
 

 1525 Pf. 166.  kapcsolat@kt.hu   www.kozbeszerzes.hu 

Zoltai Anna 
elnök 
 
Gál Pál Zoltán 
elnök 
részére 
 
KÖZSZÖV Közétkeztetők és 
Élelmezésvezetők Országos 
Szövetsége 
 
Budapest 
Erzsébet körút 40-42. 1. em. 4. 
1073 
 
VIMOSZ Turisztikai és Vendéglátó 
Munkaadók Országos Szövetsége 
 
Budapest 
Bocskai út 77-79. 
1113 

Iktatószám: KTF-00237/02/2022/ 
Ügyintéző: Hellné dr. Varga Anita 

 dr. Vén Gergely 

 
 

Tisztelt Elnök Asszony és Elnök Úr! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. 
§ (2) bekezdés m) pontja alapján a Kbt. alkalmazása tárgyában írott levelükre a 
Közbeszerzési Hatóság elvi jellegű jogértelmezés elősegítése érdekében az 
alábbi állásfoglalást adja. 

Állásfoglalás kérésükben 4 kérdést tettek fel, melyekre a Közbeszerzési Hatóság 
az Önök által is megadott sorrendben kíván válaszolni. 

A levelükben foglaltak szerint a közétkeztetés feltételrendszere 2021. ősze óta 
jelentős mértékben megváltozott, a változásokat pedig az orosz-ukrán háború 
még inkább felgyorsította. Számos élelmiszer-alapanyag és energiahordozó ára 
is jelentősen növekedett és ellátási nehézségek is jelentkeztek.   

1. 
A kérdésük a fentiekkel összefüggésben az volt, hogy folyamatban lévő, azaz 
megindított közbeszerzési eljárás esetén, amennyiben még nem járt le a 
részvételi/ajánlattételi határidő, akkor az ajánlatkérőnek van-e lehetősége a 
fenti indokokra tekintettel a közbeszerzési dokumentumok módosítására 
(felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítása, 
ajánlattételi/részvételi határidő módosítása, eljárást megindító felhívás 
visszavonása), különös tekintettel a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltakra. 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint az, hogy a módosítás a Kbt. 55. § 
(6) bekezdése szerinti korlátok között marad-e vagy sem, közvetlenül nem a 
módosítás indokától, hanem a módosítás tartalmától függ, tehát attól, hogy az 
ajánlatkérő milyen tartalmat mire kíván módosítani. 
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A Kbt. 55. § (6) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

„A felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítása nem eredményezheti a 
beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire vonatkozó feltételek olyan jelentőségű 
módosítását, ahol az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt 
gazdasági szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e 
részvételre jelentkezni vagy ajánlatot tenni, vagy a változást figyelembe véve az 
ajánlatkérőnek az alkalmassági követelményeket úgy kellett volna meghatároznia, hogy 
az eljárásban több gazdasági szereplő is részt vehetett volna.” 

A levelükben foglalt információkból nem ismerhető meg, hogy az ajánlatkérő 
milyen jellegű módosítást kíván végrehajtani a felhívásban és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokban. Amennyiben a közbeszerzés megnövekedett 
értéke következtében az ajánlatkérő például arányosan szigorítani kívánja az 
alkalmassági feltételeket, akkor az a Kbt. 55. § (6) bekezdésébe ütközne. Az sem 
megengedhető, hogy az eredetileg nemzeti eljárásrendben megindított 
közbeszerzés értéke olyan mértékben növekedne, amelynek következtében az 
uniós értékhatárt meghaladná. Az sem felelhet meg a Kbt. 55. § (6) 
bekezdésének, ha az ajánlatkérő egy, az alapanyagárak és egyéb költségek 
növekedését követő árfelülvizsgálati mechanizmust kívánna utólag a 
szerződéses feltételek közé illeszteni. Egy ilyen előírás ugyanis – különösen a 
levelükben vázolt körülmények között – nagy valószínűséggel alapvetően 
befolyásolná a gazdasági szereplők azon döntését, hogy tudnak-e ajánlatot tenni 
vagy részvételre jelentkezni. Ha a piacon az áremelkedés, költségnövekedés 
folyamatos és előreláthatóan továbbra is nagy mértékű, akkor egy 
árfelülvizsgálati mechanizmus szerepeltetése a szerződésben nagyban képes 
növelni a gazdasági szereplők ajánlattételi hajlandóságát, mivel egy ilyen 
intézkedés érdemben csökkenti az őket terhelő piaci kockázatokat. Ezekben az 
esetekben az eljárást megindító felhívás módosítása nem megengedett, és az 
ajánlatkérőnek célszerű azt visszavonni és új eljárást indítani. 

A felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint az ajánlat és a 
részvételi jelentkezés módosításáról szóló szabályokat a Kbt. 55. §-a tartalmazza. 
Ezek között a szabályok között nem található olyan, amely a módosítással 
összefüggésben bármilyen indokolási kötelezettséget írna elő az ajánlatkérő 
számára, és nem állapít meg olyan indokot, amely alapján a módosítás 
elfogadhatatlan lenne. Ennélfogva az ajánlatkérő bármely okból módosíthatja a 
felhívást és az egyéb közbeszerzési dokumentumokat. 

A Kbt. 55. § (6) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatosan a Közbeszerzési 
Hatóság felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság, a Miniszterelnökség, az 
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal, a Gazdasági Versenyhivatal, valamint az Állami Számvevőszék 
Szakmai Egyeztető Fóruma által kibocsátott segédanyagra: 
https://kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/jogalkalmazok-
tamogatasa/kozbeszerzesi-hatosag-elnokenek-kozlemenyei/ 

2. 
A kérdésük a fentiekkel összefüggésben az volt, hogy a folyamatban lévő, azaz 
megindított közbeszerzési eljárás esetén, amennyiben már lejárt a 
részvételi/ajánlattételi határidő, de még nem került sor az eredmény 
kihirdetésére (az írásbeli összegezés megküldésére) az ajánlatkérőnek van-e 
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lehetősége a fenti indokokra tekintettel visszalépnie az eljárástól 
(eredménytelenné nyilvánítani az eljárást) a Kbt. 53. § (4) bekezdésre tekintettel. 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) 
bekezdése szerint alapvetően nem nyilváníthatja eredménytelenné az 
eljárást, mivel az alapanyagárak és a költségek emelkedése nem az 
ajánlatkérő, hanem az ajánlattevő oldalán jelentkeznek, nem az ajánlatkérő, 
hanem az ajánlattevő későbbi teljesítését akadályozó tényezők. Az 
ajánlatkérőnek – az adott eset körülményeitől függően – akkor lehet 
lehetősége a Kbt. 53. § (4) bekezdése szerinti eredménytelenségi ok 
alkalmazására, ha az eljárás megindításakor árfelülvizsgálati mechanizmust 
épített be a szerződés tervezetébe, azzal, hogy a Kbt. 53. § (4) bekezdésében 
foglalt valamennyi feltétel fennállása ilyenkor is vizsgálandó. 

A Kbt. 53. § (4) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

„Az (1) bekezdésben foglalt határidő leteltét követően az ajánlatkérő nem köteles az 
ajánlatokat, valamint a részvételi jelentkezéseket elbírálni, a tárgyalást vagy párbeszédet 
befejezni, a több szakaszból álló eljárásokban az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi 
határidő lejártáig visszavonhatja, ha bizonyítani tudja, hogy az (1) bekezdésben foglalt 
határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható 
körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt 
a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. Ezekben az 
esetekben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.” 

A fentiek szerint tehát az ajánlatkérőnek az alábbiakat kell tudnia bizonyítani: 

a) a körülmény az ajánlati vagy részvételi határidőt követően állott be; 

b) a körülmény az ellenőrzési körén kívül esik; 

c) a körülmény nem volt általa előrelátható 

d) a körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen 
körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának 
lenne helye. 

A levelükben foglalt körülményekre vetítve olyan helyzet áll elő, miszerint az 
ajánlatkérő oldalán nincs olyan körülmény, amely indokolná a szerződés 
módosítását. Az alapanyagárak és a költségek emelkedése nem az ajánlatkérő, 
hanem az ajánlattevő teljesítésére vannak kihatással. Ennélfogva ezek a 
tényezők nem képezhetik a jogalapját annak, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) 
bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthassa az eljárást. Ez alól az az eset 
képezhet kivételt, ha az ajánlatkérő árfelülvizsgálati mechanizmust épített be a 
szerződés tervezetébe, mivel ekkor az áremelkedéseknek és a költségek 
emelkedésének hatása van az ajánlatkérő előre látható teljesítési 
kötelezettségeire is. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek is lehetősége van arra – 
amennyiben a Kbt. 53. § (4) bekezdése alapján az eljárást eredménytelenné 
kívánja nyilvánítani –, hogy bizonyítsa azt, hogy az energiaárak, a bérköltség, az 
alapanyagárak ajánlatkérő számára elfogadhatatlan mértékű emelkedése az 
ajánlati vagy részvételi határidőt követően történt, ez az emelkedés, annak 
mértéke nem volt előre látható és az az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül esik 
(melynek során vizsgálni kell azt is, hogy az ajánlatkérő kellő gondosságot 
tanúsított-e a közbeszerzés előkészítése, a felhívás és a dokumentumok 
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összeállítása során, (lásd a Közbeszerzési Döntőbizottság D.66/24/2020. sz. 
határozatának 113-122. pontját), és ezen áremelkedés következtében az 
ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény 
miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne 
helye. Amennyiben ezeknek a bizonyítására az ajánlatkérő nem képes, akkor a 
Kbt. 53. § (4) bekezdése nem alkalmazható. 

3. 
A kérdésük a fentiekkel összefüggésben az volt, hogy a folyamatban lévő, azaz 
megindított közbeszerzési eljárás esetén, amennyiben már sor került az 
eredmény kihirdetésére (az írásbeli összegezés megküldésére), de a felek a 
szerződést még nem kötötték meg, az ajánlatkérőnek van-e lehetősége a fenti 
indokokra tekintettel mentesülni a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 131. 
§ (9) bekezdésére tekintettel. 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) 
bekezdése szerint alapvetően nem szabadulhat a szerződéskötési 
kötelezettsége alól, mivel az alapanyagárak és a költségek emelkedése nem az 
ajánlatkérő, hanem az ajánlattevő oldalán jelentkeznek, nem az ajánlatkérő, 
hanem az ajánlattevő későbbi teljesítését akadályozó tényezők. Az 
ajánlatkérőnek akkor lehet lehetősége a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján 
mentesülni a szerződés megkötése alól, ha árfelülvizsgálati mechanizmust 
épített be a szerződés tervezetébe, azzal, hogy a Kbt. 131. § (9) bekezdésében 
foglalt valamennyi feltétel fennállása ilyenkor is vizsgálandó. 

A Kbt. 131. § (9) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

„Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a 
szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő az (5) 
bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége 
alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem 
látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, 
vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne 
helye.” 

A fentiek szerint tehát az ajánlatkérőnek az alábbiakat kell tudnia bizonyítani: 

a) a körülmény az összegezés megküldését követően állott be; 

b) a körülmény általa nem volt előre látható 

c) a körülmény az ellenőrzési körén kívül esik; 

d) a körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen 
körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának 
lenne helye. 

Tekintettel arra, hogy a tényállási elemek gyakorlatilag megegyeznek a Kbt. 53. 
§ (4) bekezdésében foglaltakkal, ezért az azzal kapcsolatosan az előző pontban 
tett megállapítások itt is érvényesek azzal, hogy itt a releváns időpont 
értelemszerűen nem az ajánlattételi vagy részvételi határidő, hanem az 
összegezés megküldésének ideje. Fontos megjegyezni a Kbt. 131. § (9) 
bekezdésével összefüggésben, hogy e mentesülési lehetőség az ajánlattevőt is 



 
5 

 

 1525 Pf. 166.  kapcsolat@kt.hu   www.kozbeszerzes.hu 

megilleti. Így adott esetben az ajánlattevő is mentesülhet a szerződés 
megkötésének kötelezettsége alól, ha a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti, fent 
ismertetett indokok az ő oldalán állnak fenn. 

4. 
A kérdésük a fentiekkel összefüggésben az volt, hogy amennyiben már 
megkötésre került a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a szerződés, akkor 
a fenti indokokra tekintettel van-e lehetősége az ajánlatkérőnek módosítania a 
szerződést, különös tekintettel a Kbt. 141. § (2), (4) bekezdés a) és c) pontjában 
és (6) bekezdésekben meghatározott módosítási alapokra. 

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint ezekre az indokokra tekintettel 
az eset összes körülményének körültekintő vizsgálata eredményeként abban 
az esetben lehetséges a szerződés módosítása, ha az adott 
szerződésmódosítási jogalap minden feltétele fennáll. 

A Kbt. 141. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

„A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új 
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az 
ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az 
alábbi értékek egyikét sem  
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;  
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti 
szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-
át;  
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az 
eredeti szerződés jellegéhez.” 

A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti ún. de minimis módosítás alapvetően nincs 
semmilyen körülmény bekövetkeztéhez kötve, ahogy főszabály szerint az 
ajánlatkérő ezzel kapcsolatos gondosságához sem, a lényeges módosítás 
azonban aggályos. Így akár a levelükben bemutatott körülmények esetén az 
áremelkedések fedezetének biztosítására is szolgálhat, amennyiben az megfelel 
a jogalap valamennyi feltételének és nem minősül lényegesnek, valamint annak 
a mértéke a közétkeztetés, mint szolgáltatás esetén nem éri el az eredeti 
szerződés értékének 10%-át, továbbá az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti 
szerződés esetén az uniós értékhatárt, amely a Kbt. 3. mellékletében 
(2014/25/EU irányelv XVII. mellékletében) felsorolt szociális és egyéb 
meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések esetében – 
melyek közé a közétkeztetés tartozik – 1 000 000 euró, azaz 349 980 000 forint 
(lásd A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2022. január 1-jétől 
irányadó közbeszerzési értékhatárokról, 2021. december 20., 
https://www.kozbeszerzes.hu/media/documents/Elnoki_tajekoztato_a_2022
.__januar_1_jetol_hatalyos_ertekhatarokrol.pdf). Ezek jelentik a de minimis 
módosítás korlátait, tehát amennyiben a körülmények ezt meghaladó mértékű 
ellenérték-növekedést tesznek szükségessé, akkor a Kbt. 141. § (2) bekezdése 
nem alkalmazható. 

Egyebekben a Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a tisztán az 
ellenszolgáltatás megemeléséből álló szerződésmódosítás nem változtatja meg 
a szerződés általános jellegét és nem ütközik a Kbt. 141. § (3) bekezdésében 
foglaltakba sem. 

https://www.kozbeszerzes.hu/media/documents/Elnoki_tajekoztato_a_2022.__januar_1_jetol_hatalyos_ertekhatarokrol.pdf
https://www.kozbeszerzes.hu/media/documents/Elnoki_tajekoztato_a_2022.__januar_1_jetol_hatalyos_ertekhatarokrol.pdf
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A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt 
feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, 
illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:  
a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen 
rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció 
gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban 
nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés 
általános jellegét;” 

A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja kapcsán 
mindenekelőtt arra hívja fel a figyelmet, hogy az a követelmény, miszerint az 
ajánlatkérőnek a szerződésben minden ajánlattevő számára előre megismerhető 
módon, egyértelműen kell rögzítenie a szerződés meghatározott tartalmi elemei 
későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát, azzal jár, hogy ezt az 
ajánlattevőknek már az ajánlattételt megelőzően ismerniük kell, az ajánlatukat 
ennek tudatában kell megtenniük. Ezért a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja 
esetén kizárólag a közbeszerzési dokumentumok között szereplő 
szerződéstervezetben előre rögzített feltételek az elfogadhatók. Ettől különbözik 
az a kivételesen alkalmazható eset, amikor a felek nem a Kbt. 141. § (4) bekezdés 
a) pontja szerinti, hanem egyéb árfelülvizsgálati mechanizmust kívánnak a 
szerződésbe beépíteni a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján [lásd a Kbt. 
141. § (4) bekezdés c) pontjának alkalmazásához fűzött magyarázatot]. 

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti feltétel tűzése is alkalmazható 
bármely újonnan megindított közbeszerzési eljárás alapján megkötendő 
szerződésben. Ehhez sem szükséges az ajánlatkérőnek semmilyen ok, 
körülmény fennállását bizonyítani. Az ajánlatkérő maga határozhatja meg 
azokat a feltételeket, amelyek bekövetkezése esetén az ajánlatkérő által kívánt 
tartalommal módosul a szerződés. Ennek feltételeit is az ajánlatkérő szabhatja 
meg. Lehetséges például, hogy megjelöl bizonyos termékeket, alapanyagokat, 
amelyeknek a beszerzési árának meghatározott mértékű, megalapozottan, 
igazoltan bekövetkező növekedése esetén megfelelő mértékben megnöveli a 
szerződés ellenértékét. Egy ilyen változtatás továbbá, amely csak az 
ellenszolgáltatás mértékét érinti, nem változtatja meg a szerződés általános 
jellegét sem. 

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési 
eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, 
valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről (2021. május 10.; a 
továbbiakban: Útmutató) szerint a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában szereplő 
esetben tulajdonképpen nem történik szerződésmódosítás, mivel az előre jelzett 
körülmények bekövetkezésekor a szerződés – szintén előre rögzített módon – 
módosul.  

Az ajánlatkérőnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződéses 
feltételek kidolgozásakor ügyelnie kell arra, hogy az objektív, előre 
meghatározott és megismerhető szempontokon alapuljon, és ne a felek 
megállapodása, mérlegelése képezze a majdani módosult feltételek alapját. Az 
Útmutató szerint a változás feltételeit egyértelműen – lehetőleg képletszerűen, 
a képletben szereplő tényezők magyarázatával együtt – meg kell határozni a 
közbeszerzési dokumentumokban (pl.: oly módon, hogy az infláció mikor és 
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milyen módon változtatja meg az árat; az EUR/HUF árfolyamváltozás milyen 
időszakonként kerül lekövetésre és milyen mértékben változtatja meg az árat; 
az egyes alapanyagárak – mint például réz, vas, alumínium, stb. – piaci 
változása milyen időszakonként és milyen mértékben változtatja meg az árat). 
Az Útmutató szerint a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
szerződésmódosulási mechanizmusokra vonatkozó szabályozást a 
közbeszerzési alapelvek szerint, megszorítóan kell értelmezni. Ennek 
megfelelően a nem minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, 
nem egyértelműen meghatározott feltételek nem tartoznak ebbe a körbe. 

A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt 
feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, 
illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:  
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése 
szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél 
személyének változása  
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel 
beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való 
felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és  
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával 
járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke 
- azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;” 

Ennek alkalmazása a levelükben foglalt körülmények következtében nem 
merülhet fel, mivel nem további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk 
beszerzése kerülne sor, hanem az ellenszolgáltatás növelésére. 

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt 
feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, 
illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:  
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:  
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 
gondossággal eljárva nem láthatott előre;  
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;  
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha 
egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, 
egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes 
módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem 
célozhatják e rendelkezés megkerülését.” 

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának alkalmazásához az alábbi konjunktív 
feltételeknek kell megvalósulniuk: 

a) a módosításra a szerződés teljesítéséhez szükség van; 

b) ez a szükségesség olyan körülmények miatt merült fel, amelyeket az 
ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; 

c) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 
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d) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 
50%-át. 

A levelükben szereplő körülmények esetében azt, hogy a módosításra valóban 
szükség van, az ajánlattevőként szerződő félnek kell bizonyítania, azzal, hogy 
igazolja, hogy az alapanyag- és energiaárak, a bérköltség olyan mértékben 
növekedett, amelynek következtében a szerződés a közbeszerzési eljárás során 
vállalt eredeti áron nem teljesíthető. 

Azt is igazolni szükséges, hogy az ajánlatkérő a szerződés megkötésekor előre 
láthatta-e azokat a körülményeket, amelyek a szerződés módosítását indokolják, 
és ennek során kellő gondosságot tanúsított-e. A Kúria Kfv.VI.37.948/2019/5. 
számú ítélete szerint: 

„A döntés elvi tartalma:  
[32] A közbeszerzési szerződés módosítása jogszerűségének megítélésénél abból kell 
kiindulni, hogy a szerződés megkötésekor, kellő gondossággal eljárva, előre láthatók 
voltak-e a szerződésmódosítás indokaként felhozott körülmények.  
[33] Csak azok az indokok vizsgálhatók, amelyeket az ajánlatkérő a szerződésmódosítás 
indokaként a közzétett hirdetményben megjelölt.” 

A kizárólag az árra vonatkozó módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét, az pedig, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az 
eredeti szerződés értékének 50%-át, általános objektív határa a szerződés Kbt. 
141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti módosításának. 

Bizonyos előre nem látható, adott esetben vis maior helyzetek (pl. háború, 
természeti katasztrófa, stb.) megalapozhatnak a Kbt. 141. § (4) bekezdése szerinti 
olyan szerződésmódosítást is, amely a felek számára lehetővé teszi 
meghatározott időközönként a szerződéses ár felülvizsgálatát és újbóli 
meghatározását, az adott körülményekhez igazodóan. Ebben az esetben nem a 
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti, előre rögzített feltételek alapján 
történő szerződésmódosulásról van szó, a feleknek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) 
pont szerinti jogalap felmerülésekor szükséges az árfelülvizsgálatnak a 
feltételeit – figyelemmel arra, hogy az ebben az esetben csak az előre látható 
mértékűt meghaladó változás kezelésére irányulhat – szerződésmódosítás 
keretében rögzíteni. Önmagában a vis maior helyzet nem elegendő hivatkozási 
alap a szerződés ezen a jogalapon történő módosításához, mivel minden esetben 
a módosítást szükségessé tevő, előre nem látható körülmények fennállását és 
ezen körülmények valamint a szerződésmódosítási igény közötti ok-okozati 
összefüggést is szükséges igazolni. A szükségesség vizsgálatához e körben az is 
hozzátartozik, hogy éppen erre a megoldásra van a feleknek szüksége, és nem 
másra. A feleknek fokozottan ügyelniük kell a szerződés ilyen módosítása során 
arra, hogy ez ne változtassa meg a szerződés általános jellegét és a Kbt. 141. § (4) 
bekezdés a) pontjával ellentétben az eredeti szerződés 50%-át meghaladó 
mértékben – mivel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szabályainak 
maradéktalanul érvényesülnie kell – árfelülvizsgálat keretében sem 
módosítható a szerződés. A feleknek el kell kerülniük azt is, hogy e 
módosításnak olyan hatása legyen, hogy a vállalkozó nem lesz olyan mértékben 
érdekelt a takarékos teljesítésben, mint a fix ár esetén lenne. A feleknek el kell 
kerülniük azt is, hogy a módosítás a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe ütközzön (lásd 
lejjebb).A Kbt. 141. § (6) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 
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„A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás 
lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés 
módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi 
feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha  
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést 
megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre 
jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes 
ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;  
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja 
meg; vagy  
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 
kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.” 

A fentiekben bemutatott körülményekkel összefüggő módosítás kapcsán 
felmerül annak a lehetősége, hogy az a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) és b) pontja 
szerint lényegesnek minősül. Az ellenszolgáltatás mértékének növelése felveti 
ugyanis azt, hogy ahhoz kapcsolódóan más, szigorúbb alkalmassági feltételek 
előírására is lehetőség lett volna az eredeti közbeszerzési eljárásban, ennek 
következtében lehetséges, hogy a nyertes nem felelt volna meg a szigorúbb 
alkalmassági követelményeknek, emiatt pedig másik gazdasági szereplő nyerte 
volna az eljárást, míg a megnövekedett mértékű ellenszolgáltatás változatlan 
műszaki tartalom mellett a szerződés gazdasági egyensúlyának a nyertes 
ajánlattevő javára történő megváltoztatását valószínűsíti.  

Az Útmutató szerint önmagában az ajánlati ár emelkedése jellemzően nem 
minősül a szerződés gazdasági egyensúlya nyertes ajánlattevő javára történő 
megváltoztatásának, amennyiben az ellenérték növekedéséhez, mint 
ellenszolgáltatáshoz a nyertes ajánlattevő részéről szolgáltatás is kapcsolódik. 

Ha a szerződésben szereplő ellenszolgáltatás a módosítás következtében úgy 
emelkedne, hogy a műszaki tartalom ezzel együtt nem változna, a szerződés 
teljesítésének egyéb feltételei változatlanok maradnának, nem lenne kezelhető a 
Kbt. 141. § (6) bekezdés keretében, hanem a Kbt. 141. §-ának egyéb rendelkezései 
vizsgálatát tenné szükségessé. 

A fentiekkel összefüggésben a Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet a Kbt. 
142. § (3) bekezdésére, miszerint semmis a szerződés módosítása, ha az arra 
irányul, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő felet mentesítsék az olyan 
szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – 
ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, 
amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy az 
ajánlatkérő átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket 
vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő 
kockázatokat. 

A Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos valamennyi 
döntés és azokért való felelősség a döntéshozó, illetve az ajánlatkérő joga és 
kötelezettsége. 

A Közbeszerzési Hatóság tájékoztatja, hogy a központi állami szervektől 
származó iránymutatást tartalmazó állásfoglalások, útmutatók, leiratok bíróság 
vagy más hatóság előtt kötelező erővel nem rendelkeznek, ezért a Közbeszerzési 
Hatóság jelen levelében foglaltak csupán tájékoztató jellegűek, melyek az 
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állásfoglalást kérő személy helyes jogalkalmazását, valamint a jogszerű 
közbeszerzési eljárások előkészítését és lefolytatását hivatottak elősegíteni. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban 
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