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Az előkészítési hibák által érintett projekt-
szakaszok, előkészítési hibák jelentősége

1. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza

2. A közbeszerzési eljárás értékelési/bírálati szakasza

3. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítési szakasza

4. A projekt támogató felé történő elszámolási szakasza (támogatásból megvalósuló

beszerzések esetén)
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Az előkészítési hibák leggyakoribb esetei

1. Közbeszerzési terv nem megfelelő összeállítása

• A beszerzések becsült értékét már a Terv készítésekor ismerni kell a közbeszerzési
kötelezettség megállapításához, legtöbbször csak a fedezet alapján történik a közbeszerzési
kötelezettség vizsgálata. Közbeszerzés mellőzése

• A Terv készítésébe gyakran nem kerül bevonásra FAKSZ, vagy a FAKSZ részére hiányos,
nem pontos adatszolgáltatás Közbeszerzés mellőzése

• Részekre bontás tilalmára irányuló szabály nem megfelelő alkalmazása a Terv készítése során
Közbeszerzés mellőzése, nem
megfelelő eljárási rend és típus
alkalmazása
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Az előkészítési hibák leggyakoribb esetei

2. A beszerzés egyedi becsült értékének nem megfelelő meghatározása

• Építési beruházás esetén a tervezői költségbecslés gyakran nem reális, nem veszi figyelembe a
tényleges piaci viszonyokat és körülményeket.

• Építési beruházás esetén a tervezői költségbecslés gyakran olyan hibás tervdokumentációkon alapul,
amik hibájára csak az eljárás későbbi szakaszában derül fény.

• Árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés esetén az indikatív ajánlatkérések, vagy piackutatások
gyakran nem a végleges beszerzési tárgyra irányulnak, ezáltal a becsült érték torz lesz.

• Indikatív ajánlatkérések esetén előfordul, hogy azonos érdekeltségi körbe tartozó gazdasági szereplők
kerülnek megszólításra.

• Építési beruházás esetén a tervezői költségbecslés az előkészítési szakaszban a piaci szereplők, vagy
egy részük számára ismertté válik.

• A költségcsökkentési szándékból történő műszaki tartalom – csökkentés átgondolatlansága,
„szakmaiatlansága”.
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Az előkészítési hibák leggyakoribb esetei

3. A részekre bontás tilalmára tekintettel meghatározott becsült érték hibája
Kbt. 19. § (3): Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló
szolgáltatásmegrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre
bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az összes
rész értékét figyelembe kell venni. Szolgáltatás megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra
irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell
alapul venni.

• Az egyedi becsült érték meghatározásának hibája hatással van a részekre bontás tilalmának
figyelembe vételével meghatározásra kerülő együttes becsült értékre.

• A részekre bontás tilalmának nem megfelelő alkalmazása, azaz a műszaki-gazdasági funkcionális
egység fennállása ellenére történő részekre bontás. /Megdőlni látszik „soft osztja a hard sorsát” elv
létjogosultsága. Támogatásból megvalósuló közbeszerzések esetén az auditkockázat csökkentése
érdekében javasolt az uniós eljárási rend alkalmazása/.
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Az előkészítési hibák leggyakoribb esetei

3. A részekre bontás tilalmára tekintettel meghatározott becsült érték hibája

• A Példatár 11. pontja szerint: Két különböző, támogatáspolitikai értelemben vett projekt

keretében megvalósuló, fizikai kapcsolat nélküli útépítési beruházás esetén a részekre

bontás tilalma nem áll fenn.

FONTOS: Az európai uniós audittapasztalatok alapján a Miniszterelnökség és az

irányító hatóságok ellenőrzési gyakorlata szigorúbb értelmezés felé mutat, az útépítések

egy települési út-infrastruktúra hálózat részeként egységet képeznek.

• A kisegítő szempontok vizsgálatát körültekintően kell elvégezni, csupán a kisegítő

szempontok fennállása is eredményezheti a részekre bontás tilalmát.
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Az előkészítési hibák leggyakoribb esetei

3. A részekre bontás tilalmára tekintettel meghatározott becsült érték hibája

• A részekre bontás tilalmának nem megfelelő alkalmazása/mérlegelése a közbeszerzési

értékhatárt el nem érő értékű beszerzések esetén a közbeszerzés mellőzéséhez vezet.

Legnagyobb pénzügyi korrekciót eredményező jogsértés
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Az előkészítési hibák leggyakoribb esetei

4. A beszerzés tárgyának, szakmai tartalmának, specifikációjának nem megfelelő

összeállítása

Építési beruházás Árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés
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• Nem kellően kidolgozott tervek, valódi tervellenőrzés hiánya 
• Árazatlan költségvetés hiányosságai, rossz képletezések, 

konkrét mennyiségek helyett „1 klt.” alkalmazása
• Tervek és költségvetés közötti ellentmondás
• Hiányzó tervrészek, engedélyek, szakhatósági vagy 

közműkezelői hozzájárulások
• Lejárt engedélyek 
• Támogatási szerződéssel való összhang hiánya
• Jogszabályváltozásokból eredő tervproblémák (időközbeni 

útügyi előírások, tűzvédelmi előírások stb. változása)
• Szabályozási tervvel való összhang hiánya
• Egyenértékűség vizsgálatának nem kellően egzakt 

meghatározása („mindenben egyenértékű”)

• Alul- vagy túlspecifikált termék- és 
feladatleírás, versenykorlátozás

• Konkrét gyártmány és típus előírása
• Egyenértékűség vizsgálatának nem 

kellően egzakt meghatározása 
(„mindenben egyenértékű”)

• Megszűnt, nem forgalmazott termék 
előírása



Az előkészítési hibák hatásai az egyes fázisokra

1. Közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza 1/3.

Nem megfelelő, hibás/hiányos műszaki dokumentáció, specifikáció, termékleírás 

Számos kiegészítő tájékoztatás-kérés /nyílt eljárások esetében akár többszáz kérdés sem ritka/

A kiegészítő tájékoztatás-kérések alapján a dokumentáció átnézése, kérdések ellenőrzése

történik. Építési beruházások esetén a gyakorlatban a tényleges tervellenőrzés történik ebben a

szakaszban.

A közbeszerzési dokumentumok módosítása
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Az előkészítési hibák hatásai az egyes fázisokra

1. Közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza 2/3.

A közbeszerzési dokumentumok módosítása
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Munkaigény Időveszteség Többletköltség 
(korrigendumok) 

Áremelkedés 

Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti korlát

Közbeszerzési eljárás visszavonása 
vagy jogszerűtlenné válása

Szakmai tartalom 
módosításának hatása az 
értékelési szempontokra, 

alkalmassági 
követelményekre, teljesítési 

határidőre, korábban 
megállapított becsült értékre  



Az előkészítési hibák hatásai az egyes fázisokra

1. Közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza 3/3.

A kiegészítő tájékoztatások/módosítások során elkövetett gyakori hibák
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Kieg.táj.-ban, módosítás 
nélkül: 

„Kérjük figyelmen kívül 
hagyni”, „…helyett…irányadó”  

Kieg.táj.-ban, 
módosítás nélkül: 

„Csatoltan küldjük a 
… dokumentumot” 

Több módosítás 
esetén a módosítások 
nem átláthatók, nem 

egységes 
szerkezetben kerül 

kiadásra a módosítás

Kbt. 55. § (6) bekezdésébe 
ütköző módosítások 

(megengedőbb feltételek 
esetén is!)



Az előkészítési hibák hatásai az egyes fázisokra

2. A közbeszerzési eljárás értékelési/bírálati szakasza

Nem megfelelő dokumentáció, téves egyedi becsült érték-meghatározás, számos módosítás, 

korrigendum az ajánlattételi szakaszban
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Nem a végleges költségvetés 
árazása, költségvetési hiányok 
(hiánypótolhatósági korlátok)

Számítási hibák
(számítási hibák és 

költségvetést érintő 
hiánypótlások 

idősorrendjének 
problémája)

Irreálisan alacsony ár
(Irreálisan alacsony 

ár vizsgálatának, 
megítélésének 

nehézségei)

Fedezethiány



Az előkészítési hibák hatásai az egyes fázisokra

3. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítési szakasza 1/3.

Nem megfelelő előkészítés, hibás/hiányos dokumentáció
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Pótmunkák Előre nem látott 
többletmunkák

Határidő 
hosszabbítás

Műszaki tartalom 
változás

Szerződésmódosítás szükségessége

Akadályoztatás Költségnövekedés



Az előkészítési hibák hatásai az egyes fázisokra

3. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítési szakasza 2/3.

Szerződésmódosítás nehézségei
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Kbt. 141. §
korlátai

Pótmunkák 
ellenértékének 
meghatározása

Pótmunkák 
időszükségletének 

meghatározása

Változás 
volumenéből 

adódó alapelvi 
sérelem

Szerződés teljesítésének meghiúsulása

Időtényező 
(adminisztráció, 

KFF, jogviták)

Forráshiány



Az előkészítési hibák hatásai az egyes fázisokra

3. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítési szakasza 3/3.

Tévhitek
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Átalányáras
szerződések 

esetén az 
elmaradó 
munkák 

értékével nem 
kell a 

vállalkozói díjat 
csökkenteni 

Pótmunkák miatt 
felmerülő 
határidő-

hosszabbítás a 
teljes 

szerződéses 
határidőt 

hosszabbítja

Egyenértékű 
termékkiváltás 

esetén 
módosítás 

szükségtelen

Az egyenértékű 
termékkiváltás 
vállalkozó joga, 

megrendelő 
jóváhagyása nem 

szükséges

Egyenértékű 
termékkiváltás 

alátámasztása a 
teljesítési 

szakaszban 
egyszerűbb, 

mint 
ajánlattétel 

során 

Egyenértékű 
termékkiváltás 

esetén 
értékegyeztetés, 

érték-
alátámasztás 

nem szükséges 

Ha a szerződés 
műszaki 
tartalma 

változik, de a 
végösszege 

nem, a 
szerződést nem 
kell módosítani



Az előkészítési hibák hatásai az egyes fázisokra

4. A projekt támogató felé történő elszámolási szakasza

A vállalkozóval megkötött szerződés módosításával kapcsolatos elszámolhatósági 
problémák
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Forrásvesztés

Támogatási szerződés 
módosításának 
szükségessége

Támogatási szerződéssel vagy 
pályázattal össze nem 

egyeztethető műszaki tartalom-
változások 

A módosítás előre nem látható 
körülményből adódó 

szükségességének hiánya

Támogathatósági keret-
túllépés



Az előkészítési hibák hatásai az egyes fázisokra

Közbeszerzési elszámolhatóság

Kbt. 177. §: jogsértéssel kapcsolatos jogi igény érvényesíthetőségének előfeltétele a jogsértés

KDB által történő megállapítása. Azaz, főszabály szerint közbeszerzési jogsértést csak KDB

állapíthat meg.

A 256/2021. (V.18.) Korm.rendelet szerinti új fogalom:

18. § A közbeszerzésekért felelős miniszter a IX. Fejezet szerint ellenőrzi az e rendelet hatálya

alá tartozó támogatások felhasználása során lefolytatott közbeszerzési eljárások közbeszerzési

elszámolhatóságát.

A Miniszterelnökség abban az esetben is megállapíthat közbeszerzési elszámolhatósági 

aggályt, ha annak kapcsán jogorvoslati elmarasztaló döntés nem született, vagy tényleges 

közbeszerzési jogsértés nem történt 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Dr. Paróczai Bernadett

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Közbeszerzések Tanácsának MJVSZ által delegált tagja 
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