
A közbeszerzési törvény módosítása  
 

 

Az irányelveknek való megfelelés érdekében Magyarországnak is biztosítania kell az elektronikus 

kommunikációt a közbeszerzési eljárásokban. A közbeszerzési eljárás során kötelező biztosítani: 

• a hirdetmények elektronikus formában történő feladását, 

• a közbeszerzési dokumentumok elektronikus formában való rendelkezésre bocsátását, 

• az eljárás menetében a teljes körű elektronikus kommunikációt. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 196. § (3) bekezdése alapján az elektronikus 

közbeszerzés bevezetésének dátuma 2017. december 31.-e volt.  

Az elektronikus közbeszerzésre való átállás időigénye miatt – figyelembe véve, hogy jelenleg a 

közbeszerzési eljárások döntő hányada papír alapon zajlik – a Parlament 2017. november 7-én 

elfogadta a Kbt. módosítását, mely alapján az elektronikus közbeszerzés bevezetésének új dátuma: 

2018. április 15.  

 

A Kbt. módosítása alapján a Miniszterelnökség által biztosított Elektronikus Közbeszerzési 

Rendszer (EKR) használata a közbeszerzési eljárás szereplői számára (ideértve az ajánlatkérőket és az 

ajánlattevőket is) 2018. április 15. napjától kötelező. 

Az EKR bevezetésével csökkeni fog az eljárások adminisztrációs igénye, lehetővé válik az egyes eljárási 

cselekmények gyorsabb lebonyolítása, egyúttal az új rendszer hozzájárul az eljárások átláthatóságának 

növekedéséhez.  

Az EKR-ben nem csak a hirdetmények feladása fog elektronikusan megtörténni (ez már évek óta így 

működik a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Elektronikus Hirdetményfeladó Rendszer 

keretében), hanem a kiírók és a gazdasági szereplők/ajánlattevők közti teljes kommunikáció 

elektronikusan fog megvalósulni. Ideértve a kiegészítő tájékoztatáskérését, az ajánlatok 

benyújtását vagy a hiánypótlást is. 

Megjegyzendő, az EKR működik és az ajánlatkérők használhatják is, azonban az elektronikus 

közbeszerzési rendszer kötelező alkalmazásáig önkéntes alapon. 

  
 
 

Közbeszerzési értékhatárok 

 

Nemzeti közbeszerzési és koncessziós értékhatárok 

 

Nem közszolgáltató ajánlatkérők esetén 
 

 árubeszerzés   15 millió forint 

 építési beruházás   25 millió forint 

 építési koncesszió 100 millió forint 

 szolgáltatás megrendelése   15 millió forint 

 szolgáltatási koncesszió   30 millió forint 

 
 

 

 

 

 



Közszolgáltató ajánlatkérők esetén 
 

 árubeszerzés   50 millió forint 

 építési beruházás 100 millió forint 

 szolgáltatás megrendelése   50 millió forint 

 építési koncesszió 200 millió forint 

 szolgáltatási koncesszió 100 millió forint 

 

 

Uniós közbeszerzési és koncessziós értékhatárok 

 

A költségvetési törvény minden évben rendelkezik az uniós értékhatárokról, noha azokat valójában törvény 

csupán rögzíti, nem megállapítja. Az uniós értékhatárokat a az Európai Bizottság az irányelvekben 

meghatározott eljárás szerint főszabályként kétévente vizsgálja felül, és amennyiben szükség van rá 

hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési 

Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz.  

Az idei évtől - tekintettel arra, hogy a legutóbbi változtatásra 2015-ben került sor - az értékhatárok 

módosításra kerülnek. A 2018. január 1-jétől – két évig - irányadó pontos értékhatárok 2017. december 

20-án kerültek megállapításra.  

 

Nem közszolgáltató ajánlatkérők esetén 
 

 Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése  
 

 a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pont szerinti ajánlatkérők, ha a védelem terén a beszerzendő áru 

a Kbt. 2. mellékletében szerepel – 144.000 euró - 44.735.040,- Ft 
 

 b) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pont szerinti ajánlatkérők, ha a védelem terén a beszerzendő áru 

a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel – 221.000 euró - 68.655.860,- Ft 
 

 c) a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás – 750.000 euró - 232.995.000,- Ft 
 

 Építési beruházás 5.548.000 euró - 1.723.541.680,- Ft 
 

 Építési koncesszió és szolgáltatási koncesszió 5.548.000 euró - 1.723.541.680,- Ft 

 

 Tervpályázati eljárás   
 

 a) amennyiben a tervpályázat eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor – 144.000 

euró (44.735.040,- Ft) 
 

  minden olyan tervpályázati eljárás esetén, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő 

díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat – 144.000 euró 

(44.735.040,- Ft) 

 
 

Közszolgáltató ajánlatkérők esetén  
 

 árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés       443.000 euró - 137.622.380,- Ft 
 

 építési beruházás 5.548.000 euró - 1.723.541.680,- Ft 
 

 a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 1.000.000 euró – 310.660.000,- Ft 
 

 építési koncesszió és szolgáltatási koncesszió 5.548.000 euró - 1.723.541.680,- Ft 
 



 Tervpályázati eljárás  
 

 a) szolgáltatás megrendelése esetén       443.000 euró - 137.622.380,- Ft 
 

 b) tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díj együttes összege meghaladja 

ezt az értékhatárt – 443.000 euró - 137.622.380,- Ft 

 
 

Védelmi és biztonsági célú beszerzések 
 

 árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés    443.000 euró - 137.622.380,- Ft 
 

 építési beruházás 5.548.000 euró - 1.723.541.680,- Ft 

 
 

A Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontja és a Vtv. 17. § (4) bekezdés a) pontja szerinti értékhatárok 
 

 árubeszerzés, szolgáltatásmegrendelés       80.000 euró – 24.852.800,- Ft  
 

 építési beruházás  1.000.000 euró – 310.660.000,- Ft 

 

 

 

A közbeszerzési értékhatárok nem tartalmazzák az Áfa-t, mert a Kbt. 16. § (1) bekezdése szerint becsült 

érték fogalma sem tartalmazza. 
 

 


