
Tájékoztató az új közbeszerzési törvényről 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény új szabályozási eszközei és 

jogintézményei. Felkészülés a törvény alkalmazására 

 
 

 

„A modern társadalmakban a legfontosabb dolog 

a pénz. A demokratikus társadalomban ennél egy 

komolyabb dolog van: a közpénz” 

 

 

 

 

 

Az Országgyűlés 2015. szeptember 22. 

napján fogadta el az új közbeszerzési 

törvényt. A jogszabály megalkotásának 

indoka részint az európai közbeszerzési 

gyakorlat változása, részint pedig a hazai 

jogalkalmazási tapasztalatok és a hazai 

gazdaság igényeinek megfelelő 

szabályozás kialakítása. 

A törvény szabályozási szerkezete keret-

törvényi koncepciót valósít meg, ugyanis az 

alapvető törvényi szabályozást végrehajtási 

rendeletek egészítik ki, amelyek a törvény 

hatályba lépését követően jelentek meg. 

Változatlanul egy kódex tartalmazza a a 

központi és nem központi ajánlatkérőkre 

vonatkozó szabályanyagot és jogorvoslati 

rendelkezéseket. Az új törvény az alábbi 

struktúra (részek) szerint épül fel: 

– Első rész: valamennyi közbeszerzés 

tekintetében alkalmazandó szabályok 

– Második rész: uniós közbeszerzési 

eljárásrend szabályai 

– Harmadik rész: nemzeti közbeszerzési 

eljárásrend 

– Negyedik rész: építési és szolgáltatási 

koncessziók 

– Ötödik rész: szerződések 

– Hatodik rész: jogorvoslatok 

– Hetedik rész: Közbeszerzési Hatóság és 

Döntőbizottság 

– Nyolcadik rész: záró rendelkezések 

 

I. Az Új Kbt. szabályozási célkitűzései 

1.Átláthatóság növelése  

Meghatározott gazdasági szereplők 

közvetlen felhívása nemzeti eljárásrendben 

a csökkenő értékhatár (nettó 18 millió forint 

alatti beszerzések, építési beruházás esetén 

nettó 100 millió forint alatti 

közbeszerzések) figyelembe vételével 

lehetséges. Jelentős változás továbbá, hogy 

nem három, hanem négy gazdasági 

szereplő részére kell jelen eljárási típus 

esetén megküldeni az ajánlattételi felhívást 

azzal, hogy ajánlatkérő választása szerint 

dönthet a tárgyalás tartásáról is. 

2.Kizáró okok körének erősítése 

A bűncselekményekkel kapcsolatos kizáró 

okok hatékonyságának növelése jellemző 

az új törvényben, amely a természetes 

személyekhez kötődik. Új kizáró okok is 

rögzítésre kerültek, így például a jogtalan 

befolyásolás kísérlete, továbbá a bizalmas 

információk megszerzésének kísérlete. 

Jogtalan befolyásolás akkor valósul meg, 

ha az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az 

adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 

befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali  

folyamatát, vagy olyan bizalmas 

információt kísérelt megszerezni, amely 

jogtalan előnyt biztosítana számára a 

közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi 

eljárásból ebből az okból kizárták, és a 

kizárás tekintetében jogorvoslatra nem 

került sor az érintett közbeszerzési eljárás 

lezárulásától számított három évig. 

Megjegyzendő, hogy már nem kötelező 

kizáró ok, ha nem fizették ki az 

alvállalkozót korábbi közbeszerzésben (ti. 

az új Kbt. szerint közvetlenül kerülnek 

kifizetésre az alvállalkozók) 

Nemzeti eljárásrendben új kizáró ok az 

illegális adókerülés és a korrupciós 



gyakorlatokat támogató átláthatatlan 

tulajdonosi szerkezet. 

 

3.Teljesítésért való felelősség és ellenőrzés 

A szerződés módosítás nem irányulhat a 

nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatok 

indokolatlan átvállalására. Megjegyzendő, 

hogy a KH hatósági ellenőrzési jogköre a 

teljesítések tekintetében 

4. Az eljárás előkészítéséért való felelősség 

Az eljárás előkészítéséért való ajánlatkérői 

felelősségről kimondja a törvény, hogy az 

ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást 

megfelelő alapossággal előkészíteni. A 

közbeszerzési dokumentumoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a gazdasági 

szereplők képesek legyenek műszakilag 

megfelelő, fizikailag megvalósítható és 

gazdasági szempontból reális ajánlatot 

adni.  

5.Üzleti titokká minősítés ésszerűvé tétele 

Iratok, amelyeket ajánlattevő üzleti 

titoknak minősít kizárólag olyan 

információkat tartalmazhatnak, amelyek 

nyilvánosságra hozatala a gazdasági 

szereplő üzleti tevékenysége 

szempontjából nem okoz aránytalan 

sérelmet. Az elkülönített irathoz indoklást 

is kell csatolni, ami részletezi, miért okozna 

aránytalan sérelmet a nyilvánosságra 

hozatal. Az indoklás nem elegendő 

általános megfogalmazásban, ez 

érvénytelenséget eredményez. 

Fontos kiemelni továbbá, hogy az 

iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a 

gazdasági szereplő köteles megjelölni a 

feltételezett konkrét jogsértést, illetve, hogy 

az ajánlat vagy részvételi jelentkezés mely 

részébe kíván betekinteni, tekintettel arra, 

hogy teljes körű átvizsgálás nem 

lehetséges. 

 

II. Az eljárások előkészítéséhez és 

megindításához kapcsolódó változások 

1.Becsült érték meghatározása 

Becsült érték alatt az általában kért/kínált 

piaci árat kell érteni (nem pedig a korábbi 

szabályozás szerinti legmagasabb árat). A 

becsült érték adekvát meghatározása 

ajánlatkérő felelőssége, módja objektív 

alapon történhet (jelesül: indikatív ajánlat 

bekérése, szakosodott szervezetek által 

végzett piackutatás, igazságügyi szakértő 

igénybevétele, szakmai kamarák 

adatbázisa, Közbeszerzési Hatóság 

árstatisztikája, ajánlatkérő korábbi 

szerződéseiben szereplő árképzés). 

További újdonság, hogy ajánlatkérő 

előzetes piaci konzultációt folytathat le 

független szakértőkkel, piaci szereplőkkel, 

hatóságokkal, amelynek azonban feltétele, 

hogy nem adhatnak ki többletinformációt 

ennek a piaci szereplőnek ahhoz képest, 

amit a közbeszerzéskor fognak kiadni, 

illetve nem mondhatja meg az ajánlatkérő, 

hogy mikor fog indulni az eljárás. 

2.Túlárazások elkerülése 

Ajánlatkérőnek lehetősége van úgynevezett 

árplafon meghatározása az eljárást 

megindító felhívásban 

3. Összeférhetetlenségi szabályok változása 

3.1. Ajánlatkérőt érintően 

Ajánlatkérőnek együttesen kell 

rendelkeznie és biztosítania a 

közbeszerzési, jogi, pénzügyi és a 

közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet. 

3.2. Ajánlattevőket érintően 

Összeférhetetlen, azaz nem lehet 

ajánlattevő, részvételre jelentkező, 

alvállalkozó, alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezet, aki az eljárással vagy 

annak előkészítésével kapcsolatos 

tevékenységbe bevont személy vagy 

szervezet; az a szervezet, amelynek vezető 

tisztségviselőjét vagy 

felügyelőbizottságának tagját, tulajdonosát, 

ezek közeli hozzátartozóját az ajánlatkérő 

az eljárással vagy annak előkészítésével 

kapcsolatos tevékenységbe bevonta (ha 

közreműködése az eljárásban a verseny 

tisztaságának sérelmét eredményezheti); 

állami vezetők (és hozzátartozóik 

tulajdonában álló szervezetek. Egy 

ajánlattevőt akkor kell azonban csak 

kizárni, ha közbeszerzési eljárásban részt 

vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége 

más módon nem biztosítható. A kizárást 

megelőzően az ajánlatkérő - hiánypótlás 

vagy felvilágosítás kérés útján - köteles 

biztosítani annak lehetőségét, hogy az 



érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy 

a közbeszerzési eljárás előkészítésében 

való részvétele az esélyegyenlőséget és a 

verseny tisztaságát nem sérti, vagy az 

összeférhetetlenségi helyzetet más módon 

elhárítsa. 
4.Bírálti szempontok 

Ajánlatkérőnek a gazdaságilag 

legelőnyösebb ajánlatot kell kiválasztani, 

melynek szempontjait a felhívásban meg 

kell határozni. Ezek a következők lehetnek: 

a.)Legalacsonyabb ár (kivételes lesz, ok: 

minőség alapú kiválasztás a cél.  Nem 

alkalmazható: tervezési, mérnöki, építési 

szolgáltatások és építési beruházás 

esetében. ) 

b.)Legalacsonyabb költség (költség-

hatékonyági módszer alkalmazása) 

c.)Legjobb ár-érték arány (minőségi, 

környezetvédelmi, szociális szempontok, 

amelyek között ár/költség is szerepel) 

Megjegyzendő, hogy a gazdaságilag 

legelőnyösebb ajánlat nem egyenértékű a 

korábbi összeségében legelőnyösebb 

ajánlattal.  

5. Eljárások gyorsítása 

Ajánlattételi határidők csökkentése, 

szerződéskötési moratórium időtartamának 

csökkentése egyes esetekben (5 nap, Kbt. 

115.§ szerinti nettó 18 millió Ft alatti 

eljárások esetében) 

6.Nyilatkozati elv előtérbe kerülése 

Az igazolásokat csak a leendő nyertesnek 

kell benyújtania. 

7.Rugalmas alkalmassági követelmények 

Választható a pénzügyi-gazdasági 

alkalmassági feltétel előírása 

8.Részajánlattétel: 

Ajánlatkérőnek vizsgálati kötelezettsége és 

indokolási kötelezettsége is van (utóbbi új 

elem), ugyanakkor ajánlatkérő korlátozást 

tehet, hogy ugyanazon ajánlattevő 

legfeljebb csak egy meghatározott számú 

részben lehet az eljárás nyertese. 

9. Kivételi körök meghatározása 

A jogi szolgáltatások beszerzése nem 

képeznek teljes mértékben már kivételi 

kört. Ügyvédi tevékenység esetén 

kiemelendő, hogy csak a – bíróságok, 

hatóságok előtti - jogi képviselet és az 

ehhez nyújtott jogi tanácsadás maradt a 

kivételi körben. Nemzeti eljárásrendi 

beszerzési értékben viszont még mindig 

lehet jogi szolgáltatást minden jogi 

területen közbeszerzés nélkül is bezserezni. 

Egyértelműen rögzítésre került, hogy 

minden eljárásrendben kivételi kört 

képeznek a hitel és kölcsönszerződések. 

A K+F szolgáltatás esetén megszorítás 

történt, csak a felsorolt CPV kódok 

esetében alkalmazható a kivétel, azaz a 

K+F szolgáltatás még közösségi eljárásban 

sem tartozik a Kbt. hatálya alá. Nem kell 

továbbá a Kbt.-t alkalmazni nemzeti 

eljárási rendben a 3. melléklet szerinti 

(tipikusan a szociális és ehhez kapcsolódó) 

szolgáltatások esetében nettó 18 millió 

forintig.  

Fontos változás, hogy nemzeti 

eljárásrendben a tervezési szerződések 

vonatkozásában nem kell közbeszerzési 

eljárást lefolytatni a törvényben megjelölt 

CPV kódok alatt felsorolt 

szolgáltatásoknál. 

10. Elektronikus közbeszerzési alkalmazás 

Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett 

elektronikus közbeszerzési alkalmazás 

rendelkezései 2017. február 1., a 

központosított közbeszerzési eljárások 

elektronikussá tétele szabályozása 2016. 

november 01. napjától lépnek hatályba. 

A Pécsi Tudományegyetem minden 

szükséges lépést és előkészítést megtett 

2015. év utolsó negyedévében, hogy az 

elektronikus közbeszerzési eljárások 

lebonyolításának eleget tudjon tenni a 

törvény vonatkozó részének hatályba 

lépésével. Jelenleg az alkalmazható 

rendszerek próbaüzemeit tartjuk, az e-

közbeszerzés várható bevezetését 2016. év 

első felére tervezzük. 

 

III. Felelős akkreditált tanácsadók 

Kötelező igénybe venni az új törvény 

értelmében a felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadót (FAKSZ) 

részben/egészben uniós forrásból 

megvalósuló eljárásban, uniós rezsim áru és 

szolgáltatás megrendelései esetében tovább 



az 500 millió forintot meghaladó építési 

beruházások esetében. 

A 46/2015. (XI.2.) MVM rendelet 6.§ (2)-

(3) bekezdése szerint a felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó az 

ellenjegyzésével igazolja a közbeszerzési 

eljárásban történő személyes részvételét, 

továbbá felelősséget vállal az eljárás 

szakszerűségéért és a közbeszerzésekre 

vonatkozó jogszabályoknak való 

megfelelőségéért. A felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó 

ellenjegyzéssel köteles ellátni a 

közbeszerzési eljárást megindító felhívást 

és a közbeszerzési dokumentumokat, a 

bontási jegyzőkönyve(ke)t, továbbá az 

összegezést. 

Jelenleg a Közbeszerzési Igazgatóság két 

közalkalmazottja kezdeményezte a 

Miniszterelökség Közbeszerzési 

Felügyeleti Főosztályán előzetes 

regisztrációját, jelesül Csontos Krisztina 

közbeszerzési főosztályvezető valamint Dr. 

Teszlerné Dr. Csécsei Henrietta mb. 

közbeszerzési igazgató. Az előzetes 

regisztráció jóváhagyását követően a 

Közbeszerzési Igazgatóság maradéktalanul 

eleget tud tenni a törvény által megkívánt 

szakértelemnek és megfelelőségnek. 

 

IV. Értékhatárok 

Az értékhatárokra vonatkozó szabályanyag 

a Kbt-ben változatlanul nem jelenik meg, 

ugyanis azt a költségvetési törvény 

határozza meg azt. Közbeszerzési Hatóság 

minden év elején a pontos értékhatárokat 

honlapján közzéteszi. (Lásd továbbá még: 

2015. évi CXLIV. törvény a központi 

költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 

módosításáról) 

 

V. Közös közbeszerzés 

EU más tagállami ajánlatkérőjével közösen 

megvalósított közös közbeszerzéshez 

együttműködési megállapodás szükséges, 

míg az EU más tagállami központi 

beszerzője útján lebonyolított közbeszerzés 

esetén együtt kell egy központi beszerző 

szervezetet létrehozni. Ajánlatkérők 

bármilyen beszerzési tárgyra vonatkozóan 

közös központi beszerző szervet hozhatnak 

létre, azonban az együttműködési 

megállapodás írásba foglalása nem 

maradhat el. 

 

 

VI. Közös ajánlattétel, alvállalkozók  

Közös ajánlattétel:25%-os szabály 

eltörlésre került, azonban ajánlatkérő 

bizonyos alapvető fontosságú feladatok 

tekintetében előírhatja, hogy azt ajánlattevő 

maga végezze el. 

Alvállalkozók bevonása: 10% alatti és 

feletti alvállalkozók megkülönböztetése 

megszűnik 

 

 

VII. Egységes Európai Közbeszerzési 

Dokumentum (EEKD) 

 Funkciója, hogy a kizáró okok fenn nem 

állásáról, alkalmassági követelményeknek 

való megfelelésről információt adjon. Az 

alkalmassági követelmények kapcsán a 

részletezettségről ajánlatkérőnek kell 

tájékoztatást adnia. Fontos szabály, hogy a 

kapacitást nyújtó szervezet is ennek a 

dokumentumnak megfelelően kell 

igazoljon. 

 

VIII. Anyagi fedezet 

Csak lehetőség a felbontáskor ismertetni az 

anyagi fedezetet. (Ha és amennyiben közli 

ajánlatkérő a fedezet, nem hivatkozhat rá az 

eredménytelenségnél, ha egyebekben 

fedezetnek megfelelő értékű ajánlatot 

nyújtott be ajánlattevő) 

 

IX. Eljárásfajták 

1.Uniós eljárásrend 

a) Nyílt eljárás 

b) Meghívásos eljárás 

c)Tárgyalásos eljárás (szélesebb körű 

alkalmazás) Lásd meghívásos eljárás 

d) Versenypárbeszéd 

e)Hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás 

f) Keretmegállapodás 

g)Innovációs partnerség ( új eljárástípus) 

2.Nemzeti eljárásrend 

a) Nyílt eljárás 



b) Közvetlen meghívásos eljárás 

c) Hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos eljárás  

d)Versenypárbeszéd 

e)Elektronikus licit 

Az eljárások típusainak és jellemzőinek 

leírását a mellékelt összefoglaló táblázat 

tartalmazza. 

   

VI. Jogorvoslat 

Jogorvoslati fórum:DB 

Főszabály: tárgyalás nélkül, iratok alapján 

Ha tárgyalás kell: 25 nap a befejezésre 

(↔30 nap) 

Felülvizsgálat: kizárólagos illetékességgel 

két bíróság 

Közbeszerzés tárgyával összefüggő 

tevékenységű kamara mentesül az 

igszolg.díj alól! 

 
Szabályozás: 

2015. évi CXLIII tv. A közbeszerzésekről 

307/2015. (X.27.) Korm. rendelet A 

közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 

közbeszerzési szabályokról 

308/2015. (X.27.) Korm. rendelet A közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötött szerződések 

teljesítésének és módosításának Közbeszerzési 

Hatóság által végzett ellenőrzéséről 

310/2015 (X.28.) Korm. rendelet A tervpályázati 

eljárásokról 

320/2015 (X.30.) Korm. rendelet A 

közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 

engedélyezéséről 

321/2015 (X.30.) Korm. rendelet A közbeszerzési 

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról 

322/2015 (X.30.) Korm. rendelet Az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól 

323/2015 (X.30.) Korm. rendelet Az egyes 

közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról 

324/2015 (X.30.) Korm. rendelet A védelem terén 

alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten 

katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk 

beszerzésére, illetőleg szolgáltatások 

megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról 

szóló 228/2004. VII. 30.) Korm. rendelet 

módosításáról. 

44/2015 (XI.2.) MvM rendelet A közbeszerzési 

és tervpályázati hirdetmények feladásának, 

ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a 

hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, 

valamint az éves statisztikai összegzésről 

45/2015 (XI.2.) MvM rendelet A 

Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjról 

46/2015 (XI.2.) MvM rendelet A felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes 

regisztrációjáról 

 

 

 

 

 

 

 

Pécs, 2015. november 18. 

 

 

Dr. Teszlerné Dr. Csécsei Henrietta 

mb. közbeszerzési igazgató 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet: Uniós eljárásrend eljárási fajtái  

UNIÓS ELJÁRÁSREND 

 Eljárásfajták 

 Nyílt Meghívásos Tárgyalásos Hird.nélküli 

tárgyalásos 

Versenypárbeszéd Innovációs 

partnerség 

Értékhatár Építési beruházás: 

nettó 1 520 483 340 

HUF felett 

Áru-

beszerzés, 

szolgáltatás: 

60 690 330 

HUF felett 

Építési beruházás: 

nettó 1 520 483 340 

HUF felett 

Áru-

beszerzés, 

szolgáltatás: 

60 690 330 

HUF felett 

Építési 

beruházás: nettó 

1 520 483 340 

HUF felett 

Áru-beszerzés, 

szolgáltatás: 

60 690 330 HUF 

felett 

Építési 

beruházás: nettó 

1 520 483 340 

HUF felett 

Áru-beszerzés, 

szolgáltatás: 

60 690 330 HUF 

felett 

Építési 

beruházás: nettó 

1 520 483 340 

HUF felett 

Áru-beszerzés, 

szolgáltatás: 

60 690 330 HUF 

felett 

Építési 

beruházás: nettó 

1 520 483 340 

HUF felett 

Áru-beszerzés, 

szolgáltatás: 

60 690 330 HUF 

felett 

Időszükséglet 

(ajánlattételi 

határidő/részvételi 

jelentkezések 

benyújtási 

határideje) 

35 nap 

(Ha az ajánlatok 
elektronikus úton is 

benyújthatóak: 30 nap, 

sürgős esetben: 15 nap) 
+5 nap, ha a dokumentumok 

elektronikusan nem 

elérhetők 

Részvételi szakasz: 30 nap, 

sürgős esetben: 15 nap 
Ajánlattételi szakasz: 30 nap 

(Elektronikus ajánlat esetén: 

25 nap, előzetes tájékoztató 
esetén: 10 nap, gyorsított 

eljárás: 10 nap) 

+5 nap, ha a dokumentumok 
elektronikusan nem 

elérhetők 

Részvételi szakasz: 30 nap, 

sürgős esetben: 15 nap 
Ajánlattételi szakasz: 30 nap 

(Elektronikus ajánlat esetén: 

25 nap, előzetes tájékoztató 
esetén: 10 nap, gyorsított 

eljárás: 10 nap) 

+5 nap, ha a dokumentumok 
elektronikusan nem 

elérhetők 

Ésszerű idő Részvételi szakasz: 30 nap 

 

Részvételi szakasz: 30 nap 

 

Előny   Megadható az ajánlattevői 
keretszám: min.3. 

Egyszakaszos eljárás 
az ajánlattételre felhívott 

Ajánlattevőkkel tárgyal 

Ajánlatkérő 
Rendkívüli sürgősség esetén 

meghívó kiküldésével indul 

az eljárás 

 Több ajánlattevővel is 
köthető partnerségi 

szerződés 

Ajánlatkérő minden szakasz 
lezárulását követően dönthet 

a partnerség 

megszüntetéséről 

Hátrány hirdetménnyel indul, 
bárki tehet ajánlatot 

Két szakaszból álló eljárás 
bárki tehet ajánlatot 

Két szakaszból álló eljárás 
Speciális feltételek mellett 

alkalmazható 

Speciális feltételek mellett 
alkalmazható 

Az ajánlatok értékelése csak 

az ár-érték arányon 
alapulhat 

„Három szakaszos” eljárás 
Speciális feltételek mellett 

alkalmazható 

Az ajánlatok értékelése csak 
az ár-érték arányon 

alapulhat 

Két szakaszból álló eljárás 
Speciális feltételek mellett 

alkalmazható 

A piacon rendelkezésre nem 
álló innovatív termékre, 

szolg-ra van ép.ber-ra írható 

ki 
 



2. számú melléklet: Nemzeti eljárásrend eljárási fajtái 
NEMZETI ELJÁRÁSREND 

 Eljárásfajták 

Értékhatárhoz 

igazított eljárás 

típusok 

Kisértékű eljárások 
Építési beruházás: nettó 100 M HUF alatt 

Árubeszerzés, szolgáltatás: 18 M HUF 

alatt 

Nagyobb értékű eljárások 
Építési beruházás: nettó 100 M Ft-500 M Ft. 

Árubeszerzés, szolgáltatás: 18 M Ft- 60 690 330 HUF 

Nagyértékű eljárások 
Építési beruházás: nettó 500 M Ft- 

1 520 483 340 HUF 

Kbt. 3. számú melléklete szerinti szolgáltatás becsült 

értéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt 

Eljárás fajtája Követlen meghívásos eljárás Hirdetmény közzététele nélküli eljárások (Eljárásról szóló összefoglaló tájékoztató közzétételére indul) Hirdetmény közzétételével induló 

eljárások 

 Nyílt Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

Nyílt Meghívásos Tárgyalásos Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

Verseny-

párbeszéd 

Innovácós 

partnerség 

Kbt. II. Részében meghatározott 

szabály szerint kell eljárni (uniós 

rezsim szabályai) 

Időszükséglet 

(ajánlattételi 

határidő) 

Építési beruházás: 15 nap 
Árubeszerzés, szolgáltatás: 10 

nap 

Nyílt és meghívásos eljárás esetén: 
építési beruházás: 15 nap, 

szolgáltatás, árubeszerzés: 10 nap 

 
Ésszerű határidő 

 

Nyílt eljárás esetén 35 nap, 
kétszakaszos eljárás esetén részvételi 

jelentkezés 30 nap (gyorsított 15 nap), 

ajánlattételi határidő 30 nap (gyorsított 
10 nap) 

Előny Min. 4 ajánlattevő közvetlen 

felkeresésével indul (nem 
hirdetménnyel) 

Szerződéskötési moratórium: 5 

nap. 

Nem 

hirdetménnyel 
induló eljárás 

Nem 

hirdetménnyel 
induló eljárás 

Nem 

hirdetménnye
l induló 

eljárás 

Egyszakaszos 

eljárás 
az ajánlattételre 

felhívott 

Ajánlattevőkkel 
tárgyal 

Ajánlatkérő 

Rendkívüli 
sürgősség esetén 

meghívó 

kiküldésével 
indul az eljárás 

 Több 

ajánlattevővel is 
köthető 

partnerségi 

szerződés 
Ajánlatkérő 

minden szakasz 

lezárulását 
követően dönthet 

a partnerség 

megszüntetésérő
l 

 

Átmenetet képez a nemzeti és uniós 
eljárásrend kógens szabályai között 

Hátrány  

 
 

Nem alkalmazható, ha európai 

uniós alapokból finanszírozott 
és! Magyarország határán 

átnyúló projekttel kapcsolatos 

 

 
 

Összefoglaló tájékoztatást kell küldeni a Hatóságnak 

a megindítás előtt min. 5 nappal 
(Bárki indulhat a min. 3 Ajánlatkérő által megjelölt 

körön kívül) 

 „Három 

szakaszos” 
eljárás 

Speciális 

feltételek mellett 
alkalmazható 

Az ajánlatok 

értékelése csak 
az ár-érték 

arányon 

alapulhat 

Két szakaszból 

álló eljárás 
Speciális 

feltételek mellett 

alkalmazható 
A piacon 

rendelkezésre 

nem álló 
innovatív 

termékre, szolg-

ra van ép.ber-ra 
írható ki 

 

 
 

Hirdetmény közzétételével indul, ezért 

nagyobb lehetőséget teremt a  
szélesebb ügyfélképesség okán 

jogorvoslati eljárások megindítására is. 

 


