
Az Európai Unió három új közbeszerzési tárgyú irányelvének
elfogadása - az uniós közbeszerzési jog átfogó reformja.

Az új Kbt. megalkotásának legfőbb jogpolitikai céljai 

IVSZ Akadémia – 2015.november 20.
Közbeszerzés tréning
Dr. Kováts E. Ágnes
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Új uniós irányelvek

• Koncessziós beszerzések
2014/23 EU

irányelv

• Klasszikus ajánlatkérők 
beszerzései

2014/24 EU
irányelv

• Közszolgáltatók beszerzései
2014/25 EU

irányelv

Bi
za

lm
as

Bi
za

lm
as



3

A hazai szabályozás változásának háttere,
indokai

 Jogpolitikai célok:
 - átláthatóság
 - egyszerűsítés
 - gyorsítás
 - adminisztráció csökkentése
 - KKV-k segítése
 - verseny szélesítése

 Struktúra:
 - keretjellegű törvény
 - számos végrehajtási rendelet
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Köszönöm a figyelmet!
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Dr. Kováts E. Ágnes

kovats.agnes67@gmail.com
+36 30 612 6850
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Változó szabályok és intézmények az új közbeszerzési
törvény alapján - 1. rész
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IVSZ Akadémia – 2015.november 20.
Közbeszerzés tréning
Dr. Süvöltős András
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Változó szabályok és intézmények az új
közbeszerzési törvény alapján

Áttekintés

Új Ajánlattételi határidők

 Az öntisztázás szabályai és ellentmondásai

 Az erőforrás szervezetek bevonása a teljesítésbe

Az üzleti titok új szabályai

A betekintés - korlátozott - joga más ajánlattevő ajánlatába

E-közbeszerzés

Változó nemzeti eljárásjogi szabályok

Releváns joggyakorlat, jogesetek

Bi
za

lm
as

Bi
za

lm
as



7

Új Ajánlattételi (részvételi) határidők

Elektronikus úton elérhető dokumentáció ingyenesen

Gyorsabb eljárások

Eljárás típus Irányadó
Határidő

Megjegyzés

EU Nyílt 35 nap

(e-ajánlat -5 nap)EU Meghívásos 30 nap részvételi

EU Meghívásos 30 nap
ajánlattételi (*)

(e-ajánlat -5 nap) (*megállapodás)

Nemzeti 15 nap Építési beruházás (meghird. eljárás)

Nemzeti 10 nap Áru+szolgáltatás (meghird. eljárás)

Nemzeti ésszerű Meghirdetés nélküli eljárás
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Az öntisztázás szabályai és ellentmondásai

A 62. § (1) bekezdés b) [adótartozás] és f) [büntetőjogi
korlátozás] pontjában említett kizáró okok kivételével
bármely kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő
(vagy rj), alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a
közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési
Hatóság 188. § (4) szerinti – vagy a bíróság 188. § (5)
szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett
gazdasági szereplő az ajánlat (vagy rj) benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják
a megbízhatóságát.
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Az öntisztázás szabályai és ellentmondásai

 A Hatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt munkanapon
belül, határozat meghozatalával dönt a gazdasági szereplő által
hozott intézkedések megfelelőségéről.

 A Hatóság a határozatot köteles megindokolni és azt a gazdasági
szereplő számára haladéktalanul, írásban megkul̈deni.

 A kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát
megállapító határozat nem tartalmazhat feltételt vagy a gazdasági
szereplő további intézkedésére vonatkozó előírást.

 Ha a kérelmet a Hatóság – vagy bírósági felul̈vizsgálata esetén a
bíróság – határozatában elutasítja, az adott kizáró ok alatt álló
gazdasági szereplő akkor nyújthat be ismételten kérelmet az (1)
bekezdés szerint az azonos okból fennálló kizáró okkal
kapcsolatban, ha megbízhatóságát az előző kérelmének elutasítását
követő intézkedéssel kívánja bizonyítani.

Bi
za

lm
as

Bi
za

lm
as



10

Az öntisztázás szabályai és ellentmondásai

Ha a Közbeszerzési Hatóság 188. § (4) bekezdése
szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya
alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt
elfogadni.
A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az

egységes európai közbeszerzési
dokumentummal egyidejűleg köteles
benyújtani.
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Az erőforrás szervezetek bevonása a 
teljesítésbe

Főszabály: szerződés vagy előszerződés
alapján vállalt kötelezettség – kizárólag
műszaki szakmai alkalmasság esetén

Változás! – kizárólag akkor igazolhat, ha azt
amit igazol (referencia, szakember) saját maga
végzi el (szállítás, építés, szolgáltatás)
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Az erőforrás szervezetek bevonása a 
teljesítésbe

Kbt. 138.§ (2):

Ajánlattevő köteles a teljesítésbe bevonni az
alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket a 65.§ (9) alapján.

Kbt. 65.§ (9):

A szakemberekre és a referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolása KBSZ által,
ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési
beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez
e kapacitásokra szükség van.
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Az üzleti titok új szabályai

Mi volt korábban?

Kbt. 44.§ Változás (1) bekezdés

Amennyiben a nyilvánosság aránytalan
sérelmet okozna

Kötelező indokolni!

Általánosság szintjén nem elegendő!
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Az üzleti titok új szabályai
MIT NEM LEHET?

Kbt. 76.§ alapján értékelésre kerül (de! részletes
költségvetés, részinformációk igen)
Ingyenesen hozzáférhető (honlap is!)
Információs törvény
Korábbi Kbt-s referencia (de! sima igen)
Gép, eszköz, szakember, tanúsítvány (erre

vonatkozó adat)
Műszaki leírás (kivéve jól meghatározható elem!)
Szakmai ajánlat (kivéve jól meghatározható

elem!)
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Az üzleti titok új szabályai
Hiánypótlás - Érvénytelenség

44.§ (4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott
információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)-
(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő
hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági
szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

A Kbt. 73.§ (1) alapján érvénytelenségi ok ha
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző

módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő
hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást
követően sem megfelelő.
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A betekintés - korlátozott - joga más ajánlattevő 
ajánlatába

Kbt. 45.§ - Változás!
Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági

szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett
jogsértés kapcsán, az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés mely részébe kíván betekinteni.
A betekintést az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által 

megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó
jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles
biztosítani
Más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi

jelentkezésének teljes körű átvizsgálása a betekintés
körében nem lehetséges.
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E-közbeszerzés

KBEJ – EHR

IMI (e-Certis)

KH Honlap

AK saját honlap

E-közbeszerzés szolgáltatók
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E-közbeszerzés

Elektronikus dokumentálási kötelezettség
Eredménytelenségre hivatkozás az elektronikus

hirdetménykezelő rendszerben rögzített adattal,
elektronikus árlejtés esetén az árlejtés
megkezdését megelőzően az elektronikus
rendszerben rögzített adattal
E-árlejtés (változás! Nem kötelező csak

lehetőség! Verseny újranyitása teljesíthető vele!)
DBR
E-katalógus / E-licit
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Változó nemzeti eljárásjogi szabályok
Összefoglaló tájékoztató

Hirdetmény helyett „meghirdetés”

Összefoglaló tájékoztató (5 munkanap – 12
hónap)

Minimum 3 ajánlattevő – függetlenül a
regisztráltak számától

Kivételek: 500 M HUF↑ Építés / 3. melléklet /
EÖT
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Változó nemzeti eljárásjogi szabályok
Kizáró okok - Alkalmasság

Nyilatkozati elv érvényesül

Kötelező kizáró okok (62.§ (1) g)-k) és m)

Alkalmasság – nincs EEKD – csak a legkedvezőbb
igazol

117.§ - szabadon kialakított eljárásrend
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Változó nemzeti eljárásjogi szabályok
A régi „három ajánlatos eljárás” helyett

Meghirdetés nélküli eljárás

Áru vagy szolgáltatás értéke – 18 M HUF (régi 25)

Építési beruházás értéke – 100 M HUF (régi 150)

Nem szükséges alkalmassági követelmény

Határon átnyúló EU projekt esetében nem lehet

KKV-k deklarált támogatása (ki ellenőrzi?)

Nincs minimális határidő az ajánlattételre

Legalább 4 (korábban 3) ajánlattevő kötelező
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Releváns joggyakorlat, jogesetek

A „KÖZGÉP” eset – hamis adat – tények és tanulságok
Győr-Gönyű kikötő - SASA II. és a SASA III. 

szerb közlekedési minisztérium és a hajó zárt fedélzete

A bíróság felfüggeszt – de mit?

A jogorvoslati kérelmek elkésettsége
Szubjektív – objektív határidő – postázás a Ket. Alapján

Határidők a hiánypótlás során
Mit jelent az ésszerű határidő?

Kizáró okok alkalmazása
Kereskedelmi kamarai bejegyzés
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Releváns joggyakorlat, jogesetek

Új jogorvoslati eljárási díjak
EU rezsim: becsült érték (vagy jogorvoslattal érintett rész)

értékének 0,5%-a, de legalább 200 000 forint, legfeljebb
25 000 000 forint
Nemzeti: becsült érték (vagy jogorvoslattal érintett rész)

értékének 0,5%-a, de legalább 200 000 forint, legfeljebb 6
000 000 forint
Szorzók kérelmi elemenként:

a) 1-3 kérelmi elem alapérték;
b) 4-6 kérelmi elem 125%;
c) 7-10 kérelmi elem 150%-a;
d) 11-15 kérelmi elem 175%-a;
e) 16 vagy afeletti 200%
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Releváns joggyakorlat, jogesetek
Várható gyakorlati problémák

Az erőforrás szervezet teljesítés – hogy lesz ebből
érdemi referencia?

Közvetlen fizetés az alvállalkozónak – ki kinek számláz
és mit?

EEKD vs. Hamis adatszolgáltatás

Az utólagos bírálat szerencsekereke

A tárgyalás eljárás és a „hirtelen halál”
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Köszönöm a figyelmet!
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Dr Süvöltős András

suvoltos@ugyvedonline.com

+ 36 30 9615 495
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A gazdasági szereplőkre vonatkozó új szabályok
Alvállalkozók részvétele a közbeszerzési eljárás során

és a szerződés teljesítésében

IVSZ Akadémia – 2015.november 20.
Közbeszerzés tréning
Dr Csömör Magdolna
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A törvény koncepciója és szerkezete

Szerkezet

az alvállalkozókra vonatkozó szabályok a törvény
ajánlatok és részvételi jelentkezések
összeállítására vonatkozó szabályai körében

Koncepció
a szerződések teljesítése átláthatóságának biztosítása

a szerződések teljesítéséért való felelősség növelése

uniós irányelveknek megfelelően az új Kbt már nem 
tartalmazza az 10 % feletti ill a 10 % alatti alvállalkozók
megkülönböztetését
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Alvállalkozó törvényi definíciója

Alvállalkozó – az a gazdasági szereplő aki (amely) 
a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által 
bevontan közvetlenül részt vesz, kivéve
azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét 

kizárólagos jog alapján végzi, vagy

a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag
eladóját, vagy

építési beruházás esetén az építőanyag-eladót
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Alvállalkozó bevonása

Főszabály: alvállalkozó bevonása nem
korlátozható

Kivétel – Kbt 63. § (1) alapján az ajánlatkérő 
előírhatja az ajánlattevő személyes teljesítési 
kötelezettségét
 építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés vagy árubeszerzésre 

irányuló szerződéssel kapcsolatos beállítási vagy üzembe helyezési művelet esetén

 bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel 
esetén – a közös ajánlattevők egyike végezzen el

 Következmény :
 az alkalmassági feltételek igazolása során kizárt a más szervezet kapacitására

támaszkodás

 a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó
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Alvállalkozóra vonatkozó kizáró okok

 Kbt 62. § (1) kötelező kizáró okok – alkalmazandó az alvállalkozó
vonatkozásában is

 Kbt 63. § (2) választható/fakultatív kizáró okok – ha az ajánlatkérő 
él a törvényi lehetőséggel és előírja, akkor alkalmazandóak az 
alvállalkozó vonatkozásában is
Speciális kizáró ok – korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési

eljárás eredményeként kötött szerződéssel kapcsolatban az 
alvállalkozó felé jogerős bírósági ítéletben 3 éven belül megállapított 
szerződésszegést követett el, melynek során az alvállalkozó felé 
fennálló vég- vagy részszámlából fakadó fizetési kötelezettséget 10 %-
ot meghaladó részben nem teljesítette, annak ellenére, hogy az
ajánlatkérő részére határidőben fizetett

 Öntisztázás – az alvállalkozót is megilleti ennek a lehetősége
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Alvállalkozó kizárása

Kötelező esetei
ha az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában

résztvevő szervezet a Kbt 62 § és/vagy a Kbt 63 § szerinti 
kizáró okok hatálya alá tartozik és

vele szemben a kizáró ok az eljárás során következett be

Az alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet kizáró
okkal érintettségekor csak őt kell kizárni az 
ajánlattevő helyett újat jelölhet meg, kivéve
hamis adatszolgáltatás az adott eljárásban vagy

versenyjogi jogszabálysértés az adott eljárásban vagy

ajánlatkérő döntésének befolyásolása az adott eljárásban
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A szerződés teljesítésében résztvevők

Szerződés teljesítésére kötelezettek:
nyertes ajánlattevőként szerződő fél illetve közösen 

ajánlatot tevők vagy
projekttársaság

Építési beruházás és szolgáltatás megrendelés
esetén
az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladhatja meg

a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját 
teljesítésének arányát,
a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet 

igénybe saját teljesítésének 50 %-át meghaladó
mértékben további közreműködőt
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Alvállalkozók megnevezése

Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés 
megkötésekor köteles
bejelenteni az ajánlatkérőnek valamennyi, a szerződés 

teljesítésében résztvevő alvállalkozót és 

nyilatkozni arról, hogy az igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró ok hatálya alatt

A szerződés teljesítésének időtartama alatt 
folyamatos bejelentési és nyilatkozattételi
kötelezettség minden további, a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozó vonatkozásában

Bi
za

lm
as

Bi
za

lm
as



34

Alvállalkozó cseréje

 Alvállalkozó, mint alkalmasságot igazoló szervezet
 a bevonásától nem lehet eltekinteni, ha a szerződés sajátosságaira tekintettel 

az adott alvállalkozó igénybevétele az ajánlat értékelésekor meghatározó
körülmény volt

 kivétel – ha az ajánlattevő igazolja, hogy a helyette bevont alvállalkozóval is 
megfelel valamennyi alkalmassági követelménynek

 További követelmény az ilyen alvállalkozóra vonatkozóan is benyújtandó az
egységes európai közbeszerzési dokumentum

 Nem alkalmasságot igazoló alvállalkozó
 cseréje nem esik törvényi korlátozás alá, de az ajánlatkérőt tájékoztatni kell

 Alvállalkozó, mint értékeléskor meghatározó szakember
 csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és minden tekintetben egyenértékű 

alvállalkozó bevonásával cserélhető
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Szerződés teljesítésére vonatkozó sajátos 
szabályok

 Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén – amennyiben az
ajánlattevő a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe - az ajánlatkérő – a 
Ptk 6:130.§ (1)-(2)-től eltérően – az alábbiak szerint fizeti ki az ellenértéket

 ajánlattevőnek legkésőbb a teljesítés elismeréséig nyilatkoznia kell, hogy az 
általa a Kbt 138. § szerint bevont alvállalkozók mekkora összegre jogosultak az
ellenértékből

 ajánlatkérő az ajánlattevők mellett felhívja az alvállalkozókat a számláik 
kiállítására és az együttes adóigazolás benyújtására (Art 36/A§)

 az ajánlatkérő a számlák alapján a számla kézhezvételét követő 30 – vagy a Ptk
6:130 § (3) esetében legfeljebb 60 – napon belül közvetlenül utal az
ajánlattevőnek és minden egyes alvállalkozónak

 ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az 
együttes adóigazolás alapján köztartozása van, az ajánlatkérő az ellenértéket a 
köztartozás erejéig visszatartja – Art 36. § (3) szerint
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Eltiltás

Köteles a Döntőbizottság az eltiltás 
jogkövetkezményét alkalmazni, ha
az alvállalkozó 25 § szerinti összeférhetetlensége vagy

a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes 
bevonása olyan mértékben torzítja a versenyt, hogy az
eltiltáson kívül más eszközzel hatékonyan nem
orvosolható.

Az eltiltás hatálya
kizárólag az adott közbeszerzési eljárásban való

részvételre, az ahhoz kapcsolódó szerződés 
megkötésére terjedhet ki.
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Köszönöm a figyelmet!
Dr Csömör Magdolna

csomor.m@t-online.hu

+ 36 20 934 4777
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Változó szabályok és intézmények az új közbeszerzési törvény
alapján - 2. rész

IVSZ Akadémia – 2015.november 20.
Közbeszerzés tréning

Dr. Koczka Erika
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„Felállás” tervezés

• alternatív AT szervezetek meg tudnak-e

• (más belföldi vagy külföldi cégcsoport tag, partner)
Kizáró ok alá esik

• Alkalmassági feltételek vizsgálataNem esik kizáró ok alá

Alkalmasság

•Fővállalkozó alatt?
Saját vagy

Kapacitás szervezet

Kapacitás szervezet

Referencia és szakember
Bevonható-e? Kapacitást
biztosító maga kell, hogy
teljesítse azt a részt, aminek
az igazolásához igénybe
vették

Fővállalkozó

• Milyen részt kell teljesítsen
a fővállalkozó? (alapvető 
fontosságúnak minősített 
feladatba nem vonható be
a alvállalkozó)

Szolgáltatásnál az alvállalkozói
teljesítés összesített aránya nem
haladhatja meg a nyertes ajánlattevő 
(k) saját teljesítésének arányát

a teljesítésben részt vevő alvállalkozó 
nem vehet igénybe saját teljesítésének
50%-át meghaladó mértékben további
közreműködőt 
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Öntisztázás

Megbízhatóság igazolása (adó, vám, tb és jogi
személlyel szemben alkalmazható bűncselekmény 
miatti eltiltás vagy tevékenység korlátozás
kivételével)
Közbeszerzési Hatósághoz, bírósághoz telepítve

az elbírálás
Intézkedések a részvételi jelentkezés/ajánlat előtt
A jogerős határozatot együtt be kell nyújtani az 

ESPD-vel
Ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles elfogadni
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG – Nem automatikus

 Esélyegyenlőség, egyenlő elbánás
 Nemcsak a szervezet, hanem vezetője, fb tagja, tulajdonosa
 közeli hozzátartozójuk bevonása az eljárással vagy annak előkészítésével 

kapcsolatos tevékenységbe
 HA: közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét 

eredményezheti
 Állami vezetők és hozátartozói cégei
 Figyelemfelhívási kötelezettség megmaradt
 Kivételek: piacfelmérés,becsült érték felmérése, előzetes piaci konzultáció, 

árajánlat pályázathoz
 HA: az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes 

ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok 
körét meghaladó információt

 Csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 
esélyegyenlősége más módon nem biztosítható

 Hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés az ellenbizonyításra, elhárításra intézkedés
 Elhárítási intézkedések ismertetése az összegzésben
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Nemzeti eljárásban

 Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban 
jogosult az 62-63. § szerinti kizáró okok közül
egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban
való érvényesítését előírni, valamint 

köteles a 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja
szerinti kizáró ok érvényesítését előírni
Jogerős eltiltás közbeszerzési eljárásoktól

Off-shore kizáró okok

Kizárás összeférhetetlenségből addó versenytorzulás 
miatt
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Kizáró okok

 Nyilatkozati elv
 Hamis adat, nyilatkozat

 eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során
 valóságnak nem megfelelő adat szolgáltatása (hamis adat)
 hamis adatot tartalmazó nyilatkozat

 Előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni 
az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy kiválasztás objeltív kritériumait
érintő igazolási kötelezettségének amennyiben
 a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a

kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való 
megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését

 és
 a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis

nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy a valóságnak, illetve a
rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg

Bi
za

lm
as

Bi
za

lm
as



44

Új kötelező kizáró okok

Ha összeférhetetlenségből, illetve a 
közbeszerzési eljárás előkészítésében való 
előzetes bevonásból eredő versenytorzulást nem 
lehet más, kevésbé kényszerítő intézkedésekkel 
hatékonyan orvosolni (csak ha a szereplők 
esélyegyenlősége más módon nem biztosítható) 
Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti –

három évnél nem régebben meghozott – jogerős 
és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban
megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el
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Kötelező kizáró okok

Részletesen felsorolt bűncselekmények valamelyikét 
elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt 
évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

A legsúlyosabb bűncselekmények elkövetését nem csupán 
a gazdasági szereplőkkel szemben kell figyelembe venni, 
hanem ezek elkövetését az érintettek vezető tisztségviselői, 
felügyelőbizottságának tagjai, cégvezetői, valamint egyedüli 
tagja esetén is vizsgálni kell
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Kötelező kizáró okok

 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

 a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el,
kivéve, ha (végleges) ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági
Versenyhivatal számára feltárja és a bírság mellőzésére vonatkozó 
feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a végzésében
megállapította

 Engedékenység alkalmazása
 A bírság kiszabása az annak a vállalkozásnak a tekintetében mellőzik, amely 

elsőként nyújt be erre irányuló kérelmet és szolgáltat olyan bizonyítékot
 amely a GVH-nak alapot szolgáltat arra, hogy a jogsértéssel kapcsolatban helyszíni kutatás

végzésére kapjon előzetes bírói engedélyt (nélkülözhetetlen bizonyíték), feltéve, hogy a 
Gazdasági Versenyhivatal a kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezett elegendő 
információval a helyszíni kutatás bíróság általi engedélyezésének megalapozásához,

 amellyel a jogsértés elkövetése bizonyítható, feltéve, hogy a bizonyíték szolgáltatásának
időpontjában a Gazdasági Versenyhivatal még nem rendelkezett elegendő bizonyítékkal ahhoz, 
hogy a jogsértést bizonyítsa, és egyetlen vállalkozás sem felel meg a fenti pontnak.
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Versenyjogi kizáró ok Tpvt 11§

 Tilos a vállalkozások közötti megállapodás és összehangolt magatartás, döntés (együtt: megállapodás),
amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást
fejthet, illetve fejt ki. Nem minősül ilyennek a megállapodás, ha egymástól nem független vállalkozások 
között jön létre.

 Ez a tilalom vonatkozik különösen:
 a) a vételi vagy az eladási árak, valamint az egyéb üzleti feltételek közvetlen vagy közvetett meghatározására;

 b) az előállítás, a forgalmazás, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozására vagy ellenőrzés alatt tartására;

 c) a beszerzési források felosztására, illetve a közülük való választás lehetőségének korlátozására, valamint az üzletfelek meghatározott 
körének valamely áru beszerzéséből történő kizárására;

 d) a piac felosztására, az értékesítésből történő kizárásra, az értékesítési lehetőségek közötti választás korlátozására;

 f) a piacra lépés akadályozására;

 g) arra az esetre, ha azonos értékű vagy jellegű ügyletek tekintetében az üzletfeleket megkülönböztetik, ideértve olyan árak, fizetési 
határidők, megkülönböztető eladási vagy vételi feltételek vagy módszereket;

 h) a szerződéskötés olyan kötelezettségek vállalásától történő függővé tételére, amelyek természetüknél fogva, illetve a szokásos szerződési 
gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerződés tárgyához.

 Csekély jelentőségű a megállapodás, ha a megállapodást kötő feleknek és az azoktól nem független 
vállalkozásoknak az együttes részesedése az érintett piacon a tíz százalékot nem haladja meg, kivéve, ha az
 a) a vételi vagy az eladási árak versenytársak közötti közvetlen vagy közvetett meghatározására, vagy

 b) a piac versenytársak által történő felosztására vonatkozik.
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Kötelező kizáró okok

 Harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött
foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által két évnél nem régebben
jogerőre emelkedett határozatban megállapított és a központi
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti 
hatóság által a közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést
követett el

 Előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három 
évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy 
annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat) megállapította

 Egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és
az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés
benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást
kapott
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Kizáró okok kötelező

Az ún. off-shore kizáró okok megmaradtak

Változás: Kimaradt a jövedelem kedvezőbben adózna 
mint a belföldi forrású jövedelme

Régi csak ajánlattevőre alkalmazandó 56§(2) most 
Alavállalkozóra és Kapacitás szervezetre is

Tényleges tulajdonosnál már nincs a szervezet
vezetője
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Kizáró okokra vonatkozó szabályok

A jogelőd referenciát ha az kizáró ok hatálya alatt áll a 
jogutód vállalkozás nem használhatja fel alkalmasság
igazolására, kivéve, ha igazolja a megbízhatóságát
(öntisztázás)

A kizáró  okok vizsgálatának időpontjától kell számítani 
az időtartamokat

A kizáró okkal érintett gazdasági szereplőt kell kizárni,
és ezzel együtt hiánypótlás során a kizárt helyett
szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére
felhívni az ajánlattevőt
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Fakultatív kizárási okok

 Korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt
szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte az elmúlt három évben
amely a korábbi szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció
érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél
olyan magatartása, amelyért felelős (részben vagy egészben) a szerződés
lehetetlenülését okozta

 Figyelem! Nincs jogerős bírósági ítélethez kötve mint korábban-„sima”
nem szerződésszerű teljesítés is vezethet ilyen kizáráshoz. Vizsgálni
kellene az alvállalkozó korábbi közbeszerzési szerződéseinek a
teljesítéseit!

 (Korábbi közbeszerzési eljárásban az alvállalkozó ki nem fizetésére
vonatkozón maradt a jogerős ítélet)

 A súlyos szakmai kötelességszegés versenyjogi jogsértések esetén nem
alkalmazható, mivel ilyenkor a konkrétan erre szolgáló kizáró okra kell
hivatkozni
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Kizáró okok és alkalmasság igazolása

 MIKOR?
Döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek, felhívásra, öt munkanapos 
határidővel 

 Ha nem vagy hp után sem nyújtja be illetve nem megfelelően, akkor a 
második legkedvezőbbtől 

 Csak igazolási kötelezettségének eleget tett ajánlattevő hirdethető ki 
nyertesként

 Bekérhető az első és a második helyzettől is (csak ha igazolt akkor 
nevezhető meg másodikként) – kizárólag akkor ha ha az értékelés
módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása
esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik

 Bármikor kérhető az eljárás során, ha alapos kétsége merül fel az 
ajánlatkérőnek

 Keretszám esetén a részvételi jelentkezések bírálata során többszakaszos
eljárásban
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Kizáró okok és alkalmasság igazolása

 Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés akkor is érvényes, ha a
benyújtott igazolások eltérnek a korábbi nyilatkozatban feltüntetett
adatoktól, de a jobb (meghaladó) értékek már nem változtatnak a
rangsoron

 Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az e-Certis 
rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett -
ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat
az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz

 Kérhető a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű 
fordításának benyújtása

Magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások,
valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások váltják ki
az igazolást (KH gondoskodik az e-Certisben való közzétételről)

Minősített ajánlattevői jegyzék-KH
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Kizáró okok és alkalmasság igazolása

Ajánlatkérő jogosult a benyújtott igazolás, nyilatkozat 
tartalmának ellenőrzése érdekében más állami vagy 
önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy gazdasági 
szereplőtől információt kérni
A megkeresett három munkanapon belül köteles az
információt megadni

Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti akkor is, ha az 
ajánlattevő az ajánlati kötöttségű ajánlatához  
felhívásra nem vagy nem megfelelően nyújtja be az  
EEKD szerinti nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és
ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.
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ESPD (EEKD) – Uniós eljárásban

 EU rendelet kihirdetéséig a 44/2015 MvM r 21.sz. melléklete
 Ha a rendelet hatályba lép a 21. melléklet nem alkalmazandó

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatása
 EEKD mintát rendelkezésre kell bocsátani a közbeszerzési dokumentumok

részeként
 Uniós eljárásban kötelező elektronikusan rendelkezésre bocsátani
 EB webfelület is használható lesz - az így kitöltött és aláírt dokumentumot

nyújtja be
 Ajánlattevőnek, Részvételre jelentkezőnek , közös Ajánlattevőknek (AT/RT), 

alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek (AI) (szervezetenként)
kitöltve és aláírva – külön-külön

 alkalmasságot nem igazoló alvállalkozó tekintetében ajánlattevő 
nyilatkozik (feltehetően alvállalkozó részére adott nyilatkozata alapján)

 Alkalmasságot igazoló csak az alkalmasságra és arra vonatkozóan, amelyet
igazol. Kizáró okokról csak nyilatkozik
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EEKD Felépítése

 I.rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó 
információk

 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
 II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

 III. rész: Kizárási okok
A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK
B ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL
KAPCSOLATOS OKOK
C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK
D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI 
JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK

 IV. rész: Kiválasztási szempontok
 α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE
B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET
C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG

 D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK
 V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése
 VI. rész: Záró nyilatkozat

Bi
za

lm
as

Bi
za

lm
as



57

EEKD- Előzetes igazolás

 Ajánlatban, részvételi jelentkezésben előzetes igazolásként
 Kizáró okok igazolására
 Alkalmasság igazolására (ha nem fogadja el az ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot 

igazolásként)

 Ajánlatkérő előírhatja:
 a) az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek

a kapacitásaira nem támaszkodik,
 b) az eljárásban esetlegesen előírt minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési 

szabványoknak való megfelelés tényét és módját

 Megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt
 Újból felhasználható:

 A formanyomtatványban található információkat másik közbeszerzési eljárásban is
felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat.

 Újbóli felhasználása esetén frissítés az új eljárásnak megfelelően  és nyilatkozni  kell arról, hogy 
az abban található adatok továbbra is megfelelnek a valóságnak. A Záró (VI. rész)
nyilatkozatokat is újból meg kell tenni
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Külföldi ajánlattevő ellenőrzése IMI rendszerrel

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, 
részvételre jelentkező vagy kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet esetén az ajánlatkérő az EEKD-ban 
foglalt nyilatkozat, valamint a III-IV. Fejezet szerinti
igazolások és adatbázisok valóságtartalmának
ellenőrzése érdekében megkeresést küldhet más uniós 
tagállam illetékes hatóságainak a Belső Piaci 
Információs Rendszeren (IMI-rendszer) keresztül

Hatóságon keresztül.

Az IMI-rendszeren keresztül érkezett választ az
ajánlatkérő köteles hitelesként elfogadni

Bi
za

lm
as

Bi
za

lm
as



59

Alkalmasság

a) gazdasági és pénzügyi helyzetre

b) műszaki és szakmai alkalmasságra

c) ha a szerződés teljesítéséhez szükséges, a 
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország 
nyilvántartásában való szereplésre, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt 
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,
kamarai tagsággal való rendelkezésre
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Alkalmasság – általános előírások

Esélyegyenlőség, az egyenlő elbánás ,verseny tisztasága
Közbeszerzés tárgyára kell korlátozni legfeljebb a szerződés 

teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig
Az ajánlatkérő csak az eljárást megindító felhívásban 

megindokolt kivételes esetben tekinthet el attól, hogy a
műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó alkalmassági 
feltételt előírjon, és csak akkor, ha a beszerzés egyedi
jellemzői alapján a teljesítés megfelelősége szempontjából 
ilyen alkalmassági feltétel előírása nem szükséges

Nem szükséges külön indokolás, ha a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás jogalapja szerint csak meghatározott
gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre
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Alkalmasság – általános előírások

 Ténylegesen szükséges mértékű előírásnak a referenciák körében, ha az 
ajánlatkérő az adott közbeszerzés – (ugyanazon közvetlen célra irányuló 
összszámítás nélkül) - értékének legfeljebb 75%-a

 Referencia: Az adott közbeszerzés legfeljebb 75%-át elérő mennyiségű 
vagy mértékű, és tárgyát tekintve az adott közbeszerzéssel műszakilag 
egyenértékű korábbi teljesítés igazolása 

 Áfa nélkül számított - árbevétel tekintetében legfeljebb a beszerzés
becsült értékének megfelelő

 Árbevétel minimumkövetelményt úgy kell meghatározni, hogy aki
rendelkezik az ajánlatkérő által vizsgált üzleti évben vagy években 
összesen az adott közbeszerzés értékét elérő teljes árbevétellel, nem
minősülhet alkalmatlannak

 A közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is 
megfelelhetnek

 Amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak  
elegendő, ha közülük egy felel meg
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Kapacitás szervezet

 Szerződéses vagy előszerződéses kötelezettségvállaló nyilatkozat
 Csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan

szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt

 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához Ptk. 6:419. §-ában foglaltak
szerint kezesség az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért

 Szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására
vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására csak akkor, ha az
adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e
kapacitásokra szükség van

 Nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedély – ha az adott szervezet
valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan ez kötelező. A csatolandó 
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
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Kapacitás szervezet

Alapvető fontosságú feladatok
 Beállítási vagy üzembehelyezési művelet esetén az ajánlatkérő 

előírhatja, hogy bizonyos maga az ajánlattevő vagy - közös 
ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezzen el

Nem lehet e körben más szervezet kapacitásaira támaszkodni és
a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó

Jogelődnél kizáró ok
Nem használható a jogutód által, ha a jogelőd gazdasági 

szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely 
kizáró ok fennáll, vagy megszűnése hiányában fennállna

Mégis, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben
igazolja megbízhatóságát (öntisztázás)
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Minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és 
kamarai jegyzéke

 Hatóság vezeti http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/minositett-ajanlattevok2/ - Módosítani szükséges
 Kizáró okok és alkalmasság
 Követelmények teljesítése és másik tagállam gazdasági szereplői egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkeznek
 Minősítési szempontokat a Hatóság határozza meg, és a honlapján meghirdeti. 
 Jogosult a nem kötelezően érvényesülő kizáró okok és az alkalmassági követelményekre vonatkozó szempontok 

közül választani.
 Feltünteti az igazolás módját is.
 Jogosult tevékenységek vagy ágazatok szerinti bontásban, illetve azokon belül is több szinten meghatározni.
 Jegyzéket a honlapján közzéteszi. Közhiteles, az abban foglalt adatok valódiságát az ellenkező bizonyításig 

vélelmezni kell.
 Igazolást állít ki a hatósági hivatalos jegyzékben való szereplésről, elektronikusan is elérhető, ez a formája is 

közhiteles.
 Külön igazolás, ahol az eljárásban szigorúbb szempontok.
 Vélelem a megfelelőség tekintetében meghatározott esetekben ha más EU-s ajánlatkérő közbeszerzési eljárásában 

nyújtják be.
 Érvényességi ideje a bejegyzést követő naptól számított 12 hónap. Megújítható (érdemes július 31 után kérni a 

megújítást) .
 Kapacitás szervezettel is meg lehet felelni. Köteles igazolni, hogy a minősítési szempontoknak megfelelő 

erőforrások rendelkezésére állnak majd a hatósági hivatalos jegyzékben történő szereplés időtartama alatt. 
Imertetni kell, hogy a tényleges igénybevétele, illetve a szakmai tapasztalat felhasználása milyen módon fog
történni a megkötendő szerződésekben. 

 A kamarai jegyzéket a hatóság veszi nyilvántartásaba, csak a kamara tagjainak tevékenységi körében alkalmazandó
alkalmassági feltételek igazolására terjedhet ki
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Műszaki leírás

 Az ajánlatkérő köteles megadni az eljárást megindító felhívásban vagy a 
további közbeszerzési dokumentumokban

 Jellemzők, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, 
hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek

 E jellemzők utalhatnak:
 - előállításának és nyújtásának folyamatára vagy
 - módszerére
 - vagy életciklusa bármely más szakaszának valamely konkrét folyamatára
 akkor is, ha ezek a tényezők végeredményben nem befolyásolják a 

tulajdonságait, feltéve, hogy kapcsolódnak a szerződés tárgyához, valamint
annak értékéhez és céljaihoz képest arányosak

 Egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie, és nem lehet olyan hatása, amely 
indokolatlanul akadályozná a verseny biztosítását
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Műszaki Leírás

 Definíciók az alkalmassági rendeletben: közös műszaki előírás, műszaki ajánlás, szabvány, nemzeti 
szabvány, európai szabvány, nemzetközi szabvány (együtt Szabvány)

 A közbeszerzési műszaki leírást - az Európai Unió jogával összeegyeztethető kötelező műszaki 
szabályok sérelme nélkül - az ajánlatkérő választása szerint a következő módok valamelyikén kell 
meghatározni:

 a) teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények megadásával, ideértve a környezetvédelmi
jellemzőket is,

 b) termék alkalmazása tekintetében az európai szabványokat, európai műszaki engedélyt, közös 
műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat, az európai szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványokra, vagy ezek hiányában nemzeti 
szabványokra, nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki előírásokra (együt Szabványok) 
történő hivatkozással

 Teljesítmény és funkcionális követelménynek megfelelés bizonyítása Szabványnak megfeleléssel
 Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európa Szabványt átültető nemzeti 

szabványnak , ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális 
követelményekre vonatkoznak

 Az ajánlattevő megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak 
megfelelő termék, szolgáltatás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális 
követelményeknek
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„vagy egyenértékű”
egyenértékű megfelelés

 „vagy egyenértékű”
 Nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét 

eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott 
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az
egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy 
kiszorításához vezetne.

 Csak kivételes esetekben, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően 
pontos és érthető leírása. A megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezés

 Szabvány mellett kötelezően „vagy azzal egyenértékű”

 Egyenértékű megfelelés
 Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy

nem felel meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában általa javasolt 
megoldások megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy 
az egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban 
meghatározott követelményeknek
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Egyenértékű megfelelés

 Bizonyítási eszközök
 megfelelőségértékelő szerv által készített vizsgálati jelentést vagy ilyen szerv

által kiállított tanúsítvány (más elismert megfelelőségértékelő szervek által 
kiállított, ezzel egyenértékű tanúsítványt is el kell fogadni)
megfelelőségértékelő szerv: 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 

megfelelően akkreditált, megfelelőségértékelési tevékenységeket (kalibrálást, vizsgálatot, 
tanúsítást és ellenőrzést) végző szervet 

 gyártó műszaki dokumentációja - ha a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy rajta 
kívül álló ok miatt nem volt lehetősége az ajánlatkérő által megadott szerv által 
kiállított vagy azzal egyenértékű tanúsítvány vagy vizsgálati jelentés 
megszerzésére a benyújtásig rendelkezésre álló időn belül. Ebben az esetben 
az érintett gazdasági szereplőnek bizonyítania kell, hogy az általa szállítandó 
áru vagy nyújtandó szolgáltatás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek vagy kritériumoknak

 Az ajánlatkérő köteles elfogadni a más tagállamokban székhellyel 
rendelkező elismert szervezet által kiadott tanúsítványokat is
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Műszaki leírás tartalma

A műszaki leírás meghatározhatja, hogy szükség lesz-e 
szellemi tulajdonjogok átruházására

Tartalmazhatja különösen
 a környezetre és éghajlatra gyakorolt hatások szintje
 fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférése szempontjának - megfelelő kialakításra
teljesítményre, a biztonságra, és méretekre vonatkozó jellemzők 

ideértve a közbeszerzés tárgyára alkalmazandó, a terminológiára, a
jelekre, a vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a
jelölésre, a címkézésre, a használati utasításra, az áru, szolgáltatás vagy
építmény teljes életciklusának egyes szakaszaiban alkalmazott gyártási
folyamatokra és módszerekre vonatkozó követelményeket

Árubeszerzés vagy szolgáltatás esetén különösen a minőségre, a 
termék rendeltetésére, a termék kereskedelmi nevére valamint
a megfelelőségigazolási eljárásokra vonatkozó követelményeket
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Címkék

 Címke előírása
 különleges környezeti, szociális vagy egyéb jellemzőkkel bíró áru vagy szolgáltatás 

beszerezésekor vagy
 ezeket a jellemzőket az ajánlatkérő az értékelés során figyelembe kívánja venni 

 Feltételek:
 a címkére vonatkozó követelmények csak olyan jellemzőt érintenek, amely a 

szerződés tárgyához kapcsolódik, és amely alkalmas a szerződés tárgyától 
megkövetelt jellemzők leírására;

 b) a címkére vonatkozó követelmények objektív módon ellenőrizhető és 
megkülönböztetéstől mentes szempontokon alapulnak;

 c) a címkét olyan nyílt és átlátható eljárás keretében fogadják el, amelyben
valamennyi érdekelt fél - ideértve a kormányzati szerveket, a fogyasztókat, a
szociális partnereket, a gyártókat, a forgalmazókat és a nem kormányzati
szervezeteket - részt vehet

 d) a címke megszerzése valamennyi érdekelt fél számára lehetséges
 e) a címkére vonatkozó követelményeket olyan harmadik fél határozza meg,

amelyre a címkét kérelmező gazdasági szereplő nem tud befolyást gyakorolni.
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Címkék

Meg kell adni a címkézésre vonatkozó
követelményeket – valamennyi/figyelembe
vettek

Egyenértékűség bizonyítható

Ha a szerződés tárgyához nem kapcsolódó 
követelményeket is előír nem követelhető 
meg a rendelkezés a címkével, csak a az adott
címke részletes követelményeinek leírása, vagy
csak a releváns részeké
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Fogyatékosok egyenlő esélyű hozzáférése

Műszaki leírást valamennyi felhasználó, ezen belül, ha a 
közbeszerzés tárgyára nézve értelmezhető, a fogyatékos 
emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés szempontjának figyelembevételével kell
meghatározni

Természetes személyek általi felhasználásra szánt beszerzési
tárgynál (nyilvános v ajánlatkérő alkalmazottai) a 
fogyatékossággal élő személyek számára való 
hozzáférhetőség és a valamennyi felhasználó számára 
alkalmas kialakítás szempontjai

Ha uniós jogalkotási aktusban kötelező hozzáférhetőségi 
követelményeket fogadnak el, a műszaki leírást arra való 
hivatkozással kell megállapítani
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Értékelési szempont

Szakember: értékelési szempontok körében
nem értékelhető az ajánlattevő szerződés 
teljesítéséhez szükséges alkalmassága. Ha az
eljárásban e körülményekhez alkalmassági
feltétel is kapcsolódik, egyértelműen el kell 
különíteni, hogy mely feltételek képezik a
teljesítéshez minimálisan szükséges elvárást
(alkalmassági követelmény), és melyek jelentik
ezen felül az értékeléskor figyelembe vett
tényezőket
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Új eljárástípusok - Innovációs partnerség

 Olyan innovatív termékre, szolgáltatásra amely a piacon nem áll rendelkezésre, beszerzés tárgya
újszerűségének ismertetésével kell indokolni

 Becsült értéke: a tervezett partnerség valamennyi szakasza során megvalósítandó kutatási és
fejlesztési tevékenységek, valamint a kifejlesztendő és beszerzendő áruk, szolgáltatások becsült 
legmagasabb összértéke

 KD-ban részletesen ki kell térni a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogokra
 Két szakaszos tárgyalásos eljárás és versenypárbeszéd elemei
 a) az innovációs partnerségi szerződés vagy szerződések megkötésére (eljárási szakasz), majd 
 b) a fejlesztési folyamat és a beszerzés az innovációs partnerségi szerződésben szabályozott 

feltételek szerint (szerződéses szakasz)
 Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatkérő által meghatározott - a létező megoldásokkal nem 

megoldható - igények teljesítésére irányuló kutatási és fejlesztési projekt leírását.
 Az ajánlatkérőnek meg kell határoznia, hogy az ajánlatban az ellenszolgáltatást mely az 

ajánlattevőknek fizetendő díjelemekre és milyen bontásban kell megadni.
 Az értékelési szempontok között szerepeltetni kell a fejlesztés eredményeként létrejövő árukra, 

szolgáltatásokra vagy építési beruházásokra előre meghatározott maximális árat is.

 Több partnerrel is lehet
 Az érintett partner hozzájárulása nélkül az általa közölt semmilyen információ nem osztható meg a

többivel
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Partnerségi szerződés

 Elérendő közbenső célok meghatározása, amelyekhez kapcsolódóan díjazás 
kifizetéséről is rendelkezni kell

 Az ajánlatkérő minden szakasz lezárulásakor dönthet úgy, hogy az innovációs 
partnerséget a jövőre nézve nem kívánja fenntartani, vagy hogy a partnerek 
számát csökkenteni kívánja. (Feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumokban
előre jelezze)

 Rögzíteni kell
 a partnerek számának csökkentésére alkalmazandó objektív szempontokat és
 hogy a folyamat végén az ajánlatkérő hány gazdasági szereplőtől szerez be árut, 

szolgáltatást vagy építési beruházást, illetve - mely objektív szempontok alapján
dönti el, hogy melyik partnertől szerzi be azokat (ha a partnerek számát nem 
csökkentette)

 Az egyes szakaszok tartama: innovativitás, megoldás kifejlesztéséhez milyen
kutatási és innovációs tevékenységek sorozatára van szükség.

 A fejlesztést követően megvalósuló árubeszerzés, szolgáltatás vagy építési 
beruházás értéke nem lehet aránytalan a kifejlesztéséhez szükséges költségekhez
képest.
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Köszönöm a figyelmet!

76

dr. Koczka Erika ügyvéd
Infokommunikációs szakjogász

Iroda: 1095 Bp. Ipar u. 5. DownTown Irodaház
+36 20 980-3114;
+36 30 497-5720;
+36 1 210-0335

legal2@t-online.hu
www.appworks.mobi/drkoczkaerika
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KIZÁRÓ OK IGAZOLÁS

UNIÓS ELJÁRÁS MAGYARORSZÁGON

LETELEPEDETT

NEM MAGYARORSZÁGON LETELEPEDETT

Kbt 62.§

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja
tekintetében - amelyet kizárólag természetes
személy gazdasági szereplő köteles igazolni -
valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében
említett személyek esetén
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét 
elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben 
megállapítást nyert, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem 
mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. 
évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban:
Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, 
ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is; 

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti
vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás
vásárlása, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, befolyás vásárlása
nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII.
fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti 
hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti
költségvetési csalás, európai közösségek
pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk.

közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai 
kamara által hitelesített nyilatkozat

A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes 
igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett
követelmények teljesítését

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem
terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő köteles elfogadni 
az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 
nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által 
az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző 
által hitelesített nyilatkozatotBi
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szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk.

szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk.
szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk.
szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk.
szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk.
szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga 
szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz
hasonló bűncselekmény; 

e) gazdasági, illetve szakmai
tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény 
elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős 
bírósági ítéletben megállapítást nyert;

(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet 
ajánlattevő, részvételre jelentkező, 
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában, amennyiben

a) vezető tisztségviselője vagy 
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője 
vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli
tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló
ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, 
illetve személyes joga szerint az előbbieknek 
megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező 
személy olyan személy, akivel szemben az (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott
bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben 
jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 

b) az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős 
ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez
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rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az 
elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - 
olyan személlyel szemben hozták, aki a
bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági 
szereplő vezető tisztségviselője vagy 
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője 
vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli
tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló
ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, 
illetve az előbbieknek megfelelő 
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy 
volt.

Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja egy évnél
régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy
társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha
tartozását és az esetleges kamatot és bírságot
az ajánlat vagy részvételi jelentkezés
benyújtásának időpontjáig megfizette vagy 
ezek megfizetésére halasztást
kapott;tekintetében

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisból az

ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági 
szereplő az adatbázisban nem szerepel, az 
illetékes adó- és vámhivatal igazolását

vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás

Köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának azt
kell tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának
időpontjában van-e a gazdasági szereplőnek a 
hatóság által nyilvántartott köztartozása, illetve ha
van, milyen időpontban járt le a gazdasági 
szereplő arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és 
annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve
milyen időtartamú halasztást kapott
Az igazolást - ha az igazolás egyébként bizonyítja
azt, hogy a gazdasági szereplőnek nincs egy évnél 
régebben lejárt köztartozása - az ajánlatkérő köteles 
elfogadni akkor is, ha nem közbeszerzési
eljárásban való felhasználás céljára állították ki,
vagy más közbeszerzési vagy egyéb eljárásában való
felhasználás céljából állították ki, vagy ha a kiállító
hatóság egy évnél rövidebb érvényességi időt írt az 
igazolásra és az már lejárt.
Ha jogszabály új közterhet állapít meg, az ezzel
kapcsolatos igazolást csak azokban az eljárásokban

A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát

magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az 

adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti
együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő 

Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

erről szóló igazolását

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem
terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő köteles elfogadni 
az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 
nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által 
az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző 
által hitelesített nyilatkozatot
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kell csatolni, amelyekben az ajánlattételi vagy
részvételi határidő a köztartozásról szóló rendelkezés 
hatálybalépését követő egy évnél későbbi időpontra 
esik

Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pontja
tekintetében;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában
csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, az ellene indított
felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga 
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy
aki személyes joga szerint hasonló helyzetben
van

a Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja
tekintetében

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek
tevékenységét felfüggesztették

A céginformációs és az elektronikus

cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a 
továbbiakban: céginformációs szolgálat)

ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő 

ellenőrzi 

Ha a gazdasági szereplő a 
cégnyilvánosságról, a bírósági

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény értelmében nem
minősül cégnek, vagy ha az adott 

szervezet tevékenységének
felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más

hatóság is jogosult, közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara által
hitelesített nyilatkozatot

A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása

d) pontra
A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes 
igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett
követelmények teljesítését

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem
terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő köteles elfogadni 

az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 
nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által 

az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző 

által hitelesített nyilatkozatot

Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 
szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés
b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja
alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, 
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő 
tevékenységét más bíróság hasonló okból és

Céginformációs szolgálattól ingyenesen,

elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok 
alapján az ajánlatkérő ellenőrzi 

Ha a nem természetes személy gazdasági

szereplő nem minősül cégnek, közjegyző 
vagy gazdasági, illetve szakmai kamara

A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes 
igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okiratot, amely igazolja az említett
követelmények teljesítését

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem
terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő köteles elfogadni 
az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 
nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által 
az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző 
által hitelesített nyilatkozatot
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módon jogerősen korlátozta 

2001.évi CIV tv: A jogi személy
tevékenységének korlátozása

5. § (1) A bíróság a jogi személy
tevékenységét egy évtől három évig terjedő 
időre a (2) bekezdésben meghatározott körben 
korlátozhatja; a tartamot években kell
megállapítani. A korlátozás kiterjedhet
valamennyi felsorolt tevékenység vagy egyes
tevékenységek gyakorlására.

(2) Az eltiltás ideje alatt a jogi személy
b) nem vehet részt közbeszerzési eljárásban,
c) nem köthető vele koncessziós szerződés, 
g) nem folytathat egyéb olyan

tevékenységet, amelynek gyakorlásától a
bíróság eltiltotta.

által hitelesített nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja
g) közbeszerzési eljárásokban való
részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja
alapján jogerősen eltiltásra került, a 
Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a 
Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának 
felülvizsgálata esetén - a bíróság által
jogerősen megállapított időtartam végéig 

A Hatóság honlapján elérhető 
nyilvántartásból,

http://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/eltil

tott-ajanlattevok/

(Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy az 

„Eltiltott ajánlattevők listájában” szereplő 

adatok nem minősülnek közhitelesnek, azok 

csupán tájékoztató jellegűek)

valamint a céginformációs szolgálattól

ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő 

ellenőrzi;

A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását
A Közbeszerzési Döntőbizottság által alkalmazott eltiltásra vonatkozóan a kizáró ok hiányát 
az ajánlatkérő a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi 

Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja Az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, Ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő 
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h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett,
ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az
érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított három évig

a kizáró ok hiányának igazolásaként az

ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban 
benyújtott egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatot

köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatot

Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítése során a valóságnak
nem megfelelő adatot szolgáltat (a 
továbbiakban: hamis adat), illetve hamis
adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a
közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként 
benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget
tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a
82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat
érintő igazolási kötelezettségének (a 
továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat),
amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben
befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki 
leírásnak való megfelelőségére vagy az 
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan 
szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben
általában elvárható gondosság mellett
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy 
az általa szolgáltatott adat a valóságnak,
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló
igazolások tartalmának nem felel meg

Nem szükséges igazolás benyújtása, a
kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 
ellenőrzi az eljárás során

Nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az 
eljárás során

Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja

j) összeférhetetlen

Megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az 
eljárás során; korábbi közbeszerzési

Megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra 
vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot
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eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő 

köteles elfogadni az eljárásban benyújtott
egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatot

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára
vonatkozóan

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)
ka) nem az Európai Unió, az Európai
Gazdasági Térség vagy a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet
közbeszerzési megállapodásban részes
államban vagy az EUMSZ 198. cikkében
említett tengerentúli országok és területek
bármelyikében vagy nem olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről 
szóló egyezménye van, vagy amellyel az
Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van
a közbeszerzés terén

-a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett 
társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy
rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát
nem képes megnevezni, vagy

Nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat

benyújtása, a céginformációs szolgálattól
ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő 

azt ellenőrzi, hogy valóban 
Magyarországon bejegyzett gazdasági

szereplőről van szó 

Adóilletőség 

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mut
at/tajekoztato/portal_331227

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mut

at/tajekoztato/portal_319726/

Az ajánlattevő, illetve részvételre 
jelentkező nyilatkozata arról, hogy:
a) olyan társaság, amelyet szabályozott

tőzsdén jegyeznek 
vagy

b) olyan társaságnak minősül-e, melyet 
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén 

Ha nem jegyzik szabályozott tőzsdén,
akkor a Pmt 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-
rd) alpontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó

Az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást 

ka) pontra: Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást, vagy
azok nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő köteles 
elfogadni az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha 
ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 
által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy 
közjegyző által hitelesített nyilatkozatot

Az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy:
a) olyan társaság, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek 
vagy

b) olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén 

Ha nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a Pmt 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozat
ha nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozat
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nyilatkozat
ha nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.
§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozat

Nincs ilyen tulajdonosa

Tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szerveze 
tben közvetlenül vagy – Ptk 8:2. § (4) bekezdésében
meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával
rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett 
társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal
egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 
közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. §
(2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással
rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely
ügyleti megbízást végrehajtanak,
Ptk:
8:2 § (4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi
személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal
rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) 
befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi
személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű 
befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi 
személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a 
szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik 
a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a
jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a
befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell 
figyelembe venni.
8:2§ (2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi 
személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy
részvényese, és
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy 
felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, 
illetve visszahívására; vagy
b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a
befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a 
befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, 
vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják 
szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több
mint felével rendelkeznek.

rd) alapítványok esetében az a természetes
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-Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc)
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy 

személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább

huszonöt százalékának a
kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már
meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt
létrehozták, illetve működtetik, ha 
a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő 
szervének, vagy meghatározó
befolyást gyakorol az alapítvány
vagyonának legalább huszonöt
százaléka felett, illetve az
alapítvány képviseletében eljár,
továbbá

Szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott
szabályozott piacot kell érteni.

Tpt:szabályozott piac: az Európai Unió tagállamának
tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a 
következő feltételeknek: 

a) piacműködtető által működtetett, illetve irányított 
multilaterális rendszer,

b) megkülönböztetésmentesen, szabályaival összhangban
összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő 
vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, 
hogy az szerződést eredményez a szabályai alapján 
kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében,

c) a székhely szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező 
felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik,

d) rendszeres időszakonként, meghatározott időben 
működik, 

e) szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a
szabályozott piacokról készített jegyzékben

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy 
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre
jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik

Ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban 
megnevezi (cégnév, székhely),
továbbá
nyilatkozik (AK, RJ), hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc)
alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn

http://mifiddatabase.esma.europa.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=23&language=0&pageName=REGULATED_MARKETS_Display&
subsection_id=0

Bi
za

lm
as



közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik
olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amelynek
tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel
fennáll
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjának
alkalmazásában közvetett tulajdon, illetve szavazati jog
alatt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati jogának az 
ajánlattevőben vagy részvételre jelentkezőben 
tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal 
rendelkező más gazdasági szereplő (köztes gazdasági 
szereplő) tulajdoni hányadán, szavazati jogán 
keresztül történő gyakorlását kell érteni. A közvetett
tulajdon, a közvetett szavazati jog arányának
megállapításához a közvetett tulajdonnal, szavazati
joggal rendelkezőnek a köztes gazdasági szereplőben 
fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg
kell szorozni a köztes gazdasági szereplőnek az 
ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben 
fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal,
amelyik a nagyobb. Ha a köztes gazdasági szereplőben 
fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven
százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell
figyelembe venni.

nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely az
ajánlattevőben, illetve részvételre
jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül
több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik

Ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő 
vagy részvételre jelentkező azt 
nyilatkozatban megnevezi (cégnév,
székhely),
továbbá
nyilatkozik (AK, RJ), hogy annak
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró
feltétel nem áll fenn

Kbt 62§ (1) j)
esetében 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 közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési
eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás 
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett
közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

Az adott eljárásban a kizáró ok
megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az 
eljárás során; korábbi közbeszerzési
eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő 
köteles elfogadni az eljárásban benyújtott
egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatot

Az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során; 
korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni az 
eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot

Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében
a

Kizáró okok hiányát az ajánlatkérő 

ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a 

Kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi 

ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából 
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l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez
kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a
munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási 
- vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést
követett el
7/A. § (1) Ha a 3. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltak
megtartásának ellenőrzése során a munkaügyi hatóság azt állapítja 
meg, hogy a foglalkoztató harmadik országbeli állampolgárt a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 7. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott
tartózkodási engedély, illetve b) pontja szerinti munkavállalási
engedély nélkül foglalkoztat, kötelezi a központi költségvetésbe
történő befizetésre a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint. 

2007. évi II. törvénya harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról

71. § (1) A munkáltató legkésőbb a harmadik országbeli 
állampolgár munkába lépésének napján köteles meggyőződni 
arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár érvényes
tartózkodási engedéllyel vagy más tartózkodásra jogosító
engedéllyel, valamint az e törvény alapján keresőtevékenység 
folytatására jogosító engedéllyel rendelkezik-e.
(2) A munkáltató a harmadik országbeli állampolgár által
bemutatott érvényes tartózkodási engedély vagy más,
tartózkodásra jogosító engedély másolatát a foglalkoztatás
időtartama alatt köteles megőrizni. 
(3) A munkáltató öt napon belül köteles bejelenteni az
idegenrendészeti hatóságnak a harmadik országbeli állampolgár
foglalkoztatásának megkezdését.
(4) A munkáltató öt napon belül köteles bejelenteni az
idegenrendészeti hatóságnak, amennyiben a harmadik országbeli
állampolgár az engedélyezett munkáját nem kezdi meg, illetve a
munkavégzés a munkavállalási engedély érvényességi idején belül
megszűnik. 
(5) Az idegenrendészeti hatóság az (1)-(4) bekezdésekben
meghatározott kötelezettséget elmulasztó munkáltatót a
foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok számával
arányos mértékű - jogszabályban meghatározott - közrendvédelmi 
bírsággal sújtja.
(6) A közrendvédelmi bírság megfizetésének kötelezettsége alól a
munkáltató akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az (1)-(4)
bekezdésben foglalt ellenőrzési és bejelentési kötelezettségének 
eleget tett, kivéve, ha tudott, vagy kellő gondosság mellett 
tudhatott volna arról, hogy az érvényes tartózkodási engedélyként
vagy más, tartózkodásra jogosító engedélyként bemutatott okmány
hamis volt.
(7) A fővállalkozó és valamennyi közbenső alvállalkozó az 

munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi 

LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett
nyilvántartásából nyilvánosságra hozott
adatokból

Valamint

a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal honlapján közzétett adatokból

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/index.ph
p

http://www.kozrend.hu/

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a
honlapján közrendvédelmi bírsággal sújtott
gazdasági szereplőkről tájékoztatást tesz közzé a 
határozat jogerőre emelkedésétől számított két éves 
időtartamra. Ha a Hivatal tudomására jutott, hogy 
határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet
indítottak, a kizáró okra vonatkozó adatokat a
bíróság jogerős és végrehajtható határozatában 
foglalt döntésre figyelemmel teszi közzé, megjelölve
a döntés jogerőre emelkedésének időpontját. Ha az 
adatok nyilvánosságra hozatalára már sor került - a
keresetindításról történő tudomásszerzéssel 
egyidejűleg - intézkedik a honlapon nyilvánosságra 
hozott adatok törléséről. 

nyilvánosságra hozott adatokból

Valamint

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból
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alvállalkozó munkáltatóval egyetemlegesen felel a
közrendvédelmi bírság megfizetéséért akkor, ha tudott, vagy kellő 
gondosság mellett tudhatott volna arról, hogy az alvállalkozó
munkáltató harmadik országbeli állampolgárt az e törvény szerinti
tartózkodásra jogosító engedély nélkül foglalkoztat.

Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja

m) esetében a 25. § szerinti

összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési 
eljárás előkészítésében való előzetes 

bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági 
szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon 
orvosolni

25. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést 
megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét
eredményező helyzetek kialakulását. 
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében 
és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy 
szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására
bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az
eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös 
érdek miatt nem képes.

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban
ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy 
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével 
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.

pontja szerinti közeli hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással 
vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét 
eredményezheti.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő 
részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt
az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, 
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetként

a) a köztársasági elnök,
b) a miniszterelnök,
c) a miniszterelnök-helyettes,
d) az Országgyűlés elnöke vagy alelnöke, 
e) a miniszter,
f) a Kúria elnöke,

Nem szükséges igazolás benyújtása, a
kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 

ellenőrzi az eljárás során

Nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az 
eljárás során
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g) a legfőbb ügyész, 
h) az Alkotmánybíróság elnöke,
i) az Állami Számvevőszék elnöke, 
j) a Közbeszerzési Hatóság elnöke,
k) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
l) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, vagy
m) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke

tulajdonában, vagy az a)-m) pont szerinti személy Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója tulajdonában álló
szervezet.
(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont 
személy vagy szervezet figyelmét arra, ha a (3)-(4) bekezdés
alapján - különösen az általa megszerzett többlet-információkra
tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele 
összeférhetetlenséget eredményezne.
(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az 
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe 
bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról,
hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség.
(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny
tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy
(szervezet) részvétele az eljárásban,
a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel 
kapcsolatos helyzet-, piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült
értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése
időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében 
szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást,
b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci 
konzultációban [28. § (4) bekezdés] vett részt,
c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló 
igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott,
feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az
ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre 
bocsátott adatok körét meghaladó információt.
(8) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból e § 
alapján csak akkor zárható ki, 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. Az
összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági
szereplő által tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az 
ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló
összegezésben ismertetni

Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke

A Gazdasági Versenyhivatal (a

továbbiakban: GVH) döntései, illetve az

Az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő 
köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba
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szerinti - három évnél nem régebben
meghozott - jogerős és végrehajtható 
versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és 
végrehajtható határozatában megállapított
és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett
el; vagy ha az ajánlattevő ilyen 
jogszabálysértését más versenyhatóság vagy
bíróság - három évnél nem régebben -
jogerősen megállapította és egyúttal bírságot 
szabott ki
Tpvt
11. § (1) Tilos a vállalkozások közötti megállapodás és
összehangolt magatartás, valamint a vállalkozások egyesülési
jog alapján létrejött szervezetének, köztestületének, egyesülésének
és más hasonló szervezetének (a továbbiakban együtt:
vállalkozások társulása) a döntése (a továbbiakban együtt:
megállapodás), amely a gazdasági verseny megakadályozását,
korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet,
illetve fejt ki. Nem minősül ilyennek a megállapodás, ha 
egymástól nem független vállalkozások között jön létre.
(2) Ez a tilalom vonatkozik különösen:
a) a vételi vagy az eladási árak, valamint az egyéb üzleti feltételek
közvetlen vagy közvetett meghatározására;
b) az előállítás, a forgalmazás, a műszaki fejlesztés vagy a 
befektetés korlátozására vagy ellenőrzés alatt tartására; 
c) a beszerzési források felosztására, illetve a közülük való
választás lehetőségének korlátozására, valamint az üzletfelek 
meghatározott körének valamely áru beszerzéséből történő 
kizárására;
d) a piac felosztására, az értékesítésből történő kizárásra, az 
értékesítési lehetőségek közötti választás korlátozására; 

e
f) a piacra lépés akadályozására;
g) arra az esetre, ha azonos értékű vagy jellegű ügyletek 
tekintetében az üzletfeleket megkülönböztetik, ideértve olyan
árak, fizetési határidők, megkülönböztető eladási vagy vételi 
feltételek vagy módszerek alkalmazását, amelyek egyes
üzletfeleknek hátrányt okoznak a versenyben;
h) a szerződéskötés olyan kötelezettségek vállalásától történő 
függővé tételére, amelyek természetüknél fogva, illetve a szokásos 
szerződési gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerződés 
tárgyához.
(3) Azokat a jogkövetkezményeket, amelyeket e törvény az (1)
bekezdésben meghatározott tilalom megszegéséhez fűz, 
együttesen kell alkalmazni a Polgári Törvénykönyvben a
jogszabályba ütköző szerződésre előírt jogkövetkezményekkel. 

ezt felülvizsgáló bírósági döntések

tekintetében a jogsértés megtörténtét az
ajánlatkérő a GVH honlapján található, 
döntéseket tartalmazó adatbázisokból

ellenőrzi; az ajánlatkérő ezen felül nem 
kérhet külön igazolást, a GVH honlapján

található adatbázisokban nem szereplő 
esetleges jogsértés hiányának
igazolásaként az ajánlatkérő köteles 

elfogadni az eljárásban benyújtott
egységes európai közbeszerzési

dokumentumba foglalt nyilatkozatot

http://www.gvh.hu/dontesek

foglalt nyilatkozatot

Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés tekintetében az ajánlatkérő az n) pontban
található kizáró ok hiányát a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból
ellenőrzi 
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101. cikk (az EKSz. korábbi 81. cikke)

(1) A belső piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan 
vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által
hozott döntés és összehangolt magatartás, amely hatással lehet a
tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása
a belső piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy 
torzítása, így különösen:
a) a beszerzési vagy eladási árak, illetve bármely egyéb üzleti
feltétel közvetlen vagy közvetett rögzítése;
b) a termelés, az értékesítés, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés 
korlátozása vagy ellenőrzése; 
c) a piacok vagy a beszerzési források felosztása;
d) egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételek alkalmazása az 
üzletfelekkel szemben, ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe
kerülnek;
e) a szerződések megkötésének függővé tétele olyan kiegészítő 
kötelezettségeknek a másik fél részéről történő vállalásától, 
amelyek sem természetüknél fogva, sem a kereskedelmi szokások
szerint nem tartoznak a szerződés tárgyához. 
(2) Az e cikk alapján tiltott megállapodás vagy döntés semmis.
(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásától azonban el
lehet tekinteni az olyan esetekben, amikor
- vállalkozások közötti megállapodás vagy megállapodások
csoportja;
- vállalkozások társulásai által hozott döntés vagy döntések
csoportja;
- összehangolt magatartás vagy összehangolt magatartások
csoportja
hozzájárul az áruk termelésének vagy forgalmazásának
javításához, illetve a műszaki vagy gazdasági fejlődés 
előmozdításához, ugyanakkor lehetővé teszi a fogyasztók 
méltányos részesedését a belőle eredő előnyből anélkül, hogy: 
a) az érintett vállalkozásokra olyan korlátozásokat róna, amelyek e
célok eléréséhez nem nélkülözhetetlenek;
b) lehetővé tenné ezeknek a vállalkozásoknak, hogy a kérdéses 
áruk jelentős része tekintetében megszüntessék a versenyt. 

Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja tekintetében

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja,
hogy az adott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 
101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, 
kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, 
tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben
végleges ajánlat benyújtását megelőzően a 
Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11.

Az ajánlatkérő köteles elfogadni 
igazolásként az eljárásban benyújtott
egységes európai közbeszerzési

dokumentumba foglalt nyilatkozatot

Az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő 
köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatot
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§-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző 
magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2)
bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére 
vonatkozó feltételek fennállását a
Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. §
(2) bekezdése szerinti végzésében
megállapította

Tpvt:

A bírság kiszabását az eljáró versenytanács annak a
vállalkozásnak a tekintetében mellőzi, amely elsőként nyújt be 
erre irányuló kérelmet és szolgáltat olyan bizonyítékot,

a) amely a Gazdasági Versenyhivatalnak alapot szolgáltat arra,
hogy a jogsértéssel kapcsolatban helyszíni kutatás végzésére
kapjon előzetes bírói engedélyt, feltéve, hogy a Gazdasági 
Versenyhivatal a kérelem benyújtásának időpontjában nem 
rendelkezett elegendő információval a helyszíni kutatás bíróság 
általi engedélyezésének megalapozásához,

b) amellyel a jogsértés elkövetése bizonyítható, feltéve, hogy a
bizonyíték szolgáltatásának időpontjában a Gazdasági 
Versenyhivatal még nem rendelkezett elegendő bizonyítékkal 
ahhoz, hogy a jogsértést bizonyítsa, és egyetlen vállalkozás sem
felel meg az a) pontnak.

Kbt: (2) Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás 
során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.)
11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések
nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi,

köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó
szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.

(3) Amennyiben a közbeszerzésekért vagy az európai uniós
források felhasználásáért felelős miniszter a közbeszerzési 
eljárások, továbbá közbeszerzési szerződések, illetve építési vagy 
szolgáltatási koncessziók és ezek módosításainak közbeszerzési-
jogi ellenőrzése során a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke 
szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt
alapos okkal feltételezi, a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra
vonatkozó szabályai szerint a Gazdasági Versenyhivatalnak
megtett jelzés során - a minősített adat kivételével - jogosult a 
Gazdasági Versenyhivatalnak átadni az érintett közbeszerzés,
szerződés, építési vagy szolgáltatási koncesszió, illetve ezek 
módosításai ellenőrzése révén rendelkezésére álló bármely adatot. 

Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja
Az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, 
a kizáró ok hiányának igazolásaként az
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p) a 135. § (7)-(9) bekezdése szerinti előleget 
nem a szerződésnek megfelelően használta fel, 
és ezt három évnél nem régebben meghozott,
jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági határozat)
megállapította.
135.§ (9) A (7) bekezdéstől eltérően támogatásból megvalósuló 
közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során az ajánlatkérő 
köteles a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül 
számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű 
előleg igénybevételének lehetőségét biztosítani. Ebben az esetben 
az ajánlatkérő által kikötött biztosíték mértéke nem haladhatja 
meg a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül 
számított - elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói
előleg különbözetének mértékét. 

ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban 

benyújtott egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatot

Az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő 
köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatot

Kbt 63.§ Uniós Eljárás

Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja
a) megszegte a 73. § (4) bekezdésében
említett környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményeket és ezt három
évnél nem régebben meghozott, jogerős
bírósági, közigazgatási vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági határozat
megállapította;

b) három évnél nem régebben hozott
jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági határozat
megállapította, hogy jogszabályban
meghatározott szakmai kötelezettségét - a
c) pontban meghatározott eset kivételével -
súlyosan megszegte vagy külön
jogszabályban meghatározott szakmai
szervezet etikai eljárása által megállapított,
súlyos, szakmai etikai szabályokba ütköző 
cselekedetet követett el;

d) korábbi közbeszerzési vagy
koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződésével 
kapcsolatban az alvállalkozója felé jogerős 

Az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, 

a kizáró ok hiányának igazolásaként az
ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban 
benyújtott egységes európai közbeszerzési

dokumentumba foglalt nyilatkozatot

Az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő 
köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatotBi
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bírósági ítéletben három éven belül
megállapított szerződésszegést követett el, 
amelynek során az alvállalkozó felé fennálló
vég- vagy részszámlából fakadó fizetési
kötelezettségét 10%-ot meghaladó részben
nem teljesítette annak ellenére, hogy az
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére 
határidőben fizetett. 
Kbt 73.§ (4)
Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat
különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi,
szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi,

szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési
Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden 
évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján -
tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes
ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 

4. sz. melléklet

A 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális
és munkajogi rendelkezéseket tartalmazó nemzetközi
egyezmények jegyzéke

ILO Egyezmények

Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja

c) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses 
kötelezettségét az elmúlt három évben
súlyosan megszegte és ez az említett korábbi
szerződés felmondásához vagy elálláshoz,
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés 
alapján alkalmazható egyéb szankció
érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél olyan
magatartása, amelyért felelős részben vagy 
egészben a szerződés lehetetlenülését okozta

Nem szükséges igazolás benyújtása, az
ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Hatóság 

honlapján elérhető nyilvántartásból 
ellenőrzi.

Ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő 
köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatot, azzal, hogy magyarországi ajánlatkérővel kötött szerződés teljesítésére 
vonatkozóan a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő köteles a Hatóság honlapján elérhető 
nyilvántartásból ellenőrizni 
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Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot 
köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be: 
AZ AJÁNLATTEVŐ nyilkatkozik, hogy nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. 

Ha a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos 
jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos 
listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti egyéb igazolási módok helyett. 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) kc)
A nyilatkozat benyújtása mellett a nyilatkozattal igazolt kizáró ok tekintetében az ajánlatkérőt további ellenőrzési kötelezettség - hatóságok, más szervezetek megkeresése - nem terheli és 
kizárólag a tudomására jutott kétséget kizáró bizonyíték esetében köteles a hamis nyilatkozattétel tényét megállapítani.

NEMZETI ELJÁRÁSREND

Egyszerű nyilatkozat hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá 
és
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a fenti uniós eljárás szerint kell igazolni

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása 
tekintetében megkövetelt információkat.
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GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI

ÁRU, ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS,
SZOLGÁLTATÁS

a) pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az 
eljárást megindító felhívás feladásától - nem
hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - 
visszafelé számított kettő évre vonatkozó
megfelelő nyilatkozattal; attól függően, hogy az 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha
ezek az adatok rendelkezésre állnak;

b) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolójának - vagy annak
meghatározott részének - benyújtásával (ha a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga 
előírja közzétételét);  
Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a 
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, 
az ajánlatkérő ellenőrzi 

Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az 
irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által 
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete 
után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről 
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlatkérő köteles az alkalmasságát 
megállapítani, ha működésének ideje alatt a 
közbeszerzés tárgyából származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy
meghaladja az ajánlatkérő által az eljárást megindító 
felhívásban meghatározott értéket. Az ajánlatkérő 
köteles meghatározni az e bekezdés alkalmazásában
a később létrejött gazdasági szereplőktől 
megkövetelt árbevétel mértékét.

Az eszközök és a források aránya figyelembe vétele
szempontjainak átláthatóaknak, objektíveknek és
megkülönböztetéstől menteseknek kell lenniük. 
Ha az irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, 
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb 
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát.
Kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy 
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, 
illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

c) az előző legfeljebb három lezárt üzleti évre 
vonatkozóan kérhető, teljes - általános forgalmi
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adó nélkül számított - árbevételéről,

illetve ugyanezen időszakban 

a közbeszerzés tárgyából származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló 
- adott esetben az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt - nyilatkozattal, attól
függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak

Kérhető a teljes árbevételről/ vagy kizárólag a 
közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről/ vagy 
mindkettőről  

Ha az irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, 
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb 
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát.
Kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy 
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, 
illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az 
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

d) az felhívásban meghatározott, szakmai
felelősségbiztosításának fennállásáról szóló
igazolással

Ha minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke 
bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az 
adott alkalmassági követelménynek, a minősített 
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos 
jegyzékén való szereplés tényét,
illetve az Európai Unió egy másik tagállamában
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a 
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők 
hivatalos listáját vezető szervezettől származó 
jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő 
elfogadni

Ha a részajánlattétel megengedett minden egyes
különálló részre vonatkozóan alkalmazni kell.
Ha az ajánlat több rész tekintetében is benyújtható, a
minimális éves árbevétel a részek egyes csoportjaira
vonatkozóan is meghatározható, amennyiben a
nyertes ajánlattevőnek több, ugyanabban az időben 
teljesítendő részt is odaítélnek. 
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Keretmegállapodáson alapuló verseny újra nyitása
esetén az éves árbevételre vonatkozó maximális
követelményt az egy időben teljesítendő külön 
szerződések várható nagyságrendje alapján kell 
kiszámítani, vagy ha ez nem ismert, a
keretmegállapodás becsült értéke alapján

Dinamikus beszerzési rendszer éves árbevételre
vonatkozó maximális követelményt a rendszer
keretében odaítélendő egyes szerződések várható 
maximális nagyságrendje alapján kell kiszámítani

Beszámoló elérési helyét a gazdasági szereplő az 
EEKD-ban feltünteti

NEMZETI ELJÁRÁSREND SAJÁTOS

SZABÁLYOK

ÖNÁLLÓ ELJÁRÁSI REND Ha alkalmassági követelményt ír elő, akkor egyéb 
objektív alapú igazolási módot is előírhat, az 
alapelvek figyelembevételével

18 M alatti becsült érték (kivéve ha EU
alapból finanszírozott támogatás és határon
átnyúlik)

Nem kötelező alkalmasságot előírni 

Elfogadható nyilatkozat is, ha a felhívás lehetővé tette 

Csak olyan alkalmasság írható elő ami a fenti (EU elj 

rend) szerint igazolható

AT RJ választ, hogy nyilatkozattal igazol-e (ha AK lehetővé 

tette)

Ajánlattevő kétség esetén igazolást kérhet 

MŰSZAKI SZAKMAI ALKALMASSÁG 

ÁRU

a) az eljárást megindító felhívás
feladásától - nem hirdetménnyel induló
eljárásokban megküldésétől - visszafelé 
számított három év legjelentősebb 
szállításainak ismertetésével

ha a megfelelő szintű verseny biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő 
hat évben teljesített szállításokat is figyelembe
veheti, ha az eljárást megindító felhívásban
jelezte;

Ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1)
bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet,
illetve nem magyarországi szervezetek esetében
olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek 
minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással 

Tartalma:

- teljesítés ideje
- a szerződést kötő másik fél 
- a szállítás vagy szolgáltatás tárgya
- mennyisége
- vagy az ellenszolgáltatás összege
- továbbá nyilatkozat, hogy a teljesítés az
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előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt

- további adatok is kérhetők a felhívásban 

A szerződést kötő másik köteles a kérés beérkezését 
követő két munkanapon belül, de legkésőbb a 
teljesítést követő 15 napon belül díjmentesen 
kiállítani

Külföldi?

5. § (1)
a) a minisztérium,
b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv, 
c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a

helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi
önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok
társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi
fejlesztési tanács,

e) az a jogképes szervezet, amelyet nem ipari vagy
kereskedelmi jellegű, kifejezetten közérdekű tevékenység 
folytatása céljából hoznak létre, vagy amely bármilyen
mértékben ilyen tevékenységet lát el, feltéve, hogy e szervezet
felett az a)-e) pontban meghatározott egy vagy több szervezet,
az Országgyűlés vagy a Kormány közvetlenül vagy közvetetten 
meghatározó befolyást képes gyakorolni vagy működését 
többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület)
finanszírozza.

2014/24/EU
„ajánlatkérő szerv”: az állami, területi és települési hatóságok, a 
közjogi intézmények, továbbá az egy vagy több ilyen hatóság,
illetve közjogi intézmény által létrehozott társulások;

közjogi intézmény”: olyan intézmény, amelyre a következők 
mindegyike jellemző:  

a) amely kifejezetten olyan közérdekű célra jött létre, amely 
nem ipari vagy kereskedelmi jellegű;  

b) amely jogi személyiséggel rendelkezik; és

c) amelyet többségi részben állami, területi vagy települési
hatóság, vagy egyéb közjogi intézmény finanszíroz; vagy
amelynek irányítása e hatóságok vagy intézmények felügyelete
alatt áll; vagy amelynek olyan ügyvezető, döntéshozó vagy 
felügyelő testülete van, amely tagjainak többségét állami, 
területi vagy települési hatóság, vagy egyéb közjogi intézmény
nevezi ki;

Olyan szerv, amely szokásos piaci feltételekkel működik, 
nyereségorientált, és a tevékenysége végzéséből eredő 
veszteségeket maga viseli, nem tekintendő „közjogi 
intézménynek”, mivel azok a közérdekű célok, amelyek 
teljesítésére létrehozták, vagy amelyek teljesítésével megbízták,
gazdasági vagy üzleti jellegűnek minősülhetnek 

b) ha egyéb szervezet, az általa adott igazolással
vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve 
az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet nyilatkozatával.

Nem szétválasztható közös teljesítés egyetemleges
felelősség vállalásával: 
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- a nyertes közös ajánlattevőként teljesített  
- szolgáltatás referencia
- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem

állítható ki az egyes ajánlattevők által 
teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy

bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő 
részéről az egész tekintetében kötelező 
elfogadni feltéve, hogy
- közös ajánlattevőket egyetemleges

felelősség terhelte és 
- az igazolást benyújtó teljesítési aránya

elérte a 15%-ot.

b) azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) - különösen a minőség-
ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe;

c) műszaki-technikai felszereltségének, a 
minőség biztosítása érdekében tett 
intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási
eszközeinek leírásával;

d) azon ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési 
rendszerek megjelölésével, amelyeket a
gazdasági szereplő a szerződés teljesítése 
során alkalmazni tud;

e) ha az áru összetett, vagy ha különleges célra
szolgál a termelési képességéről, illetve 
vizsgálati és kutatási eszközeiről, 
minőségbiztosítási intézkedéseiről az 
ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett 
vizsgálattal;

Vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló
minőségbiztosítási rendszerek 

EU más tagállamában bejegyzett szervezettől 
származó egyenértékű tanúsítvány 

Egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb 
bizonyítékai, ha

- a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel 
nem róható okokból - nem volt lehetősége az 
említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül 
megszerezni,
feltéve, hogy
- a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt 
minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az 
előírt minőségbiztosítási szabványoknak 
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f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, 
vagy vezetői végzettségének vagy 
képzettségének ismertetésével, és különösen
azon személyek végzettségének vagy
képzettségének ismertetésével, akik a
szerződés teljesítéséért felelősek, feltéve, hogy 
ezeket az ajánlatok értékelése során nem
értékelik;

g) indokolt esetben azoknak a
környezetvédelmi intézkedéseknek a
leírásával, amelyeket az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a teljesítés során 
alkalmazni tud

Környezetvédelmi vezetési rendszerek
- uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési

rendszer (EMAS),
-a szervezeteknek az EMAS-ban való önkéntes

részvételéről és a1221/2009/EK rendelet 45. cikke 
szerint elismert egyéb környezetvédelmi vezetési
rendszerek

- akkreditált szervek releváns európai vagy
nemzetközi szabványain alapuló egyéb
környezetvédelmi vezetési szabványok

Kötelező elfogadni az Európai Unió más 
tagállamában bejegyzett szervezettől származó 
egyenértékű tanúsítványt is. 
Igazoló dokumentum helyét az EEKD-ban fel kell
tüntetni.

EU rendelet:Kapcsolat egyéb környezetvédelmi
vezetési rendszerekkel

A tagállamok írásbeli kérelmet nyújthatnak be a
Bizottságnak a nemzeti vagy regionális szinten
elismert, megfelelő tanúsítási eljárások szerint 
tanúsított meglévő környezetvédelmi vezetési 
rendszereik, vagy azok részeinek elismerésére,
amennyiben azok teljesítik e rendelet megfelelő 
követelményeit.
A Bizottság annak vizsgálatát követően az 
alkalmazandó eljárás szerint elismeri a
környezetvédelmi vezetési rendszer vonatkozó
részeit, illetve elismeri a tanúsító testületekre
vonatkozó akkreditálási vagy engedélyezési
követelményeket
Az elismert környezetvédelmi vezetési rendszerekre
történő hivatkozásokat közzéteszi az Európai Unió
Hivatalos Lapjában.

h) a beszerzendő áru leírásával, 
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mintapéldányának, illetve fényképének
bemutatásával, amelynek hitelességét az
ajánlatkérő felhívására igazolni kell; 

i) elismert (bármely nemzeti rendszerben
akkreditált) tanúsító szervezettől származó 
tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a
leírásokra vagy szabványokra történő 
hivatkozással egyértelműen meghatározott áru 
megfelel bizonyos leírásoknak vagy
szabványoknak

SZOLGÁLTATÁS

a) az eljárást megindító felhívás
feladásától - nem hirdetménnyel induló
eljárásokban megküldésétől - visszafelé 
számított három év legjelentősebb 
szolgáltatásainak ismertetésével; az
ajánlatkérő köteles a három év teljesítését 
figyelembe venni, azonban ha a megfelelő 
szintű verseny biztosítása érdekében 
szükségesnek ítéli, az ajánlatkérő az eljárást 
megindító felhívás feladásától (megküldésétől) 
visszafelé számított hat évben teljesített
szolgáltatásokat is figyelembe veheti, feltéve,
hogy ezt az eljárást megindító felhívásban
jelezte;

Ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1)
bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet,
illetve nem magyarországi szervezetek esetében
olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek 
minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással  

(Egyéb részletek lsd fenn ÁRU)

Tartalma:

- teljesítés ideje
- a szerződést kötő másik fél 
- a szállítás vagy szolgáltatás tárgya
- mennyisége
- vagy az ellenszolgáltatás összege
- továbbá nyilatkozat, hogy a teljesítés az

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
történt

- további adatok is kérhetők a felhívásban 

b) azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) - különösen a minőség-
ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, 
képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe;
c) a minőség biztosítása érdekében tett 
intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási
eszközeinek leírásával
d) azon ellátásilánc-irányítási és
ellenőrzési rendszerek megjelölésével, 
amelyeket a gazdasági szereplő a szerződés 
teljesítése során alkalmazni tud;
e) ha a szolgáltatás összetett, vagy ha
különleges célra szolgál a termelési

Vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló
minőségbiztosítási rendszerek 
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képességéről, illetve vizsgálati és kutatási 
eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről 
az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett 
vizsgálattal;

EU más tagállamában bejegyzett szervezettől 
származó egyenértékű tanúsítvány 

Egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb 
bizonyítékai, ha

- a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel 
nem róható okokból - nem volt lehetősége az 
említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül 
megszerezni,
feltéve, hogy
- a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt 
minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az 
előírt minőségbiztosítási szabványoknak 

f) az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező, vagy vezetői végzettségének vagy 
képzettségének ismertetésével, és különösen
azon személyek végzettségének vagy
képzettségének ismertetésével, akik a
szolgáltatás teljesítéséért felelősek, feltéve, 
hogy ezeket az ajánlatok értékelése során nem
értékelik;
g) indokolt esetben azoknak a
környezetvédelmi intézkedéseknek a
leírásával, amelyeket az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a teljesítés során 
alkalmazni tud;

Környezetvédelmi vezetési rendszerek
- uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési

rendszer (EMAS),
-a szervezeteknek az EMAS-ban való önkéntes

részvételéről és a1221/2009/EK rendelet 45. cikke 
szerint elismert egyéb környezetvédelmi vezetési
rendszerek

- akkreditált szervek releváns európai vagy
nemzetközi szabványain alapuló egyéb
környezetvédelmi vezetési szabványok

Kötelező elfogadni az Európai Unió más 
tagállamában bejegyzett szervezettől származó 
egyenértékű tanúsítványt is. 
Igazoló dokumentum helyét az EEKD-ban fel kell
tüntetni.

EU Rendelet: lsd fenn

h) az előző legfeljebb három évre 
vonatkozóan kérhető, az éves átlagos 
statisztikai állományi létszámáról és vezető 
tisztségviselőinek létszámáról készült 
kimutatással;
i) a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, illetve műszaki 
felszereltség leírásával;
j) a szerződés (szolgáltatás) azon részének a 
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megjelölésével, amelyre az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező harmadik személlyel 
kíván szerződést kötni. 
NEMZETI ELJÁRÁS

ÖNÁLLÓ ELJÁRÁSI REND Ha alkalmassági követelményt ír elő, akkor egyéb 
objektív alapú igazolási módot is előírhat, az 
alapelvek figyelembevételével

18 M alatti becsült érték (kivéve ha EU
alapból finanszírozott támogatás és határon
átnyúlik)

Nem kötelező alkalmasságot előírni 

Elfogadható nyilatkozat is, ha a felhívás lehetővé tette 

Csak olyan alkalmasság írható elő ami a fenti (EU elj 

rend) szerint igazolható

AT RJ választ, hogy nyilatkozattal igazol-e (ha AK lehetővé 

tette)

Ajánlattevő kétség esetén igazolást kérhet 

SZAKMAI tevékenység végzésére vonatkozó
ALKALMASSÁG
Kbt 65§ (1) c)

Letelepedés szerinti ország nyilvántartásában
való szereplés vagy

a letelepedés szerinti országban előírt 
engedély, jogosítvány vagy szervezeti,
kamarai tagság

- Bejegyezés a cégnyilvántartásba vagy
az egyéni vállalkozók nyilvántartásába

- Nem Magyarországon letelepedettnél
bejegyezett a 2014/24/EU irányelv XI.
melléklete szerinti hasonló
nyilvántartásba, valamint teljesítse a
mellékletben foglalt bármely egyéb
követelményt, vagy

- Szolgáltatás megrendelésnél
rendelkezzen a szolgáltatás
nyújtásához a letelepedése szerinti
országban előírt engedéllyel, 

Magyarországon letelepedettnél ajánlatkérő 
ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, 
illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának
adatai alapján
Nem Magyarországon letelepedettnél 2014/24/EU
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások
szerinti igazolás (kivonat) vagy egyéb igazolás, vagy
nyilatkozat benyújtása
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0024&fro
m=HU

Az egyes tagállamok vonatkozó szakmai és
cégnyilvántartásai, valamint a kapcsolódó nyilatkozatok
és hatósági bizonyítványok

Engedély vagy jogosítvány másolata, illetve a
szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás
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jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, 
kamarai tagsággal

Ha a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya 
alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy 
másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők 
hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti egyéb 
igazolási módok helyett.
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