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Ki végzi?  - Közbeszerzési Hatóság 
Hirdetménykezelési és Statisztikai Főosztály

➢ a hirdetményellenőrzés a legrégebbi közbeszerzési tárgyú 

ellenőrzési forma – több, mint 25 év

➢ jogi lektor – szerkesztőségi ügyintéző – adminisztrátor

➢ Közbeszerzési Értesítő szerkesztése és publikálása a KH 

honlapján és a Napi Közbeszerzés mobilapplikációban 

(2021-ben 254 lapszám)

➢ minden munkanap telefonos helpdesk szolgáltatás

➢ korrigendumok esetében határidőfigyelés

➢ sürgős ügyek rugalmas kezelése 



Néhány adat…



Néhány adat…



Az ellenőrzés célja

❑ a hirdetmények a jogszabályok előírásainak megfelelő, továbbá az adott 
hirdetményen belül koherens tartalommal, az előírt határidők betartása mellett 
kerüljenek közzétételre;

❑ az ajánlatkérők önkéntes jogkövető magatartásának kialakítása;

❑ ellenőrzés során a tipikus, illetőleg egyedi hibák kiszűrése, és azok hiánypótlás 
útján történő kijavíttatása.

Az ajánlatkérők a hiánypótlási felhívásban jelzett problémákat

rendszerint orvosolják, 

az előzetes kontroll számos jogsértést, illetőleg közbeszerzési eljárás lefolytatására  

alkalmatlan hirdetmény közzétételét akadályozza meg.



AJÁNLATI FELHÍVÁSOK ELLENŐRZÉSE SORÁN FELTÁRT PROBLÉMÁK

Tervezői/mérnöki szolgáltatás 1.

▪ 322/2015. (X.30.) Korm. rend. szabályai alkalmazandók
▪ Közbeszerzés tárgyának és mennyiségének meghatározása alapvetés

Értékelési szempontok:
▪ Ár szempont max. 50%-ban vehető figyelembe
▪ szempontok súlyszáma összefüggésben legyen azok jelentőségével
▪ Minőségi értékelési szempont tipikusan: szakember 

– többszöri értékelés tilalma (szakemberekre vonatkozó különböző aspektusú 
értékelési szempontok)

– elhatárolás alkalmassági követelménytől ! (hiba, ha Ajánlatkérő minimum 
megajánlásként az alkalmasságban előírtakon felül további 1 hónap 
tapasztalatot ír elő, amelynél az adott ajánlati elem kedvezőtlenebb nem 
lehet = Bújtatott alkalmassági minimumkövetelmény!)

– szakemberek létszáma nem javasolt - nem alkalmas a teljesítés 
színvonalának növelésére

– az értékelési szempontok nem tehetnek különbséget a szerint, hogy 
valamely szakember milyen típusú jogviszonyban vesz részt a teljesítésben

– túl konkrétan meghatározott, részletes, több fordulatból álló szempont („x 
m2 y funkciójú épület tervezésében szerzett tapasztalat”) - alapelvi probléma 



AJÁNLATI FELHÍVÁSOK ELLENŐRZÉSE SORÁN FELTÁRT PROBLÉMÁK

Tervezői/mérnöki szolgáltatás 2.

Alkalmassági követelmények:
▪ Ajánlatkérő köteles előírni az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki 

szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés 
követelményét (nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők ! esetén a 
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés; a hazai kamarai regisztráció 
legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában!) 

▪ nem objektív kritériumok alapján odaítélt cím (pl.: vezető tervező) előírása
▪ referencia előírás megvalósult/felépült épületre
▪ referencia előírást jellemzően általánosabban célszerű megfogalmazni, mint a beszerzés 

tárgya, a túl konkrét, túl részletes, összetett előírás kifogásolható

Egyéb előírások:
▪ a felhívásban vagy KD-ban meg kell jelölni a felelősségbiztosítás mértékét és terjedelmét
▪ feltételes közbeszerzés esetén: „a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben 

meghatározott időpontig”



AJÁNLATI FELHÍVÁSOK ELLENŐRZÉSE SORÁN FELTÁRT PROBLÉMÁK

Építési beruházás 1.

▪ 322/2015. (X.30.) Korm. rend. szabályai alkalmazandók
▪ Közbeszerzés tárgyának és mennyiségének meghatározása alapvetés

Értékelési szempontok:
▪ Ár szempont max. 70%-ban vehető figyelembe
▪ Minőségi értékelési szempont tipikusan szakember

▪ túl konkrétan meghatározott követelmény (“x alapterületű, y funkciójú épület 
kivitelezésében z pozícióban szakemberként részt vett”) - alapelvi probléma 

▪ Minőségi szempontként kötbér-jótállás-előleg mértéke-teljesítési határidő kifogásolható

Alkalmassági követelmények:
▪ Második rész szerinti eljárásban kötelező előírni az Étv. szerinti kivitelezési tevékenységet végzők 

névjegyzékben szereplést (nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők ! esetén a 
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés) 

▪ Alkalmassági követelményként csak olyan követelmény előírása fogadható el, aminek 
szükségessége/tárgyhoz kapcsolódása a beszerzés tárgyi/mennyiségi leírásából levezethető

▪ Fogalmak, gyűjtőnevek egzakt meghatározása szükséges kiv., ha az adott fogalmat jogszabály 
egyértelműen rögzít, amely esetben elegendő a megfelelő jogszabályra hivatkozni. 



Építési beruházás 2.

▪ Kerülni kell a nagyon összetett, egymásra épülő referenciakövetelmény előírását (pl. “x m2 y 
funkciójú épület kivitelezése, amely tartalmazott…” +felsorolás több alpontban) – az előírt paraméterek 
mennyiben járulnak hozzá ajánlattevők alkalmasságának megállapításához ?

▪ Nem elfogadható, ha vagylagosan, különböző típusú munkákból lehet bemutatni referenciát (pl. 
“vagy x m2 homlokzati hőszigetelés kivitelezés vagy y db homlokzati nyílászáró beépítése”), minden 
ajánlattevőnek azonos minimumkövetelményt kell teljesítenie

▪ Referenciakövetelményben az épület/épületrész funkciójának meghatározása (pl. “orvosi szoba 
kialakítása”, „orvosi rendelő építése“, „természettudományi labor építése”, „oktatási intézmény”)

előírások korlátozóak és aránytalanok, az adott építmény használatára vonatkoznak, 
nem pedig a referenciamunka műszaki tartalmára 

▪ Létesítmény folyamatos működése mellett
▪ Egybefüggően megvalósított építési munka
▪ A teljesítés ugyanazon elemére vonatkozóan nem kérhető többszörös referencia. (eltérő 

teljesítési képességeket igazoló referenciák előírása elfogadható pl.: amennyiben útépítés mellett 
hídépítésről is szükséges referenciát benyújtani egy ilyen feladatokat tartalmazó közbeszerzési 
eljárásban). 

AJÁNLATI FELHÍVÁSOK ELLENŐRZÉSE SORÁN FELTÁRT PROBLÉMÁK



Építési beruházás 3.

▪ Szakember esetében a kamarai nyilvántartásban szereplés kifogásolható, a 
nyilvántartáshoz szükséges feltételek meglétét lehet alkalmasságként előírni.

▪ Szakember képzettsége, szakmai gyakorlata, rendelkezésre állása vizsgálható, egyéb 
követelmény (pl.: személyes referencia, betöltött munkakör) előírása kifogásolható.

▪ Statisztikai állományi létszám 15 főig, akkor is indokoltnak kell lennie
▪ Általános eszközök, berendezések, amelyek a beszerzés konkrét tárgyához, a szerződés 

alapján az elvégzendő munkához csak általánosságban kapcsolódnak, gazdasági 
szereplők – mint minden ilyen jellegű munka elvégzésénél – általában használnak. pl.: 
egy magasépítési beruházás esetén betonkeverők - kifogásolható

Fizetési feltételek:
▪ Teljesítésigazolás:  A Kbt. – 2021. február 1-től hatályos – 135. § (1) bekezdése szerint a 

felek a szerződésben az ellenérték kifizetésére irányadó jogszabályokat figyelembe véve 
rendelkeznek a teljesítés tényének írásbeli elismeréséről, a teljesítésigazolás kiállításáról.!

▪ Előleg
▪ Részszámlázás

AJÁNLATI FELHÍVÁSOK ELLENŐRZÉSE SORÁN FELTÁRT PROBLÉMÁK



Építési beruházás 3.

Egyéb előírások:
▪ a felhívásban vagy KD-ban meg kell jelölni a felelősségbiztosítás mértékét és terjedelmét 

(ésszerű és szükségszerű értéknél lényegesen magasabb kártérítési limit – arányosság 
elve!)

▪ feltételes közbeszerzés esetén: „a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben 
meghatározott időpontig”

Tervezésre és kivitelezésre együtt irányuló szerződés: 

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerint az ajánlatkérő csak kivételesen 
indokolt esetben alkalmazhatja. 
Azonban ha a Kormány az adott beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
kormányrendeletben kifejezetten ekként rendelkezik, az ajánlatkérő eltekinthet a fentiek 
szerinti indokolástól. 

Ajánlattételi határidő min. 45 nap ! – gyorsított eljárás X
Felelősségbiztosítás!

AJÁNLATI FELHÍVÁSOK ELLENŐRZÉSE SORÁN FELTÁRT PROBLÉMÁK



A FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉT KÖVETŐ MÓDOSÍTÁS

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások 
előkészítésével kapcsolatban (2022. május 12.):

„Az ajánlatok bontását megelőzően a közbeszerzési eljárás előkészítésének hibájára
visszavezethető okból a közbeszerzési dokumentumok módosítása válhat szükségessé, akár
az ajánlatkérő saját megfontolásából, akár az ajánlattevők által feltett kiegészítő tájékoztatás
kérések hatására. Fontos azonban rögzíteni, hogy a Kbt. 55. § (3) bekezdésében
megfogalmazott módosítási lehetőség nem korlátlan a Kbt. 55. § (6) bekezdésében írottak
alapján. Az ajánlatkérő nem módosíthatja se a felhívást, se az egyéb dokumentumokat olyan jelentős
mértékben, hogy a módosítás esetleg befolyásolta volna a gazdasági szereplők részvételét a közbeszerzési
eljárásban.”

A KH, a ME és az EUTAF, az ÁSZ, a KEHI és a GVH csatlakozásával létrehozott Szakmai 
Egyeztető Fórum keretében elfogadott „SEGÉDANYAG a Kbt. 55. § (6) bekezdésével 
kapcsolatosan”:

Általános kérdések-válaszok, valamint az Európai Unió Bíróságának és a Közbeszerzési 
Döntőbizottság témában releváns határozatai és gyakorlata 
https://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/jogalkalmazok-tamogatasa/kozbeszerzesi-
hatosag-elnokenek-kozlemenyei/

https://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/jogalkalmazok-tamogatasa/kozbeszerzesi-hatosag-elnokenek-kozlemenyei/


KORRIGENDUMOK ELLENŐRZÉSE SORÁN FELTÁRT PROBLÉMÁK

Tervezés és/vagy építési beruházás tárgyú hirdetményekben

▪ Értékelési szempont vagy alkalmassági követelmény érdemi módosítása (törlése/új hozzáadása) 
mindig kifogásolható!

▪ A teljesítési határidő jelentős módosítása (különösen jelentős növelése) kifogásolható!
▪ Szerződéses feltételek érdemi módosítása kifogásolható! (pl. műszaki tartalom olyan mértékű 

változtatása, ami jelentősen megkönnyíti/megnehezíti az eredetihez képest a teljesítést)
▪ A szerződés pénzügyi teljesítési feltételeinek módosítása (pl. előleg beépítése/növelése, 

részszámlázás változtatása)
▪ Teljesítést biztosító mellékkötelezettségek módosítása (pl. kötbér csökkentése)

Mérlegelni kell: olyan kérdésben utólagos módosítás, ami általában 
elvárható, kellő gondossággal, előrelátással, a közbeszerzés megfelelő 
előkészítésével nem vált volna szükségessé, és az új feltételek ismerete 
alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági szereplők arra 

vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e ajánlatot 
tenni, vagy a változást figyelembe véve az eljárásban több gazdasági 

szereplő is részt vehetett volna, kritikus.



EREDMÉNYTÁJÉKOZTATÓK ELLENŐRZÉSE SORÁN FELTÁRT PROBLÉMÁK

Jellemzően Kbt. 115. § szerint indult eljárásnál, ahol a felhívás 
előzetesen nem kerül ellenőrzésre.

▪ Súlyszámarány
▪ Nem megfelelő értékelési szempont választása (Kbt. 76. § (3) 

bekezdés a) + 76. § (6) bekezdés a) pont sérelme)
▪ Árszempont minőségi szempontok között
▪ Kbt. 115. § alkalmazása, miközben nem állnak fenn a feltételei

(árubeszerzés)
▪ Kbt. 115. § szerinti eljárásban alkalmassági követelmény előírása

▪ Közzétett hirdetmény és egyéb publikus dokumentum közötti 
ellentmondás.



Az ellenőrzés célja

❑ a hirdetmények a jogszabályok előírásainak megfelelő, továbbá az adott hirdetményen 
belül koherens tartalommal, az előírt határidők betartása mellett kerüljenek 
közzétételre;

❑ az ajánlatkérők önkéntes jogkövető magatartásának kialakítása;
❑ ellenőrzés során a tipikus, illetőleg egyedi hibák kiszűrése, és azok hiánypótlás útján 

történő kijavíttatása.

Szignalizácó KH elnöke felé

❑ Hiánypótlási határidő eredménytelen eltelte esetén a kérelmet visszavontnak kell 
tekinteni 

❑ Közzétételi költségtérítés befizetésére nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén 
a kérelmet visszavontnak kell tekinteni  

❑ Hiánypótlást követően továbbra is jogellenes tartalmú hirdetmény közzététel

ÉS

írásbeli tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elnökének

❑ 2021-ban 46 db szignalizáció indult (A Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabott 
bírság összesen 209 550 000 Ft) vegyesen különböző típusú hirdetményekre

❑ Jogorvoslati eljárások: Jogsértés megállapítása, bírság kiszabása, ugyanakkor 
felhívások, korrigendumok esetében nagy számban: visszavonás

SZIGNALIZÁCIÓ



PÉLDÁK SZIGNALIZÁCIÓRA ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS/TERVEZÉS TÁRGYÚ HIRDETMÉNYEKBEN

Kbt. 115. § szerint indult eljárásban (felhívás előzetesen nem került ellenőrzésre)

o értékelési szempontok nem megfelelő súlyszámaránya – 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (3) sérelme
D.536/6/2021. DB határozat

o a teljesítés minősége szempontjából irreleváns értékelési szempont - Kbt. 76. § (3) és 76. § (6) a) 
sérelme - D.130/12/2021. DB határozat



PÉLDÁK SZIGNALIZÁCIÓRA ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS/TERVEZÉS TÁRGYÚ HIRDETMÉNYEKBEN

Kbt. 115. § szerint indult eljárásban (felhívás előzetesen nem került ellenőrzésre)

o értékelési szempontként referencia értékelése – 76. § (6) bekezdés a) és d) pont sérelme - nem a szerződés 
tárgyával összefüggő értékelési szempont - D.243/8/2022. DB határozat

„A Döntőbizottság véleménye szerint a korábbi teljesítés során szerzett tapasztalat a jelen szerződés teljesítésére is 
kihathat, de nem felétlenül. Ha egy ajánlattevő már legalább egyszer szerződésszerűen teljesített komplex kivitelezési 
munkálatokat, tapasztalattal bír az organizáció terén, a szükséges szakágakra megfelelő ismerete van az igénybe 
vehető, akár szervezeten kívüli szakemberekről, az azt jelenti, hogy a múltban már teljesített ilyen szerződést, de a 
konkrét munka minőségére nem ez van kihatással, hanem az, hogy a tárgyi szerződést milyen szakemberekkel, 
milyen szállítókkal, milyen alvállalkozókkal fogja teljesíteni. 

A Döntőbizottság a fentiek alapján megállapította, hogy az ajánlatkérő által előírt értékelési szempont egy múltbéli 
tevékenységet értékel, de azzal szemben nem érvényesül az a követelmény, hogy az adott szerződés alapján 
nyújtandó szolgáltatáshoz bármely módon és azok életciklusának bármely szakaszában kapcsolódik, ezért az nem 
kapcsolódik a beszerzés tárgyához.”



PÉLDÁK SZIGNALIZÁCIÓRA ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS/TERVEZÉS TÁRGYÚ HIRDETMÉNYEKBEN

Kbt. 115. § szerint indult eljárásban (felhívás előzetesen nem került ellenőrzésre)

o alkalmassági követelmény előírása  - Kbt. 115. § (2) sérelme - D.121/6/2022. DB határozat

2021. január 1. napjától „A Kbt. 115. § (2) bekezdés második mondata szerint az ajánlatkérő az 
eljárásban nem írhat elő alkalmassági követelményt.”

Közzétett hirdetmény II.2.5. pontja és az EKR-ben elérhető egyéb publikus dokumentum 
közötti ellentmondás - MvM rendelet 36. § (2) bekezdés sérelme:

Az ajánlatkérő kötelezettsége, hogy az általa kezdeményezett hirdetményben 
szereplő adatok a valóságnak megfelelően kerüljenek közzétételre. 

„Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalatának időtartama (hónap) 15”



PÉLDÁK SZIGNALIZÁCIÓRA ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS/TERVEZÉS TÁRGYÚ HIRDETMÉNYEKBEN

Kbt. 115. § szerint indult eljárásban (felhívás előzetesen nem került ellenőrzésre)

o Ár szempont minőségi szempontok között - D.27/9/2020. DB határozat

„Az ajánlatkérő az általa kialakított értékelési szempontrendszerrel megsértette a Kbt. 76. § (3) 
bekezdésében, a Kbt. 76. § (6) bekezdés e) pontjában, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
24. § (3) bekezdésében foglaltakat.”

o Árubeszerzés az eljárás 2. részében – D.418/15/2020.

„…a 2. részre vonatkozó eszközbeszerzés tárgyát olyan áruk is képezték, amelyek „nem kerülnek 
beépítésre az épület felújítása során” ekként „…az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 115. § (1) 
bekezdését, tekintettel arra, hogy eljárásának 2. része árubeszerzésre irányult, a Kbt. 115. § (1) 
bekezdése azonban kizárólag építési beruházás esetén alkalmazható.”



PÉLDÁK SZIGNALIZÁCIÓRA ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS/TERVEZÉS TÁRGYÚ HIRDETMÉNYEKBEN

o Korrigendumban alkalmassági követelmény módosítása/kiegészítése/bővítése – Kbt. 
55. § (6) bekezdés sérelme - D.507/11/2021. DB határozat

„…nyílt eljárásban nem csak azt kell mérlegelni, hogy az ajánlatkérő által már ismert, a közbeszerzési eljárás 
iránt érdeklődő gazdasági szereplők részvételi lehetőségeit milyen mértékben befolyásolja, korlátozza a 
módosítás, hanem azzal is számolni kell, hogy a módosítással nem alakítható ki olyan részvételi feltétel, akár 
az eredeti alkalmassági követelmények enyhítésével, amelyeknek a közbeszerzési eljárás megkezdésekor 
közöltek ismeretében több lett volna az érdeklődő gazdasági szereplő.
…Döntőbizottság megállapította, hogy a vizsgált korrigendumban végrehajtott módosítás olyan jelentőségű 
volt, amely alapján a gazdasági szereplőket alapvetően befolyásolhatta az ajánlattétellel kapcsolatos 
döntésükben, az ellentétben állt a Kbt. 55. § (6) bekezdésben előírt feltételekkel.”

o Korrigemdumban az ajánlatkérő módosította a felhívás „II.2.4) A közbeszerzés tárgya” 
pontját - D.215/14/2021.  

„…a módosítás a felhívás és a dokumentáció közötti ellentmondás feloldását szolgálta, a közbeszerzés tárgyát 
meghatározó műszaki leírás változatlanul hagyása mellett.
A Döntőbizottság joggyakorlata alapján nem ütközik a Kbt. 55. § (6) bekezdésébe az olyan módosítás, amely -
nem változtatja meg a közbeszerzés Kbt. 8. § szerint meghatározott tárgyát, 
- nem változtatja meg a szerződés jellegét, 
- nem változtat az egyéb szerződéses feltételeken, 
- nem változtat a műszaki paramétereken, 
- nem eredményezi értékelési szempont, kizáró ok, alkalmassági követelmény módosítását.”



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


