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Jogszabályi háttér 

Átmeneti szabályozás: 

• a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 
46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 

Hatályos szabályozás: 

• a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM 
rendelet 

 



FAKSZ jogintézmény 

Kötelező FAKSZ bevonása: 
• az uniós forrásból megvalósuló 
• az uniós értékhatár feletti áru- és 

szolgáltatás beszerzések (kb. 64 millió 
forint) 

• 500 millió forint feletti építési beruházások 
 
A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti 
jogorvoslati eljárásban FAKSZ, jogtanácsosi 
vagy ügyvédi képviselet kötelező. 

 



HKT és FAKSZ 

• Hivatalos H 

• Közbeszerzési K 

• Tanácsadó T 

• Felelős F 

• Akkreditált A 

• Közbeszerzési K 

• Szaktanácsadó SZ 



Szaktanácsadói rendszer újdonságai 

HKT 

• Természetes személy, 
jogi személy, jogi 
személyiséggel nem 
rendelkező jogképes 
szervezet 

• 3 év 

• 90000 Ft 

 

FAKSZ 

• Természetes személy 

• 2 év 

• 75000 Ft 



Tanácsadói rendszerek 

Bejegyzett FAKSZ-ok 

volt HKT

nem volt
HKT

45% 

HKT 
• 593 HKT összesen 
• 461 személy 
• 132 szervezet 

FAKSZ 
• 794 FAKSZ összesen 
• 636 független 
• 158 nem független 

• 360 volt HKT 

• 434 nem volt HKT 

• Az összes HKT 60%-a lett FAKSZ 

• A személy HKT-k 78%-a lett FAKSZ 

• A FAKSZ-ok 45%-a volt HKT 55% 



FAKSZ statisztika 

555 

217 

22 

794 bejegyzett FAKSZ 

46/2015. MvM rendelet
szerint is regisztrált

ismételten regisztrált

csak 14/2016. MvM
rendelet szerint
regisztrált



Bejegyzett FAKSZ-ok 
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Előzetes regisztráció 

Kérelem 
benyújtása 

Elektronikus 
úton 

postán 
személyesen 

• szaktanacsado@me.gov.hu 

• Miniszterelnökség  
• Közbeszerzési Szabályozási Főosztály 
     1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 

• Miniszterelnökség 1077 
Budapest, Wesselényi utca 20-
22. szám alatti irodaépületének 
postázójában (földszint, 18-as 
iroda) 



Kérelem és szükséges mellékletek 

KSZF 

Formanyomtatvány 

Diploma vagy oklevél 
másolata 

Erkölcsi bizonyítvány 

Közbeszerzési 
gyakorlat igazolás 

Felelősségbiztosítás 

Munkáltatói igazolás 

Kbt. 187. § (8) bek. 
Szerinti kizáró okos 

nyilatkozat 

Regisztrációs díj 
befizetését igazoló 

bizonylat 



Közbeszerzési gyakorlat igazolása 

VAGY 

• az ajánlatkérőtől vagy az ellenőrzésre feljogosított szervtől származó nyilatkozat 

• Munkáltató vagy megbízó 
• Ajánlatkérőnél vagy ezek 

megbízásából 
• Kérelem benyújtását megelőző 

3 évben  
• Legalább 25közbeszerzési 

eljárásban folytatott 
közbeszerzési tevékenység, 
melyből legalább 15 
közbeszerzési eljárás teljes 
körű lebonyolítására 
vonatkozik 

• Munkáltató vagy megbízó 
• Ajánlatkérőnél vagy ezek 

megbízásából 
• Kérelem benyújtását megelőző 

3 éven belül 
• Legalább 50 közbeszerzési 

eljárás tekintetében 
közbeszerzési tevékenység, 
vagy ellenőrzési tevékenység 



Közbeszerzési gyakorlat tartalma 

Eljárás teljes körű lebonyolítása, egyéb 
közbeszerzési tevékenység 

•Közbeszerzési eljárás 

•az ajánlatkérő neve 

•az eljárás tárgya 

•az eljárás fajtája 

•az eljárást megindító hirdetmény 
megjelenésének napja, az eljárást megindító 
felhívás közvetlen megküldésének napja 

•hirdetmény azonosító száma 

•az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 
megjelenésének napja 

•a kérelmező által ellátott tevékenység pontos 
megjelölése 

•sor került-e jogorvoslati eljárásra 

•az igazolás kiállítójának büntetőjogi felelőssége 
tudatában tett és aláírásával igazolt 
nyilatkozatát, amely szerint az igazolás kiállítója 
jogosult az igazolás kiadására 

Ellenőrzési tevékenység 

•Közbeszerzési eljárás 

•az ajánlatkérő neve 

•az eljárás tárgya 

•az eljárás fajtája 

•az ellenőrzési ügy iktatószáma/ügyszáma 

•az ellenőrzés befejezésének időpontja 

•a kérelmező által ellátott tevékenységnek és az 
ellenőrzés típusának pontos megjelölése 

•az igazolás kiállítójának büntetőjogi felelőssége 
tudatában tett és aláírásával igazolt 
nyilatkozatát, amely szerint az igazolás kiállítója 
jogosult az igazolás kiadására 



Erkölcsi bizonyítvány 

• Büntetlen előéletű 

• Kbt. 187. § (8) bekezdés 
b) pontja szerinti kizáró 
ok nem áll fenn 

• A Kbt. 62. § (1) 
bekezdés a) pont aa)-
ag) alpontjaiban 
meghatározott kizáró 
ok nem áll fenn 



Regisztrációs díj 

• 75.000 Ft – aki a 46/2015. MvM rendelet alapján nem 
volt regisztrálva 

• 35.000 Ft – aki a 46/2015. MvM rendelet alapján 
regisztrált 

• Ingyenes – aki a 46/2015. MvM rendelet  alapján 
regisztrálva volt, és a jogosultság 2016. június 30. 
előtti lejárata miatt ismételten kérte a regisztrációt 

• 3.000 Ft – aki a névjegyzékben feltüntetett adatai 
módosítását kéri 

• 50.000 Ft – aki regisztrációja megújítását kéri 



Szaktanácsadók kötelezettségei 
I. Bejelentési kötelezettség 

• Felelősségbiztosításban történt változás 

• Foglalkoztatási jogviszony megszűnése (csak nem független FAKSZ) 

• A Kbt. 187. § (8) bekezdés szerinti körülményekben bekövetkezett változásról 

II. Kötelező képzésre vonatkozó kötelezettség: 

• Közbeszerzési szakmai képzésen való részvétel és sikeres vizsga 

III. Tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségek: 

• Személyesen köteles eljárni 

• A közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokat (felhívás, 
közbeszerzési dokumentumok, bontási jegyzőkönyv, összegezés)ellenjegyezni 

• Az eljárást megindító felhívás közzétételét vagy megküldését követő 24 órán 
belül az eljárás adatainak a szaktanacsado.eljarasok@me.gov.hu e-mail címre 
megküldeni. (ajánlatkérő neve; közbeszerzés becsült értéke; közbeszerzési 
eljárás tárgya; közbeszerzési eljárás fajtája; eljárás azonosító száma (TED/KÉ). 
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Előzetes regisztráció módosítása 

I. Nem független FAKSZ  függelten FAKSZ 

• Felelősségbiztosítás 

 

II. Független FAKSZ  nem független FAKSZ 

• Munkáltatói igazolás 

 

III. Elérhetőségeiben történt változás 

• Nyilatkozat 

 

+ 3.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése  



KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET! 


