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I. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA 

 
A többszörösen módosított 2011. évi CVIII. sz. a közbeszerzésekről szóló törvény 
(továbbiakban Kbt.) 33. § (1) alapján a helyi önkormányzatok a költségvetési év 
elején, lehetőség szerint március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési 
tervet (továbbiakban közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre 
tervezett közbeszerzéseikről.  
 
A közbeszerzési terv nyilvános. A terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat 
közbeszerzési eljárást, de ezt a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.  
 
A közbeszerzési terv készítésére vonatkozó kötelezettség előírásának célja az, 
hogy az ajánlatkérő szervezeteket rászorítsa arra, minél hamarabb vegyék 
számba az adott évre tervezett közbeszerzéseiket, megelőzve ezzel a 
közbeszerzések részekre bontása tilalmának megsértését, vagy a késedelmes, 
illetve nem megfelelő eljárásindítást.  
 
A közbeszerzési terv a közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is 
jelentőséggel bír, mivel összevethető az éves statisztikai összegzéssel. Az 
ajánlatkérők ugyanis éves statisztikai összegezést kötelesek készíteni az éves 
beszerzéseikről, amelyet a Közbeszerzések Tanácsa részére kell megküldeniük 
a következő év május 31-éig. A Közbeszerzések Tanácsa pedig köteles a hazai 
összesített közbeszerzési statisztikát az Európai Bizottság részére továbbítani. 
 
A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a közbeszerzési 
tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le 
lehet folytatni, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb 
változás merült fel. Ilyenkor a tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb 
változás felmerülésekor, megadva annak indoklását is. 
 
A közbeszerzési terv módosításáért, aktualizálásáért Benőcs Józsefné pénzügyi 
főelőadó  felel. 
 
Az Arló Nagyközségi önkormányzat 2014. évi tervezett közbeszerzéseit 
összesítve az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
 

II. A KÖZBESZERZÉSI TERV MEGŐRZÉSE ÉS MEGKÜLDÉSE 

 
Az elkészült közbeszerzési tervet az érintett évet követő 5 évig meg kell őrizni.  
 
A közbeszerzési terv megőrzéséért, és az abba történő betekintés lehetővé 
tételéért  Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó  a  felelős.  
 
A közbeszerzési tervbe való betekintést munkaidőben, az 1. számú irodában kell 
biztosítani. 
 
A közbeszerzési terv megküldése a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes 
ellenőrző szerveknek kifejezetten erre vonatkozó kérésére esetén kötelező.  
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Ilyenkor a terv megküldése, és ezek nyilvántartása Benőcs Józsefné pénzügyi 
főelőadó feladata.  
 
A megküldött terv időközbeni változása esetén újbóli megküldés szükséges, 
melyért szintén Benőcs Józsefné pénzügyi főelőadó a felelős, a terv 
módosításáért felelős személy tájékoztatása alapján. 
 

III. KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ ALKALMAZÁSA 

 
A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, 
az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő 
nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg 
szervezeteknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és 
pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük. 
 
A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés, továbbá 
versenypárbeszéd alkalmazása esetén a nemzeti értékhatárt elérő vagy 
meghaladó értékű közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárásba az 
ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplő, 
hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni.  
 
Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében az 
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési 
tanácsadót köteles bevonni, egyéb esetekben az ajánlatkérővel munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható.  
 
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó az, aki szerepel a Közbeszerzések Tanácsa 
által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékben. (elérhető: 
www.kozbeszerzes.hu) 
 

IV. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA 

 
A közbeszerzés tárgya lehet: 

1. árubeszerzés, 
2. szolgáltatás megrendelése,  
3. szolgáltatási koncesszió, 
4. építési beruházás, 
5. építési koncesszió. 

 
Amennyiben a kötendő szerződés több különböző típusú, egymással 
szükségszerűen összefüggő tárgyat tartalmaz, akkor a szerződést a 
meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni. 
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IV.1. Árubeszerzés 

 

Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba 
vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására 
vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése az 
ajánlatkérő részéről.  
Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. 
 
A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések vonatkozásában 
árubeszerzésnek minősül – az előzőeken túl – az ingatlan tulajdonjogának 
vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal 
vagy anélkül történő – megszerzése is az ajánlatkérő részéről. Ha ezekben az 
esetekben a közbeszerzés értéke eléri vagy meghaladja a közösségi 
értékhatárt, akkor is a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

 

IV.2. Szolgáltatás megrendelése 

 

Az szolgáltatás megrendelése – árubeszerzésnek és építési beruházásnak 
nem minősülő – olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen 
valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.  

 

A meghatározás a Kbt. 27. §-ában szerepel, a kivételeket a 29.§ (2) 
bekezdése tartalmazza.  

 

Nem kell közbeszerzési eljárást alkalmazni ha a szolgáltatást a 22. § (1) 
bekezdésében meghatározott ajánlatkérők valamelyike vagy általuk 
létrehozott társulás jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog alapján nyújtja. 

 

IV.3. Szolgáltatási koncesszió 

 

A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás-megrendelés, amely alapján az 
ajánlatkérő ellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggő 
hasznosítási jog meghatározott időre történő átengedése vagy e jog 
átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. A szolgáltatási koncesszió 
csak a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések vonatkozásában 
tárgya a közbeszerzésnek. 
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IV.4. Építési beruházás 

 

Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik 
munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről: 
 A Kbt. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez 

kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése/kiviteleztetése és külön 
jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 

 Építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban 
meghatározott tervezése együtt; 

 Az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény 
bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése. 

 

IV.5. Építési koncesszió 

 

Az olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása 
az építmény hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése 
vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt. 

Kivételek a közbeszerzés tárgyában 

Nem képezi a közbeszerzés tárgyát a nemzeti értékhatárok alatti értékű 
közbeszerzések (egyszerű közbeszerzési eljárás) esetén az építési koncesszió 
és a szolgáltatási koncesszió.  A kivételek a Kbt. 29. 243. illetve a 296. 
paragrafusaiban találhatók meg.  
  
 V. A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE, ÉRTÉKHATÁROK 

V.1. A közbeszerzés értékének meghatározása 

A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért 
általában kért, – illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított 
legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban 
becsült érték).  
 
A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni a vételi jog átengedésének értékét. 
 
A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 
feladásának időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében vagy az 
egyszerűsített eljárás meghatározott eseteiben pedig az ajánlattételi felhívás 
megküldésének, illetőleg a törvényben meghatározott egyes esetekben a 
tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni. 
 
A nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések esetén a közbeszerzések 
megkezdésén az egyszerű közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás 
közzétételre való feladásának vagy az ajánlattevőknek való megküldésének 
időpontját kell érteni. 
 
A keretmegállapodás becsült értéke a megállapodás alapján az adott időszakban 
kötendő szerződések becsült legmagasabb összértéke. 
 
A Kbt. előírásainak megkerülése céljából tilos a közbeszerzést részekre bontani. 
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V.2. Becsült érték meghatározásának speciális szabályai 

  
V.2.1. Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen, 

illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében: 
 az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos 

vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti 
ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt 
várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy 

 az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a 
tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg 
szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás. 

  
V.2.2. Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés 

esetében, amely vételi jogot is tartalmaz, a vételárral együtt számított 
legmagasabb ellenszolgáltatás. 

 
A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a 
részvételre jelentkezők, az ajánlattevők részére fizetendő díjat és kifizetést 
(jutalékot) is, amennyiben az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű kifizetést a 
részvételre jelentkezők, az ajánlattevők részére. 

  
V.2.3. Ha a szerződés árubeszerzést és szolgáltatás-megrendelést is magában 

foglal, a becsült érték megállapításakor az árubeszerzés és a szolgáltatás 
becsült értékét egybe kell számítani. Úgyszintén be kell számítani adott 
esetben az árubeszerzés becsült értékébe a beállítás és üzembe helyezés 
becsült értékét is. 

  
V.2.4. Az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, amelynek 

tárgya dolog használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak a 
megszerzése: 

 határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött 
szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, az 
egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a 
szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült 
maradványértéket is, 

 határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés 
időtartama kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. 

 
Ha az árubeszerzés több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül 
teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani. 
 

V.2.5. A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem 
tartalmazza a teljes díjat: 

 határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötött 
szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, 

 határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre 
kötött szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás 
negyvennyolcszorosa. 
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V.2.6. A szolgáltatás becsült értékének megállapításakor figyelembe kell venni 
 biztosítási szerződés esetében a fizetendő biztosítási díjat, 
 banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás esetében a díjat, jutalékot, 

kamatot és egyéb ellenszolgáltatásokat, 
 a tervezést is magában foglaló szolgáltatás esetében a fizetendő 

díjat vagy jutalékot. 
 
Ha a szolgáltatás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül 
teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani. 

 
V.2.7. Az építési beruházás becsült értéke megállapításakor a több év alatt 

megvalósuló építési beruházás esetében a teljes beruházásért járó 
ellenszolgáltatást kell számítani. 

  
V.2.8. Ha az építési beruházás több részből áll, illetőleg több szerződés alapján 

kerül teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani. 
  
V.2.9. Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a 

megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott 
áruk, illetőleg szolgáltatások becsült értékét is. 

  
V.2.10.Az építési beruházás megvalósításához nem szükséges árubeszerzés, 

illetőleg szolgáltatás becsült értékét az építési beruházás becsült értékébe 
nem lehet beszámítani azzal a céllal, hogy ilyen módon megkerüljék e 
törvény alkalmazását ezen árubeszerzésre, illetőleg szolgáltatás 
megrendelésére.   

  

V.3. Egybeszámítási kötelezettség 

 

A becsült érték kiszámítása során mindazon közbeszerzés tárgyának értékét 
egybe kell számítani, amelyek 

 beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt 
kerül sor, és  

 beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, és 
 rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk 

egymással közvetlenül összefügg. 
 
Az egybeszámítási kötelezettséget a Kbt. 40. § (2) bekezdése mondja ki, 
amelyben megfogalmazott három feltételnek együttesen kell teljesülnie. 
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VI. IGAZOLÁSI MÓDOK 
 
Ahol Kbt. vagy a Kbt. alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során 
igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. A 
közösségi, valamint a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű 
közbeszerzések esetében az ajánlatkérő azonban előírhatja az igazolás hiteles 
másolatban történő benyújtását is. 
 

VII. HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA 

A közbeszerzési eljárások ütemezéséhez elengedhetetlen a különböző eljárások 
idő-szükségletének ismerete. A határidők kiszámításához szükséges 
információkat a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

VIII. KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK 

A megfelelő közbeszerzési eljárás kiválasztásához elengedhetetlen a 
közbeszerzési értékhatárok ismerete. A megfelelő közbeszerzési eljárás 
kiválasztásához szükséges értékhatárokat a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 
 
Arló, 2014. március 31.  
 
 
 
 
 
 ……………………………………..  ………………………………… 
  polgármester     jegyző  



ARLÓ önkormányzat 

2014. évi éves összesített közbeszerzési terve

1. számú melléklet

I. II. III. IV.

Tárgya Típusa

Mennyisé

gi 

egysége

Mennyisé

ge

Hirdetmény 

feladásának 

ideje

Teljesítés 

ideje:

Értékhatár 

szerint
Típus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

I.

II.

III.

IV.

Egyéb, a 

közbeszer- 

zéssel 

kapcsolatos 

információ

Alternatívák

1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási koncesszió

1. db; 2. nm; stb.

So

rsz

ám

A közbeszerzés 

várható időpontjai
A Közbeszerzés Választott eljárásA 

közbeszerzés 

előzetesen 

becsült 

értéke e Ft-

ban

1. nemzeti értékhatár alatti; 2. nemzeti értékhatárt elérő; 3. közösségi értékhatárt elérő

1. nyílt; 2. meghívásos; 3. tárgyalásos 4. versenypárbeszéd



ARLÓ önkormányzat 

2014. évi éves összesített közbeszerzési terve

1. számú melléklet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ



ARLÓ önkormányzat 

2014. évi éves összesített közbeszerzési terve

1. számú melléklet

Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ lehet pl.: a közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök forrása, aránya (saját bevétel, hitel, pályázati pénzeszköz, 

stb. százalékos megoszlása, a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott személy, felelősségi körök, stb.



2. számú melléklet 

Forrás:  2003. évi CXXIX. sz. a közbeszerzésekről szóló törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló 2005. évi XCIV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. 
évi IX. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
módosításáról szóló 2005. évi XXIX. törvény, A magyar köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. sz. 
törvény, TERC Budapest, Közbeszerzési kézikönyv, DFT-hungária Közérthető közbeszerzés, Internet 
 

HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA 

 

A megadott határidőkbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, melyre a 
határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. Ha a 
határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő 
legközelebbi munkanapon jár le. 
 

I. KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ KÖZBESZERZÉSEK 

 

I. 1. Nyílt eljárás 
 

 Ajánlattételi határidő:    min 52 nap 
1 

 (hirdetmény feladásának napjától) 
 Ajánlatok elbírálása:   -  (lehető legrövidebb időn belül) 
 Eredményhirdetés:                              max 30 nap 

2
           (ajánlatok bontásától) 

 Eredmény hirdetmény útján 
történő közzététele:                             max 5 m.nap            (eredményhirdetéstől) 

3
 

 Szerződéskötés:                                 8-30 nap között         (eredményhirdetéstől) 
4
 

  

Egyebek 
 

 Dokumentáció megküldése:                max 2 m.nap              (kérelem kézhezvételétől) 
 Kieg. tájékoztatás adása:                    max 6 nap                 (ajánlattételi hat.i. lejárta előtt) 

5
 

 Jegyzőkönyv konzultációról:                max 5 nap                 (konzultáció után, megküldve) 
 Jegyzőkönyv bontásról:                       max 5 nap                 (bontás után, megküldve) 

 

1 
A Kbt. 74. § (2) bekezdésnek megfelelő előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén 36 napra, illetve 22 

napra (rendkívüli sürgősség esetén) rövidíthető (feltéve, hogy a hirdetményt elektronikus úton adják fel). 
Az ajánlattételi határidő min. 52, illetőleg 36 napos időtartamát legfeljebb hét nappal le lehet rövidíteni, feltéve, 
hogy az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetményt elektronikus úton, külön jogszabályban meghatározott módon 
adja fel az ajánlatkérő. 
Az ajánlattételi határidő min. 52, illetőleg 36 napos időtartamát, vagy ennek a 7 nappal (fentebb) lerövidített 
időtartamát (45 nap, 29 nap) legfeljebb öt nappal le lehet rövidíteni, feltéve, hogy az ajánlatkérő a dokumentációt 
térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé 
teszi az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától, és a hirdetményben megadja a 
hozzáférés adatait. 

 
2 

Építési beruházásnál 60 nap, de mindkettő halasztható egyszer max. 30 nappal, vagy lehet a meghirdetettnél 
korábban, ha arról min. 2 munkanappal korábban az ajánlattevőket egyidejűleg, írásban tájékoztatják.. 
Az ajánlatkérő az eredményhirdetéstől számított tizenötödik napig vagy, ha a szerződés megkötésére az 
eredményhirdetéstől számított tizenötödik napnál korábban kerül sor, akkor ezen időpontig egy alkalommal 
jogosult a Kbt. 93. § (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezést módosítani és szükség esetén az 
érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, ha az eredményhirdetést követően észleli, hogy a kihirdetett 
eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a 
módosított összegezés és eredmény (eredménytelenség) kihirdetésének időpontjáról azt legalább két 
munkanappal megelőzően köteles egyidejűleg írásban az összes ajánlattevőt tájékoztatni. A módosított 
eredménnyel (eredménytelenséggel) kapcsolatban a Kbt. 93., 95. §-okat, valamint az (1)—(4) bekezdéseket kell 
alkalmazni, továbbá – ha szükséges – az ajánlatkérő felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak a szerződéskötés 
új időpontjának lejártáig történő fenntartására. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége – eltérő nyilatkozat hiányában – 
a szerződéskötés új időpontjának lejártáig tart. 
 
 
3 

Az EU Hivatalos Lapjába való megküldésénél a határidő megkezdésére okot adó esemény a szerződéskötés 
időpontja. 

 
4 
Építési beruházásnál 8 – 60 nap között. 

 
5 
Ha azt az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtt max. 10 nappal kérte. 



2. számú melléklet 

Forrás:  2003. évi CXXIX. sz. a közbeszerzésekről szóló törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló 2005. évi XCIV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. 
évi IX. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
módosításáról szóló 2005. évi XXIX. törvény, A magyar köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. sz. 
törvény, TERC Budapest, Közbeszerzési kézikönyv, DFT-hungária Közérthető közbeszerzés, Internet 
 

  

I. 2. Meghívásos eljárás 
 

 Részvételi határidő:                             min 37 nap 
1
              (hirdetmény feladásának napjától) 

 Jelentkezések elbírálása:                     -                               (lehető legrövidebb időn belül) 
 Részvételi eredményhirdetés:               max 30 nap 

2
          (jelentkezések bontásától) 

 Ajánlattételi felh. megküldése:             max 5 m.nap              (részvételi eredményhirdetéstől) 
 Ajánlattételi határidő:                          min 40 nap                (felhívás megküldésétől) 

3
 

 Eredmény hirdetmény útján való közzététele:  max 5 m.nap    (eredményhirdetéstől) 
4
 

 Szerződéskötés:                                 8-30 nap között         (eredményhirdetéstől) 
5
  

  

 Egyebek 
 

 Dokumentáció megküldése:                max 2 m.nap              (kérelem kézhezvételétől) 
 Kieg. tájékoztatás adása:                    max 4 nap                 (részvételi hat.i. lejárta előtt) 

6
 

 Jegyzőkönyv konzultációról:                max 5 nap                 (konzultáció után, megküldve) 
 Jegyzőkönyv bontásról:                       max 5 nap                 (bontás után, megküldve) 
 Írásbeli összegzés megküldése:            max 2 m.nap              (részvételi eredményhirdetéstől) 
 

1 
A Kbt. 136. § (2) bekezdésének megfelelő gyorsított eljárás esetén min. 15 napra csökkenthető, vagy egy 

alkalommal meghosszabbítható a Kbt. 107. § (3) bekezdésének megfelelő esetben. 
A részvételi határidő min. 37 napos időtartamát legfeljebb hét nappal le lehet rövidíteni, feltéve, hogy a részvételi 
felhívást tartalmazó hirdetményt elektronikus úton, külön jogszabályban meghatározott módon adja fel az 
ajánlatkérő. 

 
2 

Építési beruházásnál 60 nap; de mindkettő halasztható egyszer max. 30 nappal, ha arról a jelentkezőket a 117. 
§ (2) bekezdésének megfelelően tájékoztattuk; vagy lehet a meghirdetettnél korábban, ha arról min. 2 
munkanappal korábban a jelentkezőket tájékoztatják. 

 
3 

A Kbt. 122. § (2) bekezdésnek megfelelő előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén 26 napra 
rövidíthető; vagy indokolt esetben – a 121. § (5) bekezdésének megfelelve – egy alkalommal meghosszabbítható; 
vagy a Kbt. 136. § (2) bekezdésének megfelelő gyorsított eljárás esetén min. 10 napra csökkenthető. 
Az ajánlattételi határidő min. 40 napos, illetőleg 26 napos időtartamát legfeljebb öt nappal le lehet rövidíteni, 
feltéve, hogy az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus 
úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától, és a 
felhívásban megadja a hozzáférés adatait. 

 
4 

Az EU Hivatalos Lapjába való megküldésénél a határidő megkezdésére okot adó esemény a szerződéskötés 
időpontja. 

 
5 
Építési beruházásnál 8-60 nap között. 

 
6 
Ha azt az ajánlatkérő az részvételi határidő előtt max. 8 nappal kérte. 

  

I. 3. Tárgyalásos eljárás, hirdetmény közzétételével induló  
 

 Részvételi határidő:                             min 37 nap 
1
              (hirdetmény feladásának napjától) 

 Jelentkezések elbírálása:                     -                               (lehető legrövidebb időn belül) 
 Részvételi eredményhirdetés:               max 30 nap 

2
           (jelentkezések bontásától) 

 Ajánlattételi felh. megküldése:             max 5 m.nap              (részvételi eredményhirdetéstől) 
 Ajánlattételi határidő:                          -                               (elegendő idő legyen) 

3
 

 Eredmény hirdetmény útján történő közzététele:  max 5 m.nap    (eredményhirdetéstől) 
4
 

 Szerződéskötés:                                 8-30 nap között         (eredményhirdetéstől) 
5
 

 

Egyebek 
 

 Dokumentáció megküldése:                max 2 m.nap              (kérelem kézhezvételétől) 
 Kieg. tájékoztatás adása:                    max 4 nap                 (részvételi hat.i. lejárta előtt) 

6
 

 Jegyzőkönyv konzultációról:                max 5 nap                 (konzultáció után, megküldve) 
 Jegyzőkönyv bontásról:                       max 5 nap                 (bontás után, megküldve) 
 Írásbeli összegzés megküldése:            max 2 m.nap              (részvételi eredményhirdetéstől) 

 



2. számú melléklet 

Forrás:  2003. évi CXXIX. sz. a közbeszerzésekről szóló törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló 2005. évi XCIV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. 
évi IX. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
módosításáról szóló 2005. évi XXIX. törvény, A magyar köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. sz. 
törvény, TERC Budapest, Közbeszerzési kézikönyv, DFT-hungária Közérthető közbeszerzés, Internet 
 

1 
A Kbt. 136. § (2) bekezdésének megfelelő gyorsított eljárás esetén min. 15 napra csökkenthető, vagy egy 

alkalommal meghosszabbítható a Kbt. 107. § (3) bekezdésének megfelelő esetben. 
A részvételi határidő min. 37 napos időtartamát legfeljebb hét nappal le lehet rövidíteni, feltéve, hogy a részvételi 
felhívást tartalmazó hirdetményt elektronikus úton, külön jogszabályban meghatározott módon adja fel az 
ajánlatkérő. 

 
2 

Építési beruházásnál 60 nap; de mindkettő halasztható egyszer max. 30 nappal, ha arról a jelentkezőket a 117. 
§ (2) bekezdésének megfelelően tájékoztattuk; vagy lehet a meghirdetettnél korábban, ha arról min. 2 
munkanappal korábban a jelentkezőket tájékoztatják. 

 
3 
Indokolt esetben – a 121. § (5) bekezdésének megfelelve – egy alkalommal meghosszabbítható. 

 
4 

Az EU Hivatalos Lapjába való megküldésénél a határidő megkezdésére okot adó esemény a szerződéskötés 
időpontja. 
 
5
 Építési beruházásnál 8-60 nap között. 

 
6 
Ha azt az ajánlatkérő a részvételi határidő előtt max. 8 nappal kérte. 

  

I. 4. Tárgyalásos, hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás 
 

 Ajánlattételi felh. megküldése:             0                               (eljárás megkezdése napján) 
1
 

 Ajánlattételi határidő:                          -                                (elegendő idő legyen) 
 Eredményhirdetés:                              max 30 nap 

2
           (tárgyalások befejezésétől) 

 Szerződéskötés:                                 8-30 nap között         (eredményhirdetéstől) 
3
 

  

Egyebek 
 

 Kieg. tájékoztatás adása:                    max 2 m.nap              (ajánlattételi hat.i. lejárta előtt) 
4
 

 Jegyzőkönyv konzultációról:                max 5 nap                 (konzultáció után, megküldve) 
 

1 
Az ajánlattételi felhívást – az ajánlattételre felkért szervezeteken túl – a Közbeszerzési Döntőbizottságnak kell 

megküldeni, az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek listájával, illetve az eljárás alkalmazásának indoklásával. 
 
2 

Építési beruházásnál 60 nap, de mindkettő halasztható egyszer max. 30 nappal, vagy lehet a meghirdetettnél 
korábban, ha arról min. 2 munkanappal korábban az ajánlattevőket tájékoztatják. 
 
3
 Építési beruházásnál 8-60 nap között. Sürgős esetben – a 135. § feltételeinek fennállása esetén – azonnal lehet 

szerződést kötni. 
 
4
 Ha azt az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtt, ésszerű időben kérte. 

 

I.5. Versenypárbeszéd 
 
Az ajánlatkérő versenypárbeszédet akkor alkalmazhat, ha;  
a) a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírás meghatározására nem, vagy nem 
a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes, illetőleg  
b) a szerződés típusának vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározására nem, vagy nem a 
nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes. 
A versenypárbeszédre vonatkozó előírásokat a Kbt.123/A § -123/G §-ai tartalmazzák. 
 

I.6. Keretmegállapodásos eljárás 
 
A keretmegállapodásos eljárás két részből áll. Az első részben az ajánlatkérő nyílt vagy meghívásos 
eljárást köteles alkalmazni keretmegállapodás megkötése céljából. Az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást 
is alkalmazhat keretmegállapodás megkötése céljából, amennyiben a tárgyalásos eljárás 
alkalmazásának feltételei fennállnak.  
A második részben az ajánlatkérő a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra kér 
ajánlato(ka)t és köt szerződést az adott közbeszerzés(ek) megvalósítására. 
A keretmegállapodásos eljárásra vonatkozó előírásokat a Kbt.136/A § -136/E §-ai tartalmazzák. 
 



2. számú melléklet 

Forrás:  2003. évi CXXIX. sz. a közbeszerzésekről szóló törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló 2005. évi XCIV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. 
évi IX. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
módosításáról szóló 2005. évi XXIX. törvény, A magyar köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. sz. 
törvény, TERC Budapest, Közbeszerzési kézikönyv, DFT-hungária Közérthető közbeszerzés, Internet 
 

II. NEMZETI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ KÖZBESZERZÉSEK 

 

II. 1. Nyílt eljárás 
 

 Ajánlattételi határidő:                          min 52 nap 
1
              (hirdetmény feladásának napjától) 

 Ajánlatok elbírálása:                           -                                (lehető legrövidebb időn belül) 
 Eredményhirdetés:                              max 30 nap 

2
           (ajánlatok bontásától) 

 Eredmény hirdetmény útján történő közzététele: max 5 m.nap    (eredményhirdetéstől) 
 Szerződéskötés:                                 8-30 nap között         (eredményhirdetéstől) 

3
 

  

Egyebek 
 

 Dokumentáció megküldése:                max 2 m.nap              (kérelem kézhezvételétől) 
 Kieg. tájékoztatás adása:                    max 6 nap                 (ajánlattételi hat.i. lejárta előtt) 

4
 

 Jegyzőkönyv konzultációról:                max 5 nap                 (konzultáció után, megküldve) 
 Jegyzőkönyv bontásról:                       max 5 nap                 (bontás után, megküldve) 
 

1 
A Kbt. 74. § (2) bekezdésnek megfelelő előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén 36 napra, illetve 22 

napra (rendkívüli sürgősség esetén) rövidíthető (feltéve, hogy a hirdetményt elektronikus úton adják fel). 
Az ajánlattételi határidő min. 52, illetőleg 36 napos időtartamát legfeljebb hét nappal le lehet rövidíteni, feltéve, 
hogy az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetményt elektronikus úton, külön jogszabályban meghatározott módon 
adja fel az ajánlatkérő. 
Az ajánlattételi határidő min. 52, illetőleg 36 napos időtartamát, vagy ennek a 7 nappal (fentebb) lerövidített 
időtartamát (45 nap, 29 nap) legfeljebb öt nappal le lehet rövidíteni, feltéve, hogy az ajánlatkérő a dokumentációt 
térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé 
teszi az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától, és a hirdetményben megadja a 
hozzáférés adatait. 
 
2 

Építési beruházásnál 60 nap, de mindkettő halasztható egyszer max. 30 nappal, vagy lehet a meghirdetettnél 
korábban, ha arról min. 2 munkanappal korábban az ajánlattevőket tájékoztatják. 
 
3 
Építési beruházásnál 8-60 nap között. 

 
4 
Ha azt az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtt max. 10 nappal kérte. 

  

II. 2. Meghívásos eljárás 
 

 Részvételi határidő:                             min 37 nap 
1
             (hirdetmény feladásának napjától) 

 Jelentkezések elbírálása:                     -                                (lehető legrövidebb időn belül) 
 Részvételi eredményhirdetés:               max 30 nap 

2
           (jelentkezések bontásától) 

 Ajánlattételi felh. megküldése:             max 5 m.nap              (részvételi eredményhirdetéstől) 
 Ajánlattételi határidő:                          min 40 nap                (felhívás megküldésétől) 

3
 

 Eredmény hirdetmény útján történő közzététele    max 5 m.nap    (eredményhirdetéstől) 
4
 

 Szerződéskötés:                                 8-30 nap között         (eredményhirdetéstől) 
5
 

  

Egyebek 
 

 Dokumentáció megküldése:                max 2 m.nap              (kérelem kézhezvételétől) 
 Kieg. tájékoztatás adása:                    max 4 nap                 (részvételi hat.i. lejárta előtt) 

6
 

 Jegyzőkönyv konzultációról:                max 5 nap                 (konzultáció után, megküldve) 
 Jegyzőkönyv bontásról:                       max 5 nap                 (bontás után, megküldve) 
 Írásbeli összegzés megküldése:            max 2 m.nap              (részvételi eredményhirdetéstől) 
 

1 
A Kbt. 136. § (2) bekezdésének megfelelő gyorsított eljárás esetén min. 15 napra csökkenthető; illetve egy 

alkalommal meghosszabbítható a Kbt. 107. § (3) bekezdésének megfelelő esetben; illetve a 37 napos időtartam 
legfeljebb 7 nappal (30 napra) rövidíthető a részvételi felhívás külön jogszabályban meghatározott elektronikus 
úton történt feladása esetén 
 
2 

Építési beruházásnál 60 nap; de mindkettő halasztható egyszer max. 30 nappal, ha arról a jelentkezőket a 117. 
§ (2) bekezdésének megfelelően tájékoztattuk; vagy lehet a meghirdetettnél korábban, ha arról min. 2 
munkanappal korábban a jelentkezőket tájékoztatják. 



2. számú melléklet 

Forrás:  2003. évi CXXIX. sz. a közbeszerzésekről szóló törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló 2005. évi XCIV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. 
évi IX. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
módosításáról szóló 2005. évi XXIX. törvény, A magyar köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. sz. 
törvény, TERC Budapest, Közbeszerzési kézikönyv, DFT-hungária Közérthető közbeszerzés, Internet 
 

 
3 

A Kbt. 122. § (2) bekezdésnek megfelelő előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén 26 napra 
rövidíthető; vagy indokolt esetben – a 121. § (5) bekezdésének megfelelve – egy alkalommal meghosszabbítható; 
vagy a Kbt. 136. § (2) bekezdésének megfelelő gyorsított eljárás esetén min. 10 napra csökkenthető; illetve a 40 
és a 26 nap további legfeljebb 5 nappal rövidíthető (35, illetve 21 napra), ha a dokumentáció térítésmentesen és 
elektronikus úton hozzáférhető. 
 
4 

Az EU Hivatalos Lapjába való megküldésénél a határidő megkezdésére okot adó esemény a szerződéskötés 
időpontja. 
 
5 
Építési beruházásnál 8-60 nap között. 

 
6 
Ha azt az ajánlatkérő az részvételi határidő előtt max. 8 nappal kérte. 

  

II. 3. Tárgyalásos eljárás, hirdetmény közzétételével induló 
 

 Részvételi határidő:                             min 37 nap 
1
              (hirdetmény feladásának napjától) 

 Jelentkezések elbírálása:                     -                                (lehető legrövidebb időn belül) 
 Részvételi eredményhirdetés:               max 30 nap 

2
           (jelentkezések bontásától) 

 Ajánlattételi felh. megküldése:             max 5 m.nap              (részvételi eredményhirdetéstől) 
 Ajánlattételi határidő:                          -                                (elegendő idő legyen) 

3
 

 Eredmény hirdetmény útján történő közzététele:  max 5 m.nap    (eredményhirdetéstől) 
4
 

 Szerződéskötés:                                 8-30 nap között         (eredményhirdetéstől) 
5
 

  

Egyebek 
 

 Dokumentáció megküldése:                max 2 m.nap              (kérelem kézhezvételétől) 
 Kieg. tájékoztatás adása:                    max 4 nap                 (részvételi hat.i. lejárta előtt) 

6
 

 Jegyzőkönyv konzultációról:                max 5 nap                 (konzultáció után, megküldve) 
 Jegyzőkönyv bontásról:                       max 5 nap                 (bontás után, megküldve) 
 Írásbeli összegzés megküldése:            max 2 m.nap              (részvételi eredményhirdetéstől) 
 
 

1 
A Kbt. 136. § (2) bekezdésének megfelelő gyorsított eljárás esetén min. 15 napra csökkenthető; illetve egy 

alkalommal meghosszabbítható a Kbt. 107. § (3) bekezdésének megfelelő esetben; illetve a 37 napos időtartam 
legfeljebb 7 nappal (30 napra) rövidíthető a részvételi felhívás külön jogszabályban meghatározott elektronikus 
úton történt feladása esetén 

 
2 

Építési beruházásnál 60 nap; de mindkettő halasztható egyszer max. 30 nappal, ha arról a jelentkezőket a 117. 
§ (2) bekezdésének megfelelően tájékoztattuk; vagy lehet a meghirdetettnél korábban, ha arról min. 2 
munkanappal korábban a jelentkezőket tájékoztatják. 
 
3 
Indokolt esetben – a 121. § (5) bekezdésének megfelelve – egy alkalommal meghosszabbítható. 

 
4 

Az EU Hivatalos Lapjába való megküldésénél a határidő megkezdésére okot adó esemény a szerződéskötés 
időpontja. 
 
5
 Építési beruházásnál 8-60 nap között. 

 
6 
Ha azt az ajánlatkérő a részvételi határidő előtt max. 8 nappal kérte. 

  

II. 4. Tárgyalásos, hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás 
 

 Ajánlattételi felh. megküldése:             0                               (eljárás megkezdése napján)
 1
 

 Ajánlattételi határidő:                          -                                (elegendő idő legyen) 
 Eredményhirdetés:                              max 30 nap 

2
           (tárgyalások befejezésétől) 

 Szerződéskötés:                                 8-30 nap között         (eredményhirdetéstől) 
3
 

  

Egyebek 
 

 Kieg. tájékoztatás adása:                    max 2 m.nap              (ajánlattételi hat.i. lejárta előtt) 
4
 

 Jegyzőkönyv konzultációról:                max 5 nap                 (konzultáció után, megküldve) 
 



2. számú melléklet 

Forrás:  2003. évi CXXIX. sz. a közbeszerzésekről szóló törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
módosításáról szóló 2005. évi XCIV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. 
évi IX. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
módosításáról szóló 2005. évi XXIX. törvény, A magyar köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. sz. 
törvény, TERC Budapest, Közbeszerzési kézikönyv, DFT-hungária Közérthető közbeszerzés, Internet 
 

1
 Az ajánlattételi felhívást – az ajánlattételre felkért szervezeteken túl – a Közbeszerzési Döntőbizottságnak kell 

megküldeni, az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek listájával, illetve az eljárás alkalmazásának indoklásával. 
 
2 

Építési beruházásnál 60 nap, de mindkettő halasztható egyszer max. 30 nappal, vagy lehet a meghirdetettnél 
korábban, ha arról min. 2 munkanappal korábban az ajánlattevőket tájékoztatják. 
 
3 

Építési beruházásnál 8-60 nap között. Sürgős esetben – a 135. § feltételeinek fennállása esetén – azonnal lehet 
szerződést kötni. 
 
4
 Ha azt az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtt, ésszerű időben kérte. 

 

II.5. Versenypárbeszéd 
 
Az ajánlatkérő versenypárbeszédet akkor alkalmazhat, ha;  
a) a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírás meghatározására nem, vagy nem 
a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes, illetőleg  
b) a szerződés típusának vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározására nem, vagy nem a 
nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes. 
A versenypárbeszédre vonatkozó előírásokat a Kbt.123/A § -123/G §-ai tartalmazzák, melyeket azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hirdetmények megküldésére és közzétételére a 249—251. § 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 
II.6. Keretmegállapodásos eljárás 
 
A keretmegállapodásos eljárás két részből áll. Az első részben az ajánlatkérő nyílt vagy meghívásos 
eljárást köteles alkalmazni keretmegállapodás megkötése céljából. Az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást 
is alkalmazhat keretmegállapodás megkötése céljából, amennyiben a tárgyalásos eljárás 
alkalmazásának feltételei fennállnak.  
A második részben az ajánlatkérő a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra kér 
ajánlato(ka)t és köt szerződést az adott közbeszerzés(ek) megvalósítására. 
A keretmegállapodásos eljárásra vonatkozó előírásokat a Kbt.136/A § -136/E §-ai tartalmazzák, 
melyeket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hirdetmények megküldésére és közzétételére a 
249—251. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 

III. NEMZETI ÉRTÉKHATÁROK ALATTI ÉRTÉKŰ 
KÖZBESZERZÉSEK 

 Ajánlattételi határidő:                          -                                (elegendő idő legyen) 
 Ajánlatok elbírálása:                           -                                (lehető legrövidebb időn belül) 
 Eredményhirdetés:                              -                                 
 Eredmény közzététele:                        - 
 Összegzés megküldése:                       szerz.kötés előtt         (összes ajánlattevőnek) 
 Szerződéskötés:                                 -  

  

Egyebek 
 

 Kieg. tájékoztatás adása:                    max 6 nap                 (ajánlattételi határidő lejárta előtt) 
1
 

 Jegyzőkönyv konzultációról:                max 5 nap                 (konzultáció után, megküldve) 
 Jegyzőkönyv bontásról:                       max 5 nap                 (bontás után, megküldve) 

 
1 
Ha azt az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő előtt max. 10 nappal kérte. 



3. számú melléklet 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK 

2014. január 1.-től 2014. december 31.-ig 
(általános közbeszerzési eljárásban) 

  

 

A Kbt.  szerinti ajánlatkérők: a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi 
önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a 
területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi 
fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési tanács. 
 
 
  
I. KÖZÖSSÉGI KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK 
 

árubeszerzésre vonatkozó értékhatár 
 

 a 6. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, 
valamint akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben 
szerepel:  

 
134 000 euró     

  
 a 6. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott 

összes egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a 22. § (1) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a 
beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel:  

 
207 000 euró     

 

építési beruházásra vonatkozó értékhatár  
 

5 186 000 euró     
 
építési koncesszióra vonatkozó értékhatár  
 

5 186 000 euró.     
 

szolgáltatás megrendelésére vonatkozó értékhatár 
 
a 6. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a 
szolgáltatás a 3. mellékletben szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és 
fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú 
távközlési szolgáltatásokat:  
 

134 000 euró     
 
a 6. § (1) bekezdésében meghatározott összes egyéb ajánlatkérő esetében, ha a 
szolgáltatás a 3. mellékletben szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és 



3. számú melléklet 

fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú 
távközlési szolgáltatásokat:  
 

207 000 euró     
 

a 3. mellékletben a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. 
csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a 4. 
melléklet szerinti szolgáltatások esetében:  
 

207 000 euró     
 

    
 
 
Az értékhatárok euróban és nemzeti valutákban (forintban) meghatározott összege 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában a következő két évre vonatkozóan kerül 
közzétételre, illetve a Közbeszerzések Tanácsa is közzéteszi a Közbeszerzési 
Értesítőben. 
 
 

II. NEMZETI KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK 
 
A Kbt. 114. § alapján az árubeszerzésre, az építési beruházásra, az építési 
koncesszióra, a szolgáltatás megrendelésére és a szolgáltatási koncesszióra 
vonatkozó nemzeti értékhatárokat a 2014. évre és azt követően az éves 
költségvetési törvény állapítja meg. 

 
A magyar köztársaság 2014. évi költségvetésérõl szóló 2013. évi CCXXX. sz. 
törvény  63. § (2.) alapján a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2014. január 1-jétől 
2014. december  31-éig: 
 

 árubeszerzés esetében:    50 millió forint; 

 építési beruházás esetében:   100 millió forint; 

 szolgáltatás megrendelése esetében:  50 millió forint; 

 
 
 
 
 

 

III. EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK (NEMZETI ÉRTÉKHATÁR 
ALATTI ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSEK) ÉRTÉKHATÁRAI  
 
A Kbt. 10. § alapján az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás 
megrendelésére vonatkozó értékhatárokat a 2014. évre az éves költségvetési 
törvény állapítja meg. 
 



3. számú melléklet 

 A magyar köztársaság 2014. évi költségvetésérõl szóló 2013. évi CCXXX. sz. 
törvény  63. § (1) alapján az egyszerű közbeszerzési értékhatár 2014. január 1-jétől 
2014. december 31-éig: 
 

 árubeszerzés esetében:    8 millió forint; 

 építési beruházás esetében:   15 millió forint; 

 építési koncesszió esetében:            100 millió forint; 

 szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; 

 szolgáltatási koncesszió esetében:     25 millió Forint. 
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