
A Közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.törvény módosításáról 

Magyar Közlöny 187. számában (2018. november 28.) megjelent a 2018. évi LXXXIII. törvény a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról. Az Országgyűlés a Kormány kezdeményezésére hatvannyolc 
paragrafusban módosította a közbeszerzési törvényt. A törvény több lépcsőben fog még változni 2019. január 1-
jén, 2019. április 1-jén, 2019. április 18-án és 2020. január 1-jén. 

A módosítás érinti – többek között – a Kbt. 5. § (3) bekezdését, a 40 millió Ft-os értékhatárt árubeszerzés és 
szolgáltatás megrendelés esetén 68,6 millió Ft-ra, építési beruházások esetén 300 millió Ft-ra emelve. A 
módosítások zöme az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szabályainak a Kbt-be történő integrálását szolgálja. 

A változtatások legnagyobb része a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerre 
(EKR) terjed ki. Az egyik ilyen módosítás eredményeként a jogorvoslati eljárás során is elektronikus hozzáférést 
kap a Közbeszerzési Döntőbizottság, az ajánlatkérőknek pedig lehetőségük lesz az összegezés megküldését 
követően észlelt jogsértés esetén, hogy bizonyos bírálati cselekményeket végrehajthassanak az összegezés 
módosítása előtt. 

2019.01.-től az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a nyertes ajánlattevőként 
szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, 
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez 
vezetett, valamint ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy 
egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az 
annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint azon dokumentumokat, amelyek alapján megállapítható, 
hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegést nem vitatta, vagy, hogy sor került-e a 
szerződésszegés vonatkozásában perindításra. Perindítás esetén az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak megküldeni a pert lezáró jogerős határozatot. 
 
2019.04.01-től az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokra a Második Részt, 
az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárásokra a Harmadik Részt 
alkalmazva kell eljárni, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik. Jogszerűen jár el az ajánlatkérő akkor is, ha e 
törvény valamely közbeszerzés megvalósítására - ideértve a 3. melléklet szerinti szociális és egyéb szolgáltatások 
igénybevételére irányuló közbeszerzési eljárásokat is - a Harmadik Rész alkalmazását rendeli, az ajánlatkérő 
azonban a Második Rész szabályait alkalmazva folytatja le a közbeszerzési eljárást 
 
A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az 
ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont 
személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, 
közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. Az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót bevonni 
a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárásba, 
b) építési beruházás esetén a hétszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba, vagy 
c) a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásba, kivéve a 
keretmegállapodás alapján történő, az a)-b) pontban meghatározott értéket el nem érő beszerzés 
megvalósításába, 
d) keretmegállapodás alapján történő, az a)-b) pontban meghatározott értékű beszerzés megvalósításába. 
 Az ajánlatkérő nem köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni a keretmegállapodás 
alapján történő, ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés esetén. 
 
2019. 04.18-tól  az ajánlatkérő - kivéve a 27.§ 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és 
feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai 
szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett 
szintaxislistának. 
Emellett az ajánlatkérőknek megszűnik az éves statisztikakészítési kötelezettsége, mivel a jogalkalmazónak az 
EKR révén anélkül is rendelkezésre állnak a legszükségesebb adatok. 
 

2020.01.01-től változnak az elektronikus katalógusra vonatkozó szabályok. 



A Magyar Közlöny 188. számában (2018. november 29.) megjelent a Kormány 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelete 
sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról. 

A rendelet 9-10. §-ai módosítják az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői 
és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet. 

 


