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közbeszerzésekben



Közbeszerzési dokumentumokban a KFF HÁT KFF által 
tapasztalt leggyakrabban előforduló hibák

konkrét gyártmány, típus 
megjelöléssel kerül meghatározásra 
a beszerzés tárgya

részajánlattétel kizárásának 
indokolása túl általános 

opció mértéke a 30%-ot meghaladja

teljesítési határidő dátumszerű 
meghatározása

alkalmassági követelmények túlzó 
előírása, „75%-os szabály” és  a 
„ténylegesen szükséges mérték” 
együttes alkalmazása

értékelési szempontok esetén nem 
kerül rögzítésre a vállalás 
betartásának ellenőrzési módja, 
ideje, nem teljesítés szankciója

nyilatkozatminták, amelyek  
felesleges módon vezetnek az ajánlat 
érvénytelenségéhez 

nem kerül előírásra, hogy az 
ajánlatban meg kell jelölni a termék 
típusát,gyártóját és származási 
helyét

informatikai beszerzések esetén a 
szerződésben nem megfelelően 
kerülnek kialakításra a teljesítés 
szabályai 

gépjármű beszerzések esetén a 
szervízszolgáltatások földrajzi 
korlátozással kerülnek előírásra



KFF ellenőrzési gyakorlatára hatással bíró audit 
tapasztalatok és azok forrása

1.

• Európai Bizottság 1303/2013/EU rendelet 75. cikkének (1) és 
(2) bekezdése szerinti ellenőrzése

2.

• Európai Bizottság 1083/2006/EK tanácsi rendelet 72. cikkének 
(2) bekezdése szerinti ellenőrzése

3.

• EUTAF 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
mintavételes ellenőrzése

4.

• EUTAF 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
127. cikk (1) bekezdése szerinti rendszerellenőrzése



Az Európai Bizottság megállapításai által érintett főbb területek

Alkalmassági 
követelmények 
vonatkozásában

Felelős akkreditált 
közbeszerzési 

szaktanácsadókénti
(FAKSZ) előzetes 

regisztráció előírása az 
ajánlat benyújtásakor

Jogi szakvizsgára és/vagy 
képesítésre vonatkozó 
igazolás benyújtásának 

előírása

Uniós társfinanszírozású 
projektekben szerzett 

tapasztalat
Államigazgatási referencia

FIDIC-feltételek szerinti 
szerződések 

végrehajtásában szerzett 
tapasztalat

„Egybefüggő, 
egyvágányú” referencia 

előírása



Az Európai Bizottság megállapításai által érintett főbb területek

Értékelési szempontok 
vonatkozásában

Környezetvédelmi és 
fenntarthatósági 

kötelezettségvállalások

Hátrányos helyzetű 
dolgozók 

foglalkoztatása



Az Európai Bizottság megállapításai által érintett főbb területek

Verseny tisztaságának 
sérelmét eredményező 

helyzetek

Nem független 
ajánlattevők, vagy az 

ajánlattevők 
függetlenségének 

hiányzó bizonyítéka

Tisztségviselők szintjén 
történő függetlenség 

vizsgálata

Piaci ár vizsgálata



ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ AUDIT MEGÁLLAPÍTÁSOK

KÜLFÖLDI AJÁNLATTEVŐKRE VONATKOZÓ EGYENLŐTLEN BÁNÁSMÓD ÉS/VAGY VISSZATARTÓ

HATÁS

I. FAKSZ előzetes regisztráció előírása az ajánlat benyújtásakor

•ajánlattevők a műszaki és szakmai alkalmassága bizonyításának feltételeként a szolgáltatás
teljesítéséhez biztosítandó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára előírták, hogy
előzetesen regisztráljanak a magyar felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékébe,

•ajánlattételi dokumentáció nem említette a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban
megszerzett hasonló egyenértékű regisztráció elfogadását

•a regisztrációt az ajánlattételi dokumentáció benyújtásának pillanatában kellett bizonyítani.

II. Jogi szakvizsgára és/vagy képesítésre vonatkozó igazolás benyújtásának 
előírása

•az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmassága bizonyításának feltételeként előírta, hogy
ajánlattevőnek már az ajánlat benyújtásának időpontjában rendelkeznie kellett Magyarországon
letett jogi szakvizsgával

•a potenciális ajánlattevők számára nem biztosítottak a fent említett feltételek teljesítése
bizonyítására az egyenértékű lehetőséget



ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ AUDIT  MEGÁLLAPÍTÁSOK

KÜLFÖLDI AJÁNLATTEVŐKRE VONATKOZÓ EGYENLŐTLEN BÁNÁSMÓD ÉS/VAGY VISSZATARTÓ

HATÁS

Diszkriminatív és korlátozó

• ajánlattevők az ajánlat
benyújtásának időpontjában
kötelesek előzetes
regisztrációval rendelkezni

• egyenértékűségre vonatkozó
szabályok hiánya

Hátrányos 
megkülönböztetés

• más tagállamokban letelepedett
szolgáltatókkal vagy a más
tagállamokban letelepedett
szakértőket alkalmazó
szolgáltatókkal szemben a kiírás
különösen hátrányos, hiszen a
képesítéseik Magyarországon
történő elismerésére irányuló külön
eljárásának is alá kell vetniük
magukat



ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ AUDIT MEGÁLLAPÍTÁSOK

KÜLFÖLDI AJÁNLATTEVŐKRE VONATKOZÓ EGYENLŐTLEN BÁNÁSMÓD ÉS/VAGY VISSZATARTÓ

HATÁS

A külföldi ajánlattevőkre vonatkozó egyenlőtlen bánásmód és/vagy
visszatartó hatására vonatkozó megállapítás kimenetele

• A magyar tagállami válasz nyomán sikerült ugyan tisztázni, hogy a Bizottság téves tényállást
állapított meg, mivel valójában sem a FAKSZ nyilvántartásban szereplés, sem a szakvizsga
magyarországi letétele nem volt előírva, azonban a Bizottság jogsértőnek értékelte azt is, ha
csupán a FAKSZ regisztrációhoz szükséges feltételek megléte van előírva, mivel a FAKSZ
rendelet szerinti feltételeket csak Magyarországon lehet elérni (pl. KBA-ban szereplő
közbeszerzésben szerzett tapasztalat, FAKSZ továbbképzések).



A KFF HÁT KFF tárgyhoz kapcsolódó ellenőrzési 
tevékenységre vonatkozó iránymutatása

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó gyakorlat, tapasztalat
esetében az egyenértékű gyakorlat, tapasztalat előírása elvárás.

A névjegyzékben történő szereplés, továbbá az ME „képzés” keretében
történő részvétel, magyarországi közbeszerzési gyakorlat nem lehet a része
az előírásnak, ezért a FAKSZ rendeletre hivatkozás nem megfelelő.

A jogi szakvizsgára és/vagy képesítésre vonatkozó igazolás benyújtásának 
előírása nem alkalmazható, kivéve, ha a feladat része szerződés szerkesztése 
is (ebben az esetben sem írható elő olyan formában, aminek következtében 
kizárólag a Magyarországon szerzett jogi szakvizsga kerülhet a követelmény 

tekintetében bemutatásra továbbá nem határozható meg konkrét jogszabály 
szerinti követelménynek megfelelő szakvizsga előírás sem).



ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ AUDIT MEGÁLLAPÍTÁSOK

UNIÓS TÁRSFINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEKBEN SZERZETT TAPASZTALAT

• „legalább nettó 10 000 000 HUF értékű a következő tevékenységekre
vonatkozó referencia: európai uniós alapokból finanszírozott
közbeszerzési eljárásokhoz és projektekhez kapcsolódó
polgári/büntető eljárásokban való részvétel/szakértői támogatás”

Ajánlatkérő által előírt referencia

• a jogi tanácsadás/képviselet nem tér el a különböző típusú
finanszírozások esetében

• az európai uniós közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó tapasztalat
előírása versenykorlátozó

Európai Bizottság álláspontja



A KFF HÁT KFF tárgyhoz kapcsolódó ellenőrzési 
tevékenységre vonatkozó iránymutatása

Európai Unió társfinanszírozás
vagy konkrét OP-ra való
hivatkozás nem megengedett,
kivéve projektmenedzsment
szolgáltatás esetén (a
minőségellenőrzési útmutató,
2014. évi miniszteri közlemény
alapján elfogadható), az OP
ezen beszerzési „tárgy”
esetében sem.



ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ AUDIT MEGÁLLAPÍTÁSOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI REFERENCIA

• Egy keretszerződés eljárást megindító felhívásában, amely 
kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozott, az egyik kért 
referenciának mindkét rész esetében egy államigazgatási szerv 
részére teljesített szerződésre kellett vonatkoznia. 

Ajánlatkérő által kért referencia

• Az 1. rész esetében az egyik kért szakembernek olyan, egyetemi vagy 
főiskolai végzettségű ügyfélkapcsolati vezetőnek (account director) 
kellett lennie, aki legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik, és 
részt vett államigazgatási szerv által megrendelt szerződés 
teljesítésében. 

Ajánlatkérő által elvárt szakember



ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ AUDIT MEGÁLLAPÍTÁSOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI REFERENCIA

Európai Bizottság álláspontja

• Az előírt referenciája és tapasztalata különösen korlátozó és
diszkriminatív.

• Nincs objektív technikai különbség az államigazgatási szervek és a
magánvállalkozások részére végzett szerződésteljesítés között.

• Szolgáltatásnyújtó feladatai tekintetében nincs különbség attól függően,
hogy milyen az ajánlatkérő jogállása.

Az irányelv 18. cikkének (1) bekezdésével, valamint 58. cikkének (1) bekezdésével
ellentétes.



ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ AUDIT MEGÁLLAPÍTÁSOK

„EGYBEFÜGGŐ/EGYVÁGÁNYÚ” REFERENCIA

Ajánlatkérő által előírt referencia

• M1.) b.) legalább 8 km egybefüggő normál nyomtávolságú országos közforgalmú vasúti pálya
átépítése;

• M1.) f.) legalább 35 km egyvágányú vasúti pályán végzett villamosfelsővezeték-építés

Bizottság álláspontja

• M1.) b.) referencia:

• Műszaki leírás, a mennyiség kimutatás és a tervezési dokumentáció áttekintése után nem
az ellenőrök nem találtak legalább 8 km egybefüggő normál nyomtávolságú országos
közforgalmú vasúti pályára vonatkozó feladatot

• Sérti az irányelv 58. cikkének (1) bekezdését

• M1.) f.) referencia:

• Ajánlatkérő igényét egy legalább 35 km kétvágányú vasúti pályán végzett
villamosfelsővezeték-építés is kielégíthette volna (műszakilag nem alacsonyabb rendű)

• Irányelv 18. cikkének (1) bekezdésével, valamint 58. cikkének (1) bekezdésével
ellentétesnek tekinthető



A KFF HÁT KFF tárgyhoz kapcsolódó ellenőrzési 
tevékenységre vonatkozó iránymutatása

Az „egybefüggő/egyvágányú” 
kitételek alkalmazása akkor 
fogadható el, ha szakmai 
indokokkal MEGFELELŐEN 
ALÁTÁMASZTOTT.

Az „egybefüggő” kitétel 
természetesen nem 
alkalmazható, ha maga a 
teljesítés nem egybefüggő 
szakaszon történik.



Ajánlatkérő által kért szakember

• Ajánlatkérő előírta, hogy a potenciális ajánlattevők nevezzenek meg olyan 
szakembereket, akik szolgáltatásnyújtási tapasztalattal rendelkeznek legalább egy 
olyan szerződés vonatkozásában, amelyet a FIDIC általános feltételei szerint 
hajtottak végre

• A felhívás hivatkozott része a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést nem tartalmazta

Bizottság álláspontja

• FIDIC feltételek szerinti szerződések megvalósításában szerzett korábbi tapasztalat 
előírása  egyenértékű tapasztalat elfogadására való hivatkozás hiányában sérti 
megkülönböztetésmentesség, az egyenlő bánásmód és az arányosság alapelvét

• Ezáltal az irányelv 58. cikkébe és 60. cikkének (4) bekezdésébe, valamint az 
irányelv 18. cikkébe ütközik

ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ AUDIT MEGÁLLAPÍTÁSOK

FIDIC-FELTÉTELEK SZERINTI SZERZŐDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁBAN SZERZETT TAPASZTALAT



A KFF HÁT KFF tárgyhoz kapcsolódó ellenőrzési 
tevékenységre vonatkozó iránymutatása

A KFF HÁT KFF elvárása, 
hogy alapvetően a FIDIC 
tapasztalat ne alkalmassági 
követelményként kerüljön 
rögzítésre, inkább értékelési 
szempontként (amennyiben 
a hozzáadott érték 
megkérdőjelezhetetlen).



ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRA VONATKOZÓ 
MEGÁLLAPÍTÁSOK

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELVÁRÁSA AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKRA 
VONATKOZÓAN

Irányelv (92) preambulumbekezdésének
második bekezdése

„A választott odaítélési szempontok nem ruházhatnak
korlátlan választási szabadságot az ajánlatkérő
szervre, továbbá biztosítaniuk kell a tényleges és
tisztességes verseny lehetőségét, és olyan
szabályoknak kell hozzájuk tartozniuk, amelyek
lehetővé teszik az ajánlattevők által benyújtott
információk hatékony ellenőrzését”

Irányelv 67. cikk (4) bekezdése „Az odaítélési szempontok megválasztása nem
eredményezheti azt, hogy az ajánlatkérő szerv
korlátlan választási szabadsággal rendelkezzen. Az
említett szempontoknak biztosítaniuk kell a tényleges
verseny lehetőségét, és olyan előírásokat kell hozzájuk
kapcsolni, amelyek lehetővé teszik az ajánlattevők
által benyújtott információk tényleges ellenőrzését
annak megállapítása érdekében, hogy az ajánlat
mennyiben felel meg az odaítélési szempontoknak.”



ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRA VONATKOZÓ 
MEGÁLLAPÍTÁSOK

Környezetvédelmi és fenntarthatósági kötelezettségvállalások

VIZSGÁLT ELJÁRÁSOK VONATKOZÓ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

3. 10/100 súlyszám az ágyazati anyag és
védőréteg anyagának
50%-át az átépítés
során újrahasznosítja
a vasúti pálya alsó
ágyazatában és
védőrétegében

Az e szempontnak
történő megfelelést az
ajánlattevőknek
beárazott mennyiség
kimutatás és
anyagelszámolási
kimutatás csatolásával
kell igazolnia

Sem az ajánlattételi dokumentáció, sem
pedig a szerződéses feltételek nem
határozták meg, hogyan fogja az
ajánlatkérő ellenőrizni a
kötelezettségvállalásoknak való
megfelelést, vagy hogyan fogja azokat
érvényesíteni.



A KFF tárgyhoz kapcsolódó ellenőrzési 
tevékenységre vonatkozó iránymutatása

A közbeszerzési dokumentumokban szükséges rögzíteni a
környezetvédelmi értékelési szempontokra tett vállalások ajánlatkérő általi
(az eljárás bírálati szakaszában történő) ellenőrzésének pontos módját, az
ajánlattevőknek pedig ezen ajánlatkérő által rögzített módszerre tekintettel
(már az ajánlatukban is) be kell mutatniuk, hogyan tervezik teljesíteni a
környezetvédelmi értékelési szempontra tett vállalásaikat (pl. szakmai
ajánlat, adott esetben részletes fenntarthatósági terv).

A közbeszerzési dokumentumoknak tartalmazniuk kell, hogy az értékelési
szempont keretében az ajánlattevő által tett vállalás betartását milyen
módszerrel fogja ajánlatkérő ellenőrizni a szerződés teljesítése során, mely
ellenőrzésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy lehetővé tegye az
ajánlattevők általi vállalások hatékony ellenőrzését.

A közbeszerzési dokumentumokban arra vonatkozó előírást is szükséges
szerepeltetni, hogy milyen jogi következményekkel jár (a nyertes)
ajánlattevőre (szerződő félre) amennyiben a szerződés teljesítése során nem
tesz eleget az értékelési szempontra tett vállalásának, ezen
jogkövetkezmény nem lehetnek csupán névleges vagy elhanyagolható, azaz
kellő súlyú joghátrányt kell biztosítania.



A KFF tárgyhoz kapcsolódó ellenőrzési 
tevékenységre vonatkozó iránymutatása

Amennyiben az ajánlatkérő nem mutatja be kellő
részletességgel a környezetvédelmi szempontok
ellenőrzésének (szerződés teljesítése során történő
ellenőrzésének) módját, a KFF nem állít ki támogató
tartalmú tanúsítványt.

A kiírásban szükséges szerepelnie annak, hogy az
ajánlatkérő hogyan ellenőrzi a kötelezettségvállalásoknak
való megfelelést (a szerződés teljesítése során), vagy
hogyan fogja azokat érvényesíteni, illetőleg a meg nem
felelés jogi következményeit.

A kellő részletesség alátámasztottságát minden esetben az
érintett közbeszerzési eljárás tárgya, a megkötésre kerülő
szerződés, illetőleg az adott értékelési szempont egyedi
jellemzői, sajátosságai határozzák meg



A KFF tárgyhoz kapcsolódó ellenőrzési 
tevékenységre vonatkozó iránymutatása

Környezetvédelmi vállalások:  

csak 1-2 db szempont kerül értékelésre  -> max. 5% súlyszám/szempont

Több szempont egy súlyszámmal történő együttes értékelése -> max. 15 
(esetleg 20)%

Bontási törmelék:

max. 20% lehet a súlyszáma

a közbeszerzési dokumentumok részeként legyen egy kidolgozott útmutató arra
vonatkozóan, hogy hogyan kell a vállalást megadnia ajánlattevőknek

a vállalás betartásának ellenőrzésének és nem teljesítése esetére a megfelelő szankció
rendszer kialakítása

CO kibocsátás:

Max. 10% lehet a súlyszám



ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK
Hátrányos helyzetű dolgozók foglalkoztatása

VIZSGÁLT ELJÁRÁSOK VONATKOZÓ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

5/100 súlyszám a hátrányos
helyzetű személyek
foglalkoztatása

o Ajánlattevőnek a hátrányos
helyzetű személy
foglalkoztatását legalább a
szerződés teljesítése
időtartamának felére
vállalnia kellett

o Ajánlatkérő legfeljebb 5
hátrányos helyzetű személy
foglalkoztatását tekintette a
legelőnyösebb ajánlatnak

Sem az ajánlattételi
dokumentáció, sem pedig a
szerződéses feltételek nem
határozták meg, hogy a
foglalkoztatásnak az építési
beruházásra irányuló
közbeszerzési szerződés
teljesítésével kapcsolatban
kell történnie.

•A szerződés végrehajtása során nemcsak a hátrányos helyzetű személyek 
foglalkoztatását kell biztosítani, hanem a foglalkoztatásuknak és az elvégzett munkának 
közvetlenül kapcsolódnia kell a szerződés tárgyának tényleges végrehajtásához. 

•Nem elegendő az, hogy a hátrányos helyzetű személyek szerepelnek az ajánlattevő 
bérszámfejtésében, ténylegesen is dolgozniuk kell a szerződés végrehajtásán.

Európai Bizottság álláspontja:



A KFF tárgyhoz kapcsolódó ellenőrzési 
tevékenységre vonatkozó iránymutatása

Az ajánlatkérő által meghatározott létszám tekintetében indokolást 
kell kérni, emellett minden esetben vizsgálni szükséges, hogy az 
előírt létszám arányos-e a becsült értékkel.

Az értékelési szempont közbeszerzési szerződés tárgyához történő 
kapcsolódását az ellenőrzést végző szervek abban az esetben 
ítélik/minősítik igazoltnak, ha a közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
kiírásban kifejezetten rögzítésre kerül, hogy a hátrányos helyzetű 
munkavállaló(k) foglalkoztatására az adott közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése során kerül 
sor.

Mindemellett ajánlatkérőnek rögzítenie kell az ellenőrzés módját 
(bírálat, teljesítés során) és a nem megfelelő teljesítés esetére 
szankciót kell kilátásba helyeznie.



A KFF tárgyhoz kapcsolódó ellenőrzési 
tevékenységre vonatkozó iránymutatása

név szerint kerüljenek megjelölésre;

kerüljön bemutatásra, hogy a hátrányos helyzetű munkavállaló mi alapján/milyen 
szempontokra tekintettel minősül hátrányos helyzetű munkavállalónak;

a szerződés teljesítésével összefüggésben (annak során) milyen konkrét feladatokat 
fog ellátni;

továbbá szükséges a hátrányos helyzetű munkavállalói „minőség” igazolására vonatkozó 
dokumentumok ajánlatban történő csatolása/bemutatása.

A gyakorlati megvalósítás során az adott értékelési szemponttal összefüggésben
bemutatásra kerülő hátrányos helyzetű munkavállaló(k) az ajánlatban:



VERSENY TISZTASÁGÁNAK SÉRELMÉT EREDMÉNYEZŐ 
HELYZETEK

• Az ajánlatkérő megfelelően biztosítsa a
verseny tisztaságát az eljárás során,
ennek érdekében a verseny tisztaságát
sértő magatartások megelőzéséért
tegyen meg minden szükséges
intézkedést, továbbá ezeket a
magatartásokat a bírálat során – a
versenyjogi szabályok által tiltott kartell
magatartások körén kívül is – vizsgálja
és felismerje, továbbá a törvénynek
megfelelően kezelje.

Tisztségviselők szintjén
történő függetlenség
vizsgálata – elvárások az
ajánlatkérőkkel szemben

• Ajánlatkérő biztosítsa a verseny
tisztaságát

• Fokozott gondossággal járjon el az
ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági
szereplők kiválasztása során

• Írásban dokumentáltan végezze el a
gazdasági szereplők közötti gazdasági
érdekre utaló körülmények fenn nem
állásának előzetes ellenőrzését

Nem független ajánlattevők 
vagy a függetlenség hiányzó 
bizonyítéka - elvárások az 
ajánlatkérőkkel szemben



A KFF tárgyhoz kapcsolódó ellenőrzési 
tevékenységre vonatkozó iránymutatása

Az összeférhetetlenség vonatkozásában a Kbt.-ben
nevesített eseteken, valamint a tisztességtelen piaci
magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. Törvény (Tpvt.), és az Európai Unió
Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) versenyjogi
jogsértésein túl az audit tapasztalatok nyomán
szükséges vizsgálni a közbeszerzési eljáráson belül
ajánlattevőként, illetve alvállalkozóként résztvevő
gazdasági szereplők tisztségviselők szintjén történő
függetlenségét.

A tisztségviselők szintjén történő vizsgálat során tett
esetleges megállapítások nem okoznak
automatikusan szabálytalanságot, azonban minden
esetben szükséges indokolás kérése annak
érdekében, hogy a verseny tisztasága igazolható
legyen.



PIACI ÁR VIZSGÁLATA
JELENTŐS ELTÉRÉS A BECSÜLT ÁR ÉS A VÉGLEGES SZERZŐDÉSES ÁR KÖZÖTT

• A becsült ár és a szerződéses ár jelentősen eltért egymástól pozitív irányba (a
vizsgált eljárások esetében az átlagos eltérés mértéke elérte a 46 %-ot)

• Helyszíni ellenőrzés során az ellenőrök azt a magyarázatot kapták, hogy az eltérés
annak tudható be, hogy az árbecslések néhány esetben jóval – akár évekkel –
korábban készültek

• Ahhoz, hogy a keletkező hiányt pótolják, egyszeri kormányhatározatra volt szükség

A vizsgált eljárásokra vonatkozásában feltárt anomáliák

• Az árbecslések gyakorlata nem felel meg a 2004/18/EK irányelv 9. cikk (2)
bekezdésének, mely szerint „a becsült értéknek a hirdetmény feladásának
időpontjában kell érvényesnek lennie”.

• Továbbá a többletforrás ily módon történő finanszírozása aggályokat kelt az
átláthatóságot és az egyenlő bánásmódot illetően.

Európai Bizottság álláspontja:



PIACI ÁR VIZSGÁLATA
JELENTŐS ELTÉRÉS A BECSÜLT ÁR ÉS A VÉGLEGES SZERZŐDÉSES ÁR KÖZÖTT

A becsült ártól való 
jelentős eltérés 

esetében a 
hatóságoknak ki kell 

vizsgálniuk az   
okokat. 2014–2020 közötti 

programozási 
időszakban nagyobb 

hangsúly helyeződik a 
teljesítés és az ár-

érték arány 
szempontjára.

Elvárás, hogy az 
összes jövőbeni 

felhívás reális piaci 
értékeken alapuló 

árbecsléseket 
tartalmazzon.

Bizottság által 
megfogalmazott 

javaslatok



PIACI ÁR VIZSGÁLATÁNAK CÉLJA

Túlárazások korai azonosítása

Közbeszerzések első szintű 
ellenőrzése során a piaci árra 

vonatkozó ellenőrzési módszerek 
erősítése

Közbeszerzési dokumentáción belül kiemelten 
vizsgálni szükséges:

•az árazott költségvetést (pl. építési beruházások esetén), 

•az indikatív árajánlatokat, 

•a Kedvezményezett által a becsült érték meghatározásához 
végzett piackutatás eredményeit



A KFF tárgyhoz kapcsolódó ellenőrzési 
tevékenységre vonatkozó iránymutatása

A KFF jogszabály szerinti, azaz közbeszerzés-
jogi ellenőrzési kötelezettségére tekintettel
rendelkezik hatáskörrel

A vizsgálat metodikája függ az érkezett ajánlatok számától
(eltérő viszonyítási alap)

Minden esetben az ajánlatkérő/kedvezményezett
megkeresésére kerül sor a KFF részéről az érintett ajánlati ár
piaci árnak történő megfelelőségének
alátámasztása/indokolása érdekében

Elégtelen árindokolás esetén a beszerzési tárgy piacának átfogó
ismeretével is rendelkező Irányító Hatóságok illetékesek, mely
tényre figyelemmel kerül szabálytalansági eljárás indítására sor
a KFF részéről.



Új COCOF Útmutató

• Fix korrekciók alkalmazása (nincs 
lehetőség mérlegelés alapján történő 
csökkentésre)

• Korrekciós szintek megemelkedtek

• Új nevesített szabálytalanságok (pl) 
• Keretmegállaposások esetében – amennyiben 

olyan  módon kerül alkalmazásra, hogy az 
elrettenti a gazdasági szereplőket a részvételtől

• Diszkriminatív feltételek– egyetlen  ajánlat 
érkezik

Legfontosabb 
változások:



Új COCOF Útmutató

• С(2019) 3452 final – Bizottság Határozata az Unió 
által finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a 
közbeszerzési szabályok megsértése esetén 
végrehajtandó pénzügyi korrekciók 
megállapításáról szóló iránymutatások 
meghatározásáról

• Hatályba lépést követően (2019.05.14) 
alkalmazandó

• Közbeszerzési szempontból visszaható hatály 

• Elérési út:

• https://ec.europa.eu/regional_policy/en/informati
on/legislation/guidance/

Új COCOF 
alkalmazása:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/


AZ ELŐADÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSEK
MEGVÁLASZOLÁSA



Köszönöm a 

figyelmet!


