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bd) szociális célból, törvényben meghatározott termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére
felhasználható utalvány.”

15. §  Az Eptv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) Az  MNÜA az  Erzsébet-programmal kapcsolatos feladatai végrehajtásához együttműködhet civil 
szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, valamint egyéb jogi és természetes személyekkel.
(2) A  3.  §-ban meghatározott közfeladatok megvalósulása érdekében az  állam elősegíti a  szociális üdültetési feladatok, 
i$úsági és gyermekprogramok alapjául szolgáló szállodák és táborhelyek létrehozását, fejlesztését és működtetését.”

16. §  Az Eptv. 1. §-ában az „azon gyermekek” szövegrész helyébe az „azon szociálisan rászorulók, különösen gyermekek” 
szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a törvény – a (2)−(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–2. § és az 5–6. § 2013. július 1-jén lép hatályba.
 (3) A 7–10. § 2013. július 30-án lép hatályba.

18. §  E törvény 12. §-a az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2013. évi CXVI. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról*

1. §  A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást 
kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi 
származású áruk számára nemzeti elbánást a  közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az  Európai Uniónak 
a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.”

2. §  A Kbt. 9. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényt nem kell alkalmazni:)
„j) a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti közúti és vasúti személyszállítási közszolgáltatásra 
vonatkozó szerződés megkötésére, az  autóbusszal vagy villamossal végzett személyszállítási közszolgáltatás 
esetében azonban kizárólag abban az  esetben, amennyiben a  szerződés szolgáltatási koncessziónak minősül; 
a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti pályázati eljárásról az  ajánlatkérőnek a  Közbeszerzési 
Hatóságot három napon belül írásban tájékoztatnia kell;”

3. §  A Kbt. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  építési beruházás becsült értéke megállapításakor a  teljes beruházásért járó ellenértéket kell &gyelembe 
venni. Annak megítéléséhez, hogy mit kell egy építési beruházásnak tekinteni, a  gazdasági és egyben műszaki 
funkció egységét kell döntő szempontként &gyelembe venni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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4. §  A Kbt. 18. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Amennyiben egy építési beruházás vagy szolgáltatás-megrendelés, vagy hasonló áruk beszerzésére irányuló 
közbeszerzés részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a becsült érték meghatározásához az összes rész 
értékét kell #gyelembe venni.
(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően mindig e  törvény Harmadik Része szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések 
megkötésére, amelyek becsült értéke – a  (2)  bekezdés alkalmazása nélkül – szolgáltatás megrendelése és 
árubeszerzés esetében 21 824 000 forintnál, az építési beruházások esetében pedig 272 800 000 forintnál kevesebb, 
feltéve, hogy ezen egybe nem számított részek összértéke nem haladja meg annak az értéknek a húsz százalékát, 
amit a (2) bekezdés alkalmazása esetén állapított volna meg az ajánlatkérő a teljes beszerzés becsült értékeként.
(4) Amennyiben a  beszerzés becsült értéke a  (2)  bekezdés szerint az  uniós értékhatárt elérné, a  (3)  bekezdés 
alapján nem alkalmazhatóak azok a rendelkezések, amelyeket e törvény Harmadik Része a törvény alkalmazása alól 
kivételként határoz meg [120. §]. A (3) bekezdés alkalmazásakor annak megítéléséhez, hogy a Harmadik Rész szerint 
milyen eljárás folytatható le, az egyes leválasztott szerződések értéke önállóan vehető #gyelembe.”

5. §  A Kbt. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány a  közbeszerzések központosított eljárás keretében történő lefolytatását rendelheti el az  általa 
irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó 
szervezetek vonatkozásában, meghatározva annak személyi és tárgyi hatályát, az  ajánlatkérésre feljogosított 
szervezetet (központi beszerző szerv), valamint az  eljáráshoz való csatlakozás lehetőségét. Jogszabály vagy 
a támogató szervezet az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatás nyújtását a központosított 
eljáráshoz való csatlakozás feltételéhez kötheti.”

6. § (1) A Kbt. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ajánlatkérő köteles az  alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a  Közbeszerzési Hatóság által 
működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az  Adatbázisban való közzététel valamely okból nem 
lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján – közzétenni:
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását 
követően haladéktalanul;
b) a 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
c) az  előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79.  § (2)  bekezdése szerinti adatokat az  előzetes vitarendezési kérelem 
kézhezvételét követően haladéktalanul;
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
e) a  szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a  közbeszerzési eljárást megindító 
hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a  szerződő felek megnevezését, azt, hogy 
a  teljesítés szerződésszerű volt-e, a  szerződés teljesítésének az  ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá 
az  ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a  ki#zetett ellenszolgáltatás értékét a  szerződés mindegyik fél 
–  támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói ki#zetés során a  ki#zetésre köteles szervezet – által 
történt teljesítését követő tíz napon belül;
f ) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóságnak való megküldéssel 
egyidejűleg.”

 (2) A Kbt. 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdés c) és e)–f )  pontja szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a  honlapon 
a 34. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük.”

 (3) A Kbt. 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan 
elérhetőnek kell lennie.”

 (4) A Kbt. 31. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés 
esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni.”

7. §  A Kbt. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az  ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. 
A  több szakaszból álló eljárások részvételi szakaszában az  (1)  bekezdés szerint tett nyilatkozatot az  ajánlattevő 
az eljárás ajánlattételi szakaszában – a 26. § #gyelembe vételével – módosíthatja, ebben az esetben ismét be kell 
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nyújtania nyilatkozatát arról, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [87. § (1) bekezdés 
d) pontja, 91. § (1) bekezdés d) pontja, 107. § (4) bekezdés e) pontja]. A módosítás az alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplő esetében nem eredményezheti az alkalmasság igazolásakor tett nyilatkozatok tartalmának 
módosulását.”

8. §  A Kbt. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik, 
gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napnál később nyújtották be, a  kiegészítő 
tájékoztatást az  ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy 
a  későn érkezett kérdés megválaszolása a  megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges. 
Az  ajánlatkérő – ha a  válaszadáshoz és a  válasz #gyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre – 
ilyenkor is élhet a  (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának 
lehetőségével.”

9. §  A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az  alkalmasság igazolása során az  (5)  bekezdés szerint más szervezet 
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:]
„c) a  gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az  a)  pontban foglaltaktól eltérően, 
az  alkalmassági követelmények nem a  teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra 
vonatkoznak – akkor is, ha az  ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) 
benyújtja az  alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e  más szervezet 
a  Ptk. 274.  §  (1)  bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az  ajánlatkérőt az  ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok 
érvényesítésével nem térült meg.”

10. §  A Kbt. 52. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti). A  dokumentáció 
ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek 
szerint meg#zetni.
(3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban, valamint a 122/A. § szerinti eljárásban a dokumentációért ellenérték 
nem kérhető.”

11. §  A Kbt. 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben az  ajánlatkérő papír alapú ajánlatok (részvételi jelentkezések) benyújtását írja elő, az  ajánlatot 
és a  részvételi jelentkezést egy papír alapú példányban, írásban és zártan, az  ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártáig. Az ajánlatkérő előírhatja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányok 
benyújtását.”

12. §  A Kbt. 62. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  ajánlatkérő az  ajánlatok – tárgyalásos eljárásban a  végleges ajánlatok – bontásának megkezdésekor, 
az  ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a  közbeszerzés – a  18.  § (2)  bekezdésének alkalmazása nélkül 
számított – becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, részajánlattétel 
biztosítása esetén részenként. Ha tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő végleges ajánlatok írásbeli benyújtását nem 
kéri, akkor a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 
– részajánlattétel biztosítása esetén részenként – az utolsó tárgyalás alkalmával azt követően kell ismertetnie, hogy 
valamennyi ajánlattevő megtette végleges ajánlatát.”

13. §  A Kbt. 65. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlattételi felhívás megküldésére korábban megjelölt időpontot legfeljebb 
összesen 30 nappal elhalaszthatja, ebben az esetben az eredeti – vagy a módosított – időpont lejárta előtt minden 
részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az  ajánlattételi felhívás megküldésének új időpontjáról, és 
a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a részvételre jelentkezőket értesíteni.”
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14. §  A Kbt. 67. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hiányok pótlása – melynek során az  ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani 
és kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az  ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az  ajánlati, 
részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a 26. § 
nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a  részvételi jelentkezésben 
alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban kizárólag 
a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető.”

15. §  A Kbt. 67. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a  korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő 
hiányt észlelt. Nem köteles az  ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a  hiánypótlással 
az  ajánlattevő (részvételre jelentkező) az  ajánlatban (részvételi jelentkezésben) korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – feltéve, 
hogy az  eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem (vagy csak az  általa meghatározott 
korlátozással) rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem 
pótolhatók.”

16. §  A Kbt. 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az  ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, a  közbeszerzést 
megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a  közbeszerzést megelőzően a  becsült érték 
meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell #gyelemmel lenni. Köteles az  ajánlatkérő az  (1)  bekezdést 
alkalmazni különösen akkor, ha az  ajánlatban foglalt – az  (1)  bekezdés szerinti – ellenszolgáltatás több, mint 
húsz  százalékkal eltér a  közbeszerzés – az  ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén 
az adott elemre eső – 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékétől.”

17. §  A Kbt. 80. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ajánlattevő és a  részvételre jelentkező az  ajánlatában, illetve a  részvételi jelentkezésben, valamint 
a 69–70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó 
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az  üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok 
a  Ptk.  81.  § (3)  bekezdésére #gyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra 
hozatala az  üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak 
a (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.”

18. §  A Kbt. 96. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlattételi felhívásnak a 38. §-ban foglaltakon túl a következőket kell tartalmaznia:)
„a) a tárgyalásos eljárás jogcímét;”

19. §  A Kbt. 109. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Keretmegállapodás legfeljebb négy évre köthető, kivéve a kellően – különösen a keretmegállapodás tárgyára 
tekintettel – indokolt kivételes eseteket. Ennek során mérlegelni kell, hogy az  adott keretmegállapodáshoz 
kapcsolódó sajátosságok szükségessé teszik-e a  hosszabb határozott időtartam meghatározását, és az  nem 
aránytalanul korlátozza-e a  versenyt. A  négy évnél hosszabb tartamú keretmegállapodás megkötésére 
irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívásban fel kell tüntetni a  hosszabb időtartam meghatározásának 
indokolását. A  keretmegállapodásban ajánlatkérő megjelölheti, hogy az  előirányzott teljes mennyiség keretein 
belül meghatározott részre kötelezettséget vállal közbeszerzés megvalósítására. Az  ajánlatkérő akkor nem 
köteles a  keretmegállapodás alapján közbeszerzést megvalósítani, ha a  keretmegállapodás megkötését követően 
–  általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a  szerződés 
(szerződések) megkötésére, vagy a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben 
az  ajánlatkérőnek haladéktalanul írásban értesítenie kell a  keretmegállapodást kötött ajánlattevőket és 
a Közbeszerzési Hatóságot.”
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20. § (1) A Kbt. 120. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő)
„h) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
3. § 5., 7. és 9. pontjai; valamint szükség- vagy veszélyhelyzet esetén az állatok járványos megbetegedése, a súlyos 
ipari vagy közlekedési baleset okozta kár, vízkár, illetve vízminőségi kár közvetlen megelőzése, elhárítása, védekezési 
készültség vagy az azt közvetlenül követő helyreállítás érdekében történő beszerzésre;”

 (2) A Kbt. 120. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő)
„k) a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti hitel és pénzkölcsön, 
valamint pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételére;”

 (3) A Kbt. 120. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
(E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő)
„m) kulturális javak körébe tartozó tárgyak vételére és a rájuk vonatkozó egyéb jogok megszerzésére.”

21. §  A Kbt. 121. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérő az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor választása szerint
a) a 123. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy
b) a törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 122–122/A. §-ban foglalt eltérésekkel.”

22. §  A Kbt. 122. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ajánlatkérő építési beruházás esetén – a  94.  § (2)–(3)  bekezdése szerinti jogcímen indított hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárások kivételével – köteles, egyéb esetekben jogosult dokumentációt készíteni, amelyben 
árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén szerződéstervezet helyett elegendő a  lényeges szerződéses 
feltételeket közölni (a továbbiakban együtt: szerződéstervezet).”

23. §  A Kbt. 122. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kiegészítő tájékoztatást az  ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles 
az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. § 
(4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.”

24. §  A Kbt. 122. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  (7)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  100.  § (1)  bekezdése nem alkalmazandó. Az  ajánlatkérő 
a  (7)  bekezdés a) és c)  pontja szerinti esetben is köteles biztosítani a  versenyt és legalább három – a  szerződés 
teljesítésére való alkalmasság feltételeit az  ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági szereplőt 
ajánlattételre felhívni. Az  ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az  egyenlő bánásmód 
elvének megfelelően és lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. 
A  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3.  § (4)  bekezdésében 
foglalt korlátozó rendelkezés ennek megítélésekor nem alkalmazandó.”

25. §  A Kbt. a következő 122/A. §-sal egészül ki:
„122/A. § (1) Ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, vagy az építési 
beruházás becsült értéke nem éri el a  százötven millió forintot és az  eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges, 
az ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amelyben a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó 
szabályait alkalmazza az  e  §-ban foglalt különbségekkel. Az  ajánlatkérő az  eljárást megindító felhívás közzététele 
helyett legalább három – a  szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az  ajánlatkérő megítélése szerint 
teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. 
Az  ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az  egyenlő bánásmód elvének megfelelően és 
lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni.
(2) Az  ajánlattételi határidő minimális időtartama az  ajánlattételi felhívás megküldésétől számított tizenöt nap. 
Az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy dokumentáció módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás 
visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, 
egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a  gazdasági szereplőket, amelyeknek az  ajánlatkérő az  ajánlattételi 
felhívást megküldte.
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(3) Az  eljárásban kizárólag az  ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az  ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az  ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az  ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi 
felhívást.”

26. §  A Kbt. 123. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ajánlatkérő az  e  törvény Második Részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályokat 
alakíthat ki.”

27. §  A Kbt. 124. § (8) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
[A (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés]
„e) ha a  hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a  94.  § (2)  bekezdés c)  pontja, (3)  bekezdése, vagy (4)  bekezdés 
b)–d) pontja alapján indították és a 141. § (3) bekezdése szerinti határidőben a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke 
nem élt a jogorvoslati eljárás megindításának jogával;
f ) ha a 122. § (7) bekezdés a) pontja vagy a 122/A. § szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.”

28. §  A Kbt. 126. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a  szerződés szerinti, 
tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték köthető ki.
(3) A  szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként legfeljebb 
a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték köthető ki.
(4) A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor, a  jótállási 
és szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosítékot a  teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. 
Az  egyéb biztosítékot – a  szerződésben foglalt feltételek szerint – abban az  időpontban kell rendelkezésre 
bocsátani, amelytől kezdve a  biztosítékkal biztosított esemény bekövetkezhet, de legkorábban a  szerződéskötés 
időpontjában.”

29. §  A Kbt. 131. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, 
az  ajánlatkérő köteles a  szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 
5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 68 millió forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítani.
(2) A felek az (1) bekezdésben foglalt kötelező mértéket meghaladóan, valamint bármely más esetben is kiköthetik 
előleg nyújtását a szerződésben.”

30. §  A Kbt. 132. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés b)  pontjának alkalmazásában a  szerződésben foglalt – amennyiben a  felek a  szerződésben 
tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított – eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését 
minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az  a  szerződés gazdasági egyensúlyát a  nyertes ajánlattevő javára 
megváltoztatja.”

31. § (1) A Kbt. 137. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (3) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni]
„a) a  jogellenes tartalmú, a  közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény közzétételének vagy közvetlen felhívás 
kézhezvételének, vagy dokumentáció esetében annak rendelkezésre bocsátásának napját;”

 (2) A Kbt. 137. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (3) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni]
„e) a  közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés e  törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése esetében 
a  szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételétől, vagy a  teljesítésre vonatkozó 
adatok [31.  § (1)  bekezdés e)  pont] Közbeszerzési Hatóság által működtetett adatbázisban – amennyiben 
az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges az ajánlatkérő saját vagy fenntartója honlapján – 
való közzétételétől számított harmincadik napot.”
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32. § (1) A Kbt. 152. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Közbeszerzési Döntőbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a  bírság kiszabása vagy a  gazdasági 
szereplőnek a közbeszerzési eljárásban történő részvételtől eltiltása, valamint a bírság összegének, illetve az eltiltás 
időtartamának megállapításában az  eset összes körülményét – így különösen a  jogsértés súlyát, a  közbeszerzés 
tárgyát és értékét, a  jogsértésnek a  közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az  e  törvénybe 
ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a  jogsértőnek az  eljárást segítő együttműködő magatartását, a  jogsértés 
megtörténte és a  jogorvoslati eljárás megindítása között eltelt hosszú időt, támogatásból megvalósult beszerzés 
esetén azt a körülményt, ha a jogsértéshez más szerv eljárásában a támogatás vissza$zetésére vonatkozó szankció 
kapcsolódhat – veszi $gyelembe. A  bírság összegének és az  eltiltás időtartamának megállapításakor $gyelembe 
kell venni azt is, ha a  jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. Az  eltiltásra vonatkozó döntés kérdésében a  külön 
jogszabályban foglaltakat is $gyelembe kell venni.”

 (2) A Kbt. 152. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérőnek az eljárást lezáró döntését, az ajánlatkérő 
köteles a  határozat végrehajthatóságának időpontjától számított harminc napon belül új eljárást lezáró döntést 
hozni. Ha az  eljárás előre láthatólag nem eredménytelen, döntése meghozatala előtt – határidő tűzésével – be 
kell szereznie valamennyi érvényes ajánlatot tevő nyilatkozatát arról, hogy ajánlatát fenntartja. Amennyiben 
az  ajánlattevő a  megadott határidőben nem nyilatkozott, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát nem tartja fenn. 
Amennyiben ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötötte, az ajánlatukat fenntartó 
ajánlattevőknek igazolniuk kell az  ajánlati biztosíték fenntartását vagy újbóli rendelkezésre bocsátását az  ajánlati 
kötöttségnek az ajánlatkérő által meghatározott új idejére.”

33. § (1) A Kbt. 172. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hatóság keretében működő Tanács)
„m) működteti a  Közbeszerzési Adatbázist, amely a  közbeszerzési eljárások központi nyilvántartása, elősegíti 
a közbeszerzési információk nyilvánosságát, az elektronikus közbeszerzési adatbázisok használatának elterjedését, 
továbbá az elektronikus eljárási és kommunikációs lehetőségek támogatását;”

 (2) A Kbt. 172. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hatóság keretében működő Tanács)
„m) működteti a  Közbeszerzési Adatbázist, amely a  közbeszerzési eljárások központi nyilvántartása, elősegíti 
a közbeszerzési információk nyilvánosságát, az elektronikus közbeszerzési adatbázisok használatának elterjedését, 
továbbá az  elektronikus eljárási és kommunikációs lehetőségek támogatását; ennek keretében elektronikus 
közzétételi lehetőséget biztosít, ahol az  ajánlatkérő a  közbeszerzési eljárás dokumentációját központilag, 
térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az  ajánlattevők számára hozzáférhetővé 
teheti, és ahonnan az ajánlattevők a közbeszerzési eljárások dokumentációit ingyenesen elérhetik;”

34. §  A Kbt. 182. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„18. az  irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik, a  Kormány közalapítványai, 
valamint azon többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek közbeszerzései megindításának 
engedélyezésére és lefolytatásának központi ellenőrzésére vonatkozó sajátos szabályokat, amelyekben az  állam 
nevében a tulajdonosi (részvényesi, tagsági stb.) jogokat miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja, valamint 
e  szervezetek közbeszerzési szerződései teljesítésének ellenőrzésére és módosításának engedélyezésére 
vonatkozó sajátos szabályokat, valamint e  szervezetek és a  kezelésükben lévő vagy általuk alapított alapítványok 
nem közbeszerzés útján megkötött, beszerzést megvalósító szerződései megkötésének és módosításának 
engedélyezését;”

35. § (1) A  Kbt. 181.  §-ának az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 129. § (5) bekezdésével megállapított 
(4) bekezdésének számozása (4a) bekezdésre módosul.

 (2) A Kbt. 181. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E törvénynek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVI. törvénnyel 
(a  továbbiakban: Mód2. tv.) megállapított 2.  § (5)  bekezdése, 9.  § (1)  bekezdés j)  pontja, 16.  § (1)  bekezdése, 
18.  § (2)–(4) és (6)  bekezdése, 23.  § (1)  bekezdése, 31.  § (1) és (4)–(6)  bekezdése, 36.  § (5)–(6)  bekezdése, 
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40. §  (2) bekezdése, 45. § (3) bekezdése, 46. § (3) bekezdése, 52. § (2)–(3) bekezdése, 55. § (6) bekezdés c) pontja, 
56.  § (1)  bekezdés k)  pont kc)  alpontja, 61.  § (1)  bekezdése, 62.  § (4)  bekezdése, 65.  § (4)  bekezdése, 67.  § (3) és 
(5)  bekezdése, 69.  § (2)  bekezdése, 80.  § (1)  bekezdése, 96.  § (1)  bekezdés a)  pontja, 109.  § (5) és (7)  bekezdése, 
120.  § h), k) és m)  pontja, 121.  § (1)  bekezdése, 122.  § (2), (5) és (8)  bekezdése, 122/A.  §-a, 123.  § (1)  bekezdése, 
124.  § (8)  bekezdés e) és f )  pontja, 125.  § (9)  bekezdése, 126.  § (2)–(4)  bekezdése és (6)  bekezdés a)  pontja, 
131.  § (1)–(2)  bekezdése, 132.  § (3)  bekezdése, 137.  § (5)  bekezdés a) és e)  pontja, 152.  § (7)  bekezdése, 172.  § 
(2) bekezdés m) pontja a Mód2. tv. hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra, 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatban indított jogorvoslati eljárásokra 
alkalmazandó. E törvénynek a Mód2. tv. által hatályon kívül helyezett 4. § 15. pontját, 56. § (1) bekezdés g) pontját 
és 56.  §  (5)  bekezdését a  Mód2. tv. hatályba lépését követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra nem kell 
alkalmazni.
(7) Az  a  közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés, amelyen Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72–75.  §-a szerinti átvállalással érintett önkormányzat fennmaradó 
tartozásállománya alapul, a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi 
intézmény által egyoldalúan nem módosítható.”

36. §  A Kbt.
 1. 36. § (5) bekezdésében a „hatósági vagy közhiteles” szövegrész helyébe a „hatósági” szöveg,
 2. 36. § (6) bekezdésében a „hatósági, illetőleg közhiteles” szövegrész helyébe a „hatósági” szöveg,
 3. 46. § (3) bekezdésében a „köteles lehetővé tenni” szövegrész helyébe a „lehetővé teheti” szöveg,
 4. 56.  § (1)  bekezdés k)  pont kc)  alpontjában a  „nem szabályozott tőzsdén jegyzett” szövegrész helyébe 

a „szabályozott tőzsdén nem jegyzett” szöveg,
 5. 94.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az  „(a közösségi értékhatár elérésének meghatározása szempontjából)” 

szövegrész helyébe az „(az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából)” szöveg,
 6. 125. § (9) bekezdésében az „5%-át” szövegrész helyébe a „10%-át” szöveg,
 7. 126. § (6) bekezdés a) pontjában a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „bankgarancia vagy banki kész#zető 

kezesség” szöveg,
 8. 139.  § (4)  bekezdésében az „akkor is megszünteti végzéssel” szövegrész helyébe az „akkor is megszünteti” 

szöveg,
 9. 139. § (6) bekezdésében a „végzéssel megszünteti” szövegrész helyébe a „megszünteti” szöveg,
10. 140. § (1) bekezdés l) pontjában az „a legfőbb ügyész” szövegrész helyébe az „az ügyész” szöveg,
11. 146.  § (1)  bekezdésében az  „ajánlatkérők esélyegyenlőségét” szövegrész helyébe az  „ajánlattevők 

esélyegyenlőségét” szöveg,
12. 172.  § (6)  bekezdésében a  „névjegyzékben szereplő személy halála esetén” szövegrész helyébe 

a „névjegyzékben szereplő személy halála vagy a  hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet megszűnése 
esetén” szöveg,

13. 172.  § (10)  bekezdésében az „A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye.” szövegrész 
helyébe az „A bíróság végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye.” szöveg

lép.

37. § (1) Hatályát veszti a Kbt.
1. 4. § 15. pontja,
2. 18. § (6) bekezdésében az „és működtetett” szövegrész,
3. 56. § (1) bekezdés g) pontja és 56. § (5) bekezdése,
4. 109. § (7) bekezdésének második mondata.

 (2) Nem lép hatályba az  egyes törvényeknek a  központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, 
valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény 29. §-a.

38. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. június 30-án lép hatályba.
 (2) Az 1–32. §, a 33. § (1) bekezdése, a 34–36. §, a 37. § (1) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.
 (3) A 33. § (2) bekezdése 2013. november 1-jén lép hatályba.
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39. §  Ez a törvény
a) a  vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak 

összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) az  építési beruházásra, az  árubeszerzésre és a  szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések 

odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2013. évi CXVII. törvény
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról*

1. § (1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. §-a a következő 31. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„31. üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény: az  üzlet területén, illetve az  üzlet 
bejáratától számított 5 méteres távolságon belül az  üzlet működésével közvetlen összefüggésben elkövetett 
bűncselekmény vagy szabálysértés,
a) amely az üzemeltető, foglalkoztatott tudomásával vagy közreműködésével valósul meg, vagy
b) amelyet az  üzemeltetőtől, a  foglalkoztatottól elvárható, a  rendes üzletmenet biztosítása érdekében szükséges 
intézkedés elmulasztása tesz lehetővé, feltéve, hogy az üzemeltető tud, vagy a tőle elvárható gondosság tanúsítása 
esetén tudhatott volna a foglalkoztatott mulasztásáról.”

 (2) A Kertv. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  települési (Budapesten a  kerületi) önkormányzat képviselő-testülete – a  helyi sajátosságok 
$gyelembevételével – rendeletben szabályozhatja
a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint
b) a  világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 24 és 
6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a  közbiztonság, illetve a  köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – 
többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat.”

 (3) A Kertv. 6. §-a a következő (4a)–(4b) bekezdésekkel egészül ki:
„(4a) A felügyeleti díjat a helyi rendelet legfeljebb 20 Ft/fő/éjszakai nyitvatartási nap mértékben határozhatja meg. 
A  felügyeleti díj összege az üzlet éves korrigált iparűzési adóalapjának 0,5%-át nem haladhatja meg. A  felügyeleti 
díj alapja vendéglátó üzletek esetén a működési engedélyben vagy igazolásban meghatározott befogadóképesség, 
egyéb üzletek esetében az  alapterület alapján számított 3 négyzetméterenként egy fő. A  felügyeleti díjat 
negyedévente, az  azt követő hónap 15-éig kell meg$zetni az  illetékes önkormányzat erre a  célra létrehozott 
számlájára.
(4b) A felügyeleti díjat az önkormányzat kizárólag a felügyeleti díj $zetésére kötelezett üzletek által közvetlenül vagy 
közvetve okozott, a  települési önkormányzatot egyébként terhelő közbiztonsági, illetve köztisztasági feladatokat 
meghaladóan az  éjszakai nyitva tartással összefüggésben keletkező – az  önkormányzat által elkülönítetten 
kimutatott – közbiztonsági, illetve köztisztasági többletfeladatok ellátására fordíthatja.”

 (4) A Kertv. 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 24 és 6 óra 
közötti nyitva tartásához a  jegyző engedélye szükséges. Az  engedélyezési eljárásban az  általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szerv szakhatóságként vesz részt, amely szakhatósági eljárás a  vendéglátó üzlet 
24 és 6 óra közötti nyitva tartásának a  közbiztonságra gyakorolt hatásával, a  személy- és vagyonbiztonsággal 
kapcsolatos szakkérdésre, továbbá az  üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények 

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el.
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