


Szerződéses feltételek meghatározása, a 
közbeszerzési szerződés teljesítése

Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella

LLM, közbeszerzési és európai jogi szakjogász



A szerződés tartalma
 Hogyan készül a szerződés-tervezet (ideális esetben….)?

 Javasolt: szerződés teljesítéséhez formanyomtatványok rendelkezésre bocsátása – pl. 
alvállalkozók bejelentése 

 Külföldiek?

 A szerződés tartalma:

131. § (1) „Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös 
ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban 
közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.”

D.470/10/2019. (…) „a Kbt. 131. § (1) bekezdése garanciális jellegű

szabály. A közbeszerzési eljárást váltó szerződéses teljesítési szakasz alapvető szabálya ez,

hisz ezen rendelkezés megsértése az egész közbeszerzési eljárást relativizálja. Ennek

megfelelően, amennyiben az ajánlatkérő eltér a közbeszerzési eljárás során rögzült

feltételektől a szerződés megkötésekor, kirívóan súlyos jogsértést követ el.” 



A szerződés tartalma
 D.470/10/2019. „Jelen tényállásbeli helyzetben a felek által nem vitatottan megkötésre 

került egy közbeszerzési eljárásban közétett szerződéstervezettől tartalmilag lényegesen 
eltérő szerződés. Az ajánlatkérő maga sem vitatta, hogy a Core valamint az EKR rendszerbe 
feltöltött szerződés tartalmilag eltér a tervezettől. A jogorvoslati eljárás során utólag 
megküldött – tartalmilag megfelelő – szerződés tekintetében a Döntőbizottság rögzíti, hogy a 
jogsértés fennállta szempontjából nem rendelkezik jelentőséggel, hisz azáltal, hogy olyan 
szerződés (is) aláírásra került, mely nem felel meg a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglalt 
feltételnek, a jogsértés fennáll. A Döntőbizottság abban nem foglalhat állást, hogy a 2 
szerződéses okirat polgári jogi megítélése, egymáshoz való viszonya hogyan alakul, 
ugyanakkor a felek kötelmi viszonyát a korábban csatolt szerződés (is) szabályozza, mely 
nem vitatottan nem a korábban közölt, és jogszabály által kötelezően tartalmazandó 
feltételeket tartalmazza.”

(500.000 Ft bírság/hivatalbóli eljárás-kezdeményezés)



A szerződés tartalma

 131. § (2) „A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott 
értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek 
értékelésre kerültek.”

 Szakmai ajánlat fogalma/ hiánypótlási korlátok ?



Szakmai ajánlat fogalma v hiánypótlási 
korlátok
 Kbt. 3. § 37. szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a 

szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat;

 Kbt. 71. § (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:

 a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és

 b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses 
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó 
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés 
(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy 
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét 
és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.



Szakemberekkel kapcsolatos hiánypótlás 
keretei
D.356/15/2019.

 „25. A Kbt. 3. § 37. pontjában rögzített definíció értelmében sem a 2.-3. részszempont 
szerint értékelt adat, sem pedig az ajánlati tartalomhoz kapcsolódó, annak ellenőrzéséhez 
szükséges, az ajánlat valóságtartalmának igazolása céljából becsatolt dokumentumok nem 
tartoznak a szakmai ajánlati körbe. E körben ugyanis az ajánlattevők nem a beszerzés 
tárgyára, a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásra 
tettek ajánlatot. A vizsgált részszempontok alapján az ajánlat nem tartalmaz a beszerzés 
tárgyára tett ajánlati vállalást, mivel azt az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja 
szerint határozta meg, tehát értékelése szerint a szerződés teljesítésében résztvevő 
személyzet minősége jelentős hatással lehet a teljesítés színvonalára. E részszempontok 
szerint tehát az ajánlattevő, a teljesítő személyek valamely tulajdonsága, képessége, nem 
pedig a beszerzés tárgyára, szerződéses feltételekre tett ajánlati vállalás kerül értékelésre.”



Szakemberekkel kapcsolatos hiánypótlás 
keretei
D.356/15/2019.

 „26.    A Döntőbizottság rámutat arra, hogy az ajánlat részeként benyújtandó 
dokumentumok szakmai ajánlat minőségét nem az ajánlatkérő előírása, hanem a 
közbeszerzési törvény határozza meg. Ennélfogva az érvényességi vizsgálat és az 
értékelés körében nincs jogi relevanciája annak, hogy a dokumentációban az értékelt 
ajánlati elem helytállóságának igazolására becsatolt dokumentumokat az ajánlatkérő 
miként minősítette, nincs jogszerű lehetősége önkényesen kivonni egyes 
dokumentumokat a hiánypótolható dokumentumok köréből, a Kbt. 71. § (1) 
bekezdésének alkalmazását törvényes indok nélkül nem korlátozhatja.”  



Szakemberekkel kapcsolatos hiánypótlás 
keretei
D.356/15/2019.

 „27.    Nem fogott helyt tehát az ajánlatkérői indokolás, mely szerint a bemutatott szakemberre 
vonatkozó nyilatkozat hiánypótlása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában előírtakra tekintettel kizárt. 
A Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjának tárgyi hatálya csak az olyan hiánypótlásra terjed ki, 
amely az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége 
végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentumra, adatra 
irányul. Az értékelt ajánlati tartalmak igazolására becsatolandó dokumentumok hiánypótlásának 
feltételeit, korlátait ugyanis a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) pontjában nevesített alapelvek és a Kbt. 71. §
(9) bekezdésében előírtak határozzák meg. Alapelvi jogsérelemre ugyanakkor az ajánlatkérő nem 
hivatkozott, erre vonatkozó körülményt, bizonyítékot sem mutatott be. A Döntőbizottság 
megállapította továbbá, hogy a felolvasólapon a 2. és 3. részszempont szerint értékelt ajánlati 
tartalom igazolásaként benyújtandó dokumentumok pótlása nem tartozik a Kbt. 71. § (9) 
bekezdésében szabályozott körbe, ennélfogva az ajánlatkérő által megállapított hiány pótolható.”



A szerződéskötési moratórium
D.566/9/2017.

 „A Kbt. 131. § (7) bekezdés alapján, ha jogorvoslati kérelmet [148. § (2) bekezdés] vagy 
kezdeményezést [152. §] nyújtanak be, a szerződést - a (3) bekezdés szerinti esetben a 
jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó szerződést - az ügy érdemében hozott vagy a 
közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, 
kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [156. § (4) 
bekezdés]. Ha időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor 
köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. 

 A Kbt. kógens rendelkezései egyértelműen előírják, hogy amennyiben előzetes vitarendezési 
kérelem előterjesztésére került sor, az ajánlatkérő nem kötheti meg a közbeszerzési eljárást 
lezáró szerződést az ajánlatkérő válaszának megküldése napját követő tíznapos időtartam 
lejártáig.”



A szerződéskötési moratórium
D.566/9/2017.

 „A Döntőbizottság által vizsgált eljárásban az előzetes vitarendezési kérelemre az ajánlatkérő 
a válaszát 2017. augusztus 24. napján küldte meg. Az ettől a naptól számított 10. nap 2017. 
szeptember 3. napja volt, amely munkaszüneti napra, vasárnapra esett. 

 A Kbt. 48. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy az e törvényben meghatározott határidő 
utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi 
munkanapon jár le. 

 Erre tekintettel megállapítható, hogy a szerződéskötési moratórium a vizsgált esetben 2017. 
szeptember 4. napján 24 órakor járt le. Az ajánlatkérő nyilatkozata alapján tényszerű, hogy a 
szerződés megkötésére 2017. szeptember 4. napján, a szerződéskötési moratórium alatt 
került sor.”



A szerződéskötési moratórium
D.566/9/2017.

 „A szerződéskötési moratórium időtartama alatt egyetlen esetben van lehetőség a szerződés 
megkötésére, amennyiben azt a Döntőbizottság engedélyezte. A jelen esetben erre nem került 
sor, az ajánlatkérő a szerződéskötést nem kérte, a Döntőbizottság így nem is engedélyezhette. 

 Az ajánlatkérőnek semmiféle mérlegelési lehetőséget nem biztosít a Kbt. 80. § (5) bekezdése, a 
szerződéskötés ténye objektíven tilalmazott. A szerződéskötési tilalom nem áll 
összefüggésben azzal, hogy a majdani kérelmező értesítette-e az ajánlatkérőt, illetve a 
Döntőbizottság a honlapján közzétette-e a jogorvoslati kérelem benyújtását. Az ajánlatkérő 
nem értelmezheti, értékelheti az ajánlattevők nyilatkozatait, a jogorvoslati kérelem 
benyújtásáról szóló tájékoztatását. 

 A Döntőbizottság a Kbt. 144. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a – fenti 
indokokra tekintettel – a Kbt. 165. § (2) bekezdés c) pontja alapján állapította meg a jogsértés 
megtörténtét, míg a (2) bekezdés e) pontja szerint bírságot szabott ki.”



A szerződéskötési moratórium
D.566/9/2017.

 „A Kbt. 165. § (6) bekezdés b) pontja szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogsértés 
megállapítása mellett bírságot szab ki, ha a felek a szerződéskötési moratóriumra 
vonatkozó szabályok megsértésével kötöttek szerződést. 

 A Döntőbizottság a bírság kiszabását nem mérlegelhette, a Kbt. 165. § (6) bekezdés b) 
pontja alapján kötelező a bírság kiszabása a tárgyi jogsértés megállapítása esetén kötelező. 

 A Döntőbizottság jelen határozatában a Kbt. 137. § (1) bekezdés szerinti jogsértést állapított 
meg, melyre tekintettel a Kbt. 176. § (1) bekezdése alapján pert indít a szerződés 
érvénytelenségének kimondása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása 
iránt.  (Megj: ma már hatálytalan! Lásd helyette: Kbt. 165. § (2) bekezdés g) és h) pontjait)

(Kis kitérő: önkéntes előzetes átláthatósági hirdetmény)



Határidők/időtartamok számítása
48. §

(3) Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt 
követő legközelebbi munkanapon jár le.

(5) Az (1)-(3) bekezdést az ajánlati kötöttség és a 131. § (6) bekezdése szerinti 
időtartam számítása során is alkalmazni kell.



Mentesülés a szerződés megkötésének 
kötelezettsége alól
D.46/8/2019. 

19. A Kbt. 131. § (9) bekezdése több együttes feltétel fennállását követeli meg ahhoz, hogy a 
nyertes ajánlattevő mentesüljön a szerződéskötési kötelezettség alól. 

Bármely feltétel hiánya azt eredményezi, hogy a nyertes ajánlattevő nem mentesül a 
szerződéskötési kötelezettség alól. 

Ezen feltételek együttes fennállását a nyertes ajánlatevőnek kell bizonyítania. 

A Kbt. 131. § (9) bekezdése jogszerű alkalmazásához a kérelmezett részéről az alábbi 
konjunktív feltételeknek kell teljesülniük: 

- az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott,  

- - a nyertes ajánlattevő ellenőrzési körén kívül eső, és általa előre nem látható körülmény 
miatt 

- - a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a 
szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. 



Mentesülés a szerződés megkötésének 
kötelezettsége alól
D.46/8/2019. 

A második feltételnek két további eleme van:

- Egyrészt a nyertes ajánlattevő ellenőrzési körén kívül eső körülménynek kell bekövetkeznie az 
ajánlattételi vagy részvételi határidőt követően. Ennek körében azt kell tudnia a nyertes 
ajánlattevőnek bizonyítania, hogy a hivatkozott körülmény olyan, amire nem volt képes 
hatást gyakorolni, azt nem volt képes befolyásolni, elkerülni valamint tőle és az általa 
kifejtett tevékenységtől objektíve független, azaz a körülmény az általa elvégzett vagy 
elvégezhető cselekvéstől, tevékenységtől függetlenül következett be.  

- A másik feltétel az előre nem látható okból bekövetkezett körülmény. E vonatkozásban az 
Európai Bíróság és a Döntőbizottság joggyakorlata szerint ez a vis maiorhoz hasonló 
esemény, amelyet a kérelmezett objektív okból nem látott, nem láthatott előre, és a 
szándékától függetlenül következett be, mely körülmények az adásvételi szerződés tervezet 
11.6. pontjában kerültek meghatározásra. 



Mentesülés a szerződés megkötésének 
kötelezettsége alól
D.46/8/2019. 

 A szerződéskötési időszak alatt történő kérelmezetti hivatkozások változtatása a szerződéskötés 
akadályára vonatkozóan és ezen indokok megismerésének időpontját követő késedelmes előterjesztése
(a kérelmezett a kérelmező két ízben történő felszólítását követően  hivatkozott először január 25-én a 
gyártók érdekkörében felmerülő akadályokra, majd csak február 15-én először a telepítési helyszín 
hiányosságaira) önmagában kizárja a hivatkozások hitelességét. 

 A Döntőbizottság a fenti kérelmezetti indokokat a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerint nem tartotta 
megalapozottnak részben a kérelmezett részére az ajánlattételi szakaszban is biztosított helyszíni 
bejárásra, továbbá arra tekintettel, hogy a kérelmezett kiegészítő tájékoztatást sem kért a 
későbbiekben hivatkozott teljesítési, telepítési helyszín állítólagos hiányosságai tárgyában, valamint a 
fentiek szerint váltogatta a szerződéskötési kötelezettsége alóli mentesülés igazolása érdekében az 
indokait. 

 Továbbá a Döntőbizottság figyelembe vette, hogy a kérelmezett a szerződéskötési szándékát 
nyilvánvalóan igazoló teljesítési biztosítékot is határidőben átutalta annak ellenére, hogy a 2019. 
január 28-i, január 30-i és február 1-jei helyszíni bejárás is már a részéről megtörtént és az általa 
hivatkozott szerződéskötési akadályokat már ismerte, illetve ismernie kellett.



Mentesülés a szerződés megkötésének 
kötelezettsége alól
D.46/8/2019. 

- A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a szerződést a közbeszerzési eljárásban közölt 
végleges feltételek, szerződéstervezet és az ajánlat tartalmának megfelelően kell megkötni. 

- A Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján a nyílt eljárásban az ajánlati kötöttség az ajánlattételi 
határidő lejártakor beáll. 

- A fentiekre tekintettel a Döntőbizottság megállapította, hogy a Kbt. 131. § (9) bekezdésében 
előírtak közül nem teljesült azon feltétel, amely szerint a kérelmezett ellenőrzési körén 
kívül eső, és általa előre nem látható körülmény állt be az írásbeli összegezés megküldését 
követően. A kérelmezettnek, mint szakcégnek az ajánlattételi szakaszban tartott helyszíni 
bejáráson már szembesülnie kellett a szerződéskötési akadályként megjelölt 
körülményekkel (az AK által biztosított berendezés telepítési, teljesítési helyszín műszaki 
hiányosságai) , tehát az összegezés megküldését már jóval megelőzően. 



Mentesülés a szerződés megkötésének 
kötelezettsége alól
D.46/8/2019. 

- A gyártók érdekkörében megjelölt akadályok (géphiba, anyaghiány) pedig szintén nem 
minősülnek a joggyakorlat szerint a vis maior körébe tartozó körülményeknek az adásvételi 
szerződés megkötésekor.  

- E konjunktív feltétel hiányában a kérelmezett a fennálló szerződéskötési kötelezettsége alól nem 
mentesült, ezért megsértette a Kbt. 131. § (6) bekezdését, mert nem kötötte meg a 
kérelmezővel a szerződést. 

- Annak megállapítására tekintettel, hogy nem teljesült a Kbt. 131. § (9) bekezdésében előírt első 
és második feltétel, a Döntőbizottság a további feltételek fennálltát már nem vizsgálta. A 
Döntőbizottság megállapította, hogy a szerződéskötési kötelezettség alapján a kérelmezett 
szerződéskötésre történő kötelezésére nincs mód a hatásköre hiányában (Kbt. 145. § (2)-(3) 
bekezdései, Ptk. 6:71. § (1) bekezdése). 

7.000.000 Ft bírság (közbeszerzés becsült értéke: kb. 140.000.000 Ft); AK jogorvoslati kérelme 
alapján



Szerződéses 
biztosítékok/felelősségbiztosítás
D.455/9/2019.

1. 

 A Döntőbizottságnak e körben azt kellett vizsgálnia, hogy a teljesítési biztosíték a 
szerződésben foglalt feltételek szerint az ajánlatkérő rendelkezésére állt-e. 

 A kérelmezett nyilatkozatából megállapítható volt, hogy a közbeszerzési szerződésben 
kikötött teljesítési biztosíték rendelkezésre állását akként biztosította, hogy a közte és az 
ajánlatkérő között létrejött korábbi üzemeltetési szerződés lejártakor megfizetett 
biztosítékot az ajánlatkérő nem utalta vissza a kérelmezett részére, hanem azt 
beszámították a 2017. április 18. napján megkötött szerződésben kikötött teljesítési 
biztosítékba. 



Szerződéses 
biztosítékok/felelősségbiztosítás
D.455/9/2019.

1. 

 A teljesítési biztosítékból fennmaradó 880.000.-Ft átutalása azonban a kérelmezett 
részéről 2017. június 9. napján történt meg annak ellenére, hogy a szerződés szerint a 
teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje a szerződéskötést követő 5 
munkanapon belül – 2017. április 25. napján – lejárt anélkül, hogy a teljesítési biztosíték az 
előírt teljes összegben az ajánlatkérő rendelkezésére állt volna, és a hiányzó 880.000.-Ft 
kifizetése csak későbbi időpontban – 2017. június 9. napján – történt meg. 

 A kérelmezett tehát megsértette a Kbt. 134. § (4) bekezdés második mondatában 
foglaltakat, mivel a szerződésben kikötött összegű teljesítési biztosíték az ajánlatkérő által 
előírt időpontban az előírt teljes összegben nem állt az ajánlatkérő rendelkezésére.



Szerződéses 
biztosítékok/felelősségbiztosítás
D.455/9/2019.

2.

 Az ajánlatkérőnek a Kbt. 142. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége, hogy köteles 
dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles 
ellenőrizni és dokumentálni a szerződéses kötelezettségek teljesítését, valamint a 
szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott esetben – a 
szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését. 

 Az ajánlatkérő dokumentálási és ellenőrzési kötelezettségét nem csak a fenti joghely 
rögzíti, hanem a közbeszerzési szerződés VII. 1. pontjában kifejezetten elő is írták a felek, 
hogy a kérelmezett súlyos szerződésszegésének tekintik különösen azt az esetet, ha a IV. 6. 
pontban meghatározott biztosíték összegét a IV. 7. pontban meghatározott határidőben a 
kérelmezett nem teljesíti. 



Szerződéses 
biztosítékok/felelősségbiztosítás
D.455/9/2019.

2.

 Az ajánlatkérő dokumentálási, ellenőrzési kötelezettségének körét tehát egyrészt a Kbt., 
másrészt a felek közötti szerződés rendelkezései tartalmazzák, melyek külön nevesítik azokat 
a szerződésszegési eseteket, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, amelyek 
megalapozzák az ajánlatkérő dokumentálási és ellenőrzési kötelezettségét. Ezen túlmenően 
a Kbt. ellenőrzési és dokumentálási kötelezettséget ír elő a szerződéses kötelezettségek 
vonatkozásában is, tehát nem kizárólag a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítés 
esetére. 

 A törvényi szabályozás célja az, hogy az ajánlatkérő a szerződés teljesítését, 
nemteljesítését, vagy nem szerződésszerű teljesítését felügyelje, ellenőrizze és 
dokumentálja, melynek kezdő időpontja nyilvánvalóan a szerződés létrejöttének napja, az 
ellenőrzési és dokumentálási kötelezettség befejezése a szerződés teljesítésének 
befejezéséhez kötődik



Szerződéses 
biztosítékok/felelősségbiztosítás
D.455/9/2019.

2.

 Jelen esetben éppen a hosszú, 10 éves üzemeltetési időszakra tekintettel is különösen indokolt a 
teljesítés ellenőrzése és dokumentálása. Az ajánlatkérő maga is akként nyilatkozott, hogy a hiányzó 
biztosíték összegének teljesítésére vonatkozóan, annak pótlása és hiánya esetén jogkövetkezmények 
kilátásba helyezésére írásbeli intézkedést nem tett. 

 A szerződéses kötelezettség teljesítése nem történt meg a kérelmezett részéről, az ajánlatkérőnek 
erre vonatkozóan szükséges lett volna a Kbt. 142. § (1) bekezdésében foglaltak alapján intézkedést 
tennie és azt dokumentálnia, mivel a súlyos szerződésszegés ténye bekövetkezett, amely a 
fentiekben részletezett valamely ajánlatkérői magatartás – dokumentálás, ellenőrzés – megtételét 
vonta volna maga után. Ezt a kötelezettségét az ajánlatkérő elmulasztotta teljesíteni, ezért a 
Döntőbizottság az ajánlatkérő terhére megállapította a Kbt. 142. § (1) bekezdésében foglaltak 
megsértését. 

Bírság (alvállalkozó bejelentésének késedelmes teljesítése is): AK: 2,5 millió Ft, nyertes AT: 4,5 millió Ft 
(szerződés becsült értéke kb. 117 millió Ft) (nem végleges határozat!)



Szerződéses 
biztosítékok/felelősségbiztosítás
D.35/11/2019. 

 Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a
rögzíti, hogy építési beruházás esetén az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 
− felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő 
által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és 
terjedelmű felelősségbiztosításra. 

 A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a felhívás y) 20. pontjában írt elő erre vonatkozó 
kötelezettséget az alábbiak szerint: „Az ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján 
előírja, a nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősség biztosítási 
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Az ajánlattevő a szerződés 
aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt az ajánlatkérő felhívására haladéktalanul 
köteles az ajánlatkérő felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy 
rendelkezik min. 50.000.000,- HUF/év, azaz ötvenmillió forint/év és káreseményenként min. 10.000.000,-
HUF, azaz tízmillió forint összegre szóló építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói 
keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítással.” 



Szerződéses 
biztosítékok/felelősségbiztosítás
D.35/11/2019. 

 A szerződéstervezet XII. Szerződést Biztosító Mellékkötelezettségek fejezet 3. pontjában a 
felhívásban előírt rendelkezés ugyanúgy szerepelt, valamint az ajánlatkérő rögzítette az 
alábbiakat is: „A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés feltétele. A 
felelősségbiztosítást a Vállalkozó a szerződés megszűnéséig köteles fenntartani, ennek 
elmulasztása a szerződésnek a Megrendelő általi azonnali megszüntetését vonhatja maga 
után.” 

 A Döntőbizottság megállapította, hogy a nyertes ajánlattevő az ajánlatában vállalta, hogy 
új felelősségbiztosítási szerződés kötésével tesz eleget az ajánlatkérői elvárásnak, ennek 
ellenére a szerződés 2018. június 11-i megkötésekor olyan Generali biztosítóval kötött 
szerződéssel rendelkezett, mely nem tesz eleget az éves kárlimitre vonatkozó összeg 
követelménynek, mivel az a min. 50.000.000,- HUF/év helyett csak min. 30.000.000,-
HUF/év-ről szólt. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérői kötelezettségnek 2018. szeptember 
26-án tett eleget, holott ez a követelmény a szerződéskötés feltétele volt. 



Szerződéses 
biztosítékok/felelősségbiztosítás
D.35/11/2019. 

 A Döntőbizottság a fentiek alapján megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 
131. § (1) bekezdését azáltal, hogy az ajánlatkérő által meghatározott éves kárlimittel 
rendelkező biztosítás hiányában szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel. 

 Bírság (más jogsértés is- összeférhetetlenség gyanúja): AK-vel szemben 1 millió Ft; EU-s 
forrás; nem végleges határozat



Alvállalkozók bevonása, bejelentése



Alvállalkozók bejelentése
Alvállalkozói minőség feltételei:

1. részvétel a szerződés teljesítésében – az ajánlattevő által bevontan,

2. közvetlen részvétel a szerződés teljesítésében,

3. kivételi körbe nem tartozás

- gyártó, forgalmazó, alkatrész vagy alapanyag eladó

- építési beruházás esetén az építőanyag-eladó

- tevékenységét kizárólagos jog alapján végző gazdasági szereplő

Kbt. 3. § 2. pont



Alvállalkozók bejelentése
Ki minősül alvállalkozónak?

D.300/10/2018. őrzés-védelem - építési tárgyú (bontási munkák és kapcsolódó 
tervezési feladatok) közbeszerzés

D.11/26/2019. építőanyag-eladó/ szállítás? /kiegészítő tevékenység, az 
építőanyag-eladói tevékenységet nem befolyásolja /általában hozzátartozik az 
eladói feladat teljesítéséhez

D.49/14/2019. díj és költségek elszámolása a szerződéstől függetlenül történik

D.455/9/2019. telephely-használat; ha a kérelmezettnek az üzemeltetés 
körében nincs a vizsgált közreműködő tevékenységéhez kapcsolódó 
szerződésben vállalt feladata, az adott szervezet alvállalkozói minősége nem 
állapítható meg; „szubalvállalkozó” bejelentés nem szükséges



Alvállalkozók bejelentése
Alvállalkozók bejelentése:

- közbeszerzési eljárás során – ajánlatban, jelentkezésben

- szerződés aláírásakor + kizáró okok hiányáról nyilatkozat (ajánlattevő
vagy alvállalkozó részéről)

- a később bevont alvállalkozó esetében a szerződés teljesítése során,
előzetesen! + kizáró okok hiányáról nyilatkozat (ajánlattevő vagy
alvállalkozó részéről)

Kbt. 138. § (3) bekezdés



Alvállalkozók bejelentése
Hogyan/mikor történjen a bejelentés?

D.23/11/2019.

A Kbt. 3. § értelmező rendelkezések 2. pontja tartalmazza az alvállalkozó Kbt. szerinti fogalmát. 
A Kbt. 138. § (3) bekezdés második mondata szerint a nyertes ajánlattevő a szerződés 
megkötésének időpontjában, majd –a később bevont alvállalkozók tekintetében –a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya. 
A kérelmezett észrevételében azt állította, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglalt 
bejelentési kötelezettségének eleget tett a szállítólevelek ajánlatkérő részére történő 
megküldésével. 



Alvállalkozók bejelentése
Hogyan/mikor történjen a bejelentés?

D.23/11/2019.

A Döntőbizottság elsődlegesen rögzíti, hogy a hivatkozott jogszabályi előírás két 
kötelezettséget rögzít:

➢ Egyrészt az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan 
alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg 
(továbbiakban: bejelentés), továbbá 

➢ a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az alvállalkozó nem áll a kizáró okok 
hatálya alatt (továbbiakban: nyilatkozat). 

A bejelentés és a nyilatkozat formájára vonatkozóan a 138. § (3) bekezdés nem tartalmaz külön 
előírást, azonban a Kbt. 41. § (1) rendelkezéseinek figyelembevételével a bejelentés kizárólag 
írásban történhet. 



Alvállalkozók bejelentése
Hogyan/mikor történjen a bejelentés?

D.23/11/2019.

A bejelentés és a nyilatkozattétel idejére vonatkozóan az alábbi megállapítások tehetők:

➢ A Kbt. 138. § (3) bekezdésének harmadik mondata tehát egyrészt az „előzetesen bejelenteni” 
kitétellel időbeli követelményt, 

➢ másrészt „a bejelentéssel együtt nyilatkozni is köteles arról, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt” kitétellel kettős tartalmi követelményt támaszt a 
nyertes ajánlattevővel szemben.

➢ Az együttesség jogszabályi követelménye abban érhető tetten, hogy egyidejűleg kell megtenni a 
bejelentést és a nyilatkozatot. A Döntőbizottság álláspontja szerint ez azonban nem jelenti 
feltétlen egy okiratba foglalást, bármely a Kbt. 41. § (1) bekezdésében meghatározható módon 
lehetséges a nyilatkozat megtétele akár külön-külön okiratban is. A bejelentésnek és a 
nyilatkozatnak a címzettje a Kbt. rendelkezései alapján az ajánlatkérő kell, hogy legyen.



Alvállalkozók bejelentése
Hogyan/mikor történjen a bejelentés?

D.23/11/2019.

A Döntőbizottság elsődlegesen rögzíti, hogy a hivatkozott jogszabályi előírás két 
kötelezettséget rögzít:

➢ Egyrészt az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan 
alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg 
(továbbiakban: bejelentés), továbbá 

➢ a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az alvállalkozó nem áll a kizáró okok 
hatálya alatt (továbbiakban: nyilatkozat). 

A bejelentés és a nyilatkozat formájára vonatkozóan a 138. § (3) bekezdés nem tartalmaz külön 
előírást, azonban a Kbt. 41. § (1) rendelkezéseinek figyelembevételével a bejelentés kizárólag 
írásban történhet. 



Alvállalkozók bejelentése
Hogyan/mikor történjen a bejelentés?

D.23/11/2019.

A bejelentés és a nyilatkozatra vonatkozó törvényi előírás továbbá, hogy az nem lehet 
általános. 

Nem elfogadható ennek értelmében olyan bejelentés és nyilatkozat, mely alapján pontosan 
nem meghatározható a gazdasági szereplő. 

Ennek megfelelően követelmény, hogy a bejelentés  alapján  egyértelműen  be  lehessen  
azonosítani  a  teljesítésbe  bevonni  tervezett alvállalkozót.



Alvállalkozó bejelentése
Hogyan/mikor történjen a bejelentés?

D.23/11/2019.

A  Döntőbizottság  rögzíti,  hogy  a  fenti  jogszabályi  előírás  alapján  a  nyertes  ajánlattevő vagy  a  
közbeszerzési  szerződés  megkötésének  időpontjában,  vagy  a  szerződés  teljesítésének 
időtartama  alatt  bármikor  bejelentheti  az  általa  igénybe  vett  alvállalkozót  az  ajánlatkérő  felé 
és  egyidejűleg  nyilatkoznia  kell  arról,  hogy  az  alvállalkozó  nem  áll  kizáró ok  hatálya  alatt. 

Lényeges  feltétel  azonban,  hogy  a  bejelentést  és  a  nyilatkozatot  előzetesen  kell  megtenni, 
tehát az alvállalkozó teljesítésbe történő bevonása előtt. 

Az alvállalkozó szerződés teljesítésébe történő bevonása akkor kezdődik, amikor vele 
megállapodnak a közbeszerzési szerződés szerinti feladat ellátására. 

Az irányadó bírósági és a döntőbizottsági joggyakorlat szerint az alvállalkozói bejelentés nem 
formalizált: elégséges, ha az alvállalkozók személye és alvállalkozóként történő bevonásuk a 
bejelentésből kiderül az ajánlatkérő számára.



Alvállalkozó bejelentése
D.455/9/2019.

 A bejelentés és nyilatkozat formájára vonatkozóan a Kbt. 138. § (3) bekezdése ugyan nem 
tartalmaz szabályokat, azonban a Kbt. 46. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő minden egyes 
közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig 
– írásban vagy a közbeszerzési eljárás elektronikus lefolytatása esetén e törvény 
felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan köteles dokumentálni. 

 A bejelentésnek azonban előzetesnek – az alvállalkozó igénybevételét megelőzőnek – a kizáró 
okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat megtételével egyidejűnek kell lennie. Nem elegendő 
a kötelezettség teljesítéséhez, hogy utóbb akár a szerződés teljesítését követően a hatósági 
ellenőrzés során kerül csatolásra. A nyilatkozatot az ajánlatkérő felé címzetten, előzetesen és a 
kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozattal egyidejűleg kell megtenni, nem lehet általános 
nyilatkozattal, utólag teljesíteni a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettséget. 



Alvállalkozó bejelentése
Nyilatkozat a kizáró okokról

D.340/15/2019. általános nyilatkozat a kizáró okokról megfelelő



Alvállalkozók bevonásának mértéke
 Alvállalkozók bevonása: nem korlátozható!

 Kivéve: ha az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazta a Kbt. 65. § (10) 
bekezdését 

 Korábbi szerződések? / 65%-os / 50%-os korlát?

 Legfrissebb EUB jelen tárgyban: C-63/18. sz. Vitali SpA és az Autostrade per l’Italia SpA
közötti eljárásban előterjesztett előzetes döntéshozatali kérelem - Az alvállalkozás 
igénybevételének a lehetőségét a közbeszerzési szerződésben foglalt teljes összeg 
30%-ára korlátozó nemzeti szabályozás”



Alvállalkozók bevonásának mértéke
C-63/18. sz. 

„Ugyanis az állandó ítélkezési gyakorlat szerint, és amint a 2014/24 irányelv 
(78) preambulumbekezdéséből kitűnik, a közbeszerzési szerződéseket illetően az Uniónak az az érdeke, 
hogy a közbeszerzés a lehető legszélesebb versenynek nyíljon meg. Az alvállalkozásba adás hozzájárul e 
célkitűzéshez, mivel alkalmas arra, hogy elősegítse a kis- és középvállalkozásoknak a közbeszerzési 
szerződésekhez való hozzáférését (lásd ebben az értelemben: 2017. április 5-i Borta ítélet, C-298/15, 
EU:C:2017:266, 48. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).

Ezenkívül a Bíróság a 2004/18 irányelv értelmezésére vonatkozó, 2016. július 14-i Wrocław – Miasto na 
prawach powiatu ítélet (C-406/14, EU:C:2016:562) 35. pontjában kimondta, hogy az építési beruházásra 
irányuló közbeszerzési szerződés dokumentációjának olyan kikötése, amely az alvállalkozók 
igénybevételét e szerződés egy elvontan meghatározott százalékos arányban kifejezett része 
tekintetében korlátozza, mégpedig függetlenül az esetleges alvállalkozók alkalmassága vizsgálatának 
lehetőségétől, és nem említve az érintett feladatok lényeges voltát, összeegyeztethetetlen az ezen 
ítélet alapjául szolgáló jogvita keretében alkalmazandó ezen irányelvvel.”



Alvállalkozók cseréje

- „mezei alvállalkozó”

- alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó

- értékelési részszempont tekintetében figyelembe vett alvállalkozó (szakember)



Szerződéses feltételektől eltérő teljesítés

 Kinek a felelőssége?

 Tekinthető szerződés-módosításnak?



Szerződéses feltételektől eltérő teljesítés
D.452/13/2019.

 78. A Kbt. 28. § (1) bekezdése szerinti tételes jogszabályi előírás alapján a 
közpénzeket felhasználó ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárást megfelelő 
alapossággal kell előkészítenie, mindezt úgy, hogy a magas minőségű 
teljesítés feltételei biztosítottak legyenek. Nem a Kbt. 28. § (1) bekezdése 
szerint jár el az ajánlatkérő, ha nem rögzíti egyértelműen a teljesítés 
ellenőrzésének, ellenőrizhetőségének feltételeit a közbeszerzési 
dokumentumokban. 

 Fentiekre tekintettel a Döntőbizottság a kezdeményezés első eleme 
tekintetében megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó Kbt. 28. § (1) bekezdését. 



Szerződéses feltételektől eltérő teljesítés
D.452/13/2019.

 Alapprobléma: A kezdeményezés második eleme szerint a kérelmezettek jogsértő jelleggel 
módosították a közbeszerzési szerződést tekintettel arra, hogy a Ckt útalap nem mindenütt 
készült el a megfelelő, előírás szerinti 15 cm-es vastagságban; 

 Kérdés: „a felek közbeszerzési jogi értelemben módosították-e a szerződést”

 „A Döntőbizottság a kérelmezettek írásbeliség hiányára vonatkozó előadásai kapcsán rögzíti, 
hogy a kötelmek és azok módosításának létrejöttéhez polgári jogi értelemben a felek közötti 
egyetértés szükséges a kötelem alapvető feltételeiben. A fent hivatkozottak szerint az 
egyetértés megvolt, mikor a módosított műszaki tartalmat a felek jóváhagyták. Ennek 
megfelelően a Döntőbizottság álláspontja szerint a felek a szerződést módosították, függetlenül 
attól, hogy a formakényszert betartották-e vagy sem, s a Kbt. céljaival ellentétes 
jogértelmezéshez vezetne, ha pusztán az írásbeliség hiánya miatt nem vizsgálná a kötelem 
tartalmának módosulása esetén a Kbt. szerződésmódosítás korlátaira vonatkozó szabályozást.”



Szerződéses feltételektől eltérő teljesítés
D.452/13/2019.

 „A Döntőbizottság a fenti jogszabályi rendelkezések alapján megállapította, hogy a szerződés 
módosítása csak a kötelező alakiság megtartásával, írásban történhetett volna. A 
Döntőbizottság hangsúlyozza e körben, hogy sem a Kbt., sem a Ptk. nem tartalmaz olyan 
kötöttséget, illetve tilalmat, hogy a közbeszerzési szerződés nem írásban történt módosítását ne 
lehetne megítélni abból a szempontból, hogy a módosítás a Kbt. előírásainak megfelelően 
történt-e. A Döntőbizottság utal arra is, hogy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 
szerződésekre háttérjogszabályként alkalmazandó Ptk. a szerződésmódosításra vonatkozó 
kötelező alakiság hiánya esetén az egyező akaratot tekinti egyetlen olyan elemnek, amely 
alapján a felek magatartása tartalmilag szerződésmódosításnak minősülhet. Az ajánlatkérő 
2018. december 20-án átvette az elkészült kerékpárutat, mellyel a szerződésnek a megváltozott 
műszaki tartalom szerinti teljesítéséhez hozzájárult.”



Szerződéses feltételektől eltérő teljesítés
D.452/13/2019.

 „A Döntőbizottság álláspontja szerint a kérelmezettek között létrejött szerződés módosítása 
lényeges, mert alátámasztásra került, hogy a Ckt útalapra vonatkozó műszaki tartalom 
megváltoztatását eredményezte, vagyis a szerződéses feltételektől lényegesen eltérő 
érdemi feltételeket határozott meg, a II. r. kérelmezett által nyújtott szolgáltatás minősége 
változott azzal, hogy az ajánlatkérői elvárásoknak nem megfelelő vastagságú útalap került 34 
beépítésre. Ezzel a szerződés gazdasági egyensúlya (a szolgáltatás-ellenszolgáltatás 
egyenértékűsége) változott a szolgáltatási oldalon, azonban a felek nem rendelkeztek 
ehhez igazodóan az ellenszolgáltatás rendezéséről, így a II. r. kérelmezett nyilvánvalóan 
gazdasági szempontból előnyösebb helyzetbe került.”

 Bírság: AK: 35 millió Ft, nyertes AT: 20 millió Ft (beszerzés értéke: kb. 413 M Ft); hivatalbóli
eljárás-kezdeményezés

 Nem végleges határozat!



Szerződéses feltételektől eltérő teljesítés
D.10/33/2019.

„A szerződés 5.1.1. pontja tartalmazta a kérelmezett azon kötelezettségét, hogy a teljesítésbe bevont 
összes autóbuszt az üzembeállítás előtt mutassa be az ajánlatkérőnek, valamint az ajánlatkérő azon 
kötelezettségét, hogy az autóbuszok megfelelőségéről nyilatkozzon. Az ajánlatkérő és a kérelmezett 
ezen kötelezettségüknek eleget tettek, az ajánlatkérő 2017. szeptember 12-én nyilatkozott arról, hogy 
a bevonni kívánt autóbuszokat a kérelmezett bemutatta, forgalmi engedélyük egy másolati példányát 
átadta és az ajánlatkérő megállapította, hogy az autóbuszok a szerződésben meghatározott 
követelményeknek megfelelnek. A kérelmezett 2018. május 11-én tájékoztatta az ajánlatkérőt egy 
változásról, miszerint a NBR-639 forgalmi rendszámú autóbusz tűzesetben megsemmisült, helyette a 
PIE-583 forgalmi rendszámú autóbuszt vonja be a teljesítésbe; az ajánlatkérő ezen változást 
tudomásul vette. Fenti magatartások, valamint az a tény, hogy a kérelmezett havi elszámolásai 
alapján az ajánlatkérő a kérelmezett által nyújtott szolgáltatás ellenértékét rendszeresen megfizette 
a kérelmezett részére, mind azt támasztják alá, hogy akarategyezség volt a felek között.”

Bírság: AK/nyertes AT 60-60 millió Ft (beszerzés becsült értéke nagyságrendileg 2,5 milliárd)



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Elérhetőség kérdés esetén:

Dr. Nagy-Fribiczer Gabriella

fribiczer@yahoo.com
+36-20-663-1771
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