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1 Bevezető, alkalmazási terület 

Az uniós értékhatárt elérő közbeszerzések statisztikai adatai alapján megállapítható, 
hogy európai összehasonlításban hazánkban tartósan magas azon közbeszerzések 
aránya (a legutóbbi európai uniós adatok alapján 39%) amelyekben egy szerződés 
elnyeréséért nem alakul ki verseny, csak egyetlen ajánlat érkezik. Magyarország Európai 
Bizottság részére benyújtott Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve több, 
közbeszerzésekre vonatkozó vállalást is tartalmaz, amelynek egyik lényeges eleme, hogy 
az egyajánlatos közbeszerzések arányát 15%os szint alá kell leszorítani, az Egységes Piaci 
Eredménytábla szerinti módszertan alapján. A verseny hiányának okai azonban sok 
esetben kiküszöbölhetők, illetve különféle intézkedésekkel az egyajánlatos 
közbeszerzések kockázata csökkenthető, amennyiben az adott ajánlatkérő az 
egyajánlatos közbeszerzések okait feltárja és kezeli. 

A fenti cél elérése érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) felhatalmazó rendelkezése alapján fogadta el a Kormány 
egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 
63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: 63/2022. Korm. rendelet) speciális 
szabályait. A 63/2022. Korm. rendelet 2022. február 28. napján jelent meg a Magyar 
Közlönyben. A 63/2022. Korm. rendelet szabályait 2022. március 15-étől kell alkalmazni. 
A 63/2022. Korm. rendelet jogpolitikai célja, az egyajánlatos közbeszerzéseket 
számának visszaszorítása, a verseny szintjének javítása továbbá, hogy kizárólag indokolt 
esetben lehessen eredményes az eljárás egy ajánlat megléte mellett.  

A 63/2022. Korm. rendelet jelenlegi hatálya, csak az uniós értékhatárt elérő becsült 
értékű egyes beszerzési igényekre terjed ki. 

Társaságunk, mint Ajánlatkérő az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentése 
érdekében az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. 81. §-a szerint nyílt vagy Kbt. 
82-84. §-a szerinti meghívásos közbeszerzési eljárás megindítása előtt köteles előzetes 
piaci konzultációt lefolytatni, vagy az eljárás során köteleznie magát arra, hogy az eljárás 
során legalább 2 ajánlat beérkezésének hiányában nem hirdet ki eredményes eljárást. 
Utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eljárás során 1 érvényes ajánlat beérkezése 
mellett sem köthető szerződés. 

2 63/2022. Korm. rendelet alkalmazási kötelezettsége 

Alkalmazandó a 63/2022. Korm. rendelet, amennyiben a közbeszerzési eljárás tárgya 
olyan beszerzés, amelynek tekintetében - az uniós értékhatárt elérő becsült értékű 
közbeszerzések körében – az egyajánlatos közbeszerzések közös közbeszerzési 
szójegyzék (a továbbiakban: CPV) főcsoport szerinti aránya az eljárás megindítását 
megelőző naptári évben – figyelemmel a 63/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére1 
- a 30%-ot meghaladta, és az adott CPV főcsoportba tartozó közbeszerzések aránya az 
összes eredményes közbeszerzés 2%-át túllépte. Az előzőek szerinti arányt a 

 
1 2. § (1) A … beszerzési tárgyak és … ajánlatkérők meghatározásához minden év február 1-je és december 31-e között a 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőző naptári év adatait, minden év január 1-je és január 31-e között a közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőző második naptári év adatait kell figyelembe venni. 
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közbeszerzésekért felelős miniszter vizsgálja és évente változtatja, figyelemmel 
valamennyi lefolytatott eljárásra2. 
 
A 2022. évben érintett CPV főcsoportok a következőek. 
33000000-0  Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek  
34000000-7  Szállítófelszerelések és kiegészítő szállítási cikkek  
90000000-7  Szennyvíz- és hulladéktisztítási és környezetvédelmi 

szolgáltatások  
38000000-5  Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve 

szemüvegek)  
50000000-5  Javítási és karbantartási szolgáltatások  
39000000-2  Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, 

háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek  
42000000-6  Ipari gépek  

 
Azon főcsoportok szerinti speciálisabb igények is ebbe a körbe értendőek bele, melyek 
CPV kódjai kapcsán az első két karakter a fentiekben felsoroltakkal megegyezik. 
 
A 63/2022. Korm. rendelet alkalmazandó továbbá azon Ajánlatkérők esetén is, ahol az 
egyajánlatos közbeszerzések aránya – az uniós értékhatárt elérő becsült értékű 
közbeszerzések körében – az eljárás megindítását megelőző naptári évben – 
figyelemmel a 63/2022. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére3 - a 20%-ot meghaladta, és 
ebben az időszakban legalább tíz, az uniós értékhatárt elérő becsült értékű 
közbeszerzést folytatott le.  
 
Társaságunk az előző bekezdésben foglalt rendelkezések alapján valamennyi uniós 
értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. 81. §-a szerint nyílt4 vagy a Kbt. 82-84. §-a szerinti 
meghívásos5 közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén köteles a 63/2022. Korm. 
rendelet rendelkezéseinek megfelelően eljárni. 
 
Társaságunknak a 63/2022. Korm. rendelet szerinti kötelezettség fennállásának 
megállapítása érdekében a közbeszerzésekért felelős miniszter által közzétett listát, 
illetve megküldött értesítést szükséges figyelembe venni. 
 
Ajánlatkérőnek a 63/2022. Korm. rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásának 
lefolytatása esetén választási lehetősége van, vagy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja 
alapán kötelezi magát arra, hogy eredményes eljárást csak 2 ajánlat megléte esetén 

 

2 Az érintett beszerzési tárgyak listáját CPV főcsoport szerinti bontásban a közbeszerzésekért felelős miniszter legkésőbb 
minden év január 31-ig az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer honlapján közzéteszi. 
3 2. § (1) A … beszerzési tárgyak és … ajánlatkérők meghatározásához minden év február 1-je és december 31-e között a 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőző naptári év adatait, minden év január 1-je és január 31-e között a közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőző második naptári év adatait kell figyelembe venni. 
4 A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. 
5 A meghívásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a 
részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt. A részvételi szakaszban 
a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak 
minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot. 
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hirdet ki, vagy a beszerzési igény előkészítési szakaszában - a becsült érték felmérése 
körében - előzetes piaci konzultációt folytat le. 

3 63/2022. Korm. rendelet alóli kivételek 

 
A 63/2022. Korm. rendelet szabályai nem irányadóak a Kbt. 104. és 105. §-a szerinti 
keretmegállapodások megkötésére, a Kbt. 106. és 107. §-a szerinti dinamikus beszerzési 
rendszerek létrehozására, valamint a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer alapján megvalósított egyedi beszerzésekre. 
 
Összefoglalva a 63/2022. Korm. rendelet szabályait nem kell alkalmazni, amennyiben az 
eljárás 

A. Kbt. 19. § szerint megállapított becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt, 

B. becsült értékétől függetlenül hirdetménnyel, vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárási formában kerül megindításra,  

C. becsült értékétől függetlenül nyílt vagy meghívásos eljárásként kerül 

megindításra, de keretmegállapodások megkötésére irányul,  

D. becsült értékétől függetlenül dinamikus beszerzési rendszerek létrehozására 

irányul 

E. becsült értékétől függetlenül keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer alapján megvalósított egyedi beszerzések megvalósítására kerül 

lefolytatására. Így többek közt a közvetlen megrendelésekre, konzultációs 

felhívással induló eljárásokra, illetve a versenyújranyitásokra sem irányadó 

4 Első választási lehetőség: két ajánlat meglétének megkövetelése 

 
Amennyiben 63/2022. Korm. rendelet hatálya alá tartozó igény kapcsán az igénylő 
terület nem kíván előzetes piaci konzultációt lefolytatni, úgy a felhívásban rögzítendő, 
hogy mint Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Kbt. hivatkozott 
pontja kimondja, hogy az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha egy 
szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két 
ajánlatot, vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi 
határidőben legalább két részvételi jelentkezést. A jogszabályi előírás alkalmazása 
esetén Ajánlatkérőnek kötelezettsége az eljárást eredménytelenné nyilvánítania, 
amennyiben nem érkezik be legalább 2 ajánlat. A Kbt. jelenlegi szabályozási kerete nem 
jelöli kötelezettségként, hogy a benyújtott ajánlatoknak érvényesnek kell lennie, vagy 
bírálat alá kell-e egyáltalán vonni azt, csupán a benyújtás ténye a jogalkotó elvárása. 
 
Kiemelendő azonban, hogy a több részes6 eljárás esetén a 2 ajánlat megléte valamennyi 
rész esetében elvárás, tehát amennyiben az eljárásban több ajánlattevő nyújt is be 
ajánlatot, de egy adott részre csak 1 ajánlat érkezik, úgy ezen rész esetén az 
eredménytelenné nyilvánítás szintén kötelezettsége Ajánlatkérőnek. A további részek 

 
6 Részajánlattétel lehetőségének biztosítása esetén 



 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 
Intézkedési terv az egyajánlatos közbeszerzések 
számának csökkentésére 

 

6 / 11 

esetén, ahol több ajánlat is érkezett legalább egy ajánlat érvényessége mellet az 
eredményességkimondható. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti előírásán nem változtathat, attól 
nem térhet el az eljárás megindítását követően. 
 
Eredménytelen eljárás újbóli megindítása esetén a 63/2022. Korm. rendelet szabályai 
ugyanúgy irányadóak. 

5 Második választási lehetőség: Előzetes piaci konzultáció célja, lefolytatása és 

az azzal járó kötelezettségek 

Amennyiben a 63/2022. Korm. rendelet hatálya alá tartozó igény kapcsán az igénylő 
terület előzetes piaci konzultációt kíván lefolytatni, úgy a következőekben kifejtettek 
irányadóak. 

Az előzetes piaci konzultáció a közbeszerzés előkészítése körében felmerülő feladat. A 
jogalkotó az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények 
elvégzésének körében határozza meg az előzetes piaci konzultáció jogintézményét, 
mint ahogy az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést, illetve a 
közbeszerzés becsült értékének felmérését7. 

A közbeszerzési eljárás megindítása előtt az Ajánlatkérő független szakértőkkel, 
hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a 
közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők – tervezett 
beszerzésre és annak követelményeire vonatkozó – tájékoztatása érdekében. Az 
Ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést – különösen a releváns információk 
közlését a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a megfelelő ajánlattételi 
határidő meghatározását – megtenni a verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők 
esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására vonatkozó alapelvek érvényesülése 
érdekében. 

Az előzetes piaci konzultáció célzatai, előnyei: 

Megújulást, frissítést szolgálhat, illetve kitettséget képes javítani 
Az előzetes piaci konzultáció előnye, hogy annak keretében megvizsgálható, hogy a 
beszerzési igényeket mely piaci szereplők képesek kielégíteni, az adott gazdasági 
szereplők milyen termékeket, szolgáltatásokat kínálnak, ezek milyen műszaki 
paraméterekkel rendelkeznek, illetve ezek közül melyek felelnének meg az ajánlatkérői 
igényeknek. Felmérhető, hogy van-e esetleg a piacon olyan alternatív megoldás, amely 
az Ajánlatkérő számára nem ismert, de megfelelne a beszerzési igénye kielégítésre. Az 
előzetes piaci konzultáció során már kommunikációra is lehetőség van a piac 
szereplőivel, a piac visszajelzései felmérhetők és a szükséges módosítások elvégezhetők 
a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok tervezeteiben a verseny 
szélesítése érdekében, és a kétséges jelentés tartalmak tisztázása körében. 
 
Versenytisztaság, bárki számára elérhetőség, esélyegyenlőség megteremtése, illetve a 
potenciális ajánlattevői kör megismerése 

 
7 Kbt. 3. § 22. pont. 
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Az előzetes piaci konzultációban való részvétel az Ajánlatkérő által nem korlátozható. 
Ajánlatkérő nem zárhat ki gazdasági szereplőket, illetve a jogintézmény alkalmazása 
során felmerülő kérdések megválaszolása elől sem térhet ki, mivel 63/2022. Korm. 
rendelet alapján az Ajánlatkérő köteles a beérkezett véleményekről, a véleményekkel 
kapcsolatos álláspontjáról és a vélemények alapján a dokumentumokban végrehajtott 
érdemi jelentőségű módosításokról összefoglalót készíteni és azt az Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszer (továbbiakban: EKR) felületén közzétenni. Az álláspont 
nyilvános, a későbbiek során hivatkozható, illetve az előzetes piaci konzultációt 
követően megindított eljárásban az elérése rögzítendő, ezzel teremtve meg az 
esélyegyenlőséget, és a konzultáción részt nem vevő szereplők részére való információ 
biztosítását. A potenciális ajánlattevői kör megismerése mellett a becsült érték 
alátámasztásához szükség van indikatív árajánlatra, a felkérhető gazdasági szereplők 
köre is bővítésre kerülhet, mely biztosítja a reális piaci ellenérték felmérésének 
alaposságát, ezáltal pontosabb információt adva a szükséges fedezeti mérték kapcsán. 
 

Indokolatlanul túlzó műszaki elvárások és alkalmassági feltételek elriasztó hatásának 
visszaszorítása, csökkentése, átalakítása 
Egy közbeszerzési eljárásban a verseny korlátozása szempontjából fokozott kockázatot 
jelent az alkalmassági feltételek nem megfelelő meghatározása. Az alkalmassági 
feltételek azokat a minimumkritériumokat jelentik, amelyek igazolása 
elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az Ajánlatkérő meggyőződhessen róla, a 
gazdasági szereplő által teljesíthető-e a megkötendő szerződés. Az ajánlatok 
számosságának elérése érdekében az Ajánlatkérőnek javasolt fokozottan odafigyelnie 
arra, hogy a közbeszerzési eljárásban az alkalmassági feltételeket a ténylegesen 
szükséges minimumra korlátozza. Az esetlegesen számszerűsíthetően előnyt hordozó 
feltételeket Ajánlatkérő, mint minőségi többletet értékelheti, az ilyen megajánlással 
bíró ajánlatokat előnyben részesítve, de mégsem kizárva a versenytársakat az eljárásból.  
 
Egyenértékű feltételek, szükséges egyenértékűségi paraméterek megfelelő kidolgozása 
A jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve konkrét gyártmányra, típusra főszabály 
szerint nem szabad hivatkozni. Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor a leírásban a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezést is kell szerepeltetni. A műszaki leírás elkészítésekor a 
szabályoknak való „formális” megfelelés mellett az Ajánlatkérőnek célszerű arra 
törekednie, hogy a leírásban szereplő paramétereknek, egyenértékűség szempontjából 
vizsgálandó tulajdonságok lehetőség szerint minél több piaci szereplő által kínált termék 
vagy szolgáltatás meg tudjon felelni. Különös figyelmet érdemel annak biztosítása, hogy 
a műszaki leírás ne tartalmazzon olyan műszaki paramétert, amely indokolatlanul kizár 
egyes termékeket vagy szolgáltatásokat, annak ellenére, hogy az ajánlatkérői 
igényeknek ezen paraméterrel nem rendelkező termékek vagy szolgáltatások is 
megfelelnének. Az egyenértékűségi feltételek megfogalmazásánál ennek érdekében 
törekedni kell arra, hogy csak a beszerzési cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges 
feltételek jelenjenek meg. A kétséges paraméterek meghatározása kapcsán az előzetes 
piaci konzultáció hasznos információt biztosíthat Ajánlatkérő számára a megfelelő 
döntés meghozatala érdekében. 
 
Potenciális gazdasági szereplők felkutatása: 
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Számos beszerzési igény kapcsán az igénylő területek számára nehézséget jelenthet a 
speciális műszaki tartalom miatt a potenciális gazdasági szereplők megjelölése a becsült 
érték megállapítása érdekénben. Mivel az előzetes piaci konzultáció nyilvános, így 
bármely gazdasági szereplő érdeklődhet iránta és Ajánlatkérő honlapján is lehetőség 
van a felhívás megismerhetővé tételére. Az előzetes piaci konzultáció során, így nem 
csak tapasztalatok nyerhetők, hanem a piaci szereplők köre is megismerhetővé válhat. 
 
Az előzetes piaci konzultáció általános lefolytatásának szabályai: 
 
A 63/2022. Korm. rendelet hatálya alá tartozó eljárásokkal kapcsolatban felmerülő 
előzetes piaci konzultációt az EKR-ben kell lefolytatni, illetve az EKR-en kívül történő 
eljárási cselekményekről - többek közt helyszíni bejárás, személyes jelenlét mellett 
megvalósuló konzultáció - jegyzőkönyvezett formában számot kell adni az EKR felületen. 
 
Minimálisan adattartalom és lehetőségek 
 
Az előzetes piaci konzultáció során az Ajánlatkérő köteles legalább  

• a közbeszerzés tárgyát,  

• a műszaki leírás tervezetét,  

• a szerződéstervezetet, vagy a főbb szerződéses feltételeket  

közzétenni. Köteles Ajánlatkérő továbbá az előzetes piaci konzultáció keretében a 
rendelkezésre bocsátott dokumentumok véleményezésének lehetőségét biztosítani, 
valamint a vélemények összegzéséről, illetve a dokumentumok módosításáról szóló 
összefoglalót az EKR előzetes piaci konzultációs felületén közzétenni.  
Lehetősége van Ajánlatkérőnek – rendelkezésre bocsátása esetén – véleményt, illetve 
visszajelzést kérnie többek közt az előírni kívánt 

• műszaki-szakmai alkalmasági követelményekről (referencia, szakemberek, 

engedélyek), 

• az értékelési szempontokról, 

• teljesítés mérföldköveiről, átvétel menetéről. 

 
A fentiek áttekintésében segítségül szolgál a Beszerzési és közbeszerzési szabályzat 34. 
2. melléklete 1. számú függeléke, mely mind a műszaki leírás, mind pedig a főbb 
szerződéses feltételek meghatározása körében megfelelő támpontokat ad, illetve a 
fentiekben kiemelt további részek vonatkozásában is információkkal bír. 
 
Alapvetően a piaci konzultáció két formában kerülhet lebonyolításra: 

• Személyes konzultáció biztosítása mellett, amely vonatkozásában sor kerülhet 
helyszíni bejárásra, személyes jelenlét mellett megvalósuló konzultációra, vagy a 
felmerült kérdések vonatkozásában visszacsatolásra, párbeszédre. Előnye, hogy 
az interakciók több körben érkezhetnek és kisebbre csökkenthető a meg nem 
értett esetek, vélemények száma. Ezzel szemben a hátránya, hogy időigényesebb, 
magasabb erőforrás allokációval jár, mivel az eljárási cselekmények 
jegyzőkönyvezendőek. 
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• Személyes konzultáció nélkül, írásbeli észrevételekre épülő piaci konzultáció. 
Ajánlatkérő ebben az esetben csak a piaci szereplők reagálását várja a 
rendelkezésre bocsátott dokumentumokkal kapcsolatban. A reakciók alapján 
összegzi az észrevételeket, mellyel egyidőben összefoglalót készít a 
dokumentumok módosításáról. A vélemények összegzése ki kell térjen a piaci 
szereplőktől érkezett, de elvetésre kerülő módosítási és egyéb javaslatok okaira 
is. Előnye, hogy rövidebb határidők mellett lefolytatható, azonban a kérdéses 
tartalmakra vonatkozó visszacsatolásra nincs lehetőség, a személyes interakció 
pedig kizárt, mely hátrányaként fogható fel. 

 
Az előzetes piaci konzultáció alapján megindított közbeszerzési eljárásban a 
közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak tartalmaznia kell az összefoglalóra mutató 
hivatkozást. Az európai uniós forrásból megvalósuló igények esetén pedig már az 
úgynevezett exante ellenőrzés megindítását megelőzően szükséges lefolytatni. 
Rögzítendő, hogy az előzetes piaci konzultációk keretében kialakított követelményeken 
lényegesen nem lehet módosítani az indítandó eljárás kapcsán. 
 

6 Előzetes piaci konzultáció lefolytatásának menete, résztvevői 

 

Az előzetes piaci konzultációra való igény és hajlandóság az igénylő terület részéről 
mutatkozó szükségesség. A BMIG indítása előtt megfelelő mérlegelést kíván, mivel 
BMIG indítását követően az igénylő területnek a lefolytatni kívánt eljárásban 
kötelessége előírni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, mely alapján csak 2 ajánlat 
megléte esetén hirdethető eredmény az eljárás adott részében. Amennyiben az igénylő 
terület előzetes piaci konzultációt kíván lefolytatni az általa indítandó eljárásban, úgy 
azt a piacikonzultácio@nisz.hu e-mail címen tudja kezdeményezni az alábbiaknak 
megfelelően, és jelen intézkedési terv 1. számú mellékletét képező dokumentum 
megfelelő kitöltésével.  

Az előzetes piaci konzultáció résztvevői. 
Az igénylő terület által megadott kapcsolattartó felelős a dokumentum rendelkezésre 
bocsátásáért a kérdések megválaszolásáért és a konzultáció nyomon követésért. 
Köteles elkészíteni a vélemények összegzéséről szóló dokumentumot - mely tartalmazza 
valamennyi felmerült észrevételre Ajánlatkérő válaszát -, illetve a dokumentumok 
módosításáról szóló összefoglalót, és azok módosítását. A feladat végrehajtása körében 
valamennyi felelősség az igénylői kapcsolattartót terheli, különösen a határidőben való 
rendelkezésre bocsátás és a felmerül kérdésre kiterjedő válaszok összegyűjtése, 
megadása.  
Valamennyi előzetes piaci konzultáció során delegálásra kerül beszerzési munkatárs, aki 
a feladat végrehajtásához szükséges adminisztratív teendőket látja el. A személyes 
konzultációk keretében segítséget nyújt a jegyzőkönyvek elkészítésében, és a 
véglegesített dokumentumok elérhetővé teszi az EKR-ben, illetve az előzetes piaci 
konzultációt a jogszabályok szerint lezárni köteles az EKR felületen. A kapcsolattartó 
részére a nyomon követhetőség érdekében betekintési jogot biztosíthat az EKR 
felületen, amennyiben a kapcsolattartó ott regisztrált. Továbbá ellenőrzi, hogy a 

mailto:piacikonzultácio@nisz.hu
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felmerült lényeges kérdések mindegyikére válasz került-e meghatározásra az igénylő 
terület által megadott kapcsolattartó részéről a módosításáról szóló összefoglalóban. 
 
Igénybevétele esetén a jogi támogató gondoskodik a szerződéstervezet szakmai 
kapcsolattartó által megadottak szerinti előkészítéséről, illetve az azzal kapcsolatos jogi 
természetű kérdések megválaszolásáról. 
 
Igénybevétele esetén a pénzügyi támogató gondoskodik a felmerült pénzügyi 
természetű kérdések megválaszolásáról, különösen az árakkal, díjtételekkel kapcsolatos 
rendelkezések, számlabefogadási és fizetési feltételek, biztosítékok érvényesítésével 
kapcsolatos feltételek meghatározása. 
 

7 Speciális intézkedések  

 

Le kívánjuk szögezni, hogy Ajánlatkérőnek lehetősége van előzetes piaci konzultáció 
lefolytatását követően megindított eljárásban is megkövetelni az eredményes eljárás 
lefolytatásához a 2 beérkezett ajánlat meglétét, tehát alkalmazni a Kbt. 75. § (2) 
bekezdésének e) pontja szerinti esetet.  

A jelenlegi közbeszerzési gyakorlatban elterjedt feltételes közbeszerzések kapcsán is 
fontos, hogy az ajánlatkérő figyelembe vegye a piac szempontjait. A gazdasági szereplők 
számára a szerződés hatályba lépésének nagy mértékű bizonytalansága nem teszi 
lehetővé erőforrásaik tervezését, amely szintén visszafoghatja a versenyt és a hosszabb 
időtartamhoz kapcsolódó kockázatok beárazásával az ajánlatkérő számára is drágább 
szerződést eredményezhet. Amennyiben az ajánlatkérő feltételes közbeszerzést 
kénytelen lefolytatni, akkor javasolt, hogy határozza meg azt a legkésőbbi időpontot 
(amely csak a valóban szükséges időtartamra korlátozódjon, lehetőség szerint ne legyen 
későbbi a szerződés aláírását követő fél évnél), ameddig a szerződés hatályba léphet. 
Csökkenteni szükséges a feltételes eljárások számát, illetve alkalmazásuk esetén 
korlátozni szükséges a feltétel teljesülésére nyitva álló időtartamot. 

A szerződéses feltételrendszer alapvetően meghatározza azt, hogy milyen kockázatokat 
kell vállalniuk a teljesítéshez, és ezek a kockázatok befolyásolják az árazás mellett azt a 
döntést is, hogy egyáltalán nyújt-e be ajánlatot a gazdasági szereplő az adott eljárásban. 
Sok esetben lehet találkozni olyan szerződéses feltételrendszerekkel, amelyekben az 
ajánlatkérők kizárólag arra törekednek, hogy a szerződésszerű teljesítést a lehető 
legszigorúbban kikényszerítsék, azonban nem mérlegelik, hogy a kockázatok aránytalan 
elosztása visszaköszön a magas ajánlati árakban és a verseny alacsony szintjében. 
Ekként többek közt a kötbérezési lehetőségeket is a hibával felmerülő károkozás 
feltételezhető nagységrendjére tekintettel szükséges megadni a kötbér alapok pontos 
meghatározása mellett. Kerülni szükséges az indokolatlanul magas rendelkezésre állási 
szinteket (különösen ’SLA’). A szerződéses feltételek kialakítása során törekedni kell a 
legjobb értékarány megteremtésére 

Az előzetes piaci konzultáció lehetőségét, illetve a két ajánlat meglétének 
megkövetelésének számát a nemzeti eljárásrendben lefolytatandó eljárások esetén is 
növelni szükséges, így már az alacsonyabb becsült értékkel bíró eljárások esetén is 
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teljesíthető a jogalkotói szándék, mely a legszélesebb körű verseny biztosítását tűzte ki 
célul. 

Az előzetes piaci konzultációk során szerzett jógyakorlatok bemutatása a Társaságon 
belüli többi terület részére, amely a jogintézmény népszerűsítését szolgálja, 
mindemellett hasznos információkkal biztosíthat más területeken is a részükről 
lefolytatni kívánt eljárásokkal kapcsolatosan. Az előzőek kapcsán évente legalább egy 
alkalommal bemutatni szükséges a piaci konzultációk eredményeit, mely feladat 
koordinációját a beszerzési osztály látja el. 

 

8 Mellékletek 

1. melléklet: Előzetes piaci konzultáció kezdeményezésének tartalmi elemei 
2. melléklet: 2021. évben lefolytatott - eljárás eredményéről szóló tájékoztatóval záruló 

eredményes - eljárások kimutatása 
 
 
Budapest, elektronikus aláírás szerint 
 
  

 
 

Bancsics Ferenc 
vezérigazgató 


