
  

HIRDETMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS 
VÁLTOZÁSOK 



Tartalom: 

2 /  

 

 

1. Az új Kbt. hirdetményekre vonatkozó szabályai 

 

2. Az új hirdetményminta rendelet eltérései 

 

3. A hirdetménymintákat érintő változásokról általában 

 

4. Átmeneti szabályok 

 



1. Az új Kbt. hirdetményekre vonatkozó szabályai 
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1.1) Kbt. Első Rész 

 

1.1.1) Kötelező közzététel: 

- előzetes/időszakos előzetes tájékoztató 

- felhívás (ajánlati, részvételi, eljárást meghirdető stb.) 

- tervpályázati kiírás 

- koncessziós hirdetmény 

- eredmény tájékoztató (közbeszerzés, tervpályázat, koncesszió) 

- szerződés módosítás 



1. Az új Kbt. hirdetményekre vonatkozó szabályai 

1.1) Kbt. Első Rész 

 

  1.1.2) A korábbi szabályozással megegyező rendelkezések 

  - minden rezsimre és beszerzési formára vonatkozik 

  - hármas tagolás 

  - klasszikus / közszolgáltatói hirdetmények külön-külön 

  - tizenkét minta elnevezése (tartalmilag viszont módosulnak) 

  - kötelező elektronikus megküldés  

  - határidők 
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1. Az új Kbt. hirdetményekre vonatkozó szabályai 

1.1) Kbt. Első Rész 

 

  1.1.3) Új szabályok 

  - előzetes tájékoztatóval is meghirdethető a meghívásos, tárgyalásos 

     eljárás nem központi klasszikus ajánlatkérők esetében  

  - DBR esetében eredmény tájékoztató negyedéves közzétételi lehetőség 

  - szociális szolgáltatások esetében tizenkét hónapnál hosszabb előzetes 

     tájékoztatás lehetősége 

  - 6 új hirdetmény típus 

  - szerződés módosítás esetében megjelenik az uniós hirdetményminta 
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1. Az új Kbt. hirdetményekre vonatkozó szabályai 

1.2) Kbt. Második Rész 

 

1.2.1) Új szabályok 

- Hosszabbítás:-- nem kell indokolni 

    -- nincs korlátozás a számszerűségét illetően 

    -- kötelező, ha kiegészítő tájékoztatás nem adható meg az 

         ajánlattételi/részvételi határidő lejártáig 

    -- kötelező, ha dokumentum módosul 

    -- módosítás szabályai 

- Módosítás: -- gyorsított eljárásnál elég feladni a határidő lejártáig 

    -- dokumentum módosítása esetében nem kell hirdetmény 

         a módosított elemekről 
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1. Az új Kbt. hirdetményekre vonatkozó szabályai 

1.2) Kbt. Második Rész 

 

1.2.2) Egyes eljárásfajták 

- nyílt:  -- határidő kedvezmény (elektronikus ajánlat elfogadása) 

      -- hosszabb határidő (nem teljes körű hozzáférés a  

                 dokumentumhoz) 

        -- gyorsított eljárás 

-  meghívásos: -- előzetes tájékoztatóval is meghirdethető (nem központi) 

-  tárgyalásos: -- előzetes tájékoztatóval is meghirdethető (nem központi) 
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1. Az új Kbt. hirdetményekre vonatkozó szabályai 

1.3) Kbt. Harmadik Rész 

 

  1.3.1) Főszabály 

  - Hirdetmény NÉLKÜL (nyílt, meghívásos, tárgyalásos) 

  - Hirdetmény az eredmény tájékoztató esetében 

  1.3.2) Hirdetményes esetek 

  - 500 M Ft-ot elérő építési beruházás 

  - versenypárbeszéd és innovációs partnerség 

  - uniós értékhatárt elérő szociális szolgáltatások esetében 

  - előzetes/időszakos előzetes tájékoztató, előminősítési hirdetmény 

  - saját beszerzési szabályok alkalmazása 

  - koncesszió és tervpályázat 

     - önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény 
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1. Az új Kbt. hirdetményekre vonatkozó szabályai 

1.4) Kbt. Negyedik Rész 

 

  - szolgáltatási koncesszió az uniós rezsimben 

  - közzétételre vonatkozóan külön szabályok uniós értékhatárt elérő és  

     uniós értékhatár alatti koncesszióknál 

  - szociális szolgáltatásokra vonatkozó koncesszió esetében kizárólag  

     unió rezsim, nincs nemzeti értékhatár 

  - szociális szolgáltatásokra vonatkozó koncesszió esetében előzetes  

        tájékoztató és tájékoztató (felhívás nincs) 
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2. Az új hirdetményminta rendelet eltérései 

2.1) Eljárási szabályok változásai 

 

  - hirdetmény összes ajánlatkérője szerepeljen az Ajánlatkérők Listájában  

  - Ajánlatkérők Listája – KBEJ 

  - kötelező ellenőrzés köre szűkebb  

  - közbeszerzési dokumentumok ellenőrzése kérhető 

  - hiánypótlási határidő lejárta munkaszüneti napon 
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2. Az új hirdetményminta rendelet eltérései 

2.1) Eljárási szabályok változásai 

 

  - hiánypótlási felhívás kijavítása, módosítása, visszavonása 

  - megszűnik az 50% kedvezmény, helyette mentesség 

  - közzétételi költségtérítés 

  - 5 naptári napos közzététel határideje munkaszüneti napon jár le,  

     a következő munkanapon jelenik meg a Közbeszerzési Értesítő 

  - adószám nyertes ajánlattevő esetében 
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2. Az új hirdetményminta rendelet eltérései 

2.2) Az uniós hirdetmények eltérései 

 

  - megmaradt a hármas tagolás (előzetes, felhívás, eredmény) 

  - előminősítés versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében is 

  - eredmény tájékoztató visszavonásra is 

  - keretmegállapodás, DBR megkötésére és szerződéskötés(ek)re 

     ugyanaz a minta 

  - keretmegállapodások, DBR szerződéseire is uniós közzétételi 

     kötelezettség 

  - önálló MINTA a „Korrigendum” 

  - „hibrid” hirdetmények (3 in 1 / 2 in 1) 

  - szerződés módosítására új uniós hirdetményminta 
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2. Az új hirdetményminta rendelet eltérései 

2.3) A nemzeti hirdetmények eltérései 

 

  - megjelenik a hármas tagolás (előzetes, felhívás, eredmény) 

  - keretmegállapodás, DBR megkötésére és szerződéskötés(ek)re 

     ugyanaz a minta 

  - megjelenik a felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 

  - önálló minták a koncesszió és tervpályázat esetén 

  - megjelenik az önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény 
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2. Az új hirdetményminta rendelet eltérései 

2.4) A KBA-ban való közzététel eltérése 

   

  - A Kbt. 43. § szerinti dokumentumok 

  - Összefoglaló tájékoztatás és a visszavonása 

      – NEM hirdetmény 

     - KBA-ba kell feltölteni 

   

14 /  



3. A hirdetménymintákat érintő változásokról 
    általában 

3.1) Egyszerűsítések 

 

  - szakaszok sorszámozása és tartalma ugyanaz minden hirdetményben 

  - megszűnnek az „A” és „B” mellékletek 

  - kevesebb „igen”/„nem” 

  - fakultatív jelölők a kérdés elején 

  - értékelési szempontok részajánlati körönként adhatók meg 

  - megszűnik a dokumentum rendelkezésre állás határideje 

  - eredmény tájékoztatók esetében kizárólag Áfa nélküli értékek 

  - uniós eredmény tájékozatók esetében is részenként lehet eredménytelen 

  - „hibrid” hirdetmények (3 in 1 / 2 in 1) 

  - uniós és nemzeti hirdetmények összhangja 
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3. A hirdetménymintákat érintő változásokról 
    általában 

3.2) Egyéb újítások, módosulások 

 

  - uniós hirdetményeknél időtartamoknál megjelenik a „munkanap” 

  - uniós hirdetményeknél kizáró okoknak nincs alpont 

  - visszavonás kérdése 

  - végjegyzetek halmozása egy-egy pontnál 

  - NUTS kód kötelező kitöltése 
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4. Átmeneti szabályok 

 Uniós hirdetmények 

 

  - korábbi uniós hirdetményminta rendelet mintái 

  - új uniós hirdetményminta rendelet hatályba lépéséig, illetve mindaddig, 

     amíg a Kiadóhivatal elektronikus úton nem tudja fogadni az űrlapokat 

  - tizenkét hirdetményminta azonos elnevezéssel, hasonló tartalommal 

  - hat új minta esetén a közzététel célját figyelembe véve 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

 

 

 

 

dr. Berethalmi András 
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