos megoldás 
mellett, geotermikus energiából és egyéb földgázfor-
rásból nyeri. A Hatóság felhívta az ajánlatkérő figyelmét 
arra, hogy az adott esetben a beszerzési igénye, a hő-
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energia beszerzése műszakilag más forrásból, azaz 
geotermikus úton és saját kazánnal is biztosítható volt. 
A műszaki-technikai sajátosságokra alapított HNT 
eljárás jogszerű alkalmazhatóságát önmagában az nem 
támasztja alá, hogy az ajánlatkérő diverzifikálni akarja 
a hőenergia-forrásait, valamint ezáltal megtakarítást 
kíván elérni. 

A benyújtott dokumentumok vonatkozásában a 
Hatóság kérte az ajánlatkérőt, hogy azokat lássa el 
részletes, kifejezetten a tárgyi HNT eljáráshoz 
kapcsolódó magyarázatokkal, és külön mutassa be a 
releváns vezetékrendszer egyes részeinek funkcióit. 
Továbbá mutassa be az ajánlatkérőnél működő, a 
hőenergia-ellátást biztosító rendszer egészét. 
A reális alternatíva hiányára tekintettel a Hatóság úgy 
értelmezte az ajánlatkérő beszerzési igényét, hogy az 
nem a számára szükséges teljes hőenergia-mennyiség 
beszerzése volt, hanem a hőenergia-források változ-
tatása által előidézhető költségmegtakarítás elérése. 
Tehát felmerült, hogy a más gazdasági szereplőktől 
történő hőenergia-beszerzés – adott esetben más ener-
giahordozókra is tekintettel – miért nem képes kielégí-
teni az ajánlatkérő beszerzési igényét. Ebben a körben a 
Hatóság ismételt hiánypótlási felhívást bocsátott ki, 
tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő – a HNT eljárás 
megindításához viszonyítva egy évvel korábbi – föld-
gázadásvételi szerződésének a megkötését eredménye-
ző közbeszerzési eljárásban több ajánlat is beérkezett. 

Az ajánlatkérő az ismételt hiánypótlási felhívást köve-
tően úgy döntött, hogy visszavonja a közbeszerzési 
eljárást. Jelen eset alapján megállapítható, hogy az 
ajánlatkérőnek a műszaki-technikai sajátosságokra ala-
pított eljárás választása esetén a Hatóság törvényességi 
ellenőrzési eljárásában érdemben, kifejezetten a HNT 
eljárásra irányulva kell bemutatnia a jogalapul szolgáló 
műszaki-technikai sajátosságokat. A releváns műszaki-
technikai sajátosság tipikusan összetett, több elemből 
álló rendszerek vonatkozásában merül fel, így figyelem-
mel kell lenni arra is, hogy ne álljon rendelkezésre reális 
alternatíva az ajánlatkérő beszerzési igényének a kielé-
gítésére egyetlen elem vonatkozásában sem. 

Kizárólagos jogok védelmére alapított eljárás 

A HNT-00205/2021. sz. ügyben6 az ajánlatkérő kizáró-
lagos jogok védelmére és műszaki-technikai sajátossá-

6 Az eljárás azonosítószáma: EKR001462292021. 

gokra történő hivatkozással 2021. november 18. napján 
indított „Létesítmény üzemeltetési feladatok ellátása” 
tárgyú HNT eljárást, amelyet a Hatóság által kezde-
ményezett jogorvoslati eljárás alatt jogszerűen vissza-
vont. Az ajánlatkérő előadta, hogy egy meghatározott, 
„iskola” és „sportközpont” albetétekkel rendelkező 
ingatlant (társasház) időbeni megosztással közösen 
használ a tárgyi HNT eljárásban ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel. A beszerzés tárgyát az ajánlat-
kérő vagyonkezelésében lévő „iskolai” területek, vala-
mint a „sportközponti” közösen használt területek üze-
meltetési feladatainak ellátása képezte, azaz a takarítási 
feladatok – a közösen használt területek vonatkozásá-
ban –, a gépészeti szolgáltatás, a karbantartási feladatok, 
valamint a portaszolgálati feladatok ellátása. 

A takarítási feladatok vonatkozásában az ajánlatkérő 
úgy nyilatkozott, hogy az ajánlattételre felhívott gazda-
sági szereplő nyilatkozata szerint a vagyonkezelésébe 
tartozó helyiségek osztott használata nem terjed ki a 
takarításra. A közösen használt helyiségek takarítása az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos 
joga, amelynek gyakorlását nem kívánja átengedni a 
vonatkozó higiéniai és biztonsági előírások betartása, az 
ehhez kapcsolódó felelősségi viszonyok egyértelmű-
sége érdekében. Továbbá a portaszolgálat vonatkozásá-
ban az ajánlatkérő szintén a kizárólagos jogok védel-
mére hivatkozott, miszerint azt olyan helyiségből 
nyújtják, amely az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplő vagyonkezelésébe tartozik és kizárólagos 
használatában van, az ajánlatkérő oda önállóan nem 
léphet be és az általa kiválasztott más vállalkozót sem 
engedhet be. A gépészeti és karbantartási szolgáltatás 
körében, a műszaki-technikai sajátosságra tekintettel 
előadta, hogy az ingatlanban egy egységes rendszer 
működik, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
látja el az ezzel összefüggő feladatokat, amelyek nem 
határolhatók el az ingatlanon fennálló vagyonkezelési 
határok mentén. 

A törvényességi ellenőrzési eljárás során a Hatóság több 
hiánypótlási felhívást bocsátott ki, ennek ellenére nem 
lehetett megállapítani a választott jogalap alkalmazá-
sának jogszerűségét. Az ajánlatkérő nem igazolta, hogy 
a tárgyi kizárólagos jog objektív, az érintett felektől 
független körülményekből származik, továbbá nem 
mutatta be, hogy a verseny hiánya nem annak a követ-



30 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ PLUSZ   2022. IV. évfolyam 6. szám 

kezménye, hogy az ajánlatkérő és az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő megállapodásukban korlá-
tozta azt. Továbbá a portaszolgálat, mint feladat vo-
natkozásában kifejtett érvelésben ellentmondások 
voltak. A Hatóság kérte az ajánlatkérőt, részletesen 
mutassa be azt, hogy a beszerzési igényét – illetve magá-
nak a HNT eljárás alkalmazásának indokoltságát – 
milyen körülmények alapozzák meg, tekintettel arra, 
hogy az ajánlatkérő tájékoztatása alapján a portas-
zolgálatot olyan helyiségből nyújtják, amelyre nem 
terjed ki az ajánlatkérő vagyonkezelői joga, oda nem 
léphet be és más vállalkozót sem engedhet be. 

Az ajánlatkérő a tőle független, objektív körülmények 
körében előadta, hogy az ingatlan tulajdonosa döntött a 
tárgyi ingatlan albetétekre osztásáról és az ajánlatkérő 
ezt követően kapta vagyonkezelésbe az ingatlant, az 
adott feltételekkel. Továbbá az ajánlatkérő a közös 
használat körében hivatkozott arra, hogy a tárgyi HNT 
eljárás egyik célja a közte és az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő közötti, a HNT eljárás megindítása 
előtt, ingyenesen, írásba foglalás nélkül is zavartalanul 
érvényesülő gyakorlat írásbeli rögzítése a jövőre tekin-
tettel. 

A Hatóság a törvényességi ellenőrzési eljárás eredmé-
nyeként arra az álláspontra jutott, hogy a fent leírt 
körülmények nem alapozzák meg a HNT eljárás jog-
szerű alkalmazásának lehetőségét, sőt a korábbi tény-
leges gyakorlat utólagos írásba foglalása a HNT eljárás 
körében kifejezetten aggályos. A tulajdonjog, valamint 
a felek közötti megállapodáson alapuló vagyonkezelői 
jog által biztosított kizárólagos jogosultságok fennállta 
nem alapozza meg a HNT eljárás jogszerű alkalmaz-
hatóságát. A kérdésben a Döntőbizottság a jogorvoslati 
eljárást megszüntette,7 tekintettel arra, hogy az 
ajánlatkérő a jogorvoslati eljárás alatt jogszerűen 
visszavonta a közbeszerzési eljárását. 

A Hatóság a törvényességi ellenőrzési eljárása során – 
ahogy azt a jelen cikksorozat első része részletesen 
bemutatja – nem csak a Kbt. 98. §-ában található jogalapi 
feltételek fennállását ellenőrzi, hanem kitér a tárgyi 
közbeszerzési eljárásra vonatkozó általános szabályok-
nak való megfelelőség vizsgálatára is. Ehelyütt meg kell 
jegyezni, hogy a kizárólagos jogok fennállásának 
megítéléséhez – továbbá a reális alternatíva hiányának 

7 Döntőbizottság D.525/4/2021. sz. végzése. 
8 Az eljárás azonosítószáma: EKR000064392020. 

alátámasztásához, valamint annak vizsgálatához, hogy 
a verseny hiánya nem annak következménye, hogy a 
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő 
módon határozták meg – indokolt lehet a HNT eljárás 
alapjául szolgáló eszköz, termék beszerzésének (alap-
szerződés) megvizsgálása, valamint a beszerzés és a 
HNT eljárás megindításának időpontja között megvaló-
suló, jogi hatással bíró releváns jogügyleteknek a feltá-
rása is. 

A HNT-00015/2020. sz. ügyben8 az önkormányzat mint 
ajánlatkérő egy meghatározott programrendszer részét 
képező új modulok beszerzésére irányuló HNT eljárást 
indított 2020. január 29. napján, amelyet hiánypótlási 
felhívás kibocsátását követően, a Hatóság törvényességi 
ellenőrzési eljárása alatt jogszerűen visszavont. Az 
ajánlatkérő előadta, hogy a tárgyi rendszert használó 
rendelőintézet a nála, 2017. óta működő medikai 
rendszert két további modullal kívánja bővíteni. Az 
ajánlatkérő előadta, hogy a tárgyi rendszer a bevezetése 
óta folyamatosan működik a rendelőintézetben és 
annak bővítésére kizárólagos jogok miatt csak az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő képes, mivel 
a forráskódokkal sem az ajánlatkérő, sem más, har-
madik gazdasági szereplő nem rendelkezik. Továbbá az 
ajánlatkérő előadta, hogy a kizárólagosság megváltása 
érdekében megkereste az ajánlattételre felhívott gazda-
sági szereplőt, aki nem kívánta értékesíteni jogait. 

A Hatóság hiánypótlási felhívás keretében – többek 
között – kérte az ajánlatkérőt, igazolja – esetlegesen 
alapszerződéssel vagy eszközkartonnal –, hogy tényle-
gesen rendelkezik a tárgyi rendszerrel, továbbá csatol-
jon minden szerződést, amely a tárgyi rendszerrel 
kapcsolatban keletkezett annak bevezetése óta. Ebben a 
körben kiemelhető, hogy a Hatóság a törvényességi 
ellenőrzés során a benyújtott szerződéseket érdemben 
vizsgálja, így megállapítást nyert, hogy a csatolt, 
szoftverkövetés és -támogatás tárgyú szerződés nem 
fogadható el egy rendszerrel való tényleges rendelkezés 
alátámasztására. Tekintettel a tárgyi rendszer modulá-
ris felépítésére, a Hatóság kérte az ajánlatkérőt, hogy 
tételesen mutassa be, milyen modulok, mikor, milyen 
értéken és mely gazdasági szereplő által kerültek beve-
zetésre. Továbbá a Hatóság kérte az ajánlatkérőt, hogy 
tisztázza, a benyújtott szoftvertámogatási szabályzat 
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miért nevez meg az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplőtől különböző gazdasági szereplőt a tárgyi 
rendszer szerzői jogtulajdonosaként. 

Az ajánlatkérő a hiánypótlási eljárást követően úgy 
döntött, hogy a törvényességi eljárás során jogszerűen 
visszavonja a közbeszerzési eljárást, így a Hatóság meg-
szüntette az ellenőrzési eljárást. 

A HNT-00153/2021. sz. ügyben9 az ajánlatkérő a nála 
már bevezetett és a HNT eljárás megindításának napján 
is működő egészségügyi informatikai rendszer karban-
tartására és szoftverkövetésére irányuló HNT eljárást 
indított 2021. augusztus 23. napján. Az ajánlatkérő a 
tájékoztatásában szereplő nyilatkozatait nem támasz-
totta alá, így a Hatóság hiánypótlási felhívást bocsátott 
ki. 

A Hatóság – többek között – kérte, hogy az ajánlatkérő 
küldje meg a tárgyi rendszer üzemeltetéséhez és to-
vábbfejlesztéséhez kapcsolódó valamennyi szerződést. 
Továbbá kérte az ajánlatkérőt, hogy a reális alternatíva 
hiánya körében mutassa be a rendszer fejlesztésére 
fordított összegeket; az ajánlatkérő milyen intézke-
déseket tett a forráskód megváltása érdekében, vala-
mint az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
milyen értéken adná át a szellemi tulajdonjogokat is az 
ajánlatkérő számára. A hiánypótlás keretében a Hatóság 
kérte az ajánlatkérőt, hogy mutassa be, a piacon milyen 
egészségügyi informatikai rendszerek érhetők el és 
részletesen indokolja meg, hogy azok miért nem 
jelentenek számára reális alternatívát. 

A hiánypótlási felhívás teljesítése eredményeként ren-
delkezésére bocsátott dokumentumok vizsgálatát köve-
tően ismételten hiánypótlási felhívás kibocsátására 
került sor. A hiánypótlás során rendelkezésre bocsátott 
dokumentumok alapján nem lehetett egyértelműen 
megállapítani, hogy az ajánlattételi felhívásban feltünte-
tett modul- és funkciócsoportok melyik gazdasági 
szereplővel vagy annak jogelődjével kötött szerződés 
alapján kerültek bevezetésre. A Hatóság táblázatos 
formában kérte a rendszer részét képező elemek és a 
hozzájuk kapcsolódó jogügyletek tételes bemutatását. 
Az ajánlatkérő a hiánypótlási felhívás kézhezvételét 
követően arról tájékoztatta a Hatóságot, hogy az 
ismételt hiánypótlás rövid határidejére (egy nap) és arra 

9 Az eljárás azonosítószáma: EKR000297082021. 
10 Az eljárás azonosítószáma: EKR001301212020. 

a tényre tekintettel, hogy a kapcsolódó szerződések 
teljesítését nem tudja megfelelően igazolni, nem áll 
módjában a hiánypótlási felhívás teljesítése, és a közbe-
szerzési eljárást visszavonja. Ehelyütt kiemelhető, hogy 
a Kbt. 189. § (1) bekezdése által megszabott rövid 
határidőre, valamint a (2) bekezdésre tekintettel a 
Hatóság számára nincs lehetőség a hiánypótlási felhí-
vásban meghatározott határidő meghosszabbítására. 
Továbbá ebben a körben meg kell jegyezni, hogy a 
közbeszerzési eljárás gondos előkészítése az ajánlatkérő 
felelőssége és a HNT eljárások törvényességi ellen-
őrzésére rendelkezésre álló rövid időtartam nem arra 
szolgál, hogy az ajánlatkérő a hiánypótlás keretében a 
Kbt. 103. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás alátá-
masztásául szolgáló valamennyi dokumentum benyúj-
tását pótolja. 

A kizárólagos jog folyamatos fennállásának alátámasz-
tása mellett, az alaprendszer (berendezés, termék) 
beszerzése óta megvalósult, valamennyi kapcsolódó 
jogügylet vizsgálata azért fontos, hogy elkerülhetők le-
gyenek az olyan helyzetek, amelyben az ajánlatkérők 
egy jelentősebb értékű beszerzést – ami például egy 
szoftver több moduljára irányul – egy jóval kisebb érté-
kű alapbeszerzésre – azaz az alapszoftver korábbi 
beszerzésére – hivatkozással nyílt közbeszerzési eljárást 
mellőzve folytassanak le. 

A HNT-00253/2021. sz. ügyben10 az ajánlatkérő ún. 
negatívnyomás-terápiás eszközök fogyó anyagainak 
beszerzésére irányuló HNT eljárást indított 2021. 
december 20. napján. Az ajánlatkérőnél egy külföldi 
gazdasági szereplő által gyártott terápiás eszköz mű-
ködött. A külföldi gyártó kizárólagos forgalmazási 
jogosultságot biztosított egy magyar gazdasági szerep-
lőnek, amellyel az ajánlatkérő is kapcsolatban állt, tőle 
szerezte be a tárgyi eszközt. Az ajánlatkérő nyilatkozata 
szerint az eszközhöz szükséges fogyóanyagok, azaz 
NPWT szett, váladékgyűjtő tartály, előre nedvesített 
speciális kötszer és kiegészítők vonatkozásában is 
fennállt a magyar gazdasági szereplő kizárólagos 
forgalmazási joga, így a HNT eljárásban is őt hívta fel 
ajánlattételre. Az ajánlatkérő csatolta az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő által kiállított kizáró-
lagossági nyilatkozatot. A nyilatkozat tartalma szerint 
megállapítható volt, hogy az ajánlattételre felhívott gaz-
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dasági szereplő csak Magyarország területére rendelke-
zik kizárólagos forgalmazási joggal a beszerzés tárgya 
vonatkozásában. 

A Hatóság hiánypótlási felhívást bocsátott ki, amelyben 
kérte az ajánlatkérőt, hogy nyújtsa be a kizárólagossági 
nyilatkozatnak a HNT eljárás megindításának napján 
kelt és a beszerzés teljes időtartamára kiterjedő változa-
tát, továbbá kérte az ajánlatkérőt, hogy a külföldi gyártó 
cég nyilatkozatával is igazolja, hogy kizárólag az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult a 
beszerzés tárgyát képező áruk magyarországi forgalma-
zására. Továbbá a Hatóság kérte, hogy az ajánlatkérő a 
műszaki-technikai sajátosságok bemutatásával igazolja, 
hogy a HNT eljárás tárgyát képező fogyóanyagokon 
kívüli, más gazdasági szereplők által gyártott fogyó-
anyagok nem használhatók az ajánlatkérőnél meglévő 
eszköz rendeltetésszerű működtetéséhez. 

A hiánypótlási felhívásban a Hatóság kitért arra a körül-
ményre, hogy a HNT eljárás alapját képező terápiás 
eszközöket 2019-ben az ajánlatkérő lényegesen alacso-
nyabb értéken szerezte be, mint a HNT eljárás keretében 
beszerezni kívánt fogyóanyagok becsült értéke. Így a 
Hatóság kérte az ajánlatkérőt, mutassa be, hogy a HNT 
eljárás tárgyát képező – az eredeti beszerzési értéket 
lényegesen meghaladó becsült értékű – fogyóanyagokat 
a terápiás eszköz bevezetése óta milyen értékben és 
milyen módon szerezte be. A Hatóság továbbá kérte az 
ajánlatkérőt, hogy igazolja, nem áll fenn olyan helyzet, 
amely során az ajánlatkérő jelentősebb értékű árut egy 
jóval alacsonyabb értékben kötött szerződésben 
rögzített kizárólagos jogra alapozva, a versenyt kizáró 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kíván besze-
rezni. 

A tárgyi ügy vonatkozásában egyrészről ki kell emelni, 
hogy külföldi gyártó esetén az ajánlatkérőnek a 
kizárólagos forgalmazási joga alátámasztására, mind a 
gyártó, mind pedig a Magyarország területére kizáró-
lagos forgalmazási jogosultsággal rendelkező, ajánlatté-
telre felhívott gazdasági szereplő kizárólagossági 
nyilatkozata szükséges. A HNT eljárás megindításának 
napján kelt kizárólagossági nyilatkozatnak ki kell 
terjednie a HNT eljárás teljesítésének teljes időtartamára 
és tárgyának teljes egészére. Másrészről megjegyezhető, 
hogy az a körülmény, hogy az ajánlatkérő egy jelen-
tősebb értékű áru beszerzését egy jóval alacsonyabb 
értéken kötött szerződésen alapuló kizárólagos jogra 
alapítja, visszaélésszerű jogalkalmazásra utalhat, így az 

ilyen esetekben különös jelentősége van annak, hogy az 
ajánlatkérő objektív, szakmai érvekkel igazolja az eljá-
rás jogszerűségét. 

A tárgyi ügyben az ajánlatkérő a hiánypótlási felhívást 
követően jogszerűen visszavonta a HNT eljárást, így a 
Hatóság ebben az esetben is jogorvoslati eljárás kezde-
ményezése nélkül megszüntette a törvényességi ellen-
őrzést. 

Ahogy az előző két ügy is mutatja, bizonyos tárgyú 
HNT eljárások esetén elengedhetetlen a vizsgált eljárás 
– nem szükségképpen közvetlen – előzményeinek a
vizsgálata is annak érdekében, hogy a közvetlen jogi
kontrollként szolgáló törvényességi eljárás betölthesse
funkcióját, azaz a HNT eljárások tényleg csak a
meghatározott kivételes körülmények fennállása esetén
kerüljenek alkalmazásra.

A reális alternatíva hiánya és a verseny szűkítésének 
indokoltsága 

A cikk tárgyát képező jogalap érdemi kiindulópontját 
jelentő műszaki-technikai sajátosságok vagy a védendő 
kizárólagos jogok mellett elengedhetetlen a Kbt. 98. § (2) 
bekezdés c) pontja további fordulatainak a vizsgálata és 
fennállásuknak az igazolása. Önmagában a műszaki-
technikai sajátosság vagy a kizárólagos jog igazolt 
fennállása nem alapozza meg a HNT eljárás jogszerű 
alkalmazhatóságát. 

A Döntőbizottság D.157/2018. sz. ügyében a jogsértés 
megállapításának alapját a reális alternatíva hiányának 
fenn nem állása okozta, azaz az, hogy a szerződést nem 
kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel 
lehetett megkötni. Az ajánlatkérő 2018. április 11. nap-
ján indította meg a „Szélgépek beszerzése – időjárási 
kockázatok megelőzése céljából – a C. Kft. és konzor-
ciuma részére” tárgyú HNT eljárást, amellyel egyidő-
ben a Kbt.-nek megfelelően tájékoztatta a Hatóságot is. 
Az ajánlatkérő rögzítette, hogy a szerződés a Kbt. 98. § 
(2) bekezdés c) pontja alapján kizárólagos jog védelme
miatt kizárólag a K. Zrt.-vel köthető meg. Az ajánlatkérő
beszerzési igénye az „Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó
és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházá-
sok támogatása” című, VP3-5.1.1.1-16 azonosítószámú
projekt megvalósításához kötődött. Jelen cikk
szempontjából az ajánlattételi felhívás „4./ Közbeszer-
zés tárgya és mennyisége pont” emelhető ki. Az
ajánlatkérő részletesen leírta a „TOW AND BLOW mo-
bil fagyvédelmi szélgép” specifikációit, valamint meg-
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adta azok használatának körülményeit is. Továbbá utalt 
a közbeszerzési dokumentumok részét képező doku-
mentációra, műszaki leírásra és szerződéstervezetre, 
amelyek tartalmazzák a részletes előírásokat. Az 
ajánlatkérő a műszaki leírásban amellett, hogy az 
ajánlattételi felhíváshoz képest részletesebb specifiká-
ciókat adott meg, úgy rendelkezett, hogy ahol a közbe-
szerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra 
való hivatkozás található „[…] ajánlattevő ajánlatában 
bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az 
adott funkciónak megfelel, és a közbeszerzési doku-
men-tumokban megnevezettel egyenértékű azon 
műszaki paraméterek tekintetében, amelyeket ajánlat-
kérő az adott termék vonatkozásában a közbeszerzési 
dokumentumokban feltüntetett.” Továbbá az Ajánlat-
kérő több, a helyettesítő termék megajánlására vonatko-
zó rendelkezést is szerepeltetett a közbeszerzési 
dokumentumokban. 

A Hatóság a törvényességi ellenőrzés eredményeként 
arra jutott, hogy az ajánlatkérő nem támasztotta megfe-
lelően alá azt, hogy a beszerzési igényének kizárólag az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő terméke felel 
meg. A Hatóság továbbá kiemelte, hogy a műszaki 
leírás versenykorlátozó módon került meghatározásra 
azzal, hogy az ajánlatkérő konkrétan a „TOW AND 
BLOW mobil fagyvédelmi szélgépet” nevezte meg mint 
beszerzési tárgy. Továbbá az ajánlatkérő nem mutatott 
be olyan objektív okokat, amelyek kizárnák esetleges 
alternatív megoldások alkalmazását a beszerzési 
igényének a kielégítése körében. A Hatóság alapvetően 
a kizárólagos jogok védelme és a szerződés tárgya 
közötti szoros ok-okozati összefüggés fennállását hiá-
nyolta. 

Az ajánlatkérő észrevételében előadta, hogy „különös 
gondossággal választotta a hirdetmény nélküli tárgya-
lásos eljárásfajtát. A közbeszerzési eljárást a pályázat-
írás folyamata előzte meg, melynek során már alapos 
piackutatást végzett, hogy gyümölcsös ültetvényét a 
lehető legjobb műszaki-technikai, költséghatékony 
megoldással tudja megóvni az időjárás viszontag-
ságaitól. Azért kívánja pályázati forrásból kizárólag a 
közbeszerzési dokumentumokban megjelölt típusú 
szélgépet megvásárolni, mivel ez a gép felel meg leg-

11 Döntőbizottság D.157/11/2018. sz. határozat 29. pontja. 
12 Uo. 60. pont. 

inkább az ültetvény igényeinek, e gép pedig kizárólag a 
K. Zrt. forgalmazásában vásárolható meg Magyaror-
szág területén.”11

A Hatóság a kezdeményezésében alapvetően a verseny 
indokolatlanul szűkítő módon történő meghatározását 
kifogásolta, azaz azt, hogy az ajánlatkérő nem 
támasztotta megfelelően alá, hogy számára nem létezik 
reális alternatíva. Ennek következtében a Döntő-
bizottság a beszerzési igény és a közbeszerzés tárgyá-
nak a kapcsolatát vizsgálta. 

A Döntőbizottság arra jutott, hogy az ajánlatkérő azzal, 
hogy a beszerzés tárgyának konkrét leírása mellett a 
„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is szerepeltette a 
közbeszerzési dokumentációban, lehetővé tette az 
egyenértékű áru megajánlását is, így az ajánlatkérő 
közvetetten azt juttatta kifejezésre, hogy „megítélése 
szerint létezik reális alternatíva a beszerzési igényének 
a kielégítésére”.12 Így azonban nem állapítható meg, 
hogy csak a közbeszerzési dokumentációban részlete-
sen ismertetett áru felel meg az ajánlatkérő beszerzési 
igényének. A törvényességi ellenőrzési eljárás során 
történő esetleges hiánypótlási felhívásokra tekintettel – 
általánosságban – ki lehet emelni a határozat 61. pontját. 
A Döntőbizottság rögzítette, hogy a műszaki leírásban 
előírt – a fent kifejtett tényállás szerinti – feltételek 
vonatkozásában, utóbb nem lehet igazolni a reális 
alternatíva fenn nem állását. 

A Döntőbizottság D.55/2019. sz. ügyében arra a meg-
állapításra jutott, hogy a tárgyi HNT eljárás esetén a 
védendő kizárólagos jog nem terjedt ki a beszerzés teljes 
tárgyára, ezekben a kívül eső részekben azonban az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőn kívüli gaz-
dasági szereplők vagy akár maga az ajánlatkérő is képes 
lett volna a beszerzési igény kielégítésére. A tárgyi HNT 
eljárást megelőző, 2009. évben az ajánlatkérő és az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tervezési 
szerződést kötöttek, amelyben – többek között – 
rögzítették, hogy a szellemi alkotás feletti rendelkezési 
jogot az ajánlatkérő csak a szerződésben megjelölt célra 
szerzi meg, továbbá a tervdokumentáció „ismételt, vagy 
más irányú felhasználására” az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel külön meg kell állapodni. A 
szerződés eredményeként létrejövő tervek 2012. február 
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10. napján kaptak építési engedélyt, ami három évig volt
hatályos.13

Az ajánlatkérő beszerzési igénye, azaz az elkészített 
tervek fő tárgyát képező „Őrház utca tervezése” 2018-
ban merült fel újra, amikor azonban a korábbi építési 
engedély már nem volt hatályban. Az ajánlatkérő 2019. 
február 13. napján HNT eljárást indított, amely tárgyát 
képezték – a közbeszerzési dokumentumokban rögzí-
tettek szerint – a már korábban elkészült engedélyezési 
tervek korszerűségi felülvizsgálata, a kiviteli tervek 
elkészítése, a gyalogos forgalomnak a vasúti híd 
nyugati oldalán történő átvezetésének kiegészítő jellegű 
vizsgálata, az építési engedély beszerzése, a kivitelezési 
közbeszerzés lefolytatásához szükséges tenderdoku-
mentáció összeállítása, valamint a kivitelezői közbe-
szerzésben való rendelkezésre állás – meghatározott 
feltételek mellett. 

A törvényességi ellenőrzés során a Hatóság hiány-
pótlásra hívta fel az ajánlatkérőt. A hiánypótlási felhívás 
arra irányult – többek között –, hogy „[…] a beszerzési 
igényt miért csak az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplő tudja kielégíteni, a beszerzési igény kielégítése 
az eredeti tervek felhasználása nélkül miért nem 
lehetséges”, valamint a reális alternatíva hiányának 
igazolása körében kérte, az ajánlatkérő mutassa be, 
hogy „[…] az engedélyezési tervek újbóli – más gaz-
dasági szereplő általi – elkészítése, valamint a kiviteli 
tervek elkészítése milyen költséggel járna”. Továbbá a 
Hatóság felhívta az ajánlatkérő figyelmét arra, hogy 
„[…] a tárgyi eljárás keretében több olyan feladatot is 
meg kíván az ajánlatkérő valósítani, mely feladatokra a 
korábbi tervezési szerződés nem terjedt ki”. Az 
ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásra adott válaszában 
sem tudta a HNT eljárás jogszerű alkalmazását meg-
felelően igazolni a törvényességi eljárás során. 

A Hatóság álláspontja szerint az ajánlatkérő által 
becsatolt egyedüli indikatív ajánlat és a tervezett költsé-
geket bemutató nyilatkozat nem volt alkalmas a reális 
alternatíva hiányának igazolására. A beszerzési igény és 
a HNT eljárás tárgyának kapcsolatában a Hatóság 
szerint az ajánlatkérő indokolatlanul szűkítette a ver-
senyt, mivel nem támasztotta alá, hogy a beszerzési 
igényének más tervek nem felelnek meg. A költségha-
tékonyságra irányuló indokok ebben a körben nem 

13 Döntőbizottság D.55/11/2019. sz. határozat 1. és 2. pontja. 

értékelhetők, azok egyéb eljárásfajták esetében is érvé-
nyesülhetnének. A Hatóság továbbá arra hivatkozott a 
kezdeményezésben, hogy egyes feladatok tekintetében 
nem a 2009. évi szerződés szerinti engedélyezési és 
kiviteli tervek szolgálnak alapul, hanem a HNT eljárás 
alapján elkészülő engedélyezési és kiviteli tervek. Tehát 
megállapítható, hogy az utóbbi feladatokra nem terjed 
ki a védendő kizárólagos szellemi tulajdonjog. 

A Döntőbizottság rögzítette, hogy az ajánlattételre felhí-
vott gazdasági szereplő kizárólagos joga és az azt 
alátámasztó nyilatkozata is megfelelő és elfogadható a 
HNT eljárás jogszerű alkalmazásának alapjául. Azon-
ban a Döntőbizottság megállapította a jogsértést – a 
kezdeményezésnek megfelelően – abban a tekintetben, 
hogy ez a védendő kizárólagos jog nem terjedt ki a HNT 
eljárás tárgyának egészére, így az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplőn kívül egyéb gazdasági szereplők is 
teljesíthették volna a HNT eljárás részét képező egyes 
feladatokat. Tehát a védendő kizárólagos jog fennállását 
a HNT eljárás tárgyát képező valamennyi feladat 
vonatkozásában külön-külön kell figyelembe venni és a 
Döntőbizottság gyakorlata értelmében a kizárólagos 
jognak valamennyi elem tekintetében igazoltan fenn 
kell állni. 

Záró gondolatok 

Annak ellenére, hogy a HNT eljárások a verseny 
nagymértékű korlátozásával járnak, a Kbt.-ben meg-
határozott jogalapok esetén szükségszerű lehet az 
alkalmazásuk annak érdekében, hogy a potenciálisan 
alkalmazott műszaki-technikai sajátosságok külön-
bözősége ne lehetetlenítse el egy, az ajánlatkérőnél 
működő komplex berendezés működését, vagy – főként 
– a szellemi tulajdonjog körében fennálló kizárólagos,
monopoljogok a közbeszerzési eljárásokban is érvé-
nyesülni tudjanak.

A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogalap 
alkalmazásához azonban az ajánlatkérőknek körülte-
kintően, gondosan előkészítve kell lefolytatni a közbe-
szerzési eljárásukat. Nem elég csak a HNT eljárás 
tárgyának a figyelembevétele, hanem az adott tárgy 
valamennyi korábbi létszakaszát – bevezetését, üze-
meltetését és fejlesztését – is vizsgálni kell. Sőt a reális 
alternatíva hiányának alátámasztása körében a közbe-
szerzés tárgyának megfelelő gazdasági piac átfogó 
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ismerete is szükséges. Az ajánlatkérőknek a HNT 
eljárások megindítása előtt célszerű sorra venniük, hogy 
minden szükséges „előzményi” szerződés a rendel-
kezésükre áll, valamennyi gazdasági szereplőtől besze-
rezték a szükséges nyilatkozatokat vagy a megfelelő 
szakértelemmel rendelkező személyek elkészítették a 

műszaki-technikai sajátosságok igazolására szolgáló 
dokumentumokat. Továbbá, adott esetben piackutatást 
követően, megfelelően, érdemben alá tudják támasztani 
a reális alternatíva hiányát és azt, hogy a közbeszerzés 
tárgyát nem a versenyt indokolatlanul szűkítő módon 
határozták meg. 
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Absztrakt 

A szerződés-ellenőrzési tevékenységet a Közbeszerzési 
Hatóság a Közbeszerzési törvény 2015. évi hatály-
balépése óta végzi – de milyen megfontolások és 
elérendő célok vezérlik? Melyek azok az irányvonalak, 
melyek napjainkig tartó folyamatos fejlődése olyanná 
formálta az ellenőrzés gyakorlatát, amilyennek azt ma 
ismerhetjük? A szerző ezekre a kérdésekre kísérel meg 
választ adni egy saját maga által lefolytatott ellen-
őrzésén keresztül, melynek kezdete szinte egybeesik az 
ellenőrzést végző főosztály történetének kezdetével – 
és amelynek végére alkotmánybírósági határozatokkal 
és kúriai ítéletekkel lehettünk gazdagabbak.

Abstract 

The Public Procurement Authority has been carrying 
out the control of public contracts since the entering 
into force of the Public Procurement Act in 2015 – but 
what are its considerations and objectives? What are 
the guidelines, the continuous evolution of which to 
this day has shaped the practice of control as we know 
it today? The author endeavours to answer these 
questions by example of a control conducted by 
himself, which started almost simultaneously with the 
history of the department for the control of contracts - 
and by the end of which we became richer with 
constitutional court decisions and curia judgements.

A szerződés-ellenőrzés keretei 

A tevékenységet a Közbeszerzési Hatóság (a további-
akban: Hatóság): 

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.),

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.), és

- a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződések teljesítésének és módosításának Köz-
beszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről
szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a tovább-
biakban: 308/2015. Korm. rendelet)

1 „A Hatóság… figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárás, valamint a koncessziós beszerzési eljárás alapján megkötött 
szerződések módosításáról szóló hirdetményeket, ennek során az Ákr. alapján hatósági ellenőrzés (a továbbiakban: szerződés-
ellenőrzési eljárás) keretében - jogszabályban meghatározott részletes szabályok szerint - ellenőrzi a szerződések teljesítését és 
módosítását, a tervpályázati eljárás eredményét, valamint megteszi különösen a 153. § (1) bekezdés c) pontjában és a 175. §-ban 
meghatározott intézkedéseket”. 

eljárási szabályai alapján hajtja végre. A releváns sza-
bályok ismertetésére a jogeseten keresztül kerül sor, 
ehelyütt álljanak csupán a főbb elvek.  

A szerződés-ellenőrzés középpontjában a közbeszerzési 
szerződések teljesítése során elkövethető, valamint az 
ezekkel szorosan összefüggő, akár már a szerződés-
kötést megelőző közbeszerzési eljárási, vagy az azt 
megalapozó, előkészítési létszakban elkövetett jogsérté-
sek feltárása áll.  

A Hatóság a Kbt. 187. § (2) bekezdés j) pontja alapján1 
eleinte kifejezetten a szerződések teljesítése és a szerző-

https://doi.org/10.37371/KEP.2022.6.4
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désmódosítások során elkövetett jogszerűtlenségekre 
koncentrált, de ahogy finomodott az ellenőrzési gyakor-
lat, úgy kerültek előtérbe azok a tipikusan mulasztásban 
megnyilvánuló, időben korábbi jogsértések (mint a 
közbeszerzési eljárás nem megfelelő előkészítése), 
melyek az előbbi jogsértések – néhol kényszerű – 
elkövetéséhez vezettek. Mivel a Hatóság érdekelt 
abban, hogy ne csupán reagáljon az elkövetett jogsér-
tésekre, hanem azok okait feltárva, egyrészt célzott, 
hatékonyabb ellenőrzéseket folytathasson le, másrészt 
jogalkalmazókat segítő gyakorlatokat dolgozzon ki, 
mára megkerülhetetlenné vált a szerződés-ellenőrzési 
eljárások során a szerződést megelőző létszakok vizs-
gálata. Az ellenőrzés hatékony lefolytatásához jelentő-
sen hozzájárult a Kbt. 2019. április 1-jétől hatályos 
módosítása, mely alapján az ajánlatkérő köteles az 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a további-
akban: EKR) keresztül hozzáférést biztosítani a közbe-
szerzéssel kapcsolatos iratokhoz a Hatóság számára.2 A 
Jogalkotó felismerve a közbeszerzések minél szélesebb 
körben történő ellenőrzéséhez fűződő előnyöket, a 
közbeszerzési eljárás irataihoz való hozzáférést 2021-
ben valamennyi ellenőrző szervezet részére bizto-
sította.3 

Ritkább esetben nem kifejezetten közbeszerzési, hanem 
más közigazgatási, vagy büntetőjogi jogsértések is 
felmerülhetnek az ellenőrzések során - ilyen esetekben 
a Hatóság megkeresi a hatáskörrel/illetékességgel ren-
delkező szervet, illetve hivatalból feljelentést tesz. Nem 
reprezentatív minta alapján ugyan, de ki lehet jelenteni, 
hogy van mit keresni: 2021-ben 107 ellenőrzött 
szerződés alapján 71 jogorvoslati eljárás hivatalbóli kez-
deményezésére került sor a Közbeszerzési Döntő-
bizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) előtt, ahol 
az előkérdés miatt felfüggesztett eljárásokat figyelembe 
nem véve - egy kivételével - valamennyi esetben meg-
állapításra is került a Kbt. szabályainak megsértése. 

2 Kbt. 46. § (3) bekezdés [hatályos: 2019. IV. 1. - ]. 
3 Kbt. 46. § (4c) bekezdés [hatályos: 2021. VII. 1.- ]. 
4 308/2015. Korm. rendelet 4. §. 
5 308/2015. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 152. § (1) bekezdésében felsorolt szervek/személyek kérelme – 
megjegyzendő, hogy a Hatóság Elnöke a Korm. rendelet alapján köteles efféle kérelem benyújtására (hiszen azt szükségképpen 
saját magához lenne kénytelen benyújtani). 
6 A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban Panasztv.) 1. § (3) bekezdés. 
7 Kbt. 142. § (5)-6). 
8 https://anonim.kozbeszerzes.hu/Bejelento.dll. 

A szerződés-ellenőrzési eljárás elrendelésének alapja 

A szerződés-ellenőrzési eljárások elrendelése minden 
esetben a Hatóság elnökének diszkrecionális jogkörébe 
tartozik – ám ehhez szükséges valamilyen input, ami 
lendületbe hozza a Hatóság eljárását. Ezek az alábbiak 
lehetnek: 
- a Hatóság által, kifejezetten szerződés-ellenőrzési

céllal – minden évben – megalkotott Éves Ellenőr-
zési Terv,4

- jogszabályban feljogosított szerv/személy kérel-
me,5

- közérdekű bejelentések6 - amennyiben nem kifeje-
zetten egyéni érdeksérelem orvoslására irányulnak
és közbeszerzési jogsértés elkövetésére hívják fel a
figyelmet,

- ajánlatkérők által bejelentett szerződésszegések –
kizárólag amennyiben azok közbeszerzési jogsér-
tést is feltételeznek,7

- Közbeszerzési Anonim Chat-en8 (a továbbiakban:
KAC) tett bejelentések, amennyiben azokból egyér-
telműen beazonosítható a szerződés, melynek
ellenőrzése - közérdekű bejelentésekhez hasonlóan
- indokolt lehet.

A szerződésekre vonatkozó bejelentések, rendelkezésre 
álló adatok, az ügyek egyedi körülményeinek összes-
ségére figyelemmel - kevés kivételtől eltekintve - a fenti 
inputok önmagukban nem alapozzák meg a Hatóság 
elnökének jogsértésről való tudomásszerzését, ahogy 
azt majd a jogesetben is látni fogjuk. Ez azt jelenti, hogy 
főszabály szerint egy közérdekű bejelentés, vagy egy 
KAC-on érkező bejelentés, mely jogsértés elkövetésére 
utaló körülményekre - jogsértés gyanújára - hívja fel a 
figyelmet (ahogy azt majd a jogesetben is láthatjuk) 
önmagában, az elkövetés tényét alátámasztó bizonyíték 
nélkül nem fogja azt eredményezni, hogy a Hatóság 
elnökének rendelkezésére álló szubjektív jogorvoslati 
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határidő megnyílna.9 Kizárni ennek lehetőségét termé-
szetesen nem lehet, hisz maga a Kbt. 153. § (1) bekezdés 
c) pontja is él azzal a fordulattal, hogy a Hatóság elnöke
akár ellenőrzés megindítása nélküli is kezdeményezhet
jogorvoslati eljárást a Döntőbizottság előtt, amennyiben
a szerződés teljesítése vagy módosítása körében jog-
sértés valószínűsíthető. A valószínűség, mint szóhasz-
nálat viszont a bizonyosság egy olyan fokát feltételezi,
melyhez szükséges a bizonyítékokkal is megerősített
meggyőződés. Legyen egy bejelentés retorikai értelem-
ben véve bármilyen meggyőző is, önmagában az még
nem fogja a Hatóság elnökének jogsértésről való tudo-
másszerzését megalapozni – abban az esetben sem, ha
később az ellenőrzés maga fogja alátámasztani az adott
esetben a bejelentésben is megjelölt jogsértést. Ha az
ehhez szükséges bizonyítékokat a Hatóság gyűjtötte be,
akkor aligha lehet ex post facto kijelenteni, hogy lám:
már a bejelentés is tartalmazta a később Döntőbizottság
elé vitt jogsértést és ez önmagában alapozza meg azt a
téves elképzelést, hogy a Hatóság csupán megerősítette
a bejelentésben foglalt, egyébként is már (köz)tudott,
jogorvoslatot kívánó helyzetet. Az „ellenőrzés”, mint
fogalom, mint koncepció lenne teljesen kiüresítve ezzel,
hisz minden bejelentés, vagy hallomás alapján jogorvos-
lati eljárást illene kezdeményezni. Elárasztva és egyúttal
ellehetetlenítve ezzel magát a jogorvoslati rendszert is.

A fentiekhez hasonlóan ugyancsak nem eredményezi a 
Hatóság elnökének jogsértésről való tudomásszerzését 
az az önmagában vett körülmény, hogy ő hagyta jóvá 
azt az Éves Ellenőrzési Tervet, mely alapján elrendelésre 
kerülnek a szerződés-ellenőrzési eljárások. Az Éves 
Ellenőrzési Terv ugyanis egy kockázatelemző-metodika 
eredménye, amely típusszerződések, közbeszerzési tár-
gyak és földrajzi területek figyelembevételével kerül 
összeállításra - és semmiképp sem már ismert jogsér-
tések táblázatba foglalása és közszemlére tétele: értve ez 
alatt azt, hogy a Hatóság honlapján a mindenkori Éves 
Ellenőrzési Terv aktuálisan elérhető a következő linken: 
https://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/ellenorzes/s
zerzodes-ellenorzes/.  

A jogeset kiválasztásának szempontjai 

A kiválasztott jogeset a Döntőbizottság előtt eredetileg 
D.401/2016-os iktatószámon nyilvántartásba vett,
később D.48/2020. iktatószámon megismételt jogorvos-

9 Kbt. 152. § (2) bekezdés. 

lati eljárásban öltött testet. Jelen cikkben csupán az 
előbbihez vezető utat és a döntőbizottsági határozatot 
kísérlem meg feldolgozni - szerződés-ellenőrzési szem-
pontból legalábbis - a lehető legteljesebb módon. A 
megismételt eljárás és az azt övező bírósági szakasz(ok) 
ismertetése egy későbbi cikk tárgya lesz. 

Egyrészt az ügy egyik érdekessége, hogy az ellenőrzés 
tárgyát képező szerződést még a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: régi 
Kbt.) hatálya alatt, a 122/A. § szerinti szabályok szerint 
lefolytatott eljárás eredményeként kötötték meg, mi 
több, a szerződés teljesítési szakasza is befejeződött, 
mielőtt a Kbt. hatályba lépett volna. Kérdésként merült 
fel tehát, hogy a Kbt. hatálybalépésével van-e lehetőség 
olyan szerződéseket ellenőrizni, melyek teljesítési sza-
kasza még csak át sem nyúlik 2015. november 1-jén. 

Másodrészt kivételesnek számít a jogeset, mivel az 
általános iratalapú ellenőrzés kiegészült helyszíni ellen-
őrzéssel, igazságügyi szakértő kirendelésével, és ez 
utóbbival együtt független szaklabor igénybevételével 
is – így az ügyön keresztül szinte maradéktalanul bemu-
tatható az az eszköztár, melyet a Hatóság a sikeres 
ellenőrzés érdekében bevethet. 

Harmadrészt, ahogy már említésre is került: az ügy 
többízben járt a Döntőbizottság és bíróság előtt is többek 
között – a jogsértések elkövetésén túl – olyan jogkér-
désekre is választ keresve, hogy a Hatóság, a kirendelt 
igazságügyi szakértő, a Döntőbizottság betartották-e a 
rájuk vonatkozó szakmai szabályokat az ellenőrzés 
valamint jogorvoslati eljárás során. 

A közérdekű bejelentés 

A Hatósághoz 2016 júniusában közérdekű bejelentés 
érkezett. A közérdekű bejelentésekkel szemben a Ható-
ság a mai napig kettő követelményt támaszt: 

1. a társadalom szélesebb körét érintő jogsére-
lemre, visszásságra kell, hogy felhívja a figyel-
met, az nem irányulhat elsősorban valamely
egyéni érdeksérelem, azaz sokkal inkább panasz
kivizsgálására, valamint

2. a bejelentett körülményből következtetni lehet a
Kbt. vagy közbeszerzéssel kapcsolatos más, á-
gazati szabály esetleges megsértésére.

https://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/ellenorzes/szerzodes-ellenorzes/
https://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/ellenorzes/szerzodes-ellenorzes/
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Önmagában a Panasztv. szerinti panasz10 azért nem 
feltétlen eredményezi a Hatóság szerződés-ellenőrzési 
eljárásának megindítását, mert ezekben az esetekben 
előfordulhat, hogy az egyéni jog- vagy érdeksérelem 
fennállása minden valószínűség szerint egyúttal ügyfél-
képességet11 jelent más, eljárásra jogosult közigazgatási 
szerv, a Döntőbizottság előtt. A Hatóság feladat- és 
hatáskörét nem képezi, hogy azok számára biztosítson 
végső soron hivatalbóli képviseletet a Döntőbizottság 
jogorvoslati eljárásában, akik maguk sem kívántak 
jogorvoslati lehetőséggel élni. Számukra a jogorvoslat 
tehát biztosított - függetlenül attól, hogy e jogukat gya-
korolták-e/gyakorolni kívánták-e - és sem a Panasztv-
ből,12 sem a Kbt.-ből nem következik, hogy ezekben az 
esetekben a Hatóságnak eljárási kötelezettsége lenne.  

A Hatóság azonban minden egyes hozzá benyújtott 
kérelmet - mégha az egyúttal egyéni érdeksérelem or-
voslására is irányul - megvizsgál abból a szempontból 
is, hogy annak elintézése szolgálja-e a közösség vagy a 
társadalom egészének érdekeit13 is. Ha a válasz igenlő, 
és a jogsértés a 2. pont szerinti, közbeszerzési jogot 
érintőnek minősül - és egyúttal szerződés teljesítésével, 
módosításával kapcsolatos - úgy a Hatóság elnöke 
elrendeli a szerződés-ellenőrzési eljárást. Kivételt jelent 
ez alól az az eset, ha megállapítható, hogy az elrendelni 
kívánt szerződés-ellenőrzési eljárástól eredmény azért 
nem lenne várható (még ha a Hatóság meg is bizo-
nyosodik az eljárás során arról, hogy jogsértés történt), 
mert a Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás megindítására 
nyitva álló objektív határidő14 már letelt. 

A szóban forgó közérdekű bejelentésben a bejelentő 
három - a régi Kbt. hatálya alatt lefolytatott közbeszer-
zési eljárás alapján megkötött - szerződés vonatkozá-
sában hívta fel a figyelmet arra, hogy tudomása szerint 
azok teljesítésébe úgy vontak be alvállalkozókat, hogy 
velük írásban szerződést nem kötöttek, valamint 
kifizetésükre - a munka elvégzése ellenére - nem került 
sor. A szerződések tárgya útépítés, útfelújítás, utak kar-

10 Panasztv. 1. § (2) bekezdés. 
11 Ákr. 10. § (1) bekezdés és Kbt. 148. § (2) bekezdés. 
12 A Pansztv. 1. § (2) bekezdése alapján akár az is levezethető, hogy az ilyen kérelmek nem is tekintendők „panasznak”, mivel 
azok elintézése más eljárás – a Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás – hatálya alá tartozik. Így ezek sokkal inkább számítanak – 
általában elkésett, nem megfelelő helyre benyújtott vagy adott esetben rosszhiszeműen benyújtott – jogorvoslati kérelmeknek. 
13 Panasztv. 1. § (3) bekezdés. 
14 Kbt. 152. § (2) bekezdés. 
15 Kbt. 138. § (3) bekezdés. 

bantartására irányuló tevékenységek ellátása volt. Jelen 
cikkben az útfelújítás tárgyú szerződésről lesz szó. 

A közérdekű bejelentés alapján úgy tűnt, hogy a beje-
lentő közvetlenül nem volt érintve egyik szerződés 
teljesítésében sem, nem minősült alvállalkozónak, így 
az érdeksérelem „egyénisége” nem volt megállapítható. 
A Hatóság figyelmébe ajánlott jogsértések viszont 
összefüggésbe hozhatók voltak a szerződések teljesítése 
során elvárt, régi Kbt-ben és a teljesítéskor hatályos, az 
építési beruházások közbeszerzésének részletes szabá-
lyairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: 306/2011. Korm. rendelet) foglalt szabá-
lyokkal. 

A régi Kbt. 128. § (2) bekezdése alapján az ajánlat-
tevőnek minden bevonni kívánt alvállalkozót előzete-
sen (a Hatóság értelmezésében a tényleges teljesítést 
megelőzően) be kell jelentenie az ajánlatkérőnek és 
egyúttal nyilatkoznia kell arról, hogy az így bevonni 
kívánt alvállalkozók nem állnak kizáró okok hatálya 
alatt. Amennyiben bebizonyosodik a közérdekű beje-
lentésben foglalt állítás az alvállalkozók bejelentésének 
elmaradásáról, úgy azzal az ajánlattevő megsértette a 
régi Kbt-t.  

A 306/2011. Korm. rendelet 14. §-a rendelkezik rész-
letesen a kifizetések rendjéről, azaz arról, hogy az 
alvállalkozók és ajánlattevők, milyen sorrendben és 
milyen dokumentumok alapján kerülnek kielégítésre az 
őket illető ellenszolgáltatásból. Ezen szabályok megsér-
tése ugyancsak alapot biztosíthat arra, hogy a Hatóság 
hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezhessen a 
Döntőbizottság előtt abban az esetben, ha a szerződés-
ellenőrzés során bebizonyosodik azok megértése. 

Említést érdemel, hogy a bejelentő által megsértettként 
feltételezett szabályok kisebb-nagyobb változásokkal 
ugyan mai napig megtalálhatók a Kbt.-ben15 és a 
306/2011. Korm rendeletet felváltó, az építési beruhá-
zások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
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részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendeletben16 (a továbbiakban 322/2015. Korm. 
rendelet). Ez is mutatja többek között, hogy a jogalkotó 
a mai napig olyannak ítéli meg ezen szabályokat, 
melyek alapvető jelentőséggel bírnak a közbeszerzési 
szerződések teljesítése során. Ezek nélkül az alvállal-
kozók bevonása, kifizetése kevésbé lenne átlátható, 
átláthatóság hiányában a szerződések minőségi telje-
sítése nem lenne biztosítható, illetve számonkérhető, a 
közpénzek felhasználása körében támasztott alapelv 
sérülne, az alvállalkozók pedig – őket védő szabályok 
hiányában – ki lennének téve az ajánlattevőknek, és 
kevésbé lennének érdekeltek abban, hogy részt ve-
gyenek a közbeszerzési szerződések teljesítésében - 
kapacitásaik nélkül pedig a szerződések teljesítése 
nehézkessé válna, vagy egyenesen ellehetetlenülne. 
Mindez már elegendő ahhoz, hogy közérdekről beszél-
hessünk. 

A fentieket figyelembe véve a Hatóság elnöke úgy 
döntött, hogy a szerződés-ellenőrzési eljárás elrendelése 
indokolt, még úgy is, hogy az akkor sem fogja az 
alvállalkozók kifizetését eredményezni (feltehetőleg ez 
volt az elérni kívánt cél a közérdekű bejelentéssel), ha a 
közbeszerzési jogsértések elkövetése végső soron meg-
állapítást nyer - hacsaknem az ellenőrzés, vagy más 
körülmény hatására az ajánlattevő úgy nem dönt, hogy 
önként kifizeti alvállalkozóit. Ennek elmaradása esetén 
azonban jogos követeléseiknek az alvállalkozók nem a 
Hatóság, hanem a bíróság előtt kénytelenek érvényt 
szerezni. 

A szerződés-ellenőrzési eljárás megindul 

A szerződés-ellenőrzési eljárás megindulásáról az ellen-
őrzött szervezetek17 (az ügyfelek) az erről hozott végzés 
kézbesítésével szereznek tudomást. A végzésben az 
ellenőrzött szervezetek tájékoztatást kapnak jogaikról 

16 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §. 
17 308/2015. Korm. rendelet 2. § 2.  
18 Ez manapság különösen fontos tekintettel arra, hogy a Hatóság az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) foglaltak szerint és az elektronikus ügyintézés 
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 114. §-ának megfelelően rendszeresített elektronikus űrlapok 
segítségével biztosítja az elektronikus ügyintézést. Mindez azt jelenti, hogy a Hatóság előtt folyamatban lévő eljárásokban, így a 
szerződés-ellenőrzési eljárásokban is kötelező ezen űrlapok használata, ellenkező esetben az ügyfelek adatszolgáltatása be nem 
nyújtottnak tekintendő. Az elektronikus ügyintézésről az ügyfelek minden kézbesített végzésben részletes tájékoztatást kapnak, 
további információ pedig itt érhető el: https://kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/a-kozbeszerzesi-hatosag-kozlemenye-az-
elektronikus-ugyintezesrol-/. 
19 Kbt. 189/A. § és 308/2015. Korm rendelet 10. § (1) bekezdés. 
20 Kbt. 152. § (2) bekezdés. 

és kötelezettségeikről (adatszolgáltatási kötelezett-
ségükről és ennek határidejéről), a szerződés-ellen-
őrzési eljárás határidejéről, az eljáró ügyintéző nevéről, 
a kapcsolattartás lehetséges és elfogadott módjairól.18 
Az ellenőrzést elrendelő végzés mellett az ügyfelek 
tényállástisztázó végzést is kézhez kapnak, melyben az 
ott feltett kérdésekre adott válaszukkal és bekért doku-
mentumok megküldésével tudják az ellenőrzést gördü-
lékennyé tenni. 

Érdemes szót ejteni a határidőkről, mivel a legtöbb 
eljárási kifogás vagy az ellenőrzési határidő19 
túllépésével vagy a jogorvoslati eljárás 
kezdeményezésére nyitva álló szubjektív határidő20 
elmulasztásával kapcsolatban szokott felmerülni. 

Ma a Kbt. 189/A. § tartalmazza, hogy a szerződés-
ellenőrzési eljárás határideje 90 napig tart, melynek 
kezdőnapja az ellenőrzés elrendelését követő nap, és 
amely egyszer 30 nappal meghosszabbítható. Ebbe a 
határidőbe azonban bizonyos időszakok nem számí-
tanak bele, ezek tipikusan azok, amikor a Hatóság vala-
milyen eljárási cselekményt végzett el, melynek 
eredményére vár - ilyen tipikusan egy igazságügyi 
szakértő kirendelése, akinek szakvéleménye nélkül a 
Hatóság nem tudja folytatni az ellenőrzést, vagy az 
ügyfelektől bekért nyilatkozatok, dokumentumok, 
melyek nélkül ugyancsak nem fejezhető be az ellen-
őrzés. A határidőszámítás rendszere a tárgyi ügyben 
hasonló volt, de nem egy helyen lehetett megtalálni az 
irányadó szabályokat. A 308/2015. Korm rendelet 
tartalmazta azt a kitételt, hogy legfeljebb 90 napig 
tarthat az ellenőrzés, mivel azonban a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 
háttérjogszabályként szolgált a hatósági ellenőrzések-
hez, annak 33. § (3) bekezdését is figyelembe kellett 

https://kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/a-kozbeszerzesi-hatosag-kozlemenye-az-elektronikus-ugyintezesrol-/
https://kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/a-kozbeszerzesi-hatosag-kozlemenye-az-elektronikus-ugyintezesrol-/


 

 

41 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ PLUSZ   2022. IV. évfolyam 6. szám 

venni - amely ugyancsak az ügyintézést megakasztó kö-
rülmények elhárultához szükséges időszak be nem 
számítását vette alapul. A határidőszámítás ilyen 
módját - mely akár évekig tartó ellenőrzést eredményez-
het - az indokolja, hogy a szerződés-ellenőrzést aka-
dályozó körülmények ne eredményezhessenek egy 
sikertelen, információhiányos, nem kellőképp megala-
pozott tényekkel terhelt jegyzőkönyv kiállítását, és 
ezzel összefüggésben egy téves következtetésekkel zá-
ruló ellenőrzést.  

A szerződés-ellenőrzés ugyanis elsősorban az ügyfelek 
általi adatszolgáltatáson alapszik. Az EKR-hez való 
hozzáférés a Hatóság számára is korlátozott: a nem 
publikus felülethez való hozzáférés ugyancsak az 
ajánlatkérői hozzájárulás függvénye, az EKR-ben nem 
található dokumentumok és nyilatkozatok pedig szinte 
kizárólag az ügyfelektől szerezhetők be. A Hatóság 
leplezett eszközöket nem használ, házkutatást nem 
végez, ügyféli közreműködés nélkül nyílt adatbázi-
sokban történő keresés kivételével nem áll rendel-
kezésére olyan eszköz, mely indokolttá tenné, hogy ne 
kelljen figyelembe vennie a jogalkotónak ezt a fajta 
ügyfélnek való „kitettséget”. Ez hívta életre a Ket-ben és 
később a Kbt-ben is a fent bemutatott számítási 
módszert: hogy a kevésbé közreműködő (vagy épp 
teljes hallgatásba burkolózó) ügyfél - Hatóságot akadá-
lyozó - magatartása ne válhasson az előnyére. Ugyanez 
igaz arra az esetre, ha egy szakvélemény elkészültére 
vár a Hatóság: a számítási szabály nélkül előfordul-
hatna olyan eset, hogy a kirendelt szakértő még nem 
végez feladatával, de a Hatóság ennek bevárása nélkül 
lenne kénytelen lezárni az ellenőrzést.  

Az ellenőrzött szervezetek számára 10 nap áll rendel-
kezésre, hogy a kért adatszolgáltatást teljesítsék. 
Tekintettel arra, hogy a Hatóság érvényesíti az ügyfél-
barát közigazgatás alapelvét, ha a határidő az ügyfél 
állítása szerint nem elegendő, úgy az indokolt esetben 
és indokolt mértékben meghosszabbítható, amennyiben 
azt az ügyfél kéri. Hangsúlyozandó, hogy ebben az 
esetben sem telik a Hatóságnál rendelkezésre álló 
ügyintézési határidő, mivel továbbra is az ügyfél adat-
szolgáltatására vár. 

                                                           
21 Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a tudomásszerzéssel kapcsolatban a joggyakorlat jelenleg is formálódik, 
tekintettel többek között arra, hogy 19/2020. (VIII. 4.) AB határozat szerint ez egy megdönthető vélelem. 
22 https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/portal_13629_2014/. 

Mindezek ismertetése azért is volt szükséges, mert a 
tárgyi ellenőrzés lezárása is több mint 20 hónapot vett 
igénybe - de a Ket. 33. § (3) bekezdését is figyelembe 
véve az irányadó határidő megtartásra került - ahogy 
azt később a Hatóság a bírósági felülvizsgálati eljárás 
során be is mutatta. 

A határidőszámítás teljessége miatt egy rövid kitérő 
erejéig meg kell említeni a Kbt. 153. § (4) bekezdését, 
mely a jogorvoslati eljárás kezdeményezésében ma 
jelentős szerepet játszik - azonban a tárgyi ellenőrzés 
lefolytatásakor még nem volt hatályban. A Hatóság 
elnökének jogsértésről való tudomásszerzése tény-
kérdés, ahogy azt a Kúria Kfv.VI.35.802/2012/5. szá-
mon hozott döntése is rögzíti: a tudomásszerzés nem az 
a nap, amikor a jogellenesség teljes bizonyossággal a 
kezdeményező tudomására jut, hanem az a nap, amikor 
az eljárás megindításához szükséges tényekről értesül - 
főszabály szerint annak van jelentősége, hogy mikortól 
állnak rendelkezésre azok a bizonyítékok, amelyekre 
alapítva jogorvoslati eljárást kezdeményez a Hatóság 
elnöke. Az eljárás megindításához szükséges tényekről 
való tudomásszerzés a jelenleg hatályos Kbt. 153. § (4) 
bekezdése alapján az ellenőrzés befejezésének napjá-
hoz, azaz a jegyzőkönyv kiállításának napjához 
igazodik,21 tehát ma a Hatóság elnöke a jegyzőkönyv 
kiállítását követő 60 napon belül kezdeményezhet 
jogorvoslati eljárást, figyelemmel a Kbt. 152. § (2) 
bekezdésére. Tekintettel azonban arra, hogy a Kbt. ezen 
szabálya még nem volt hatályban, a Kúria fenti határo-
zata szerint begyűjtött, és a Döntőbizottság előtt hivat-
kozott iratoknak volt jelentősége annak meghatározá-
sában, hogy a Hatóság szubjektív határidőn belül 
kezdeményezte-e a jogorvoslati eljárást. 

Az adatszolgáltatások és a Hatóság egyes megállapí-
tásai 

Eljárás megindítására okot adó közérdekű bejelentés 
alapján beazonosítható volt az eredménytájékoztató 
hirdetmény,22 melyhez tartozó szerződés ellenőrzésére 
sort kellett keríteni, és azok a kezdeti kérdések (alvál-
lalkozók bejelentésének és kifizetésének körülményei), 
melyekre választ kellett találnia a Hatóságnak. Fontos 
azonban kiemelni, hogy a Hatóság nem kizárólag a 
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bejelentésekben foglaltakra keresi a választ: minden 
szerződés-ellenőrzési eljárás generikus abban az 
értelemben, hogy a teljesítés egészét vizsgálat tárgyává 
teszi, melynek csupán egyik szegmense volt az, amire a 
bejelentő felkívánta hívni a figyelmet. 

Az eredménytájékoztató alapján egy Pest megyei város 
2014. évi útfelújítási munkáit kellett ellátnia az 
ajánlattevőnek,23 melyre 3 hónapja volt. Az eljárást a 
régi Kbt. 122/A. § szerint folytatták le, tekintettel arra, 
hogy az eljárás tárgya építési beruházás volt és annak 
becsült értéke nem érte el a százötven millió forintot - az 
eljárásfajta kiválasztásával kapcsolatban a Hatóság az 
ellenőrzés során nem tárt fel olyan körülményt, mely 
annak jogszerűtlenségére utalt volna. Összesen ketten 
tettek ajánlatot. A szerződés értéke nettó 105.256.140,-Ft 
volt, európai uniós alapokból finanszírozott projekttel 
nem volt kapcsolatos. 

Tekintettel arra, hogy teljesítéssel kapcsolatos iratok 
nem álltak rendelkezésre, a Hatóság az ellenőrzött szer-
vezetektől adatszolgáltatás keretében kérte többek 
között az alábbiakat: 

- a közbeszerzési dokumentumokat,

- a műszaki leírást,

- az ajánlattevő által benyújtott ajánlatot,

- árazatlan és árazott költségvetést,

- a megkötött vállalkozási szerződést, annak
esetleges módosításait,

- építési naplót,

- teljesítésigazolásokat, számlákat,

- szállítóleveleket, stb.

Valamennyi, a Hatóság által elvégzett vizsgálat bemuta-
tása parttalanná tenné a tárgyi cikket, így a követke-
zőkben a közérdekű bejelentésben foglaltakra koncen-
trálva mutatom be, hogy a Hatóság milyen elgondolás 
mentén és hogyan ellenőrzi az alvállalkozók részvételét 
a közbeszerzési szerződések teljesítésében. 

Az eredménytájékoztató hirdetmény alapján a Hatóság 
mindenekelőtt meggyőződik arról, hogy kik voltak a 

23 Ezt összesen mintegy 19.000 m2 felületű úttesten kellett ellátni, ez kiegészült még helyenként padkafelújítással és nyitott 
földárok felújítással. 
24 Régi Kbt. 28. § (1) bekezdés b) pont: „Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - 
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében… más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 
alvállalkozójaként nem vehet részt.” 

közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők - teszi ezt azért, 
hogy ellenőrizhesse: az ajánlattevők a közbeszerzési 
eljárás során nem kívánták-e egymást alvállalkozóként 
bevonni. Az ajánlatokkal összevetve - ahol a teljesítésbe 
bevonni kívánt már ismert alvállalkozókat, (továbbá 
szakembereket, erőforrásnyújtó szervezeteket) az 
ajánlattevő megjelölheti - kaphatunk egy alapvető képet 
arról, hogy kik milyen szerepben terveznek részt venni 
a szerződés teljesítésében. A régi Kbt. 28. § (1) bekezdés 
b) pontjának24 megtartottságáról a Hatóság az ered-
ménytájékoztató és a benyújtott ajánlatok alapján tud
meggyőződni. Jelen ügyben ezen versenyt biztosítani
hivatott szabály megsértésére nem került sor, a nyertes
ajánlattevő ajánlatában akként nyilatkozott, hogy
alvállalkozót nem fog a teljesítés során igénybe venni.

Tekintettel arra, hogy az ajánlatban tett nyilatkozattól 
eltérően - figyelemmel a régi Kbt. 128. § (2) bekezdésére 
- alvállalkozót a teljesítés során is be lehet vonni, a
Hatóság bekérte az építési naplót, teljesítésigazolásokat,
számlákat - ezek azok a dokumentumok, ahol a bevont,
de esetlegesen külön írásban be nem jelentett alvállal-
kozók tipikusan megjelenhetnek.

A nevezett iratok azonban nem tartalmaztak arra utaló 
információt, hogy az ajánlattevőn kívül más részt vett 
volna a teljesítésben. Az építési naplóban napra 
lebontva vezették, hogy hány fő vesz részt a teljesítés-
ben és milyen munkát végeznek, de ebből nem volt 
megállapítható, hogy ezen személyek esetleg nem az 
ajánlattevő munkavállalói lettek volna. 

A fenti iratokon túlmenően a Hatóság nyilatkoztatni is 
szokta az ellenőrzött szervezeteket az alvállalkozók 
bevonásának és kifizetésének körülményeiről, és bekéri 
a velük megkötött alvállalkozói szerződéseket, az 
alvállalkozók elérhetőségét, de tárgyi ügyben arra utaló 
körülmény nem merült fel, ami alátámasztotta volna a 
közérdekű bejelentésben foglalt visszásságokat. Magá-
ban a közérdekű bejelentésben sem volt személy szerint 
megjelölve, hogy melyek azok a konkrét alvállalkozók, 
akiket joghátrány ért. 

A fentieket összegezve tehát az alvállalkozókkal kap-
csolatban nem nyert igazolást, amit a közérdekű beje-
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lentés feltételezett, más jogsértésre pedig a bejelentés 
nem utalt. 

A Hatóság azonban a bejelentésben foglaltakon túl 
eszköztárát kimerítve igyekszik meggyőződni a szerző-
dések teljesítésének minőségéről is, ezért helyszíni 
szemlére is sor került, annak előzetes bejelentése nélkül 
- a Hatóság ugyanis a szemletárgyat kívánta csupán 
megtekinteni, ami úttest lévén az ajánlatkérő vagy aján-
lattevő közreműködése nélkül is kivitelezhető volt.25 

A helyszínre érve azonban apróbb útburkolati hibákon 
kívül - amelyről közel két évvel a teljesítés után egyér-
telműen nem jelenthető ki, hogy hibás teljesítés ered-
ménye lenne - más nem volt szemrevételezéssel meg-
állapítható. 

A minőségi teljesítés ellenőrzésére szolgáló eszköz az 
igazságügyi szakértő kirendelése, méghozzá kifeje-
zetten abban az esetben, ha olyan szakkérdés merül fel, 
melynek megválaszolására a Hatóság szakértelemmel 
nem rendelkezik. Jelen esetben a szakértő kirendelését 
az említett apróbb úthibák még nem feltétlen indo-
kolták volna, de a Hatóság részére eljuttatott szállító-
levelek - melyek az útfelújításhoz felhasznált aszfalt 
minőségét, mennyiségét, a szállítás idejét tartalmazták - 
kérdéseket vetettek fel, mikor azokat az építési naplóval 
és az árazatlan költségvetéssel összevetettük.  

Az árazatlan költségvetésben AC-22-es és AC-11-es jelű 
aszfaltot kértek teríteni, meghatározott mennyiségben, 
a szállítólevelekben azonban szerepelt ezektől eltérő 
jelű (AC-16) aszfalt is. Továbbá a szállítóleveleken az 
aszfaltmennyiségek tonnában kerültek meghatározásra, 
míg az árazatlan költségvetésben köbméterben - az 
átszámítás elvégzésére, és a tényleges mennyiségek 
beépítésének megállapítására (tekintettel arra, hogy a 
Hatóság az adott napon szállított, adott jelű aszfalt 
fizikai tulajdonságait, így sűrűségét, hőmérsékletét, 
valamint a terítés technológiáját nem ismeri, ezek 
megállapítására szakértelemmel nem rendelkezik) 
független igazságügyi szakértőt rendelt ki. 

Az igazságügyi szakértők és a szakvélemény 

A Hatóság az igazságügyi szakértők kirendelésekor a 
Ket. 58. § (1)-(6) bekezdése, az igazságügyi szakértőkről 

                                                           
25 Sem a Ket., sem az Ákr nem követeli meg, hogy a helyszíni szemle tartásáról a szemletárgy birtokosa értesítésre kerüljön, sőt 
az kifejezetten mellőzhető abban az esetben, ha az eljárás eredményét veszélyeztetné az értesítés.  
26 https://inyr.im.gov.hu/. 

szóló 2016. évi XXIX. törvény, az igazságügyi szakértői 
szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó 
képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. 
(II. 27.) IM rendelet, valamint az igazságügyi szakértők 
díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet alapján járt 
el. 

A jogszabályban, valamint az Igazságügyi Miniszté-
rium szakértői névjegyzékében26 található 
megfelelőnek vélt szakterületi szűrés alapján 
véletlenszerűen kivá-lasztásra került a szakértő, akinek 
kompetenciái közé tartozott az építéstechnológia és az 
azzal kapcsolatos szakvélemény elkészítése. 

A Hatóság az alábbi feladatok elvégzését kérte a szak-
értőtől: 

- A … számon folytatott hatósági ellenőrzési 
eljárás alapjául szolgáló közbeszerzési szerződés 
teljesítésének helyén előre egyeztetett időpont-
ban történő helyszíni ellenőrzés keretén belül a 
beépített aszfalt pályaszerkezeti rétegekből 
történő 17 db minta vételezése és elemzése 
(helyszíni- és laboratóriumi aszfaltvizsgálatok 
elvégzése); 

- írásbeli igazságügyi szakértői szakvélemény 
készítése arról, hogy elemzés eredménye alapján 
a megvalósított úttest mennyiben felel meg a 
közbeszerzési szerződés alapjául szolgáló közbe-
szerzési dokumentációban/műszaki leírásban 
előírt előírásoknak, feltételeknek – elsősorban, de 
nem kizárólagosan, az úttest rétegrendje és 
anyagösszetétele mennyiben felel meg a közbes-
zerzési eljárásban közölt feltételeknek; 

- a mintavétellel járó károsodás helyreállítása az 
eredeti állapotnak megfelelően. 

Tekintettel arra, hogy a szakértő eljárása bontási mun-
kálatok végzésével is jár, így az ajánlatkérő, mint 
közútkezelő hozzájárulását is kellett kérni azok elvégzé-
séhez, valamint időpont is egyeztetésre került, amikor 
is a feladatokat a szakértő elláthatta. 

A mintavételezés egy erre kialakított géppel történik, 
mely az úttestből előre meghatározott, reprezentatív (a 
teljesítés tárgyának, az úttestnek az egészére következ-
tetést engedő mennyiségű) kb. 15 cm átmérőjű, az úttest 
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valamennyi rétegét átfúró mintát, úgynevezett „pogá-
csát” emel ki, mely minta ezután laboratóriumi vizs-
gálatoknak esik alá. 

A mintavételezés után a lyukak betömítésre kerülnek, 
oly módon, hogy az az út későbbi használhatóságát 
semmiben sem befolyásolja. 

A laboratóriumi vizsgálatok alapján végül szakvéle-
mény készül, mely alapján eldönthetővé válik, hogy a 
teljesítés a műszaki leírásban foglalt minőségi és 
mennyiségi kritériumoknak megfelelt-e vagy sem. 

A szakértő azonban kirendelését és a munkaszervezés 
megkezdését követően kompetencia hiányára hivatkoz-
va felmentését kérte a Hatóságtól. 

Mivel a Hatóság érdekelt abban, hogy a szakvélemény 
egy esetleges jogorvoslati eljárásban felhasználható 
legyen, kénytelen volt másik szakértő kirendelése 
mellett dönteni. Több véletlenszerű kiválasztás ered-
ményeként végül a fenti munkákat vállaló, megfelelő 
kompetenciával rendelkező szakértő kirendelése után 
elvégzésre kerülhettek a fenti feladatok. 

A Hatóság 2017. június 9-én kapta kézhez a szakvéle-
ményt, melynek főbb, jogorvoslatra okot adó megállapításai 
a következők voltak: 

- a költségvetés nem tartalmazza az … utcai
parkolók útalapját, ami lehet CKt-4, vagy
zúzottkő*,

- a költségvetés nem tartalmazza az útpálya
alatti, és a buszmegálló peronok útlapjait sem,

- hiányzik a költségvetésből az … sz. főút - …
utca közötti szakasz burkolatjel festése,

- nem épült „K” szegély, helyette 40 x 20 x 10 cm-
es süllyesztett szegély épült,

- a sárrázó térburkolat 140 m2 helyett 66,5 m2-
ben épült ki,

- kiemelt szegély 126 fm helyett 72 fm hosszban
épült ki,

- kerti szegélyből 110 fm helyett 31,5 fm épült ki,

- 40 x 20 x 20-as süllyesztett szegélyből pedig
321,3 fm épült, amit nem tartalmazott az
árajánlat,

- 143 m2 térkő helyett 230 m2 épült,

- AC 22 kötő 50/70-es aszfalt kötőréteg beépítésnek a
nyoma nem mutatkozott a fúrt mintavételek során,

- 11 kopó 50/70-es aszfalt kopóréteg az …. sz. főút - … 
utca közötti szakaszon 17.590 m2 helyett 16.430,50 
m2-ben, az … utcában 1.312 m2 helyett 1.166 m2-
ben épült meg,  

- AC 11 kopó 50/70-es aszfalt kopóréteg vastagsága a
17 mintavételi helyből 9 esetben nem megfelelő, ebből
1 db esetben minőségcsökkent és 8 db esetben selejt**,

- AC 11 kopó 50/70-es aszfalt kopóréteg burkolati
hézaga a 17 mintavételi helyből 9 esetben nem
megfelelő, ebből 8 db esetben minőségcsökkent és 1
db esetben selejt**,

- az árok profilozás a kiírt 2.135 fm-rel szemben
csak 1.588 fm,

*a leadott teljesítménynyilatkozat alapján valószínűleg
Ckt-4,

** tervezett vastagság 50 mm, tűrésen belüli elfogadható 
réteg vastagság > 42 mm, 38-42 mm között aszfalt 
vastagság minőségcsökkent, 38 mm alatti réteg 
vastagságú aszfalt selejt. 

A szakértő által **hivatkozott, 50mm elvárt vastagság 
kiolvasható volt az árazatlan költségvetésből, de az ettől 
való eltérés kezelése, ennek minősítése nem volt a 
műszaki leírásban vagy a szerződésben meghatározva. 
Ezekben az ajánlatkérő arra tett utalást, hogy I. osztályú 
minőségben várja el az ajánlattevőtől a teljesítést. 
Tekintettel arra, hogy az ajánlati dokumentumok külön 
részletezték, hogy mi minősül I. osztályú teljesítésnek, a 
szakértő az Útügyi Műszaki Előírásokat és az azokban 
foglalt tűréshatárokat és minősítéseket vette figye-
lembe. 

A szakértő számításai szerint az el nem végzett munkák, 
valamint az elvégzett, de „minőségcsökkent” és „selejt” 
minősítésű tételek, azok reprezentatív előfordulását 
figyelembe véve összesen nettó 49.325.482,- Ft értéket 
képviselnek. 

A szakértő megállapításai ellentétben álltak a felelős 
műszaki vezető és a műszaki ellenőr teljesítés során tett 
nyilatkozataival és naplóbejegyzéseivel, melyek szerint 
a műtárgy a szerződés feltételeinek megfelelően készült 
el.  

A jogorvoslati kezdeményezés 

A Hatóság a rendelkezésére bocsátott szakvélemény 
alapján biztos volt benne, hogy jogorvoslati eljárást kell 
kezdeményeznie a Döntőbizottság előtt a szerződés 
nem megfelelő teljesítése miatt. A szakvéleményben 
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feltártak megfelelő (közbeszerzési) jogi minősítése 
azonban okozott némi fejtörést. A Kbt. 142. § (1) bekez-
désének megsértése - a teljesítés nem megfelelő doku-
mentálása, a teljesítés ellenőrzésének nem megfelelő 
mivolta adta volna magát - csakhogy az ellenőrzött 
szerződés teljesítésére - a megküldött iratok alapján - 
2014. szeptember 2-án sor került, tehát kizárólag a régi 
Kbt. hatálya alatti anyagi szabályok voltak azok, amiket 
számon lehetett kérni az ajánlatkérőn és az ajánlattevőn. 

Azokat azonban kétségkívül számon lehetett, tekintettel 
a Kbt. 197. § (1)-(2) bekezdésére. A Kbt. ugyanis nem 
zárta ki annak lehetőségét, hogy a Kbt.-vel hatályba lépő 
szerződés-ellenőrzési feladat és hatáskör kiterjedjen a 
korábban megkötött és adott esetben teljesített szer-
ződésekre. Noha valóban nem várt kényelmetlenséget 
okozhat egy új jogintézmény - szerződés-ellenőrzés - 
eltűrése az ellenőrzött szervezetektől olyan esetekre 
vonatkozóan, amikor még ilyenre nem számíthattak, 
maga az ellenőrzés nem érinti olyan kötelezettségeiket, 
amelyeket mindig is el kellett látni pl. a régi Kbt. 
alapelveit is figyelembe véve. Így „visszamenőleges” 
ellenőrzés nem ütközik a visszamenőleges jogalkotás 
vagy jogalkalmazás tilalmába, tekintettel arra, hogy a 
jogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem állapít 
meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tesz terhe-
sebbé, valamint nem von el vagy korlátoz jogot, és nem 
nyilvánít valamely magatartást jogellenessé.27 Ehelyütt 
érdemes megjegyezni, hogy az Európai Unió Bírósága a 
A C‑496/18. és C‑497/18. sz. egyesített ügyekben a 
visszamenőlegességgel kapcsolatban kifejtette, hogy 
jogbiztonság elvével ellentétes az, ha módosított 
nemzeti szabályozás alapján indul meg jogorvoslati 
eljárás olyan ügyben, ahol a jogorvoslatra nyitva álló 
jogvesztő határidő a szabályozás módosításakor már 
lejárt. A tárgyi ügyben azonban erről szó nincs, a jog-
ovoslatra nyitvaálló határidő - a Hatóság megítélése 
szerint - még nem járt le. 

A Hatóság az alábbi régi Kbt. szerinti kérelmi elemeket 
terjesztette elő jogorvoslati kezdeményezésében 2017. 
augusztus 8-án:28 

                                                           
27 Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (2) bekezdés. 
28 Megtartva ezzel a korábban bemutatott, Kúria értelmezése szerinti jogsértésről való tudomásszerzéstől, a szakvélemény 
kézhezvételétől számított 60 napot. 

- a régi Kbt. 2. § (1) és (3) bekezdésének meg-
sértése az ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő által, 

- a régi Kbt. 2. § (4) bekezdésének megsértése az 
ajánlatkérő által, 

- a régi Kbt. 39. § (1)-(2), 48. § (1)-(2) és 49. § (1)-(2) 
bekezdéseinek ajánlatkérő általi megsértése, 

- a régi Kbt. 132. § (1) bekezdés b) pontjának 
ajánlatkérő és ajánlattevő általi megsértése, 

- a régi Kbt. 132. § (1) bekezdés c) pontjának 
ajánlatkérő és ajánlattevő általi megsértése. 

A régi Kbt. 2. § (1) és (3) bekezdése szerinti alapelvek, 
azaz a verseny tisztaságának biztosítása és tiszteletben 
tartása, valamint a jóhiszeműség és tisztesség köve-
telményének megfelelő eljárás felek általi megsértését 
abban látta a Hatóság, hogy a szerződés teljesítése során 
az ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban közölt felté-
telektől eltérő módon, rosszabb - több esetben selejt - 
minőségben, kevesebb mennyiségben teljesített, az 
ajánlatkérő pedig mindezt anélkül fogadta el, hogy 
azzal arányosan csökkentette volna az általa teljesítendő 
ellenszolgáltatást, vagy követelte volna a szerző-
désszerű teljesítést. Mindezzel a felek a tényleges és 
(potenciális) versenytársakkal szemben, utóbb elő-
nyösebb helyzetbe hozták a nyertes ajánlattevőt. A felek 
magatartását a Hatóság semmiképp sem tudta sem 
tisztességesnek, sem jóhiszeműnek tekinteni, feltéte-
lezve, hogy az ajánlattevő tudta mit, milyen mennyi-
ségben, milyen minőségben épít, az ajánlatkérő pedig 
mindezt ellenőrizte (figyelembe véve az ajánlattevő 
oldalán a felelős műszaki vezető és az ajánlatkérő 
oldalán műszaki ellenőr teljesítésben való részvételét is) 
és elfogadta. 

A régi Kbt. 2. § (4) bekezdése az ajánlatkérő oldalán a 
hatékony és felelős gazdálkodás elvét követelte meg: a 
fentiekben bemutatott magatartás a Hatóság szerint 
azért nem felelt meg ennek, mert az ajánlatkérő vagy 
nem ellenőrizte megfelelően a teljesítést - holott ez az ő 
feladata lett volna - vagy ellenőrizte, de elfogadta annak 
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nem szerződésszerű mivoltát. Bármelyik eset legyen is 
a valós, az ajánlatkérő a Hatóság szerint a szakvéle-
ményben foglalt, csaknem feleértékben teljesített 
műtárgyat fogadott el, méghozzá úgy, hogy a teljes 
szerződéses értéket kifizette. 

A Hatóság igyekezett megragadni azokat a tárgyi 
okokat, amelyekre visszavezethető volt a szakvéle-
ményben bemutatott eredmény. Ezért a fenti alapelvi 
jogsértéseken túl a közbeszerzési eljárás előkészítésének 
nem megfelelő voltára is fel kívánta hívni a figyelmet 
harmadik kérelmi elemével.29 A szakvélemény alapján 
ugyanis szinte minden, a költségvetésben beárazni 
kívánt mennyiségtől eltértek a teljesítés során, ezért 
feltételezhető volt, az ajánlatkérő nem kellő alaposággal 
mérte fel beszerzési igényét, a tényleges mennyiségeket, 
amelyekkel a szerződés - akár feleértéken is - teljesíthető 
lett volna.  

A régi Kbt. explicit módon nem (és lényegében a jelen-
leg hatályos Kbt. sem) határozza meg, hogy a szerződés 
teljesítése során való mennyiségi/minőségi eltérést 
közbeszerzési jogi szempontból hogyan lehet megra-
gadni - voltaképp mit is tesznek a felek, mikor a meg-
versenyeztetett műszaki-szakmai tartalomtól, az 
ajánlatkérő eredeti beszerzési igényétől eltérnek? Ennek 
a kérdésnek az eldöntésében alapvető azt megvizsgálni, 
hogy a felek akarategyégben voltak-e mikor a fentiek 
bekövetkeztek. Ha nem, úgy az ajánlattevő megkáro-
síthatta az ajánlatkérőt műszaki értelemben vett tarta-
lomcsökkentett teljesítésével, ami már kevésbé 
közbeszerzési kategória. Ha azonban az ajánlatkérő az 
ajánlattevővel egyetértésben fogadta el a szerződéstől 
eltérő teljesítést, úgy a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint a felek 
magatartása szerződésmódosításként is értékelhető. A 
szerződésmódosításra viszont a régi Kbt. 132. §-a 
kógens rendelkezéseket tartalmaz épp azért, hogy a 
felek közti szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyensúlya ne 
boruljon fel, a szerződés tárgya az eredeti szerződésben 
foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre ne 

terjedjen ki, valamint, hogy más (lehetséges) ajánlattevő 
utóbb ne kerüljön versenyhátrányba a szerződés teljesí-
téskor megjelent feltételek miatt.   

A Hatóság úgy találta, hogy tekintettel arra, hogy az 
ajánlatkérő (az építési napló és a rendelkezésre bocsátott 
egyéb dokumentumok, nyilatkozatok alapján) ellen-
őrizte a teljesítést és elfogadta azt, akarategységben volt 
a nyertes ajánlattevővel. Erre tekintettel a felek maga-
tartását írásba nem foglalt szerződésmódosításként 
értékelte, mely azonban két okból sem felelt meg a Kbt. 
kógens rendelkezéseinek. 

A régi Kbt. 132. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
nyertes ajánlattevő javára borult fel a szerződés 
gazdasági egyensúlya azáltal, hogy míg ő csaknem 
nettó 50 millió Ft értékben műszakilag csökkentett mér-
tékben teljesített, addig az ajánlatkérő az eredeti 
szerződéses feltételek teljesítése esetére számított, teljes 
szerződéses ellenértéket kifizette. Noha a régi Kbt. 132. 
§ (3) bekezdése30 az ellenérték növekedése esetére állí-
tott fel korlátot, a szolgáltatás legalább ilyen mértékű 
csökkenése (eredeti érték kifizetése mellett) aligha lenne 
másként értelmezhető, mint a gazdasági egyensúly 
felborulásaként. 

A fentieken túlmenően a teljesség igénye miatt a 
Hatóság figyelembe kívánta venni azokat a mennyiségi 
eltéréseket is, amikor az ajánlattevő bizonyos mérték-
ben túlteljesítette a költségvetésben meghatározott 
tételeket - azaz olyat teljesített, amely elképzelhető, 
hogy az eredeti kötelezettségéhez képest új elemként 
értelmezhető. Ezért a Hatóság ötödik és egyben utolsó 
kérelmi elemként megjelölte a Kbt. 132. § (1) bekezdés 
c) pontjának felek általi megsértését is. 

Hogy a fentiekben bemutatottakkal mennyire értett 
egyet a Döntőbizottság, azt a cikk következő részéből 
megtudhatják - a kevésbé türelmesek pedig maguk is 
utánanézhetnek: a jogorvoslati eljárás eredményeként a 
Döntőbizottság D.401/25/2017. számon hozott határo-
zatot.31 

                                                           
29 Régi Kbt. 39. § (1)-(2), 48. § (1)-(2) és 49. § (1)-(2) bekezdései. 
30 Régi Kbt. 132. § (3) bekezdése szerint „az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek 
a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó 
növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára 
megváltoztatja.” 
31 https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/dbhatarozat/portal_269335/ 
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STATISZTIKA
Az építési beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések statisztikai elemzése 2021-ben 
Káli Gabriella Mária, statisztikai elemző, Közbeszerzési Hatóság 

DOI: 10.37371/KEP.2022.6.5 

Címszavak: közbeszerzés, statisztika, építési beruházás, eredményes közbeszerzés 

Az építési beruházások területén lefolytatott eredmé-
nyes közbeszerzések1 száma 2021 folyamán a 2020-as 
2811 eljárásról 2987 eljárásra nőtt, ami még mindig nem 

érte el a 2019. évi 4784-es eljárás számot. Értékét tekintve 
közel ezer milliárd forinttal nőtt az összeg, a 2020-as 
1683 milliárdról 2637 milliárd forintra változott. 

Ha a változást az összes eljáráshoz viszonyítjuk, jól 
látható, hogy az építési beruházás tárgyú közbeszer-
zések számának részaránya kis mértékben, 38 száza-
lékról 39 százalékra nőtt, értékarányát tekintve azonban 
már jóval nagyobb, 10 százalékpontos növekedés 
figyelhető meg. (1-2. ábra) 

1 Eredményes közbeszerzések a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárások nélkül. 

A közbeszerzések eljárásrend szerinti megoszlását 
figyelembe véve mind értékét, mind számát tekintve 
nőtt az uniós eljárásrendben lefolytatott építési beruhá-
zások aránya. Míg 2020-ban az uniós eljárások száma 11 
százalékot (310 db) tett ki, ez 2021-re 14 százalékra (432 
db) nőtt. Az értékük 74 százalékról (1245 Mrd Ft), 81 
százalékra (2142 Mrd Ft) emelkedett. (3. és 4. ábra) 
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1. ábra Az építési beruházások számának aránya,
2020-2021
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2. ábra Az építési beruházások értékének aránya,
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Forrás: Közbeszerzési Hatóság

https://doi.org/10.37371/KEP.2022.6.5
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Az első táblázat azt mutatja, hogy az építőipar területén 
az uniós eljárásrendben lebonyolított közbeszerzések 
között a nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatott közbe-
szerzések száma 400 darab volt (93%), ezek az eljárások 
értékben 2034 milliárd forintot (95%) jelentettek. A 
számát tekintve második helyen a 14 db tárgyalásos

 eljárás állt (3%), ez értékben 74 milliárd forintot (3%) ért 
el. A harmadik a sorban a hirdetmény nélküli tárgya-
lásos eljárás, amelyből 9 darabot (2%) bonyolítottak le 
19 milliárd forint értékben (1%). A többi eljárás sem 
számban, sem értékben nem haladta meg az összes eljá-
rások 1 százalékát. 

1. táblázat: Az uniós eljárásrendű építőipari közbeszerzések az eljárások típusa szerint 2021-ben

Uniós eljárásrend 
Eljárások 

száma (db) 
Eljárások 

értéke (Mrd Ft) 
Nyílt eljárás 400 2034 
Meghívásos eljárás 1 ≈0 
Tárgyalásos eljárás 14 74 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 9 19 
Gyorsított nyílt eljárás 3 13 
Gyorsított meghívásos eljárás 4 ≈0 
Gyorsított tárgyalásos eljárás 1 2 
Összesen 432 2142 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság 

A második táblázatban látható, hogy az építőipar terü-
letén a nemzeti eljárásrendben lebonyolított közbeszer-
zések között a Kbt. 115. § szerinti eljárás (nyílt eljárás 
szabályai szerint) volt a legjelentősebb, 1609 db eljárás 

(63%) 202 milliárd forint értékben (41%). A második 
legtöbb a nyílt eljárás volt, 768 db (30%) 234 milliárd 
forint értékben (47%). A Kbt. 117. § szerinti saját 
beszerzési szabályok szerinti eljárásban 122 esetben 
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3. ábra Az építési beruházások számának
(db) megoszlása eljárásrend szerint,

2020-2021
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hirdettek eredményt építési beruházásokhoz kapcsoló-
dóan (5%), ezek értéke összesen 47 milliárd forint volt 
(9%). A további eljárások száma és értéke itt sem érte el 

az 1-2 százalékot. A Kbt. 113. §12 szerinti nyílt eljárás, 
száma és értéke elenyésző volt. 

2. táblázat: A nemzeti eljárásrendű építőipari közbeszerzések az eljárások típusa szerint 2021-ben

Nemzeti eljárásrend 
Eljárások 

száma (db) 
Eljárások 

értéke (Mrd Ft) 

Nyílt eljárás 768 234 

Meghívásos eljárás 1 1 

Tárgyalásos eljárás 11 4 

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás 5 1 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 4 2 

Kbt. 115. § szerinti eljárás (nyílt eljárás szabályai szerint) 1609 202 

Kbt. 115. § szerinti eljárás (hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
szabályai szerint) 

35 4 

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás 122 47 

Összesen 2555 495 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság 

Az 5-6. ábra azt szemlélteti, hogy a finanszírozás 
tekintetében, hogyan alakultak az építési beruházás 
tárgyú közbeszerzések 2020-ban és 2021-ben. 
Számarányát tekintve 2021-ben 6 százalékponttal nőtt a 
hazai finanszírozású közbeszerzések szerepe (50%-ról 

2 A statisztika a 2021-ben befejezett eljárások eredménytájékoztatóiból készült. A Kbt. 113. § szerinti eljárásfajták alkalmazásának 
lehetősége 2020. február 1. napjával hatályon kívül helyezésre került. A táblázatban szereplő adatok az előző években megindított, 
de 2021-ben eredményesen zárult eljárásokra vonatkoznak. 

56%-ra), míg értékarány tekintetében az arány nem 
vátozott. Hazai forrásból az eljárások 60 százalékát 
finanszírozták, ami 2021-ben 1574 milliárd forintot 
jelentett, míg európai uniós forráshoz 1063 milliárd 
forint értékű közbeszerzés kapcsolódott. 
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A kis- és középvállalkozások szerepe az elnyert építési 
beruházás tárgyú közbeszerzések körében számarányát 
tekintve alig változott, 2020-ban 93 százalék volt, 2021-
ben pedig 92 százalék. Értékarányát tekintve az építési 

beruházások esetében nem volt számot tevő a változás, 
csupán egy százalékponttal emelkedett a kis- és 
középvállalkozások által elnyert összeg 2020-ról 2021-re 
54 százalékról, 55 százalékra. (7. és 8. ábra) 
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5. ábra Az építési beruházások száma (db) és 
megoszlása a finanszírozás szerint, 2020-2021
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Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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7. ábra A KKV nyertest is tartalmazó eljárások 
számának aránya az építőipar területén, 2020-2021

KKV volt a nyertesek  között
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A 9-10. ábra azt mutatja, hogy az egyajánlatos eljárások 
számának3 aránya 2020-ról 2021-re 5,3 százalékról 6,2 

százalékra nőtt, míg az értékének aránya 6,5 százalékról 
3,8 százalékra csökkent. 

 

2021-ben a legtöbb közbeszerzést a 
regionális és helyi szintű ajánlatkérők 
bonyolították le az építési beruházások-
hoz kapcsolódóan, 1854 eljárást, (62%) 
502 milliárd forint értékben (19%). A 
közjogi szervezetekhez 480 eljárás 
tartozott (16%), ami 1618 milliárd forin-
tot jelentett (61%). A magukat egyéb 
kategóriába sorolt ajánlatkérők körében 
az eredményes közbeszerzések száma 
339 darab (11%) volt, melyhez 353 
milliárd forint (13%) tartozott. A 
támogatott szervezetek eljárásainak 
száma 134 (4%), értéke 29 milliárd forint 
volt (1%). A közszolgáltatók építési 
beruházásai mind számban mind ér-
tékben a közbeszerzések 3 százalékát 
tették ki (100 db, 70 Mrd Ft). A központi 
szintű szervezetek 80 esetben (3%) foly-
tattak le eredményes közbeszerzést 65 
milliárd forint értékben (2%).(11-12 ábra) 

3 Az elemzésben az egyajánlatos közbeszerzéseket a KH módszertana szerint eljárás alapon vizsgáltam, ami eltér a bizottsági és a 
63/2022. (II.28.) kormányrendeletben megfogalmazott módszertantól.  
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134 db
4% 339 db

11%

11. ábra Az eljárások száma (db) az építőipari közbeszerzések 
körében az ajánlatkérő típusa szerint 2021-ben

Regionális/helyi szintű Központi szintű

Közjogi szervezet Közszolgáltató

Támogatott szervezet Egyéb szervezet

Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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4 A 13-14. ábrán csak a fővárosi és a kerületi önkormányzatokhoz köthető közbeszerzések jelennek meg budapesti adatként. A 
budapesti székhelyű ajánlatkérők esetében a teljes adat 777 eljárás, melyhez 1857 milliárd forint tartozik. 
5 A közbeszerzési eljárások (építési beruházások) teljesítésének helye nem minden esetben egyezik meg az ajánlatkérők 
székhelyével. 

Az 13-14. ábrából4 látható, hogy az 
ajánlatkérők székhelye5 szerint a 
legtöbb építési beruházás Budapest-
hez köthető (277 db, 110 Mrd Ft). 
Második helyen Pest megyét találjuk, 
ahol 238 eljáráshoz 46 milliárd forint 
tartozott. Az eljárások számát tekint-
ve a harmadik Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye 224 eredményes köz-
beszerzéssel 102 milliárd forint 
értékben. A további megyék sorrend-
je a közbeszerzések számát figyelem-
bevéve Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye (181 db, 61 Mrd Ft), Hajdú-Bihar 
megye (175 db, 49 Mrd Ft), Győr-
Moson-Sopron megye (123 db, 41 
Mrd Ft), Veszprém megye (122 db, 73 
Mrd Ft), Békés megye (111 db, 40 Mrd 
Ft), Bács-Kiskun megye (111 db, 27 
Mrd Ft), Baranya megye (110 db, 34 
Mrd Ft), Fejér megye (109 db, 60 Mrd 
Ft), Somogy megye (89 db, 59 Mrd Ft), 

502
Mrd Ft

19%

65
Mrd Ft

2%

1 618 
Mrd Ft

61%

70
Mrd Ft

3%

29
Mrd Ft

1%
353

Mrd Ft
13%

12. ábra Az eljárások értéke (Mrd Ft) építőipari közbeszerzések 
körében az ajánlatkérő típusa szerint 2021-ben

Regionális/helyi szintű Központi szintű
Közjogi szervezet Közszolgáltató
Támogatott szervezet Egyéb szervezet

Forrás: Közbeszerzési Hatóság

Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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Csongrád-Csanád megye (89 db, 38 Mrd Ft), Tolna 
megye (83 db, 23 Mrd Ft), Vas megye (82 db, 20 Mrd Ft), 
Jász-Nagykun-Szolnok megye (79 db, 28 Mrd Ft), Heves 

megye (79 db, 18 Mrd Ft), Zala megye (75 db, 25 Mrd 
Ft), Komárom-Esztergom megye (68 db, 25 Mrd Ft), 
Nógrád megye (62 db, 11 Mrd Ft). 

A 15-16. ábrán az építőipar különböző ágazataiba6 
tartozó közbeszerzések kerültek vizsgálat alá. Az 
ábrákból látható, hogy darabszámát tekintve a 
közbeszerzések között az épületek építése és az egyéb 
építmények építése szinte azonos arányt képviselt (1271 
db, 43%) illetve (1256 db, 42%). Értékarányát tekintve 

6 A vizsgálat során az építőiparnak három területét különböztettem meg a statisztikában használt osztályozás szerint. Az első 
csoport az épületek építése (TEÁOR 41), amit korábban magasépítésnek is neveztek. A második csoport az egyéb építmények 
építése (TEÁOR 42), ezt egykor mélyépítésnek tekintették. A harmadik csoport a speciális szaképítés (TEÁOR 43). Az első két 
csoportba összetett munkák tartoznak, egy épület, egy híd megépítése, felújítása. A harmadikba azon szakemberek munkája, akik 
az építkezésnek csak egy kis területét végzik (elkészítik a tetőt, kifestik a szobát). A tevékenységek besorolásához elsősorban a 
beszerzés tárgyaként megfogalmazott szöveget vettem figyelembe. 

azonban közel 70 százaléka volt az egyéb építmények 
építésére fordított összeg (1803 Mrd Ft), míg az épületek 
építésére csak a felhasznált összeg 28 százalékát (731 
Mrd Ft) fordították. A speciális szaképítés csoportjába 
460 közbeszerzés tartozott, mely 103 milliárd forintot 
tett ki. 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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A 3. táblázat bemutatja, hogyan alakult az építési beru-
házás tárgyú eljárások száma és értéke a különböző 
értéksávokban. A legtöbb eljárást 1436 db-ot (48%) az 
50-200 millió Ft közötti értéktartományban folytatták le.
Az egy eljárásra jutó érték 108 millió forint volt. Ezen
belül a legtöbb eljárás épületek építéséhez volt köthető
(605 db, 66 Mrd Ft). Ezt követte az egyéb építmények
építése (603 db, 66 Mrd Ft), majd a speciális szaképítés
(228 db, 24 Mrd Ft). A 200 millió és 1 milliárd Ft közötti
csoportban az egy eljárásra jutó érték 391 millió forint
volt. Itt is az épületek építése körében folytatták le a
legtöbb eredményes eljárást (396 db, 160 Mrd Ft),
második az egyéb építmények építése (347 db, 134 Mrd

Ft), végül a speciális szaképítés (128 db, 47 Mrd Ft) 
következett. Az 50 millió alatti közbeszerzések esetében 
az egy eljárásra jutó érték 28 millió forint volt. Ebben a 
körben az egyéb építmények építése esetén volt a 
legtöbb eljárás (163 db, 5 Mrd Ft), utána az épületek 
építése (159 db, 4 Mrd Ft), ezt követte a speciális 
szaképítés (91 db, 3 Mrd Ft). A legnagyobb értékű 
közbeszerzések között hasonlóan alakult a sorrend. Az 
első helyen az egyéb építmények építése (143 db, 1598 
Mrd Ft), másodikon az épületek építése (111 db, 501 
Mrd Ft), harmadikon a speciális szaképítés (13 db, 29 
Mrd Ft) található. Az egy eljárásra jutó érték 8 milliárd 
forint volt. 

3. táblázat: Az építőipari közbeszerzések TEÁOR ágazatok szerint 2021-ben

Építőipari eljárások 50 millió Ft alatt 
50-200 millió Ft

között
200 millió és 1 
milliárd között 

1 milliárd és a 
felett 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

érték 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

Épületek építése 
(TEÁOR 41 ágazat) 159 4 605 66 396 160 111 501 

Egyéb építmény építése 
(TEÁOR 42 ágazat) 163 5 603 66 347 134 143 1598 

Speciális szaképítés 
(TEÁOR 43 ágazat) 91 3 228 24 128 47 13 29 

Összesen 413 12 1436 156 871 341 267 2128 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság 

1271 db; 
43%

1256 db; 
42%

460 db; 
15%

15. ábra Az építőipari közbeszerzések száma 
(db) az építés jellege szerint 2021-ben

Épületek
építése

Egyéb
építmény

építése
Speciális

szaképítés

Forrás: Közbeszerzési Hatóság

731 Mrd Ft; 
28%

1803 Mrd Ft; 
68%

103
Mrd Ft; 

16. ábra Az építőipari közbeszerzések értéke 
(Mrd Ft) az építés jellege szerint 2021-ben

Épületek
építése

Egyéb
építmény

építése

Speciális
szaképítés

Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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ségek elvégzésére fordítják 
az eredményes közbeszer-
zéseket. Számát tekintve az 
építési beruházások között 
a felújítási és karbantartási 
munkák képviselték a leg-
jelentősebb részt (1362 db, 
536 Mrd Ft), értékét tekint-
ve az új építésű kivitelezé-
sek adták a legnagyobb 
hányadot (1273 db, 1450 
Mrd Ft). Bővítésbe azok az 
eljárások tartoztak, ahol 
részben felújításról, rész-
ben új építésről szólt a 
közbeszerzés (325 db, 642 

eljárás számban és értékben az 
útépítések közé tartozott (539 
db, 904 Mrd Ft). 490 darab 
eljárással az oktatási beruházá-
sok következtek, melyek értéke 
207 milliárd forint volt. A har-
madik helyen a közmű beruhá-
zások álltak: 438 darab eljárás 
299 milliárd forint értékben. Bár 
csak 44 eljárás tartozott a 
vasútépítés kategóriába, de érté-
két tekintve a második helyen 
állt 409 milliárd forint értékkel. 
2021-ben is jelentős részt képvi-
seltek az egészségügyben és a 
szociális ágazatban meghirde-
tett közbeszerzések (435 db, 143 
Mrd Ft). A lakosság pihenését 

szolgáló célok közül a szabadidős létesítményekkel kap-
csolatos közbeszerzések száma 343 darab volt 274 
milliárd forint összegben, míg a kulturális intézmények-
re 214 eljárás keretében 213 milliárd forintot fordítottak. 
Különböző épületek (középületek, lakások) építésére és 
felújítására 331 eljárás keretében 141 milliárd forint 
értékben hirdettek eredményt. Ipari és mezőgazdasági 
területek fejlesztésére 104 eljárás során 32 milliárd 

(Mrd Ft) az építés jellege szerint 2021-ben

9 Mrd Ft, 1%

536
Mrd Ft, 

1362 db, 20%
46%

1450
Mrd Ft, 

55%
1273 db, 

43%

642 Mrd Ft
325 db, 11% 24%

Eljárások Eljárások
értéke (Mrd Ft)száma (db)

Építés Felújítás Bontás

17. ábra: Az  építőipari közbeszerzések száma (db) és értéke

0%

20%

40%
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80%
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27 db, 1%

A 17. ábrán látható, hogy 
milyen jellegű tevékeny-

Mrd Ft). A bontásba azok a 
közbeszerzések kerültek,               

amelyek a speciális szak-
építés kategóriájába tartoznak, de az előzőleg felsorolt 
kategóriák egyikébe sem sorolhatók. Ilyenek lehetnek 
például az épületek bontása, a különböző földmunkák 
elvégzése, például régészeti feltárások előkészítéseként. 
Ide 27 eljárás tartozott 9 milliárd forint értékben.  

A 18-19. ábra bemutatja, hogy az építési beruházásokat 
2021-ben mire fordították. Az ábrákból látható, hogy a 
közbeszerzések között a legtöbb 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság

18.

Bővítés
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forintot fordítottak. Egyéb célokra 50 közbeszerzés 
esetében hirdettek eredményt 15 milliárd forint érték-
ben.  

A 4. táblázat azt mutatja, hogyan alakultak az oktatás-
hoz, neveléshez kapcsolódó beruházások 2021-es 
adatai. Legnagyobb része a szociális ágazathoz tartozó 
bölcsőde építésekre elnyert pályázat volt (272 db, 46 

Mrd Ft), amelyből 158 eset-
ben, 30 milliárd forint érték-
ben új épületet építettek. Az 
óvoda építésen belül új épü-
let építésére 10, felújítására 
58, bővítésére 22 eljárást bo-
nyolítottak le, 4, 6, illetve 3 
milliárd forint értékben. Ál-
talános iskolák esetében a 
felújításra, karbantartásra 
kiírt közbeszerzések voltak 
a legjellemzőbbek (158 db, 
24 Mrd Ft), ez volt a jellem-
ző a középiskolák (50 db, 21 
Mrd Ft) a felsőoktatás (49 
db, 32 Mrd Ft) és a kollé-
giumok (16 db, 13 Mrd Ft) 
esetében is. 

4. táblázat: Az oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó közbeszerzések 2021-ben

Bővítés Építés Felújítás Összesen 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

Bölcsöde 87 11 158 30 27 5 272 46 

Óvoda 22 3 10 4 58 6 90 13 

Általánosiskola 42 17 27 16 158 24 227 57 

Középiskola 2 1 7 30 50 21 59 52 

Felsőoktatás 13 6 21 15 49 32 83 53 

Kollégium 3 10 2 4 16 13 21 27 

Összesen 169 48 225 99 358 101 752 248 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság 

Az 5. táblázat azt mutatja, hogyan alakultak az energia-
ellátáshoz kapcsolódó és a környezetvédelem szem-
pontjából különösen fontos területen lebonyolított 
közbeszerzések. A környezetvédelemben a legfonto-
sabb feladat a felszíni és felszín alatti vizek védelme. 
Tavaink, folyóink védelme érdekében összesen 47 eljá-
rásban hirdettek eredményt 49,7 milliárd forint érték-

ben. A belvizek kezelésére és az utakra lehulló csapadék 
elvezetésére 153 esetben 24,3 milliárd forint összegben 
folytattak le közbeszerzést. Víz- és szennyvíz csatornák 
fejlesztésére 139 eljárás keretében 178,0 milliárd forintot 
fordítottak. A villamosáram elosztáshoz kapcsolódóan 
25 eljárást bonyolítottak le, melynek értéke 2,5 milliárd 
forintot tett ki. Az önkormányzatok közvilágítás épí-
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tésére és felújítására 5 közbeszerzés keretében 6,9 
milliárd forint értékben hirdettek eredményt. A klíma-
védelem szempontjából fontos atom- és napenergia 
felhasználás bővítése érdekében 17 eljárás során 2,9 
milliárd forintot költöttek el. Távfűtés esetében a közbe-

szerzéseket nagyobb részt új hálózatok kiépítésére (6 
db, 5,7 Mrd Ft), a kisebb részt a meglévő hálózat 
felújítására (16 db, 3,6 Mrd Ft) fordították. Hulladék-
gyűjtésre és kezelésre 18 közbeszerzés keretében 15,9 
milliárd forintról döntöttek. 

5. táblázat: A közmű fejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzések 2021-ben

Bontás Építés Bővítés Felújítás Összesen 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

száma 
db 

értéke 
Mrd Ft 

Csapadékvíz 1 2,4 95 15,1 26 3,0 31 3,8 153 24,3 

Víz, szennyvíz 1 0,1 97 120,6 6 5,6 35 51,7 139 178 

Vízépítés - - 30 27 1 1,8 16 20,9 47 49,7 

Gáz 2 0,1 7 8,3 1 ≈0,0 3 1 13 9,4 

Közvilágítás - - 2 6 - - 3 0,9 5 6,9 

Villamosáram - - 4 0,6 - - 21 1,9 25 2,5 

Erőmű 1 ≈0,0 9 1,8 2 0,2 5 0,9 17 2,9 

Távfűtés - - 6 5,7 16 3,6 22 9,3 

Hulladék 1 0,1 13 14,8 3 0,9 1 0,1 18 15,9 

Összesen 6 2,7 263 199,9 39 11,5 131 84,8 439 298,9 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság 

A közbeszerzések értékének majdnem ötven százalékát 
út és vasút építésére fordították. A 6. táblázat mutatja be 
azt, hogy az erre elköltött összegek miképpen oszlanak 
meg az egyes területek között. A legnagyobb részt a 
közút építés (177 db, 673,8 Mrd Ft) és karbantartás (244 
db, 161,7 Mrd Ft) tette ki. Hídépítésre és felújításra 10 

eljárás keretében 28,9 milliárd forintot, míg kerékpár-
utakra 93 esetben 35,4 milliárd forintot fordítottak. 
Vasútépítéshez 43 eljárás kapcsolódott, melynek értéke 
408,5 milliárd forint volt, melyen belül a vasútvonalak 
bővítésére fordították a legnagyobb összeget (338 Mrd 
Ft). 

6. táblázat: Út, vasút építése az építés jellege szerint 2021-ben

Bontás Építés Bővítés Felújítás Összesen 

száma értéke száma értéke száma értéke száma értéke száma értéke 
db Mrd Ft db Mrd Ft db Mrd Ft db Mrd Ft db Mrd Ft 

Közút 1 ≈0,0 177 673,8 13 3,7 244 161,7 435 839,2 

Híd - - 6 8,7 - - 4 20,2 10 28,9 

Kerékpárút - - 89 33,5 - - 4 1,9 93 35,4 

Vasút 1 0,2 10 43,3 2 338,4 30 26,6 43 408,5 

Összesen 2 0,2 282 759,3 15 342,1 282 210,4 581 1312 

Forrás: Közbeszerzési Hatóság 
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