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Tájékoztató 
 
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! 
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell 
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Értékelési skála: 

91 – 100 pont 5 (jeles) 
81 – 90 pont 4 (jó) 
71 – 80 pont 3 (közepes) 
51 – 70 pont 2 (elégséges) 
  0 – 50 pont 1 (elégtelen) 

 
 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%. 
  



 
A vizsgán használható anyagok: 

1. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (2014. január 1-jétől hatályos 
verzió)  

2. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (2014. január 1-jétől hatályos verzió) 

3. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és 
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi 
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) 
NFM rendelet (2014. január 1-jétől hatályos verzió) 

4. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták 
létrehozásáról és az 1564/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2011. augusztus 19-i 842/2011/EU bizottsági rendelet  

5. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 
szóló 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 

6. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény (63.-65. §) 

7. A Bizottság közleménye a 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értékhatárainak megfelelő értékekről (2013/C 
366/01) 

8. 2014. évi naptár 
 
Maximális pontszám: 100 pont. 
 
A javítást követően a pontok az alábbi táblázatban összesítendőek: 

 
Feladat Elérhető pontszám Megszerzett pontszám 
1.  25  
2. 21  
3. 32  
4. 22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. feladat Összesen: 25 pont 
 
Az alábbiakban meghatározott válaszok közül válassza ki a helyes megoldást!  
A válaszok közül kérdésenként kizárólag egy jó megoldás választható.  
A helyes válaszért 1 pont jár. Amennyiben a vizsgázó több választ jelöl meg, úgy az 
adott kérdésre pont nem adható. 
A helyes választ, illetve annak betűjelét egyértelműen kell megjelölni (bekarikázás, 
áthúzás, aláhúzás, stb.)! 
 
A tesztkérdéseket a 2014. január 1-jétől hatályos közbeszerzési jogszabályok alapján 
válaszolja meg! 
 

1.) A Közbeszerzési Hatóság által vezetett ajánlatkérői nyilvántartásba 
 
a.) valamennyi ajánlatkérő köteles bejelentkezni. 
b.) csak a Közbeszerzési Hatóság által adatszolgáltatásra felhívott ajánlatkérők 

kötelesek bejelentkezni. 
c.) csak a támogatás okán, illetőleg a Kbt. önkéntes alkalmazása (ideértve a 

szerződésben vállalt vagy egyéb jogszabályon alapuló kötelezettséget is) miatt 
ajánlatkérőnek minősülő szervezetek/személyek nem kötelesek bejelentkezni.  

 
2.) Ha a Kbt. szerinti határidő utolsó napja nem munkanapra esik 

 
a.) a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.  
b.) a határidő ezen a napon jár le. 
c.) a határidő az ezt követő naptári napon jár le. 

 
3.) Nyílt eljárásban az ajánlatkérő 

 
a.) ajánlattevőkkel tárgyalhat.  
b.) az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az eljárást megindító felhívásban, 

valamint a dokumentációban meghatározott feltételeket.  
c.) hirdetmény nélkül indítja az eljárást. 
 

4.) A Kbt. XIV. fejezete szerint, illetve a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó 
sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet szerint 
 
a.) ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást szabadon alkalmazhat. 
b.) ajánlatkérő hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást szabadon alkalmazhat.  
c.) ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárást a Kbt. 108-110. §-a szerint folytatja le. 

 
5.) A Kbt. 122/A. §-a akkor alkalmazható, ha 
 

a.) az építési beruházás becsült értéke eléri az irányadó uniós értékhatárt. 
b.) az eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges.  
c.) az árubeszerzés becsült értéke nem éri el a tízmillió forintot. 

  



6.) Eredménytelen az eljárás, ha 
 
a.) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be.    
b.) több ajánlatból az egyiket az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be.  
c.) ajánlatkérő úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárást mégsem kívánja lefolytatni.  

 
7.) Az ajánlattételi felhívásnak mindenképp tartalmaznia kell 

 
a.) az ajánlattételi határidőt. 
b.) az összes tárgyalás időpontját.  
c.) a részvételi felhívás megküldésének időpontját.  
 

8.) Az ajánlatkérő köteles 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.  
b.) a hiánypótlási felhívásokat. 
c.) a hiánypótlási felhívásokra adott hiánypótlásokat. 

 
9.) Gyorsított eljárás nem alkalmazható 

 
a.) hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárásban.  
b.) a Kbt. XIV. fejezete szerinti közszolgáltatói szerződés megkötése céljából indult 

meghívásos eljárásban. 
c.) a Kbt. Harmadik Része szerint megindított meghívásos eljárásban.   

 
10.)  A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok hiányáról 

 
a.) az alvállalkozó tekintetében a részvételre jelentkező/ajánlattevő nyilatkozik.  
b.) az alvállalkozó alvállalkozója tekintetében alvállalkozónak kell nyilatkoznia. 
c.) az ajánlattevő – amennyiben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel – az illetékes adó- és 
vámhivatal igazolását vagy a munkaügyi hatóság igazolását nyújtja be. 
 

11.) Nemzeti eljárásrendben hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás – többek között – 
akkor alkalmazható, ha 

 
a.) az építési beruházás becsült értéke nem éri el a huszonötmillió forintot. 
b.) árubeszerzés esetén az áru árutőzsdén jegyzett és beszerzett.  
c.) csak mikro-, kis- vagy középvállalkozások vesznek részt az eljárásban. 

 
12.)  A Kbt. 123. §-a szerinti önálló eljárásrend 

 
a) esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazható.  
b) építési beruházás esetén is alkalmazható. 
c) főszabály szerint nem teszi kötelezővé azt, hogy az ajánlatkérő az írásbeli 

összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig várjon a 
szerződés megkötésével.  

  



13.) A Kbt. kógenciája azt jelenti, hogy 
 

a) a Kbt. rendelkezéseit minden esetben be kell tartani. 
b) a Kbt. szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben maga a Kbt. az eltérést 

kifejezetten megengedi.  
c) a Kbt. csak a végrehajtási rendeletekkel együtt értelmezhető és alkalmazható. 

 
14.) Nyílt közbeszerzési eljárás megkezdésén 

 
a) az eljárás előkészítésének, 
b) a bírálóbizottság kijelölésének,  
c) az eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontját kell érteni. 

 
15.) Ajánlatkérő – Kbt. XII. fejezete szerinti – közbeszerzési eljárásában jogosult 

szerződéstervezet helyett csak az általa ismert szerződéses feltételeket meghatározni 
 

a.) tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén.  
b.) tárgyalásos és meghívásos eljárásban. 
c.) meghívásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén.  

 
 
Az alábbiakban meghatározott válaszok közül válassza ki a hamis állítást! A válaszok 
közül kizárólag egy jó megoldás választható. 
A helyes válaszért 1 pont jár. Amennyiben a vizsgázó több választ jelöl meg, úgy az 
adott kérdésre pont nem adható. 
A helyes választ, illetve annak betűjelét egyértelműen kell megjelölni (bekarikázás, 
áthúzás, aláhúzás, stb.)! 
 

16.) Közös ajánlattétel esetén 
 
a.) a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a 

közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 
b.) az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. 
c.) a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé a szerződésben való részesedésük 

arányában felelnek.  
 

17.) A Kbt. Harmadik Része alkalmazásakor az ajánlatkérő 
 
a.) hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást bármely esetben 

alkalmazhat. 
b.) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást csak a Kbt. 122. §-ának (7) bekezdésében 

foglalt esetekben alkalmazhat. 
c.) kivételesen indokolt és sürgős esetben gyorsított meghívásos eljárást is 

alkalmazhat. 
  



 
18.) Részvételi felhívással indul 

 
a.) a meghívásos eljárás.  
b.) a versenypárbeszéd. 
c.) a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.  

 
 

19.) A Kbt.-t nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő 
 
a.) hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység igénybevételére. 
b.) tej és tejtermék beszerzésére. 
c.) 4. melléklet szerinti oktatási és szakképzési szolgáltatásokra.  

 
20.) A hiánypótlás szabályaiba ütközik, ha  

 
a.) annak megadása a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével jár.  
b.) nyílt eljárásban az ajánlattevő az ajánlatkérő hiánypótlási felhívása alapján úgy 

módosítja az árazott költségvetés valamely elemének megajánlását, hogy azzal 
változik a teljes ajánlati ár. 

c.) ajánlattevő a hiánypótlásban új gazdasági szereplő igénybevételét jelöli meg.  
 

21.) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem 
lehet alvállalkozó, aki  
 
a.) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, 

jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. 
b.) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - tíz évnél nem régebben 

meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el.  
c.) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének 

megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat 
megállapította.  
 

22.) Az ajánlatokban előforduló számítási hiba kapcsán ajánlatkérő 
 
a.) végzi el a számítási hiba javítását.  
b.) a számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, 

írásban, haladéktalanul tájékoztatja. 
c.) kivételes esetben megváltoztathatja az ajánlatban szereplő alapadatokat. 

 
23.) Az ajánlatok értékelési szempontja lehet 

a.) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kiválasztása 
b.) a formai szempontból legjobb ajánlat kiválasztása. 
c.) az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. 

 
24.) A 4. melléklet szerinti jogi szolgáltatások esetében 

 
a.) a Kbt. Harmadik Része alkalmazandó. 
b.) az ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia. 
c.) az ajánlatkérőnek a beszerzését az éves statisztikai összegezésben szerepeltetnie 

kell. 



25.) Az ajánlatkérő külön jogszabályban meghatározott minta szerint köteles elkészíteni  
 

a.) az éves statisztikai összegezést. 
b.) az írásbeli összegezést.  
c.) a közbeszerzési tervet. 
 

 
2. feladat Összesen: 21 pont 
 
Az alábbiakban megadott információk alapján határozza meg, hogy az ajánlatkérőnek 
kell-e közbeszerzési eljárást megindítania! Amennyiben igen, úgy határozza azt is meg, 
hogy melyik, a Kbt. szerinti eljárási rendet kell alkalmaznia! 

Ezt követően indokolja meg döntését, a döntés indokolása során térjen ki valamennyi 
olyan információra, körülményre, amely a válaszadáskor relevanciával bír, illetve az 
információt követően feltett kérdésekre is! Az indokolás, illetve a megoldás 
megadásakor a Kbt. jogszabályi helyére nem kell hivatkozni, feltüntetése esetén plusz 
pont sem jár. 

Információ:  

Helyi önkormányzat szemeteskukákat kíván beszerezni. A beszerzés – szerződés teljes 
időtartamára általános forgalmi adó nélkül számított – ellenértéke 35 millió forint.  

- Kell-e a helyi önkormányzatnak (alanyiságára tekintettel) közbeszerzési eljárást 
lefolytatnia?  

- Mi lesz a beszerzés tárgya? 

- Ha a helyi önkormányzatnak közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, a Kbt. 
melyik eljárási rendjét (melyik Részét) kell alkalmaznia? 

- A helyi önkormányzat alkalmazhat-e hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást?  

- A helyi önkormányzat alkalmazhat-e Kbt. 122/A. § szerinti eljárást? 

 
 

  



3. feladat Összesen: 32 pont 
 

A helyi önkormányzati társulás ajánlatkérő egy 2014. január 6-án megindított, a Kbt. XII. 
fejezete szerinti közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők vonatkozásában kizáró okokat, a 
szerződés teljesítésére való alkalmasság vizsgálatára, valamint az ajánlatok értékelésére 
szempontokat határoz meg.  
A következőkben meghatározott információk szerint, a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései alapján - a vonatkozó jogszabályi hely pontos feltüntetésével (jogszabály, §, 
bekezdés, pont, alpont) - azonosítsa be, hogy a vizsgálni kívánt feltételek, körülmények kizáró 
oknak, alkalmassági kritériumnak, vagy értékelési részszempontnak minősülnek-e! (Pont 
kizárólag a pontos, előzőek szerint feltüntetett jogszabályhely megadásáért adható!) 
 
Információ: Helyi önkormányzati társulás, árubeszerzés megvalósítása érdekében, uniós 
eljárási rendben lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásában - egyebek mellett - az 
alábbiakban meghatározott körülményeket kívánja vizsgálni a kizáró okok, illetőleg a 
szerződés teljesítésére való alkalmasság megállapítása, illetve az ajánlatok értékelése körében 
(az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontját alkalmazva):  
 

- ajánlati ár; 
- mérleg szerinti eredmény nem volt negatív; 
- az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 

szereplő tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
- felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés 

tárgya szerinti szállítások szerződésszerűen teljesített referenciák ismertetése; 
- teljesítési határidő (munkanapokban); 
- szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolás;  
- jótállás időtartama (hónapokban meghatározva); 
- közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 

alatt. 
 

A táblázatban csak azokat a rovatokat töltse ki, amelyek az adott körülmény (feltétel) 
tekintetében értelmezhetőek! Egy sorban kettő információt: egy helyes választ és a pontos 
jogszabályi helyet kötelező megadni, jelölni. Amennyiben egy sor a fentiektől eltérő módon 
kerül kitöltésre, úgy az adott sorra pont nem adható, függetlenül attól, hogy a feltüntethető 
válaszokhoz képest kevesebb, vagy több került megadásra. 
 
A válasz megadására szolgáló rovatba egyértelmű jelölést (X-et, vagy igent) kell feltüntetni. 
A jogszabályi hely megjelölésekor, a pontos válasz megadása (a pont megszerzése) érdekében 
a vonatkozó jogszabályt, úgy mint Kbt., vagy 310/2011. Korm.r. is jelölni kell. Alkalmassági 
kritérium esetén a 310/2011. Korm. rendelet vonatkozó pontja jelölendő. 
 
A táblázat vonatkozó rovatainak helyes kitöltése 1, illetve 3 pontot ér, tehát soronként 4 pont, 
összesen 32 pont érhető el.  
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4. feladat Összesen: 22 pont 
 

1. Válaszoljon röviden az alábbi – jogorvoslattal kapcsolatos – kérdésekre!                                      
           (17 pont) 

 
1. Hány példányban kell a jogorvoslati kérelmet benyújtani?    (3 pont) 

 
2. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban a kérelmező meddig 

vonhatja vissza jogorvoslati kérelmét?      (2 pont) 
 

3. Melyik esetben folytathatja az eljárást a Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelem 
visszavonása esetén?         (2 pont) 
 

4. Főszabály szerint hány biztosból áll a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati 
ügyekben eljáró tanácsa?        (1 pont) 
 

5. Egy közbeszerzési szerződéssel kapcsolatos jogvita elbírálása mely esetekben tartozik 
a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe?     (3 pont) 

 
6. Soroljon fel három olyan esetet, amikor a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogsértés 

megállapítása mellett bírságot szab ki!      (3 pont) 
 

7. Soroljon fel három hivatalbóli kérelmezőt!      (3 pont) 

 
2. Az alábbi információk alapján határozza meg az adott – jogorvoslati – ügyben 

rendelkezésre álló határidőket, szükség szerint megjelölve, hogy a határidőt mely 
körülmény bekövetkezésének időpontjától kell számítani!                (5 pont) 

 
1. A Közbeszerzési Hatóság elnöke – feladatköre ellátása során – a hirdetmény 

tekintetében jogsértést észlel       (2 pont) 
Jogorvoslat benyújtására nyitva álló objektív határidő (a határidő-számítás 
kezdetét is megjelölve):  
 

2. Közbeszerzési Döntőbizottság határozata ellen keresetlevelet nyújtottak be a 
bírósághoz         (1 pont) 
A keresetlevél megvizsgálására nyitva álló határidő: 
 

3. Érdekelt ajánlattevő az írásbeli összegezésben jogsértést észlel  (2 pont) 
Jogorvoslat benyújtására nyitva álló szubjektív határidő (a határidő-számítás 
kezdetét is megjelölve):  

 


