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A Hatóság ellenőrzési tevékenysége

A Hatóság kötelező ellenőrzési feladatai:

• hirdetményellenőrzés,

• HNT törvényességi ellenőrzése,

• szerződés-ellenőrzés.

A szerződés-ellenőrzés célja:

• szerződések teljesítésének ellenőrzése – garanciális szabályok,

• közbeszerzési szerződések módosításának, annak jogalapjának

ellenőrzése.
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Jogszabályi háttér

• 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.);

• 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárás

eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának

Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről;

• Soft law:

• Elnöki tájékoztatók,

• Hatóság keretében működő Tanács útmutatói.



A szerződés-ellenőrzési tevékenység alapja

• Éves ellenőrzési terv,

• Szerződésmódosításokról szóló hirdetmények

• Közérdekű bejelentések,

• Hivatali kezdeményezés

• (Szerződésszegések)

A Hatóság jogosult ellenőrizni a 2015. november 1-jét megelőzően megkezdett beszerzések vagy
közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések módosítását és teljesítését.
( Kbt. 197. § (1)-(2) bekezdés )



Az ellenőrzési eljárás gyakorlata I.

• Minden esetben hivatalból – KH elnök diszkrecionális jogkör

• Főszabály: iratalapú ellenőrzés (eljárás – teljesítés)

• Helyszíni ellenőrzés (szemle)

• Szakértő igénybevétele

• Tényállás tisztázása – végzés: valamennyi iratanyag bekérése, 

nyilatkozatok kérése

• Jogilag releváns tények összegyűjtése,

• A rendelkezésre álló adatok valóságáról, valódiságáról való 

meggyőződés.



Az ellenőrzési eljárás gyakorlata II.

• Eljárás lefolytatására nyitva álló határidő: 60 nap,

• Adatszolgáltatásra nyitva álló határidő: 10 nap. 

• Megküldött dokumentumok ellenőrzése:

• jogi,

• műszaki és

• szakmai szempontú vizsgálat.

• Lezárás: jegyzőkönyv (vélelem: KH elnök jogsértésről való

tudomásszerzése – szubjektív határidő)



Az ellenőrzés lehetséges kimenetele 

• Közbeszerzési jogi jogsértés hiánya: ellenőrzési 
eljárás lezárása

• Közbeszerzési jogi jogsértés: jogorvoslati eljárás 
kezdeményezése a DB előtt

• Egyéb jogsértés: együttműködés az ellenőrző 
szervekkel (NAV, ÁSZ, KEHI, GVH, ORFK)

• Kartellgyanú           Gazdasági Versenyhivatal

• Bűncselekmény          NAV, Rendőrség

• Törvényességi felügyeleti eljárás          
Cégbíróság



Aktualitások

Szerződésmódosítások – jogalapok:

Kbt.: 5 eset – bármelyik fennállása esetén jogszerű

• De minimis

• Egyedi feltételek fennállása

• Nem lényeges 

Speciális eset: 322/2015. Korm. Rendelet (DE! Kbt.)

Jogsértés esetén: felekkel szemben indul eljárás.



Aktualitások

• Teljesítésre vonatkozó szabályok a Kbt.-ben

• Szerződéstervezettől eltérő szerződés megkötése

• A szerződéstől eltérő teljesítés - a kialakult gyakorlat:

o szerződésmódosítás – garanciális szabályok (Kbt. – Ptk. – DB)

o a Hatóság maga végzi a jogalapok vizsgálatát

• Keretmegállapodások – teljesítés/módosítás.



Aktualitások

• Teljesítésről szóló tájékoztató hirdetmények – Elnöki közlemény

• ~400 ellenőrzés: 15,75%-os feltöltöttség (EKR – CoRe)

• Nem akadálya az ellenőrzés lefolytatásának – DE! jogsértés > DB

• 44/2015 (XI. 2.) MvM rendelet – 16. sz. melléklet



Aktualitások

Számlázás/pénzmozgás ellenőrzése – csak a Kbt.-ben foglaltak
ellenőrzéséhez szükséges mértékben:

• biztosítékok nyújtása (aki kötelezett, határidőben)

• előleg fizetése (mérték)

• igazolt teljesítés 

• kifizetés rendje



Jogesetek

Jogesetek összeállításának szempontjai:

• Lezárt hatósági ellenőrzések

• Jogsértést megállapító Döntőbizottsági határozatok 

• Gyakrabban előforduló/érdekesebb esetek



Jogeset I. - Készétel-szállítási szolgáltatás 
(D.427/2018.) 

• Közérdekű bejelentés alapján

• Szerződés tárgya: készétel-szállítás óvodák, iskolák és napközis tábor részére

• Határozott időtartam (3 év) - felhívás: a szerződés nem meghosszabbítható;

• A szerződést több alkalommal módosították;

• 4 db szerződésmódosítás jogsértésének gyanúja;

• AK által megjelölt jogalapok:

• De minimis (Kbt. 141. § (2) bekezdés)

• Előre nem látható körülmények (Kbt. 141. § (2) bekezdés c) pont)

• alapszerződés hatályának meghosszabbítása utáni előre nem látható

költségek,

• új eljárás elhúzódása.



Jogeset I. – De minimis jogalap

• 3 év határozott időtartam, meghosszabbítás nem lehetséges (AF)

• Szerződés időbeli hatályának növelése több alkalommal, összesen 12 hónappal

• Hivatkozás de minimis jogalapra:

• Szerződés értékének változásával járt időbeli hatály módosítása jogszerű
lehet, ha a többi feltételnek megfelel (szerződés általános jellege, eredeti
szerződés jellege)

• Az azonos jogalapra alapított módosítások miatt bekövetkező ellenérték
növekedést össze kell adni meghaladta a 10%-ot (második módosítással)

• AK szerint azonban más jogalap fennáll:

1) előre nem láthatóság

2) nem lényeges módosítás



Jogeset I. – Előre nem látható körülmények

1. Kellő gondosság mellett előre nem látható?:

• AK előre nem látható körülménynek értékelte:

• Közbeszerzési szerződés időbeli hatályának lejárta

• Közbeszerzési eljárás eredménytelensége (felhívás DB általi megsemmisítése)

• Új közbeszerzési eljárás az AK jogsértéséből fakadóan eredménytelen a kellő
gondosság minimális feltétele, hogy az AK a Kbt.-nek megfelelően jár el

• AK-nek számolnia kell a határozott idejű szerződések és folyamatos beszerzési
igény fennállása esetén a szerződés lejártával (már az AT-i határidő lejártakor
ismert)

• Nem előre nem látható körülmény, ha a határozott idejű közbeszerzési szerződés
lejártát követően indított újabb közbeszerzési eljárás elhúzódott



Jogeset I. – Nem lényeges módosítás

2. Nem lényeges módosítás?:

• A DB álláspontja szerint a közbeszerzési szerződés időbeli hatálya

szolgáltatás megrendelés esetén lényeges feltétel:

• Egy szolgáltatás megrendelés esetén a szerződés időbeli hatálya

mennyiségi feltételt is meghatároz: a szolgáltatást el kell látni, a

fizetendő ellenszolgáltatás módosul (C-496/99.: ár lényeges feltétel);

• Eredeti 36 hónapra kötött szerződéses feltételtől lényegesen eltér > „új

szerződés megkötéséig” – árképző tényező.



Jogeset I. – Megállapított jogsértések

1. AK + AT megsértették a Kbt. 141. § (8) bekezdésében foglaltakat:

• a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése,

• a szerződésmódosítások semmisek,

• eredeti állapot helyreállítására nincs mód – szolgáltatás tárgyú szerződés:

a közétkeztetési feladatokat már teljesítették,

• bírság kiszabása: „a szerződések jogellenes módosítása nem csak

közbeszerzési jogi szempontból minősül súlyos jogsértésnek: a közpénzek

felhasználásának átláthatósága szenved csorbát.”



Jogeset I. – Megállapított jogsértések

2. AK megsértette a Kbt. 141. § (7) bekezdését - Hirdetmény határidőben

történő közzétételének elmulasztása

• AK egyáltalán nem/nem határidőben gondoskodott a

szerződésmódosításról szóló hirdetmény közzétételéről (15 munkanap a

módosítástól számítva),

• Utólagos közzététel (hatósági ellenőrzés vagy DB eljárás során) nem

orvosolja a jogsértést.



Jogeset II. – Közforgalmú autóbusz közlekedési 
szolgáltatás biztosítása (D.10/2019.)

• Éves ellenőrzési terv alapján

• Szerződés tárgya: Közforgalmú autóbusz

közlekedési szolgáltatás biztosítása (országos,

regionális, menetrendszerű)

• Vállalkozási típusú szolgáltatási keretszerződés

• Teljesítés minőségi vizsgálata

• Szakértő kirendelése – szemrevételezés,

szakmai paramétereknek való megfelelés

ellenőrzése



Jogeset II. – Ajánlatkérői előírásokhoz képest 
eltérő teljesítés

1. Igénybe vett autóbuszok: 16 db országos autóbusz helyett 10 db-ot, 7 db elővárosi

helyett 13 db-ot vont be a teljesítésbe

2. Tempo 100 vizsgával (nagyobb teljesítményű fékrendszer, jobb

menettulajdonságok) rendelkező autóbuszok: előírt 8 db helyett csak 5 db

3. Meghatározott ajtóképlet: 3 db elővárosi busz nem felelt meg az AK-i előírásoknak

4. Tetősík: 23 db autóbuszból 2 db nem felelt meg annak, hogy a tetőváz talajtól mért

magassága a jármű minden pontján azonos legyen

5. Klímaberendezés: nincs/kisebb méretű vagy teljesítményű

6. Átlagéletkor: teljesítésbe bevont autóbuszok átlagéletkora több, mint 5 év (7,48 év)



Jogeset II. – Szerződésmódosítás

• AK és az AT jogsértőnek vélt magatartása tartalmilag

szerződésmódosításnak tekinthető;

• Kbt.: közbeszerzési szerződés: AK által, írásban megkötött, árubeszerzésre,

szolgáltatás megrendelésére vagy építési beruházásra irányuló visszterhes

szerződés;

• Ptk.: a szerződésnek a kötelező alakiság mellőzésével történt módosítása

érvényes, ha az annak megfelelő módosítás a felek egyező akaratából

létrejött.



Jogeset II. – Lényeges szerződésmódosítás

• Teljes akarategység: AK-i előírásoktól és az ajánlattól eltérő teljesítés

• A felek közti jegyzőkönyv: az autóbuszok nem azonosak az ajánlatban rögzítettel (AT
eltérően teljesít, AK nyilatkozik az autóbuszok megfelelőségéről);

• AK az ellenértéket rendszeresen megfizeti.

• Lényeges szerződésmódosítás – Kbt. 141. § (6) bekezdés

• Mindig lényeges, ha a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes AT javára változtatja
meg;

• Gazdasági egyensúly megtartottnak minősül: AK követelményeinek megfelelő
teljesítés, szerződésben rögzített ellenszolgáltatás nyújtása;

• Kedvezőtlenebb tulajdonságú autóbuszokkal teljesítés:

• szolgáltatás- ellenszolgáltatás egyenértékűsége változott,

• AT gazdasági szempontból előnyösebb helyzetbe került.



Jogeset II. – Megállapított jogsértés

• A szerződés külön írásbeli módosítása hiányában is megállapítható a

szerződésmódosítás Kbt.-beli szabályainak megsértése - akarategység

• AK és AT megsértették a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontját:

• Kedvezőtlenebb tulajdonságú autóbuszokkal teljesítés:

• szolgáltatás- ellenszolgáltatás egyenértékűsége változott,

• AT gazdasági szempontból előnyösebb helyzetbe került,

• Szerződés gazdasági egyensúlya az AT javára tolódott el.

• Bírság kiszabása: jogsértés jelentős súlyára, közbeszerzés jelentős értékére

tekintettel.



Köszönöm a figyelmet!


